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W niedzielę wybory do Parlamentu Europejskiego!
Nie bądź bierny – nie marnuj głosu!

7 czerwca 2009 r.

Podziękowania i pochwały dla 
SPÓŁDZIELCÓW oraz władz Spół-
dzielni. Przedstawione Sprawozda-
nia Rad Osiedli i Administracji. Kil-
kudziesięciu dyskutantów, dziesiątki 
poruszonych spraw i przyjęte wnio-
ski, to wynik przeprowadzonych, od 
18 do 22 maja,  siedmiu Zebrań Osie-
dlowych Członków SSM. 

Relacje od str. 7
Teraz przed nami Walne Zgroma-

dzenie. Garść wiedzy o WZ 
– czytaj str. 6

Dzień 
Dziecka

Do południa: otwarcie nowego 
placu zabaw na osiedlu „Młodych” 
- zdjęcie obok.

Po południu: dziecięcy festyn na 
osiedlu „Michałkowice”.

I rano i kilka godzin później rado-
ści było mnóstwo, uśmiechów jesz-
cze więcej. Szerzej o obydwu wyda-
rzeniach za miesiąc.

6  c z e r w c a ,  F E S T Y N
–  o s i e d l e  „ B a ń g ó w ”
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
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Jaja na elewacjach – ptasi móżdżek

Po swego czasu powbijanych dla 
żartu elektrodach w ocieploną ścianę 
szczytową budynku przy ul. Wyzwo-
lenia, teraz ktoś dla jaj porozbijał jajka 
na elewacji budynków przy 
ulicach Okrężnej 5 i Her-
mana Wróbla 6B.

My znamy setki, a mo-
że tysiące zastosowań 
dla jajek, a tu masz ku-
rzy wytwór wylądował na 
ścianach. Kura, jak wia-
domo to ptak, a ptaki ma-
ją ponoć ptasie móżdżki. 
Jak widać, jakiś dwunoż-
ny ssak upodobnił się do 
ptactwa i zafundował so-
bie taki móżdżek. Niewąt-
pliwie Karol Darwin wi-
dząc takie coś osłupiałby, 
bo za nic te klocki z mo-
zołem przez niego ukła-
dane nie chciałyby się zło-
żyć mu w całość. Osob-
nika o ptasim móżdżku informujemy, 
że winien w te pędy, i to niezwłocznie, 
zgłosić się do biologicznych instytutów 
naukowych, bo może należy… co nie 
co w nauce biologii skorygować.

Proponujemy mu także, jak i każ-
demu wandalowi, by co dnia, dokład-
nie, oglądał się przed lustrem, bo jak 
zaczną mu rosnąć piórka, a później 
skrzydełka, to żarty się kończą. A swo-
ją drogą może byłoby to i lepiej, bo od-
frunąłby gdzieś i zostawił w spokoju 
ściany domów. Ale by się nam wylud-
niły osiedla!!!

Innymi przykładami, z ptasim móżdż-
kiem w herbie są kradzieże pokryw 
studzienek kanalizacyjnych – lepiej nie 
myśleć o konsekwencjach, gdyby tam 
wpadło dziecko – czy łamanie drze-
wek. Chociaż, na dobrą sprawę, każde 
z przytoczonych zniszczeń świadczy 

o przynależności do herbu: Ptasi móż-
dżek. Żartobliwy ton wcale do śmiechu 
nie nastraja, bo odbija niektórym i to 
nie na żarty.

Aha, zagorzałych ornitologów uprze-
dzamy, że znaczenie ptasi móżdżek 
odnosimy do potocznego rozumienia 
tegoż zwrotu, gdyż skrzydlate brac-
two lubimy.

Kolejne przykłady zniszczeń, w tym 
pożar w pionie technicznym, dowo-
dzą, że więcej niż niefrasobliwie pod-
chodzimy do miejsc naszego zamiesz-
kania. Konsekwencją zaś są rosnące 
wydatki na usuwanie tego co mogło-
by służyć latami. Przykłady – proszę 
bardzo. Przy ul. Stawowej 11, na no-
wo ocieplonej ścianie dzieciaki urzą-
dziły sobie odbijanie, właściwie kopa-
nie piłki. W efekcie już widać uszko-
dzenia elewacji. Przecież to niemoż-
liwe, aby nikt z dorosłych nie zauwa-
żył tej sytuacji.

Zastanawiamy się bardzo często: 
czy tolerując takie zdarzenia rzeczy-
wiście nie widzimy związku między na-
szymi opłatami, a zniszczeniami?

Przecież to jest proste: Każda znisz-
czona rzecz zubaża nasze fundusze. 
Tak jest w każdym domu!!! Dlaczego 

inaczej ma być we wspólnym domu?
A na osiedlach zanotowano:

„CENTRUM
- ul. Kolejowa 4 – „graffitti” na ścia-

nie szczytowej.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Wyzwolenia 6A, B – wyrwano 
zawiasy w drzwiach wej-
ściowych,

- ul. Pocztowa 10 – 
skradziono klosz z lampy 
przed wejściem do klatki,

Ponadto, na osiedlu 
zniszczono około 20 tabli-
czek na trawnikach.

„MŁODYCH”
- al. Młodych 3 – skra-

dziono kosz na śmieci,
- al. Młodych garaże, 

segment „A”, ul. ks. Jana 
Kapicy – skradziono trzy 
pokrywy studzienek kana-
lizacyjnych. Administra-
cja zabezpieczyła otwo-
ry i przekazała zgłoszenie 
do wodociągów,

- ul. ZHP 1, Francisz-
ka Zubrzyckiego 3 – napisy na szczy-
tach budynków,

- ul. Niepodległości 22 – wybito 
szybę w drzwiach wejściowych.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 1A/3 – 

pożar w pionie technicznym spowodo-
wany niedopałkiem papierosa,

- ul. Wojciecha Korfantego 2A, C 
– dwukrotnie skradziono „języczki” 
z elektromagnesów,

- ul. Okrężna 5, Hermana Wró-
bla 6B – rozbitymi jajkami upstrzono 
elewację budynków,

- ul. Okrężna 3A – „graffitti” na szczy-
cie budynku.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 31D – 

zniszczono skrzynkę na reklamy,
- ul. Wł. Jagiełły 35 do 37 – złama-

no ozdobne drzewko i połamano gałę-
zie na drugim drzewku,

- ul. Wł. Jagiełły 39A – napisy na 
elewacji,

- ul. Wł. Jagiełły 39D – dewastacja 
drzwi wejściowych. pes

Sądziliśmy, że niewiele nas zaskoczy, bo pisząc o dewastacjach podawali-
śmy przeróżne ich niechlubne przykłady. A jednak, niekończąca się opo-

wieść o wandalizmie na osiedlach dostarczyła nam kolejną niespodziankę.

Ul. Przyjaźni 44: Tym razem to plansza,  
następna może być huśtawka.

APELUJEMY: MIESZKAŃCU NIE BĄDŹ OBOJĘTNY  
– TO SĄ TWOJE PIENIĄDZE.

Nie bądź głąbem i nie trzep 
dywanów na balkonie!!! 

Pod  Tobą  m ieszka j ą  i nn i ! ! !
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00

Ponadto, Rada rozpatrywała wnio-
ski Zarządu o wykluczenie z członko-
stwa, a jej członkowie przedstawili też 
swe spostrzeżenia z posiedzeń Rad 
Osiedli, w których uczestniczyli.

Walne Zgromadzenie
Omawiając przygotowania do Wal-

nego Zgromadzenia, zaznaczono, że 
indywidualne zawiadomienia o WZ – 
wymóg formalny – zostały już wysłane 
do wszystkich Członków, tzn. zdecy-
dowaną większość dostarczyli do rąk 
własnych mieszkańców gospodarze 
domów, a w przypadku niemożliwości 
przekazania ich tą drogą – wysłano je 
listami poleconymi. Mówiąc o WZ, do-
dano, że wszystkie materiały są już 
przygotowane i zostaną wyłożone do 
wglądu mieszkańców w siedzibie Za-
rządu od 5 maja. Rada przyjęła infor-
mację, by następnie zatwierdzić swoje 
sprawozdanie z działalności za ub.r., 

Sprawozdanie to obejmuje całość dzia-
łalności, ale niejako dwa stany osobo-
we, bo w połowie ub.r. na WZ przepro-
wadzono wybory do RN. Tym samym 
RN postawiła kropkę i obowiązkowe 
do przedstawienia na WZ materiały zo-
stały zamknięte.

Zebrania Osiedlowe
Podsumowując przebieg zakończo-

nych 22 maja Zebrań Osiedlowych 
Członków SSM – Zbigniew Lekston, 
prezes Zarządu podkreślił, że orga-
nizacyjnie były one bez zarzutu i zło-
żył podziękowanie wszystkim osobom 
je przygotowującym. Od strony mery-
torycznej Zebrania były interesujące, 
a zgłaszane przez mieszkańców spra-
wy dotyczyły głównie kwestii porząd-
kowych oraz estetyki osiedli, zasobów. 
Nieliczne były problemy związane in-
dywidualnie z zamieszkaniem, a prze-

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Postawiono kropkę
Stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków, zatwierdzenie 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r., omówienie 
przebiegu zakończonych Zebrań Osiedlowych Członków to najważniejsze 
zagadnienia, jakim poświęcono przeprowadzone 25 maja posiedzenie Ra-
dy Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

ciąg dalszy na str. 4
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- PANIE PRZEWODNICZĄCY, KILKA DNI TE-
MU ZAKOŃCZYŁY SIĘ ZEBRANIA OSIEDLOWE 
CZŁONKÓW SSM. JAK PAN JE OCENIA?

- Wiesław Jaźwiec: Uważam, że 
spełniły one swe zadanie, bo tym któ-
rzy chcieli się czegoś dowiedzieć 
przekazano sporo wiadomości o ich 
najbliższym miejscu zamieszkania, 
o zrealizowanych pracach i o zamie-
rzeniach. Cieszy mnie także i napa-

wa optymizmem fakt, iż na kilku Ze-
braniach mieszkańcy dziękowali za 
wygląd osiedli i utrzymanie zaso-
bów i podkreślali, że podoba im się tu 
mieszkać. Te kilka pozytywnych opinii 
to uznanie dla mozolnej pracy dzie-
siątków ludzi od gospodarzy domów 
i osiedlowych administracje począw-
szy poprzez wszystkie działy i służby 
SSM. Ta pochwała cieszy bardzo ale 
jednocześnie zobowiązuje.

- CZY NIE MARTWI PANA STOSUNKOWO NI-
SKA FREKWENCJA?

- I tak, i nie. Uczestnictwo w zebra-
niach jest prawem, z którego ktoś mo-
że ale nie musi korzystać. Mała ilość 
obecnych to także dowód, że zasoby 
funkcjonują prawidłowo, bo przecież 
gdyby coś było nie tak, to sądzę, iż 
sala w DK „Chemik” okazałaby się za 
mała. Rzecz jasna, my byśmy bardzo 
chcieli, by przychodziło więcej osób 
ale musimy przyjąć to co jest i nie za-
łamywać rąk.

- PANIE PRZEWODNICZĄCY, ZA KILKA-
NAŚCIE DNI PIERWSZA CZĘŚĆ WALNEGO 
ZGROMADZENIA. W TYM ROKU PODZIELONE 
ZOSTAŁO NA TRZY CZĘŚCI, DLACZEGO?

- Powodem jest właśnie frekwen-
cja i specyfika WZ. Na tym szczeblu 
nie ma mowy o przekazywaniu drob-
nych bolączek, czy lokowania nowych 
spraw w porządku obrad. Gdy walne 
jest podzielone, można jedynie reali-
zować Porządek obrad. Wprowadze-
nie do ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych obowiązku przeprowadza-
nia Walnych Zgromadzeń wyłącznie 
w spółdzielniach mieszkaniowych mia-
ło w intencji projektodawców, a na-
stępnie zgodnie z wolą ustawodaw-
cy, zdecydowanie zwiększyć zaanga-
żowanie mieszkańców oraz zaintere-
sowanie Członków sprawami ich spół-
dzielni. Ma spowodować, że Członko-
wie sami sięgną do przygotowanych 
materiałów dotyczących całości dzia-
łalności Spółdzielni i na długo przed 
Walnym wyłożonych do zapoznania 

się z nimi, by potem na Walnym mogli 
dokonać spokojnej i wyważonej oce-
ny, bo wcześniej takiej możliwości nie 
mieli. W myśl wszystkich przepisów 
na WZ, Członek ma przyjść w peł-
ni zorientowany i świadomy wagi tego 
organu. Ma być uzbrojony w wiedzę 
i na jej podstawie podejmować decy-
zje w oparciu o wyłożone i samodziel-
nie przeanalizowane materiały.

- A PANA ZDANIE O KONDYCJI SPÓŁ-
DZIELNI?

- Jest ze wszech miar pozytyw-
ne, co mogę powiedzieć z całą mocą 
i pełnym przekonaniem i to nie dlate-
go, że jestem Przewodniczącym Rady 

i mam się cechować urzędowym opty-
mizmem. To jest przekonanie wspar-
te wynikami Spółdzielni, jak i opinia-
mi sporządzanymi przez niezależne-
go biegłego księgowego, czy lustrato-
ra. Ich stanowiska były jednoznaczne: 
inni mogą się od nas uczyć i na nas 
wzorować. Kontrolujący bardzo wyso-
ko oceniali pracę Zarządu i w superla-
tywach mówili o służbach ekonomicz-
no-księgowych.

- GDY JEDNAK KTOŚ POPATRZY DO MATE-
RIAŁÓW NA WALNE, TO ZAUWAŻY, ŻE MAJĄ-
TEK TRWAŁY SSM OBNIŻYŁ SIĘ O KILKANA-
ŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH. CZY TAK BYĆ PO-
WINNO?

- Spadek majątku trwałego jest wy-
nikiem wyksięgowania mieszkań prze-
kształcanych w odrębną własność. To 
jest z księgowego punktu widzenia 
prawidłowa tendencja i nie może bu-
dzić żadnych obaw, co do możliwo-
ści ekonomicznych Spółdzielni. Moż-
na się zżymać, że tak jest, ale jest to 
efekt działania ustawy. Po prostu war-
tość mieszkania jest odejmowana.

- CZEGO PAN OCZEKUJE OD WZ?
- Spokojnych obrad, rozsądnych de-

cyzji. Zapraszam wszystkich Członków 
na WZ.

Dziękuję za rozmowę.

Przed Walnym, po ZOCz
z Wiesławem Jaźwcem, przewodniczącym Rady Nadzorczej SSM

rozmawia Piotr Sowisło

Pozytywnie 
zaskoczony
rozmawiamy ze Zbigniewem

Lekstonem, prezesem Zarządu SSM
- Panie Prezesie, Zebrania Osiedlo-

we Członków SSM to już historia. Lu-
dzi zbyt wielu nie przyszło. Czy ma 
Pan odczucie niedosytu?

Zbigniew Lekston: Absolutnie nie, 
ba uważam, że jest to nawet prawidło-
wość. Problemów stricte bytowych wi-
docznie nie ma, więc nie bardzo chce 
się iść na Zebranie. I mnie to nie dziwi.

- A nie zdziwiły Pana słowa pochwa-
ły i uznania dla Spółdzielni i jej służb?

- Przyznam, że trochę tak, ale było to 
bardzo pozytywne zdziwienie, bo do-
tychczas sypały się gromy i tylko czasa-
mi ktoś powiedział miłe słowo. Dobrze, 
że zaczyna nas być stać na takie wypo-
wiedzi. Ja odbieram je, jako słowa uzna-
nia kierowane do wszystkich pracowni-
ków, bo każdy z nich na nie zapracował 
i dlatego za pośrednictwem „MS” kieruję 
je do nich: Byliście zasłużenie chwaleni.

- Czy zauważył Pan jakieś różnice 
w poruszanych problemach?

- Już od pewnego czasu na organi-
zowanych zebraniach coraz mniej jest 
poruszanych spraw o wyłącznie indy-
widualnym charakterze. Coraz czę-
ściej natomiast adresowane są uwa-
gi i zastrzeżenia, propozycje dotyczą-
ce estetyki. To przesunięcie jakości 
wypowiedzi świadczy, że w mieszka-
niach wszystko funkcjonuje prawidło-
wo, więc dostrzegamy inne sprawy.

- W trakcie ZOCz pewne tematy by-
ły stałe...

- Tak. Najbardziej powtarzającym się 
były parkingi. Mamy ich w Spółdzielni 
dużo, ale nie ma fizycznej możliwości, 
by każdy miał miejsce dla swego sa-
mochodu. Teraz robimy dokładną in-
wentaryzację miejsc, a jednocześnie 
przystąpiliśmy do wyznaczania liniami 
szerokości pól parkingowych. Podję-
te działanie zbiegło się w czasie z po-
stulatami mieszkańców. Jestem prze-
konany, że w wyniku tego oznaczenia 
przybędzie trochę miejsc, bo kierow-
ca nie będzie już stawał jak mu dusza 
zaśpiewa.

- Przed nami Walne Zgromadzenie. 
Czego Pan się spodziewa?

- Żadnej zbędnej, wybiegającej po-
za porządek obrad dyskusji, bo być jej 
z mocy prawa nie może. To jest swoisty 
mankament, ale nie my takie rozwiąza-
nia ustaliliśmy. My mamy przestrzegać 
prawo pod rygorem nieważności WZ.
Dziękuję za rozmowę – Piotr Sowisło
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ważały wśród nich kwestie wielokrotnie 
już wyjaśniane. Nieco gorzej było z fre-
kwencją, bo w poszczególnych Zebra-
niach uczestniczyło od 40 do 50 osób, 
co dało średnią 2,5% wszystkich Człon-
ków SSM. Mówiąc o obradach, Zbi-
gniew Lekston nadmienił, że na kilku 
z nich Członkowie dziękowali władzom 
Spółdzielni: Radzie Nadzorczej, Za-
rządowi oraz administracjom i Radom 
Osiedli za dbałość o zasoby i udziela-
ną w razie potrzeby pomoc. To miłe, 
mówił, że zauważa się ogromny wysi-
łek służb spółdzielni, a szczególnie go-
spodarzy domów, bo wcześniej regułą 
były postawy roszczeniowe. Członko-
wie RN także podkreślali merytoryczny 
przebieg Zebrań, a jedynym drobnym 
mankamentem na os. Michałkowice by-
ła niepewność, czy wnioski przyjęto, bo 

Przewodniczący obrad szybko, po dys-
kusji, zakończył zebranie. Wyjaśniono, 
że nie jest to tak istotne, bo zapiski Ko-
misji Wnioskowej są wiążące.

Udział w posiedzeniach RO SSM
Następnie podsumowano udział 

członków RN w posiedzeniach Rad 
Osiedli, poza miejscem zamieszkania 
danego członka RN. Na jednym z po-
siedzeń Rada ustaliła, że jej członko-
wie będą chodzić na takie obrady. Te-
raz nadszedł czas oceny. Zaznacza-
no, że generalnie odczucia z tych spo-
tkań są pozytywne i świadczą o do-
brej pracy zarówno administracji, jak 
i RO. Drobne uwagi padły jedynie pod 
adresem RO Bańgów. Szerzej o swo-
ich spotkaniach mówił Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący Rady Nadzor-
czej. Uczestniczyłem w 6 posiedze-
niach Rad Osiedli i jestem autentycz-

nie zadowolony z ich przebiegu, mery-
torycznych debat, odpowiedzi admini-
stracji na poruszane sprawy.

Rozpatrując kontynuowanie takich 
wizyt, praktycznie zgodnym chórem 
podkreślono zasadność uczestnic-
twa i konieczność utrzymania ich, bo 
umożliwiają zapoznanie się ze specyfi-
ką danego osiedla i przybliżają proble-
my, jakimi dana społeczność żyje.

Dłużnicy
Na posiedzenie zaproszono 5 osób 

z zaległościami czynszowymi. 3 osoby 
to mieszkańcy os. „Młodych” i po jed-
nej z os. „Centrum” i „Chemik”. Łączna 
kwota zaległości na dzień posiedzenia, 
czyli po dokonanych przez niektórych 
wpłatach, wynosiła 28 tys. 273 zł. Na 
spotkanie z RN przybyły dwie osoby. 
Po ich wysłuchaniu RN, dając im szan-
sę, odroczyła wykreślenie z rejestru. 
Pozostała trójka została wykreślona.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec.
pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

P o s t a w i o n o  k r o p k ę
ciąg dalszy ze str. 3

Docieplenie, parking, czujniki ruchowe

Niedawno na osiedlu „Bańgów” 
zakończyły się prace porząd-

kowe związane z poprawą estetyki 
osiedla, jakie co roku przeprowadza 
się wraz z nadejściem wiosny.

W ramach tych robót przycięto ży-
wopłoty, dokonano nowych nasadzeń, 
a ostatnio skoszono trawę na całym osie-
dlu. Obecnie administracja przechodzi do 
realizacji planu remontów, który dotyczy 
głównie wykonywania robót na zewnątrz 
budynków mieszkalnych. Od kilku tygo-
dni trwa uszczelnianie złączy płyt elewa-
cyjnych, które ma zabezpieczyć wska-
zane domy przed przeciekami oraz za-

wilgoceniem. Ponadto, jedną z ważniej-
szych pozycji w tegorocznym budżecie 

są środki finansowe przeznaczone na re-
mont 30 wytypowanych wcześniej balko-
nów, w których przegniły balustrady i po-
pękała posadzka. Na najbliższy czas za-
planowano także remont schodów przed 
wejściami do budynków przy ul. Wła-
dysława Reymonta 2 - 8. Przy tej oka-
zji będą też naprawione schody na skar-
pie biegnącej w stronę przystanku au-

tobusowego na początku osiedla. Inne 
prace będą dotyczyć remontu podłoża 
wejść do klatek schodowych przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 47-59, gdzie zo-
staną położone nowe płytki ceramiczne.

Na osiedlu „Bańgów” rozpoczęto też 
malowanie pasów poziomych na par-
kingach, a niedawno odnowiono co-
koły elewacji budynku przy ul. Karola 
Szymanowskiego 4-14.

Niezależnie od prac zewnętrznych 
w budynkach ul. Władysława Reymon-
ta 30 i Marii Skłodowskiej-Curie 61, 
63, 65, 67 wymieniono kolejne piony 
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. migs

Remontowa ofensywa, która niedawno ruszyła na os. „Michałkowice”, 
najbardziej widoczna jest w okolicy budynków przy ul Przyjaźni 42.

Jeszcze kilka lat temu teren, który jest 
bezpośrednio połączony z główną uli-
cą tej dzielnicy – Kościelną, przypomi-
nał krajobraz księżycowy. Jed-
nakże w ostatnich latach wie-
le się tam zmieniło. Powstały 
bowiem dwa zespoły garażo-
we wraz z parkingami z kostki 
brukowej. Obecnie trwają pra-
ce dociepleniowe południowej 
ściany bloku przy ul. Przyjaź-
ni 42, natomiast przed samym 
budynkiem pojawił się kolej-
ny niewielki parking z miejsca-
mi postojowymi dla kilku samo-
chodów. Teren ten przyciąga 
obecnie uwagę nie tylko prze-
chodniów, ale też kierowców korzystają-
cych z pobliskich placówek handlowych, 

co budzi zrozumiałe oburzenie mieszkań-
ców, gdyż zostały one wybudowane ze 
środków SSM. 

Natomiast w innej części osiedla przy 
ul. Wyzwolenia 6-8-10 zakończono re-

mont instalacji odgromowej na dachach 
tych domów. Przy ul. Wyzwolenia 8 
wymieniono też kilkudziesięciometrowy 
odcinek kanalizacji sanitarnej na głębo-
kości 4 metrów, gdzie wcześniej docho-

dziło do częstych awarii i za-
lewania piwnic. Z kolei z ro-
bót prowadzonych wewnątrz 
budynków warto wymienić re-
mont poziomów instalacji zim-
nej wody przy ul. Walentego 
Fojkisa i Leona Kruczkow-
skiego oraz modernizację 
oświetlenia z zastosowaniem 
czujników ruchowych przy 
ul. Przyjaźni 44-46. W ra-
mach prac porządkowych tej 
wiosny założono też ponad 20 
nowych koszy na śmieci. Oby 

tylko nie stały puste i nie przypadły do 
gustu wandalom. mig

Wiosna pełna 
remontów
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Zmiana ta wymusza inny niż do-
tychczas sposób przeprowadzania ob-
rad najwyższej statutowej władzy i za-
znajamiania się z wszelkimi materiała-
mi dotyczącymi funkcjonowania Spół-
dzielni, czyli zakłada ogromne, 
rzetelne i świadome zaanga-
żowanie mieszkańców w życie 
Spółdzielni.

W tym roku już po raz drugi 
odbędzie się WZ. Do ubiegłego 
roku wybrani na ZGCz delega-
ci otrzymywali w formie zwartej 
kilkudziesięciostronicowe mate-
riały, w których zawarte były wy-
magane ustawami najważniej-
sze dokumenty podsumowujące 
działalność władz Spółdzielni za 
rok sprawozdawczy.

Teraz, by zgodnie z prawem 
przeprowadzić Walne Zgro-
madzenie, nawet zawiadomie-
nia o nim, wraz z jego porząd-
kiem obrad i innymi informacja-
mi, muszą być indywidualnie, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, dostarczo-
ne obowiązkowo do każdego Człon-
ka. Ustawa o spółdzielniach mieszka-
niowych nakazuje wyłożenie do wglą-
du wszystkich dokumentów, jakie bę-
dą przedmiotem obrad w celu umoż-
liwienia zainteresowanym mieszkań-
com zapoznania się z nimi. Kwestie te 
ujęto w Statucie SSM umieszczonym 
na stronie internetowej Spółdzielni.

Tym samym chcąc w pełni świa-
domie i merytorycznie uczestniczyć 
w Walnym Zgromadzeniu i podejmo-
wać decyzje, należy samodzielnie za-
znajomić się z materiałami, jakie bę-
dą przedmiotem obrad. To świadome 
uczestnictwo nakazuje też obowiązko-
we podporządkowanie się zasadom za-
wartym w przyjętym Statucie oraz Re-
gulaminie obrad. By nieco ułatwić po-
dejmowanie decyzji podczas WZ, na ła-
mach bieżącego wydania „MS” publiku-
jemy pełne Sprawozdanie Rady Nad-
zorczej z działalności w 2008 r. i obszer-
ne fragmenty z liczącego kilkadziesiąt 
stron Sprawozdania Zarządu SSM.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie 
SSM, zgodnie z uchwałą nr 13/2009 
Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, podzielono 
na trzy części.

Podczas Walnego nie ma możliwo-
ści zgłaszania żadnych dodatkowych 
spraw, a na ich podstawie głosowania 
wniosków do realizacji. Ustawa wpro-
wadzając instytucję Walnego, szcze-
gólnie podzielonego na części, unie-
możliwiła dyskusję i składanie wnio-
sków niebędących przedmiotem ob-
rad. Dopuszczalnym jest niewiążące 
przedstawianie jakichś spraw. Możli-
wość kierowania wniosków mieliśmy 
niedawno, podczas Zebrań Osiedlo-
wych Członków SSM. Wielu z nas z tej 
możliwości skorzystało.

Procedowanie WZ,
uczestnictwo w obradach

– informacji kilka
Procedowanie WZ, czyli postępo-

wanie zgodnie z określoną procedurą, 
regułami rozpoczyna się już w chwi-
li przygotowania zawiadomień o zwo-
łaniu Walnego. Dostarczone do Człon-
ków SSM powiadomienia – na co naj-
mniej 21 dni przed terminem posiedze-
nia Walnego Zgromadzenia lub jego 
pierwszej części – muszą zawierać:
- termin i miejsce obradowania Walne-

go lub jego części,
- porządek obrad,
- wskazywać miejsca i termin wyłożo-

nych do wglądu wszystkich spra-
wozdań i projektów uchwał, jakie bę-
dą przedmiotem obrad.

- informację o prawie Członka do za-
poznania się z tymi dokumentami.
W SSM zawiadomienia zostały do-

starczone do Członków między 15 
a 25 maja, a wszystkie sprawozda-

nia i projekty uchwał zostaną 5 
czerwca br. wyłożone w siedzi-
bie Zarządu, mimo że terminem 
obligatoryjnym jest udostępnie-
nie ich na 14 dni przed termi-
nem I części WZ.

Członkowie Spółdzielni ma-
ją prawo do składania projek-
tów uchwał i zamieszczania ich 
w porządku obrad najdalej na 
15 dni przed terminem I części 
WZ. Zgłaszane projekty uchwał 
muszą być zgodne z obowiązu-
jącym prawem i muszą być po-
parte (podpisane), przez co naj-
mniej 10 Członków z podaniem 
ich: imienia i nazwiska, adresu 
oraz numeru członkowskiego.

Pamiętajmy, że ewentualne 
zgłaszane pod obrady WZ projek-
ty uchwał mogą dotyczyć wyłącznie 
kompetencji Walnego Zgromadze-
nia, które zapisane są w punktach 1 
do 15 w paragrafie 17 Statutu SSM.

Informujemy, że każdy Członek ma 
także prawo, pkt 9 par. 16 Statutu SSM, 
do zgłaszania poprawek do wyłożo-
nych projektów uchwał nie później niż 
na 3 dni przed terminem I części WZ.

Uwaga: Każdy Członek SSM ma pra-
wo uczestniczyć, niezależnie od ilości 
posiadanych mieszkań, tylko i wyłącz-
nie w jednej części Walnego Zgroma-
dzenia, która obejmuje jego faktyczne 
miejsce zamieszkania, gdyż każdy ma 
tylko jeden głos. Każdy uczestnik ma 
też bezwzględny obowiązek podpo-
rządkowania się zasadom ustalonym 
w Statucie i Regulaminie obrad.

Musimy wszyscy pamiętać, że Wal-
ne Zgromadzenie jest zobowiązane 
podejmować jedynie uchwały przy-
jęte w porządku obrad (par. 18 Sta-
tutu), który musi być identyczny dla 
wszystkich części WZ.

Piotr Sowisło

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Garść zasad i wiedzy o Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
odbędzie się:

I część:
22. 06., os. „Bańgów”

os. „Centrum”, os. „Michałkowice”
+ Grupa Członków Oczekujących,

II część:
23. 06., os. „Młodych”

i os. „Tuwima”

III część:
24. 06., os. „Chemik”

i os. „Węzłowiec”.

Walne Zgromadzenie to zgodnie z prawem najwyższa władza Spół-
dzielni. Wprowadzenie tej formy w miejsce ZPCz nakłada na każdego 

spółdzielcę ogromną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wdro-
żenie w życie demokracji bezpośredniej to wyzwanie, jakiemu winni spro-
stać Członkowie Spółdzielni. Ubiegłoroczne WZ dowiodło, że zdaliśmy eg-
zamin na piątkę.

Remontując minimalizuj hałas. Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… a niesnaski pozostaną.
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Bez tej pomocy i tej przychylności 
– kontynuowała – nie mogłabym zre-
alizować postawienia windy dla mo-
jej niepełnosprawnej córki Moniki i wy-
konanie dojazdu do niej. Teraz może-
my poświęcić się jeszcze bardziej re-
habilitacji córki i nie martwić 
się, że chcąc wyjść z nią na 
zewnątrz, będziemy musieli 
ją nosić. Dziękuję serdecznie 
raz jeszcze.

Gdy padały te słowa wi-
dać było, jak na twarzach 
niektórych obecnych pojawia 
się wzruszenie, a w kącikach 
wielu oczu zak ręciły się, wy-
cierane ukradkiem, łezki.

Zebranie Osiedlowe Człon-
ków os. „Młodych” otworzył 
i część proceduralną prze-
prowadził, a później obrady 
poprowadził Jerzy Kurzawa, 
członek Rady Nadzorczej oraz prze-
wodniczący Rady Osiedla i natych-
miast przystąpił do wyborów Prezy-
dium i Komisji Wnioskowej. W wyniku 
jawnego głosowania Prezydium ZOCz 
stworzyli:

- Jerzy Kurzawa,  
przewodniczący,

- Piotr Majnusz,  
sekretarz

oraz asesorzy:
- Róża Polywka,
- Dorota Janik.

W skład Komisji Wnioskowej 
weszli:

- Urszula Madeja,  
przewodnicząca,

i członkowie:
- Danuta Klama,

- Stanisław Tomalik.
Sprawozdania

Piotr Majnusz odczytał spra-
wozdanie z działalności Rady 
Osiedla. Rada odbyła 8 spo-
tkań, w trakcie których zajmo-
wała sie wszelkimi osiedlowy-
mi sprawami. Mówca podał, iż 
w roku 2008 na osiedlu wyko-
nano remonty na łączną kwo-
tę 1 miliona 161 tys. 458,78 zł. 
Wśród wydatków wyszczególnił 
nakłady poniesione na: wymia-
nę okien – 342 715,11 zł; robo-
ty ogólnobudowlane – 258 188,26 zł, 
roboty dekarskie – 60 803,54 zł; ro-

boty malarskie – 109 387,81 zł; ro-
boty c.o. – 103 723,85 zł. Dodał tak-
że: Przedmiotowy zakres prac jest wy-

biórczy i nie oddaje w pełni obrazu do-
konanych robót i przemian, które każ-
dy z mieszkańców na pewno zauważa, 
a zmiany te powodują że na Osiedlu 
„Młodych” mieszka się coraz bezpiecz-
niej i coraz przyjemniej. RO ma pełną 
świadomość, że nie wszystkie potrze-
by zostały zrealizowane, a powodem 

jest problem stosunkowo szczupłych 
środków finansowych, niewystarczają-

cych na realizację tych potrzeb. Mamy 
nadzieję, że dyskusja członków spół-
dzielni – mieszkańców naszego osie-
dla na dzisiejszym zebraniu pozwo-
li na uwypuklenie najistotniejszych po-
trzeb, jak i spowoduje znalezienie naj-
bardziej racjonalnych kierunków oraz 
wskaże na najważniejsze potrzeby, 
którymi należałoby się zająć – mówił. 
W dalszej części przedstawił najważ-
niejsze zdaniem RO zamierzenia reali-

zacyjne są to:
- kontynuacja dociepleń bu-

dynków,
- dalsza wymiana stolarki 

okiennej,
- wymiana pokryć dacho-

wych,
- wymiana instalacji i pozio-

mów wody w piwnicach,
- dalsza modernizacja 

oświetlenia osiedlowego,
- przeglądy i konserwacje 

infrastruktury technicznej,
- utrzymywanie porządku 

i bezpieczeństwa,
- budowa placu zabaw przy 

ul. ZHP-Zubrzyckiego.
Na koniec stwierdził, że do najistot-

niejszych celów RO zalicza skutecz-
ne przeciwdziałanie wandalizmowi, li-
kwidacja skutków uszczupla znacznie 
środki na niezbędne naprawy. W imie-
niu RO zwrócił się do mieszkańców 
z apelem o zapobieganie dewasta-

cjom.
W imieniu RO podziękował 

za dobrą współpracę kierownic-
twu ADM, Zarządowi Spółdzielni 
oraz Radzie Nadzorczej.

Obszerne, liczące dziesiątki 
wykonanych prac, sprawozdanie 
z działalności administracji osie-
dla w 2008 r. przedłożyła Maria 
Tadra, kierowniczka administra-
cji. W 2008 roku Administracja 
przyjęła ogółem 3531 zgłoszeń 
z tego dotyczących: centralnego 
ogrzewania – 396; domofonów – 
648; - dźwigów – 254.

Szefowa ADM przedstawiła 
także realizację wniosków zgło-
szonych na zebraniu w 2008 r. 
i zamierzeń na 2009 rok.

Dyskusja
Głos w niej zabrało 15 mów-

ców. Tematem wiodącym by-
ły miejsca parkingowe. Mówiono 
np. o ich wykonaniu za budyn-
kiem ul. Niepodległości 22-24 

(Edward Wojdyga) oraz poszerzeniu 

„Młodych” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Młodych”

Łezki 
w oczach

   Osiedle „Młodych”
Wnioski przyjęte  

na Zebraniu Osiedlowym Członków SSM
1. Rozpatrzyć możliwość poszerzenia parkin-

gu wzdłuż ulicy Szarych Szeregów 1-4.
2. Rozważyć wykonanie remontu chodnika po-

między ulicą ZHP 10-11.
3. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta 

w sprawie rozpatrzenia możliwości utwar-
dzenia terenu pomiędzy osiedlem „Młodych” 
a sklepem „Kaufland”.

4. Rozważyć możliwość poszerzenia istnieją-
cego parkingu przy al. Młodych 8-9.

5. Ponownie wystąpić z wnioskiem do Urzędu 
Miasta w sprawie wykonania parkingu przy 
Szkole Podstawowej nr 8.

6. Wystąpić z wnioskiem do Rady Miasta Sie-
mianowic Śląskich o uchwalenie stałego za-
kazu spożywania napojów alkoholowych na 
klatkach schodowych w trybie Art. 14 ust. 6. 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

7. Rozpatrzyć możliwość wyłożenia kostką 
brukową parkingu, przy al. Młodych 10-11 
oraz usunięcie krawężnika.

Proszę mi wyjaśnić...

ciąg dalszy na str. 8

- Przyszłam na Zebranie tylko w jednym celu. Chcę w ten sposób, bo innej 
możliwości nie widzę, podziękować Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Radzie 
Osiedla i administracji a przede wszystkim obecnym tu, jak i wszystkim człon-
kom Spółdzielni, za udzieloną mi pomoc i za zrozumienie. Cieszę się, że miesz-
kam w Siemianowicach i w zasobach SSM – mówiła Wiesława Pacia.
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istniejących przy ul. Szarych Szeregów 
1 i Alei Młodych 8. Miłym akcentem de-
baty było wystąpienie Wiesława Drzy-
mały. Spółdzielca oprócz przedstawie-
nia swoich spraw np. brzydkiego zapa-
chu na klatce schodowej, kilkakrotnie 
podkreślił, że na „Młodych” dobrze się 
gospodarzy. Osiedle jest co-
raz ładniejsze i dobrze się tu 
mieszka. Ogromna w tym za-
sługa administracji i jej kie-
rowniczki.

Poszczególni dyskutanci 
mówili m.in. o:

- związkach zawodowych 
w Spółdzielni, założeniu fil-
trów na zimnej wodzie dla 
każdego budynku, budowie 
mieszkań socjalnych – Tade-
usz Boberski,

- likwidacji placu zabaw 
przy ul. Jana N. Stęślickie-
go i wykonaniu nowego w tym miejscu 
– Weronika Mały,

- wykonaniu barierek przy garażach 
(al. Młodych od segmentu „p” do „f”) - 
Krystian Janik,

- utwardzeniu drogi między garażami 
przy Alei Młodych, zwróceniu się do 
UM z prośbą o utwardzenie terenu po-
między os. „Młodych” a sklepem „Kau-
fland”, wykonaniu nowego chodnika od 
Szarych Szeregów w kierunku posto-

ju taksówek przy Alei Młodych – Józef 
Pszczoła,

- pouczeniu lokatorów jak prawi-
dłowo wieszać anteny, czyli zgodnie 

z prawem budowlanym oraz re gula-
minem współżycia mieszkańców, sfor-
mułować odpowiednie ogłoszenia – 
Leszek Wielogórski,

- dokończeniu remontu parteru obok 
windy, wymianie windy i remoncie wej-
ścia (schody, poręcze) – Agnieszka 
Rotkegel,

- podjęciu kroków w sprawie częst-
szych interwencji policji i straży miej-
skiej w obrębie ulicy Zubrzyckiego 

oraz za centrum kultury, monitoringu 
na osiedlu lub na klatkach schodowych 
– Zbigniew Sommer

- malowaniu klatki schodowej i całe-
go budynku – Józef Matysik,

- wystąpieniu do Rady Miasta 
o uchwalenie stałego zakazu spoży-
wania napojów alkoholowych na klat-

kach schodowych w trybie 
art. 14 ust. 6 ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości – Stani-
sław Tomalik,

- daszku (przecieka) nad 
wejściem do budynku – Cze-
sław Głuch,

- ponownym wystąpieniu 
z pismem do UM w sprawie 
wykonania parkingu przy SP 
nr 8 – Piotr Majnusz,

- wykonaniu remontu chod-
nika pomiędzy ZHP 10 a 11 – 
Bolesław Gaim.

- wyłożeniu kostką brukową 
parkingu przy Alei Młodych 10-11 i usu-
nięciu krawężnika – Urszula Madeja.

Na poruszone sprawy odpowie-
dzi udzielali: Zbigniew Lekston, pre-
zes Zarządu SSM, Jerzy Kurzawa, ja-
ko radny Rady Miasta, Maria Tadra. 
Wiele z podjętych zagadn ień będzie 
na bieżąco realizowane, inne zostały 
zapisane. Na koniec szefowa Komisji 
Wnioskowej odczytała wnioski ZOCz. 

 Piotr Sowisło

„Młodych” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Młodych”

Łezki 
w oczach

W sali pustawo, ale debata ciekawa.

ciąg dalszy ze str. 7

Zapewne nie bez znaczenia 
dla tak znaczącej ilości wnio-
sków było wystąpienie Józe-
fa Bernata, spółdzielcy od 
lat uczestniczącego w osie-
dlowych zebraniach. Podczas 
swej wypowiedzi zauważył 
on, że na „Chemiku” Komisje 
Wnioskowe zapisują najmniej 
wniosków... Tym razem zano-
towano ich najwięcej.

Zebranie otworzył Jan Du-
dek, przewodniczący Rady Osiedla i przypomniał, że zgod-
nie z par. 32 ust. 3 Statutu SSM jest ono zdolne do podej-
mowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków 
SSM. Następnie przeprowadził wybory władz ZCzO: Pre-
zydium i Komisji Wnioskowej. Do czteroosobowego Prezy-
dium weszli:

- Jerzy Dinges, przewodniczący,
- Wanda Stolarczyk, sekretarz

i asesorzy: - Czesława Spandel, - Stefan Janota.

Komisję Wnioskową 
utworzyli:

- Zbigniew Rogoż, 
przewodniczący

oraz członkowie: - Ewa 
Ozner, - Wiesław Mania.
Przechodząc do części spra-

wozdawczej Jerzy Dinges po-
prosił szefa RO „Chemik” 
o przedstawienie sprawozda-
nia Rady, a tuż po nim głos 
zabrała Halina Napora, kie-

rowniczka administracji. Jan Dudek, przedstawił zebranym 
najważniejsze zagadnienia, jakimi w minionym roku zajmo-
wała się Rada Osiedla. Dodał przy tym, że znowelizowana 
ustawa wprowadziła sporo zamieszania w roboty remonto-
we. Zaapelował do zebranych o zapobieganie dewastacjom, 
bo osiedle nam pięknieje, ale niestety tracimy wszyscy na 
bezsensownych zniszczeniach.

Z kolei Halina Napora, przedłożyła zgromadzonym obszer-
ne Sprawozdanie osiedlowej administracji wraz z realiza-

„Chemik” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Chemik”

Aż jedenaście wniosków...
przyjęło Zebranie Osiedlowe Członków SSM os. „Chemik” podczas swojego spotkania przeprowadzonego 18 ma-

ja. br. w DK „Chemik”. Tą ilością spółdzielcy z „Chemika” mogliby obdzielić dwa zebrania. Posiedzenie to zainau-
gurowało Zebrania Osiedlowe Członków Spółdzielni.

Było nad czym głosować.
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cją ubiegłorocznych wniosków i zamierzeniami na bieżący 
rok. W obszernym dokumencie czytamy m.in., że na osiedlu 
„Chemik” w 2008 r. wykonano prace termomodernizacyjne na 
budynkach Walerego Wróblewskiego 73 (strona wschod-
nia), W. Wróblewskiego 43, 47 oraz na lokalu użytkowym 
przy ul. Walerego Wróblewskiego 67 (TELE PIZZA). Ponad-
to, w budynkach już docieplo-
nych przy ul. Wróblewskiego 
43, 47, oraz ul. Niepodległo-
ści 58A-F płytkami klinkiero-
wymi wyłożono wejścia do bu-
dynku, wyremontowano zada-
szenia do klatek schodowych. 
Wykonano także docieplenia 
stropodachów metodą wdmu-
chiwania granulatu z wełny 
w budynku przy ul. Niepodle-
głości 61-63 - powierzchnia 
łączna 2.849 m2.

W 2008 r. naprawiono 
2.539 m2 pokrycia dachowego 
budynków mieszkalnych m.in. 
przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 51B, C, 61B, 63B, 
Niepodległości 61E, Alfon-
sa Zgrzebnioka 52B oraz po-
łożono nowe poszycie (z wy-
mianą rynien i rur spusto-
wych) na 27 boksach garażo-
wych przy ul. Wróblewskiego 
55 i Wróblewskiego 73 (seg. 
„C”). Nowe skrzynki poczto-
we tzw. unijne, pojawiły się 
w budynkach przy ul. W. Wró-
blewskiego 69, 71, 73.

W 2008 r. rozliczono wymia-
nę kolejnych 447 szt. okien 
z PCV w 106 mieszkaniach 
na kwotę łączną 247 tys. zł.

Halina Napora na zakoń-
czenie podziękowała Radzie 
Osiedla, za okazaną pomoc 
w podejmowaniu trudnych de-
cyzji a mieszkańcom za bieżą-
ce sygnalizowanie występują-
cych problemów. Taka współ-
praca wspólnie pomaga, by 
na naszym Osiedlu mieszkało 
się coraz lepiej, a Bytków był 
najładniejszą dzielnicą nasze-
go Miasta – dodała.

Otwierając dyskusję, Jerzy 
Dinges poprosił o precyzyjne 
formułowanie wniosków.

Jako pierwszy głos zabrał 
Marek Siura i poruszył pro-
blem szczurów pojawiających się przy Niepodległości 57B 
i małej ilości miejsc parkingowych przy tym budynku dodat-
kowo zubażanej przez samochody dowożące dzieci do szko-
ły. Kolejni dyskutujący m.in. Ryszard Seręga także nawiązy-
wali do miejsc parkingowych ale wskazywali na konieczność 
oznaczenia – namalowania – linii wyznaczających stanowi-
ska, co uporządkuje chaotyczne parkowanie, a często utrud-

nia dojazd do garaży. Jan Chlund podjął temat samochodo-
wych wraków np. stojących przy Zgrzebnioka 38-40.

W dyskusji głos zabrali ponadto: Irena Krawczyk; Ry-
szard Seręga, Alina Kajda, Marian Brzeski, Regina Ba-
chlińska, Bronisław Podzimski, p. Malczyk, Ewa Kerger, 
Leonard Lipa, Urszula Knapik i mówili o:

- segregacji odpadów na 
osiedlu i częstszego wywo-
żenia kontenerów, - utworze-
niu nowego punktu świetlnego 
A. Zgrzebnioka 52, - utrzyma-
niu dotychczasowej trasy auto-
busu linii 190, - wystąpieniu do 
UM o przeprowadzenie remon-
tu drogi przy ul. A. Zgrzebnio-
ka w kierunku przedszkola, - 
pracy dozorcy w okresie zi-
mowym, pracach docieplenio-
wych – czy są dofinansowywa-
ne z budżetu Państwa, - upo-
rządkowaniu kabli na klatkach 
schodowych, - niezbędnej kon-
serwacji konstrukcji balkonów 
w budynkach przy ul. Zgrzeb-
nioka 51, 52, - wprowadze-
niu do Regulaminu Porządku 
punktu o zakazie parkowania 
samochodów dostawczych na 
parkingach osiedlowych, - wy-
konaniu chodnika przy wjeź-
dzie z głównej drogi do Pawi-
lonu przy ul. W. Wróblewskie-
go 67, naprzeciwko szczytu W. 
Wróblewskiego 61A, - pro-
blemie nadmiernego, zdaniem 
mieszkanki, zużycie ciepła co 
spowodowane złym podłącze-
niem instalacji c.o. i montażu 
czujnika pogodowego na da-
chu przy A. Zgrzebnioka 52A, 
- wykonaniu zadaszenia śmiet-
nika przy ul. W. Wróblewskie-
go 43, - problemie z dokarmia-
niem gołębi na Rynku Bytkow-
skim, - naprawie rynien w ga-
rażach nr 22 i 23 przy ul. W. 
Wróblewskiego 39-41 i dachu 
budynku przy ul. A. Zgrzeb-
nioka 45, - zamontowaniu na 
schodach za Domem Kultury 
słupków uniemożliwiające mło-
dzieży zjeżdżanie na rowerach 
i na rolkach, - wyasfaltowaniu 
lub wyłożeniu kostką bruko-
wą drogi dojazdowej do gara-
ży przy ul. W. Wróblewskiego 

69 segment „F”. Na większość z poruszonych spraw wyczer-
pujących odpowiedzi udzielili Zbigniew Lekston, prezes Za-
rządu SSM i Jerzy Dinges, radny RM.

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji Komisja opra-
cowała i przedłożyła do uchwalenia 13 wniosków. Wnioski 
przedstawiał Zbigniew Rogoż.

Uczestnicy ZOCz przegłosowali 11 wniosków. Piotr Sowisło

Osiedle „Chemik”
Wnioski przyjęte na Zebraniu Osiedlowym Członków SSM

1. Zobowiązuje się Administrację osiedla, by przy 
współpracy z Radą Osiedla uporządkowała i roz-
wiązała problem parkowania samochodów wzdłuż 
jezdni naprzeciwko klatek schodowych budynku 
przy ul. Niepodległości 57A, B, C, D i DK „Chemik”.

2. Zobowiązuje się Administrację osiedla do dokona-
nia oceny częstotliwości wywozu nieczystości stałych 
oraz spowodowania, w wypadkach uzasadnionych, 
zwiększenia ilości tych wywozów.

3. Zobowiązuje się Administrację osiedla do przy-
jęcia w Planie Remontów na 2010 rok wykonania 
prac remontowo-konserwacyjnych, konserwacji 
stalowych balkonów w budynkach przy ul. Alfon-
sa Zgrzebnioka 51 i 52.

4. Zebranie mieszkańców ponawia wniosek o doprowa-
dzenie do uporządkowania przez Administrację osie-
dla i Zarząd Spółdzielni instalacji internetowych w klat-
kach schodowych.

5. Zobowiązuje się Administrację osiedla do rozwią-
zania problemu mieszkańców klatki nr 52A przy 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka dotyczy złego funkcjono-
wania instalacji c.o.

6. Zobowiązuje się Administrację osiedla, by w porozu-
mieniu z Radą Osiedla uporządkowała i rozwiązała 
problem sposobu parkowania samochodów w rejonie 
ul. Walerego Wróblewskiego 69, 71.

7. Ująć w Planie Remontów, wykonanie zadasze-
nia śmietnika w rejonie budynku przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 43.

8. Zamontować, w porozumieniu z Gminą, docelowo 
1 zewnętrzny punkt świetlny w rejonie klatki schodo-
wej przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 52B.

9. Zobowiązuje się Administrację osiedla do roz-
ważenia możliwości wykonania odcinka chodnika 
wzdłuż drogi wyjazdowej na ul. Walerego Wróblew-
skiego na wysokości ściany szczytowej budynku 
mieszkalnego przy ul. Walerego Wróblewskiego 61.

10. Rozważyć problem dojazdu do garaży i utwardzenia 
tych dojazdów w rejonie wieżowców przy ul. Walerego 
Wróblewskiego (ciąg „F”).

11. Zobowiązuje się Administrację osiedla do za-
pewnienia bezpieczeństwa komunikacyjnego pie-
szych przed zjeżdżającymi rowerzystami na scho-
dach położonych na skarpie po stronie wschod-
niej DK „Chemik”.
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„Węzłowiec” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Węzłowiec”

Cisza nocna obowiązuje
Propozycję, na piśmie, budowy wielopoziomowego parkingu na osiedlu 

zgłoszono podczas przeprowadzonego 21 maja Zebrania Osiedlowego 
Członków SSM osiedla ,,Węzłowiec”. Obecni w sali DK „Chemik” uśmiech-
nęli się pod wąsem i tak sformułowany wniosek odrzucili.

Otwierając obrady Wiesław Jaź-
wiec – przewodniczący Rady Osie-
dla ,,Węzłowiec”, przywitał przybyłych 
i po przedstawieniu podstawy prawnej 
zaproponował przyjęcie porządku ob-
rad, a następnie przeprowadził wybo-
ry Prezydium ZOCz. W skład tego gre-
mium weszli:

- Hanna Becker, 
przewodnicząca,

- Krzysztof Wojtynek, 
sekretarz,

oraz asesorzy:
- Ryszard Kowalski,

- Karol Szelest.
Następnie dokonano wybo-

ru Komisji Wnioskowej, któ-
rą stworzyli:

- Jerzy Becker  
– Przewodniczący Komisji

i członkowie:
- Wiesław Gola,

- Andrzej Waldera.
Bezpośrednio po zakończeniu spraw 

proceduralnych Sprawozdanie Rady 
Osiedla za 2008 r. zaprezentował Wie-
sław Jaźwiec. Z przedłożonego mate-
riału wynika, że Rada odbyła 10 posie-
dzeń, na których omawiano zaplano-
wane tematy oraz sprawy bieżące. 

RO na swych posiedzeniach rozpa-
trywała problemy ważne dla miesz-
kańców osiedla również z udziałem 
radnych Rady Miasta i Komendy Miej-
skiej Policji. O stanie bezpieczeń-
stwa i porządku na osiedlu, z udzia-
łem przedstawicieli KMP, debatowa-
no 18. listopada ub.r. i poruszono ta-
kie problemy jak:
- głośne zachowanie się młodzieży na 

klatkach schodowych,
-  rozwijanie nadmiernej prędkości na 

osiedlowych drogach,
- parkowanie pojazdów w miejscach 

niedozwolonych,
- znoszenie przedmiotów z pojemni-

ków zsypowych do mieszkań.
Jak wyjaśniano wszczęcie przez Po-

licję formalnego dochodzenia w kon-
kretnej sprawie wymaga zgłoszenia, 
a z tym, niestety, jest gorzej. Przedsta-
wiciele RO wspólnie z Administracją 
dokonują też okresowych przeglądów 
stanu technicznego:
-  chodników i dróg osiedlowych,
-  zatoczek parkingowych, parkingów,

-  miejsc postojowych dla osób niepeł-
nosprawnych,

-  stanu zadrzewienia.
Rada Osiedla omówiła także i wyso-

ko oceniła współpracę pomiędzy Radą 
Miasta Siemianowice Śl., którą repre-
zentują radni Jerzy Becker i Stanisław 
Sontag. Dzięki współpracy wymienio-

nymi Radnymi, Urząd Miasta wyko-
nał zatoczkę parkingową przy ul. Grun-
waldzkiej 3. Szef RO bardzo wysoko 
ocenił współpracę z administracją, Ra-
dą Nadzorczą i Zarządem SSM.

Z kolei Piotr Iwaniak, kierownik ad-
ministracji przedstawił Sprawozdanie 
administracji wraz z realizacją wnio-
sków i tegorocznymi zamierzeniami. 
Do najważniejszych robót w 2008 ro-
ku zaliczono:
- remont połaci dachowych i daszków 

nad ostatnią kondygnacją na budyn-
kach mieszkalnych oraz dachów na 
garażach w łącznej ilości 1860 m2,

- malowanie klatek schodowych wraz 
z modernizacją wiatrołapów z uży-
ciem płytek ceramicznych w bu-
dynkach Władysława Jagiełły 9A, 
B, C, Wł. Jagiełły 3A, B, C, Wale-
rego Wróblewskiego 26-28,

- odnowienie elewacji (malowa-
nie) i remont balkonów domu przy 
ul. W. Wróblewskiego 30A, B; 32 
oraz przy Jana Polaczka 4C,

- należne dopłaty do wymienionych 
przez lokatorów 317. okien,

- wymianę drzwi wejściowych na drzwi 
z profili ALU w ostatnim budynku ze 
starymi drzwiami przy ul. Wł. Jagieł-
ły 2A, B, C, D,

- docieplenia ścian balkonowych bu-
dynku Wł. Jagiełły 9A, B, C; 11A, 

B, C, D i granulatem wełny mineral-
nej (metodą nadmuchu) 12 podda-
szy budynków na I etapie osiedla.

Parkingi, docieplenia...
By usprawnić dyskusję Hanna Bec-

ker poprosiła o składanie do Prezy-
dium kart do dyskusji. Karty złożyło 
4 Członków.

Stanisław Sontag poruszył kwestię 
tymczasowej trasy autobusu „190”, któ-
ry przebiega przez ul. Grunwaldzką. 
Radny wysłał stosowne pismo do Miej-
skiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowi-
cach oraz do Prezydenta miasta Kato-

wice z prośbą o wykorzystanie 
części torowiska tramwajowe-
go i wytyczenie trasy linii auto-
busowej „190”, wg marszruty 
linii tramwajowej nr „12”.

Hubert Krogulec sugero-
wał przedłużenie trasy au-
tobusu „190” do ul. Jagieł-
ły – obok NOMI. Propozy-
cję tę wsparł Karol Szelest 
i złożył wniosek w tej kwe-
stii. Następnie Hubert Kro-
gulec poruszył sprawę znisz-
czonej nawierzchni ul. Wła-
dysława Jagiełły 25-29 

i zaproponował – w formie wniosku 
– podanie terminu wykonania jej re-
montu. Zdecydowanie też obstawał, 
by opracowano program termomoder-
nizacji budynków na II etapie osiedla, 
gdyż doraźne prace, tj. uszczelnianie 
łączeń płyt, usuwanie zacieków przez 
firmy alpinistyczne są niewystarczają-
ce. Następnie mówca zapytał czy mo-
że przedstawić wnioski – zgłoszone pi-
semnie – nieobecnego Ryszarda Kaw-
ki i złożył je do Komisji Wniosków.

Przewodnicząca obrad poprosiła go 
o odczytanie i omówienie wniosków 
w celu przygotowania brzmienia uła-
twiającego przeprowadzenia głosowa-
nia. Jeden z wniosków to malowanie 
pasów na parkingach i w zatoczkach 
celem wygospodarowania większej ilo-
ści miejsc. Inny to podjęcie działań 
zmierzających do wybudowanie parkin-
gu podziemnego z ewentualnym wyko-
rzystaniem terenu UM przy ul. Wł. Ja-
giełły 29, a jeszcze inny dotyczył roz-
budowy, przez podkopanie skarpy, par-
kingu przy ul. Wł. Jagiełły 25-29.

Odnosząc się do poruszanych za-
gadnień Zbigniew Lekston, prezes 
SSM, uznał za celowe ujęcie w planie 
remontów 2010 haromonogramu ter-
momodernizacji II-giego etapu osiedla. 
Mówiąc o budowie garaży piętrowych 
wyjaśniał, że koszt budowy garaży 

Wniosek przyjęty! 
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przeniesiony jest na wartość zakupu 
a już obecna realizacja kompleksu ga-
raży obok wymiennikowni, nie 
cieszy się zbytnim zaintere-
sowaniem mieszkańców. Na-
tomiast Przewodniczący Ra-
dy Osiedla poinformował, że 
jest wykonana inwentaryza-
cja miejsc parkingowych wraz 
z potencjalną ich rozbudową. 
„Dogęszczanie” ilości miejsc 
nie jest możliwe ponad wy-
magane przepisami szeroko-
ści poszczególnych pól par-
kingowych.

Z kolei Antoni Olczyk mó-
wił o nieprzestrzeganiu przez 
współmieszkańców „ciszy noc-
nej” i wnioskował o wywiesze-
nie na tablicach ogłoszeń du-
żej informacji o godzinach jej 
obowiązywania. Kolejny jego 
wniosek dotyczył odcięcia ka-

loryferów lub ograniczenia do mini-
mum ogrzewania w pomieszczeniach 

wspólnych. Następnie dyskutant mó-
wił o strukturze własnościowej wyku-

pywanych mieszkań i za-
uważył, że jest różna na I-
-szym i II-gim etapie osie-
dla wobec czego wnioskuje 
o uporządkowanie tej spra-
wy. Zbigniew Lekston wyja-
śniał, iż podział nieruchomo-
ści jest zgodny z poprzednim 
stanem prawnym.

Po wyczerpaniu listy dys-
kutantów Jerzy Becker, prze-
wodniczący Komisji Wnio-
skowej odczytał Protokół Ko-
misji z 6 wnioskami, które 
przegłosowano i przyjęto do 
realizacji.

Kończąc zebranie Hanna 
Becker podziękowała uczest-
nikom Zebrania za udział, 
ciekawą debatę i ogłosiła ob-
rady za zamknięte. pes

Osiedle „Węzłowiec”
Wnioski przyjęte  

na Zebraniu Osiedlowym Członków SSM
1. Rozważyć wykonanie remontu posadzki – głów-

nego ciągu oraz malowanie ścian w garażach przy 
ul. Władysława Jagiełły 15.

2. Rozważyć wymianę nawierzchni drogi przy ul. Wła-
dysława Jagiełły 25 - 31 z podaniem konkretnego 
terminu realizacji.

3. Podać na łamach „MS” harmonogram modernizacji 
elewacji budynków II etapu osiedla „Węzłowiec”.

4. Rozważyć możliwość rozbudowy parkingów pod 
budynkami przy ul. Władysława Jagiełły 25 - 29.

5. Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Siemiano-
wic Śląskich o przedłużenie trasy linii autobusowej 
nr 190 poprzez II Etap osiedla „Węzłowiec”.

6. Umieścić na tablicach ogłoszeń klatek schodowych 
widoczne informacje o przyjętych w „Regulaminie 
Porządku Domowego” godzinach ciszy nocnej.

Otwierając obrady Adam Górecki, 
przewodniczący Rady Osiedla, powi-
tał przybyłych mieszkańców oraz: Zbi-
gniewa Lekstona, prezesa SSM, Jo-
lantę Sobek, wiceprezes, przedsta-
wicieli Rady Nadzorczej Bronisława 
Bregułę i Ryszarda Osyrę oraz Be-
atę Bregułę i Małgorzatę Liczber-
ską radne Rady Miasta. Adam Górecki 
przeprowadził też wybory Prezydium, 
które ukonstytuowało się w składzie: 

- Andrzej Kłos, przewodniczący,
- Bronisław Breguła, sekretarz

i asesorzy:
- Renata Pajda,
- Lotar Piskorz.

Natomiast do Komisji 
Wnioskowej zostali wybrani 

jednogłośnie:
- Ryszard Osyra, 
przewodniczący
oraz członkowie:

- Barbara Borszcz,
- Zdzisław Świtała.

Część sprawozdawczą 
otworzył także Adam Górec-
ki i przedstawił zebranym Sprawozda-
nie z działalności Rady Osiedla, w któ-
rym czytamy m.in.:

„W okresie sprawozdawczym nowo 
wybranej Rady Osiedla odbyło się 10 
posiedzeń, na których zajmowano się 
zagadnieniami wynikającymi z bieżą-
cej eksploatacji zasobów mieszkal-
nych, prowadzonych dociepleń i spra-
wami zgłaszanymi przez mieszkań-

ców. Członkowie RO nie tylko zatwier-
dzali, ale także na bieżąco kontrolo-
wali realizację planu remontów przed-

stawianych przez Administrację, tak-
że w zakresie rzeczowym i finanso-
wym. Przedstawiciele RO uczestniczy-
li w komisjach dokonujących przeglą-
dów budynków mieszkalnych poszcze-
gólnych nieruchomości, lokali użytko-

wych i placów zabaw. Brali czynny 
udział w Komisjach Przetargowych, 
a także w komisyjnym odbiorze wyko-
nywanych prac remontowych na rzecz 
naszego osiedla, przyjmując od lokato-
rów ewentualne uwagi dotyczące wy-
konywanych prac.

W związku ze wzrostem z roku na 
rok kosztów na usuwanie skutków de-
wastacji chciałbym w imieniu RO po-

dziękować wszystkim mieszkańcom za 
okazaną pomoc w przeciwstawianiu 
się rosnącej fali wandalizmu i niszczeń 
naszego spółdzielczego majątku”. Szef 
RO podziękował za współpracę Ra-
dzie Osiedla, kierowniczce ADM i pra-
cownikom administracji osiedla.

Dorota Łącka, kierowniczka admini-
stracji przedstawiła Sprawozdanie ad-
ministracji za 2008 r. wraz z realizacją 
wniosków i tegorocznymi zamierzenia-
mi. W dokumencie zapisano m.in.:
1. Przeprowadzono remont kapital-

ny dachu na budynku przy ul. Woj-
ciecha Korfantego 1B, C, 15A, B 
i Hermana Wróbla 1A, B. Dokona-

no wymiany pokrycia dacho-
wego nad 48 garażami wraz 
z rynnami oraz interwencyjne 
naprawy dachów budynków 
mieszkalnych i użytkowych.
2. Z robót ogólnobudowla-
nych wymieniono okna w na-
świetlach zamiast drzwi w do-
cieplanych budynkach przy 
ul. Okrężnej 6 – strona pół-
nocno-zachodnia, Okręż-
nej 15 – strona północno-
-zachodnia i dokończono pra-

ce dociepleniowe przy Okrężnej 2. 
W wymienionych budynkach prowa-
dzono również roboty remontowe 
takie, jak: wymiana okienek piw-
nicznych, wykonanie opaski wokół 
budynku, wyłożenie płytkami klin-
kierowymi wejść do klatek schodo-
wych, montaż odstraszaczy na gołę-
bie i wymiana drzwi na aluminiowe.

Os. im. J. Tuwima – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Os. im. J. Tuwima

Kilkunastu dyskutantów, kilkadziesiąt poruszonych spraw o różnym cię-
żarze gatunkowym i cztery przyjęte wnioski to efekt Zebrania Osiedlo-

wego Członków SSM z Osiedla im. Juliana Tuwima.

S z y b k o 
i rzetelnie

ciąg dalszy na str. 12
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Położono płytki klinkierowe w wej-
ściu do budynków ul. Leśna 13, 15. 
W budynku przy ul. Hermana Wró-
bla 8 i 9 dokonano napraw płyt ace-
kolowych wraz z malowaniem elewa-
cji na szczytach. Wykonano prace ter-
momodernizacyjne na budynku Wy-
miennikowni Ciepła przy ul. W. Kor-
fantego w Siemianowicach Śl.

3. Pomalowano klatki schodowe wraz 
z holami przy ul. W. Korfantego 9A, 
cztery klatki przy W. Korfantego 6 i 7, 
Korfantego 2A, B, C, W. Korfantego 
4A, B oraz piwnice, węzły, zsypy, roz-
dzielacze i maszynownie dźwigów.

4. Zwrócono mieszkańcom ryczałt za 
okna PCV w ilości 459 szt. 
i wymieniono 69 szt. okien 
drewnianych.

5. Dodatkowo wymieniono 
drzwi wejściowe na alumi-
niowe w budynkach przy 
ul. W. Korfantego 9A, 9C 
po 2 sztuki, i W. Korfante-
go 1A, B, C i W. Korfante-
go 2 A, B, C.

6. Ułożono nowe chodniki 
z kostki brukowej: Okręż-
na 2 – 4, Leśna 7, 7a, 
7b i W. Korfantego 9A, 
B, C. Naprawiono uszkodzone jezd-
nie i chodniki oraz wykonano drenaż 
kanalizacji deszczowej w nierucho-
mościach garażowych. Zamontowa-
no próg zwalniający przy ul. Herma-
na Wróbla 2.

7. W budynku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 9A i W. Korfantego 2A wy-
mieniono dźwigi osobowe. Ponadto, 
administracja zleciła wykonanie moder-
nizacji kabin dźwigów osobowych w bu-
dynkach ul. W. Korfantego 4A, 6A.

Szefowa administracji na zakończe-
nie stwierdziła: Część prac już zosta-
ła wykonana bądź jest w trakcie reali-
zacji. Ograniczenie bezmyślnych znisz-
czeń naszego mienia umożliwiłoby wy-
konanie większości prac remontowych 
i estetycznych. Wspomnieć należy cią-
głe kradzieże czujek ruchowych i dewa-
stacje instalacji oświetleniowej, rynien 
i rur spustowych w garażach, wybijanie 
szyb, notoryczne graffiti na nowo poma-
lowanych elewacjach. To wymaga do-
datkowych nakładów finansowych.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu 
za zaangażowanie, Radzie Osiedla za 
roczną współpracę i pomoc w rozwią-
zywaniu trudnych spraw administra-
cyjnych. Dziękuję Państwu za dbanie 
o wspólne mienie, szybką interwencję 
wymagającą natychmiastowej reakcji.

Kończąc, chciałabym podkreślić, że 
administracja kieruje się zasadą dobrej 
współpracy, możecie Państwo być prze-

konani, iż wszelkie zgłoszenia i interwencje 
będziemy wykonywać szybko i rzetelnie.

W dyskusji poszczególni mówcy po-
ruszyli szereg kwestii związanych 
z miejscami zamieszkania. I tak:

- Beata Breguła zapytała o realiza-
cję budowy budynków mieszkalnych 
przy ul. Hermana Wróbla i przedstawiła 
wniosek o remont płyt czołowych balko-
nów w budynkach przy ul. H. Wróbla 7

- Małgorzata Liczberska złożyła 
wniosek o wyprowadzenie zsypów na 
zewnątrz budynku.

Ruta Mendyka postulowała prze-
prowadzenie przeglądu techniczne-
go wymagających już kompleksowej 
naprawy balkonów w budynku przy 
ul. Okrężnej 13.

- Zbigniew Jarosz proponował, 
by w przyszłorocznym planie remon-
tów ująć wykonanie nowego chodnika 
w miejscu wydeptanej ścieżki od scho-
dów przy budynku Okrężna 3 do scho-
dów budynku Okrężna 5. Wniósł też 
o wykonanie przeglądu i uzupełnienie 
żywopłotów na osiedlu i postulował, 
aby zobowiązać firmy wykonujące ro-
boty ziemne do przywrócenia terenów 
do stanu pierwotnego. 

- Andrzej Sass zwrócił uwagę na 
niewykończone prace związane z wy-
mianą skrzynek pocztowych, tj. po-
malowanie zagipsowanych ubytków 
i wniósł o zobowiązanie firmy dokonu-
jącej rozliczenia kosztów centralnego 
ogrzewania do podawania na drukach 
zbiorczego zużycia ciepła w GJ. 

- Bolesław Zabawa nawiązując do 
nowej inwestycji przy ul. Wróbla zapro-
ponował, żeby budowę boiska skon-
sultować z mieszkańcami bloków są-
siadujących bezpośrednio przy plano-

wanym boisku. Pytał też, czy Zarząd 
Spółdzielni jest przygotowany na alter-
natywne zasilanie w centralne ogrze-
wanie w przypadku awarii Ciepłowni 
Siemianowice oraz zwrócił się do Za-
rządu o wyjaśnienie zasad sprzeda-
ży terenów SSM do Urzędu Miasta za-
wartych w 36 Uchwałach

- Stanisław Rudnik wnioskował 
o wystosowanie pisma do Urzędu Mia-
sta w sprawie kapitalnego remontu 
drogi miejskiej wzdłuż budynków Wró-
bla 3, 4, 5.

- Lotar Piskorz zaapelował o remont 
schodów przy Okrężnej 3 w kierunku 
budynku Leśna 13 i zaproponował wy-
konanie nowego parkingu w miejscu wy-

łożonego płytkami betonowymi 
placu przy budynku Leśna 15.

- Tomasz Kaźmierski zwró-
cił się z prośbą o wykonanie od 
strony ulicy Okrężnej dodatko-
wego ogrodzenia boiska. Py-
tał, dlaczego koszty konserwa-
cji domofonów liczone są od 
m2 mieszkania, a nie od ilości 
zamieszkujących osób, a tak-
że interesował się, czy jest plan 
wykonania estetyzacji kabin 
dźwigów osobowych. Poruszył 
też malowanie klatek schodo-

wych i pytał, co ile lat administracja po-
winna malować klatki oraz czy jest na te 
prace jakiś harmonogram.

- Reinhold Utikal zwrócił uwagę na 
problem zagrzybienia ścian małego 
pokoju w swoim mieszkaniu, z czym 
boryka się od dłuższego czasu.

Szczegółowo do wszelkich pytań ad-
resowanych do Zarządu odpowiedzi 
udzielał Zbigniew Lekston, a dotyczą-
cych osiedlowych kwestii Dorota Łąc-
ka. Zebrani zostali poinformowani, że 
na łamach MS opublikowane zostaną 
kryteria malowania klatek schodowych. 
W sprawie remontu drogi miejskiej przy 
ul. Hermana Wróbla 3, 4, 5 odpowie-
dzi udzieliła radna Beata Reguła, infor-
mując, że w odpowiedzi na interpelację 
radnych Urząd Miasta poinformował 
na piśmie o przeprowadzeniu remontu 
ww. drogi do końca 2009 roku.

Andrzej Kłos, przewodniczący ZOCz 
podsumowując zebranie mieszkańców 
Osiedla „Tuwima”, podkreślił, że osie-
dla SSM wyraźnie różnią się od innej 
zabudowy naszego miasta, co wszyst-
kich powinno cieszyć.

Na zakończenie przewodniczący 
Komisji Wnioskowej, Ryszard Osyra, 
przedstawił cztery wnioski. Zebranie 
Osiedlowe podjęło Uchwałę o przyję-
ciu wniosków do realizacji. pes

Osiedle im. J. Tuwima
Wnioski przyjęte na Zebraniu Osiedlowym Członków SSM

1. Zabezpieczyć środki finansowe w Planie remontowym 
na wykonanie chodnika pomiędzy budynkami przy 
ul. Okrężnej 3, 5 do schodów w stronę hydroforni.

2. Podjąć działania na rzecz likwidacji zsypów w za-
sobach SSM.

3. Wzmóc działania SSM wobec Urzędu Miasta w celu 
kompleksowego remontu drogi od ul. ks. Jana Ka-
picy do ul. Hermana Wróbla 3.

4. Wystąpić do Rady Nadzorczej i Zarządu SSM, aby 
w programie wieloletnim ująć remonty balkonów 
w budynkach z tzw. wielkiej płyty.

ciąg dalszy ze str. 11
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Zgodnie z artykułem 35 § 1 ustawy Prawo spół-
dzielcze oraz postanowieniami Statutu SSM, Rada 

Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
sprawowała swoje funkcje nadzorczo-kontrolne, doty-
czące całokształtu działalności Spółdzielni wynikają-
ce z kompetencji przynależnych temu organowi samo-
rządowemu.

W roku 2008 działały Rady Nadzorcze dwóch kadencji 
a mianowicie kadencji 2004 – 2008 i 2008 – 2011.

Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej minionej kadencji pracowała w składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:
- Andrzej Kłos – Przewodniczący Rady,
- Arkadiusz Nowak – z-ca Przewodniczącego,
- Klaudiusz Kowolik – Sekretarz.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 
i Inwestycji:

- Jan Dudek – Przewodniczący Komisji,
- Janusz Łach – Członek,
- Marian Odczyk – Członek,
- Bogdan Seweryn – Członek,
- Mikołaj Wajda – Członek.
Komisja ds. Organizacyjno-Samorządowych 

i Społeczno-Kulturalnych:
- Zbigniew Popek – Przewodniczący Komisji,
- Zbigniew Jarosz – Członek,
- Marcin Piwoń – Członek,
- Marian Stanaszek – Członek.

Komisja Rewizyjna:
- Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący Komisji,
- Helena Hasterok – Członek,
- Antoni Wolny – Członek,
- Henryk Płaczek – Członek.

Skład Rady Nadzorczej SSM
obecnej kadencjiprzedstawia się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:
- Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący Rady,
- Janusz Łach – z-ca Przewodniczącego,
- Ewa Ozner – Sekretarz.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 
i Inwestycji:

- Zbigniew Rogoż – Przewodniczący Komisji,
- Ryszard Osyra – Członek,
- Krzysztof Śpiewak – Członek,
- Piotr Majnusz – Członek,
- Andrzej Waldera – Członek.
Komisja ds. Organizacyjno-Samorządowych 

i Społeczno-Kulturalnych:
- Jerzy Kurzawa – Przewodniczący Komisji,
- Czesława Spandel – Członek,
- Bronisław Breguła – Członek,
- Gerard Lattka – Członek.

Komisja Rewizyjna:
- Wiesław Gola – Przewodniczący,
- Elżbieta Hołowczak – Członek,
- Jan Matyszok – Członek,
- Joanna Baranowicz-Pluskwik – Członek.

Rada Nadzorcza w roku 2008 odbyła 11 posiedzeń ple-
narnych i 19 posiedzeń Komisji Problemowych Rady.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przy-

jętych Planów pracy oraz innych spraw wynikających 
z kompetencji Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

W roku 2008 tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej obej-
mowała między innymi następujące zagadnienia:
- okresową ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej Spół-

dzielni,
- omówienie i przyjęcie protokołu badania sprawozdania fi-

nansowego za miniony rok,
- analizę wykonania rzeczowego planu remontów,
- analizę skarg i wniosków,
- omówienie sprawy wysokości zaliczek na centralne ogrze-

wanie w sezonie grzewczym,
- okresową analizę stanu zaległości czynszowych na loka-

lach mieszkalnych i użytkowych,

- sprawy członkowsko-mieszkaniowe, rozpatrywanie spraw 
związanych z wykreśleniem z członkostwa w Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – kilkakrotnie w roku,

- omówienie i przyjęcie harmonogramu oraz porządku ob-
rad Zebrań Osiedlowych,

- przyjęcie terminów i porządku obrad Walnego Zgroma-
dzenia Członków,

- omówienie i przyjęcie projektu materiałów na Walne Zgro-
madzenie Członków w szczególności sprawozdań Rady 
Nadzorczej i Zarządu oraz projektów uchwał,

- omówienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
- analizę realizacji zobowiązań spłaty zadłużenia przez 

Członków SSM, którzy składali zobowiązania na posie-
dzeniach Rady Nadzorczej,

- rozpatrywanie zmian stawki opłat eksploatacji podsta-
wowej,

- rozpatrywanie i przyjęcie Planowanych Zadań Gospodar-
czo-Finansowych SSM,

- omówienie i przyjęcie harmonogramów robót remontowo-
-konserwacyjnych związanych z przygotowaniem do se-
zonu grzewczego,

- rozpatrzenie i przyjęcie corocznych Planów Inwestycyj-
nych, Planów Robót Modernizacyjnych, Planów Rzeczo-
wo-Finansowych, Planów Robót Remontowo-Konserwa-
cyjnych Zasobów SSM oraz Planów Pracy Organów Sa-
morządowych,

- rozpatrywanie uchwał w sprawie nabycia terenów,
- uchwalanie Regulaminów wewnętrznych SSM,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2008 roku

Dz ie s i ą tk i  u chwa ł ,  s e tk i  sp raw

ciąg dalszy na str. 14
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- analiza działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej 
przez DK „Chemik”,

- wyznaczenie biegłego rewidenta do badania sprawozda-
nia finansowego,

- ocena przebiegu Zebrań Osiedlowych.

Rozpatrywane zagadnienie zamykano zajęciem przez 
Radę Nadzorczą stanowiska wobec rozpatrywanych spraw, 
a w przypadkach tego wymagających podejmowaniem sto-
sownych uchwał.

Ponadto, Rada Nadzorcza wnikliwie rozpatrywała wszyst-
kie zgłoszone przez Członków Spółdzielni uwagi, wnioski 
i opinie zarówno te kierowane pisemnie czy telefonicznie, 
jak i te zgłaszane osobiście na comiesięcznych dyżurach 
Członków Rady Nadzorczej.

Jak już wcześniej wspominano, w przypadkach tego wy-
magających, Rada Nadzorcza sankcjonowała swoje decy-
zje podejmując stosowne uchwały.

W roku 2008 Rada Nadzorcza Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła 67 uchwał.

Tematyka podjętych uchwał dotyczyła:
- planowanych zadań gospodarczych,
- planu rzeczowo-finansowego robót remontowo-konser-

wacyjnych,
- planu inwestycyjnego,
- ustalenia stawki eksploatacji podstawowej,
- wykluczeń z członkostwa Spółdzielni – wielokrotnie,
- podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części,

- uchwalenia Regulaminu Zarządu, Rady Osiedla i Zebrań 
Osiedlowych,

- zgody na nabycie terenu – wielokrotnie,
- zgody na ustalenie służebności gruntowej,
- uchwalenia Regulaminów:

a) Przyjmowania Członków, ustanowienia praw do lokali 
mieszkalnych, najmu i zamiany lokali mieszkalnych.

b) W sprawie obowiązków Spółdzielni oraz obowiązków 
członków Spółdzielni i pozostałych użytkowników lokali 
w zakresie eksploatacji, remontów i ich rozliczeń.

c) Funduszu remontowego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

- przyjęcia rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu pana Sta-
nisława Kowarczyka,

- powołania na funkcję Prezesa Zarządu pana Zbigniewa 
Lekstona,

- powołania na funkcję z-cy Prezesa Zarządu ds. Technicz-
nych pana Mariana Odczyka,

- wyznaczenia przedstawicieli Rady Nadzorczej do uczest-
nictwa w Komisjach Przetargowych,

- zmiany wysokości comiesięcznej opłaty na fundusz cen-
tralny – celowy.

Istotnym elementem działalności Rady Nadzorczej by-
ła współpraca Członków Rady z Radami Osiedlowymi, po-
zwala to na szybki przepływ informacji związanych z dzia-
łalnością Rady bezpośrednio na Osiedla.

Ważnym elementem prezentacji problemów związanych 
z działalnością Rady były między innymi wystąpienia Człon-
ków Rady na łamach gazety „Moja Spółdzielnia”.

Podsumowując swoją działalność w ubiegłym roku, Rada 
Nadzorcza zapewnia, że jak dotychczas będzie w pełni wy-
pełniała swoje obowiązki statutowe i regulaminowe. Konse-
kwentnie będą realizowane zadania Rady zawarte w rocz-
nych planach działalności. Członkowie Rady w dalszym cią-
gu będą okresowo uczestniczyć w posiedzeniach Rad Osie-
dli i Zebraniach Osiedlowych nie tylko na swoich osiedlach, 
co pozwoli w szerokim stopniu poznać problemy wszystkich 
osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tytuł, wytłuszczenia, układ – redakcja „MS”

ciąg dalszy ze str. 13

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2008 roku

Dz ie s i ą tk i  u chwa ł ,  s e tk i  sp raw

Do zakończenia nauki w szko-
łach pozostało już tylko parę ty-

godni. Wraz z rozpoczęciem wakacji 
ruszy w Siemianowicach Śląskich 
kolejna akcja „Lato w mieście”, któ-
ra jest adresowana głównie do dzie-
ci i młodzieży pozostającej w tym 
czasie w domu.

Pomimo okresu urlopowego wszystkie 
ośrodki kulturalne i sportowe przygoto-
wują urozmaiconą ofertę programową. 
Ważne jest to, że zdecydowana więk-
szość tych propozycji będzie dla dzie-
ci i młodzieży szkolnej bezpłatna. Na 
pewno będzie je można też skierować 

do tych placówek ze świadomością, że 
znajdą się pod dobrą opieką i czeka na 
nie wiele atrakcji oraz różnych form cie-
kawego spędzania czasu. 

Na okres wakacji również Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy-
gotowała dla swoich najmłodszych 
mieszkańców ciekawą ofertę. Od ponie-
działku 29 czerwca br. ruszają w Domu 
Kultury „Chemik” tradycyjne półkolonie, 
które od wielu lat cieszą się ogromnym 
powodzeniem wśród uczestników. O za-
pisach warto jednak pomyśleć wcze-
śniej, gdyż zwykle jest o wiele więcej 
chętnych niż miejsc, jakimi dysponuje 

ten ośrodek. Dzieci można zapisywać 
od 22 czerwca br. w DK „Chemik” 
pod numerem telefonu: 32 2282-090. 

Natomiast dzieci i młodzież szkol-
na z pewnością chętnie skorzystają 
z innej oferty SSM, jaką będzie zniż-
ka na tor bowlingowy w Strefie Roz-
rywki „RENOMA”. Władze Spółdzielni 
zachęcone efektami akcji z ubiegłych 
lat, podjęły decyzję, aby również w te 
wakacje obniżyć ceny wynajęcia toru 
w godzinach od 1100 do 1700.

Warto przyjść z przyjaciółmi, a wte-
dy koszt proporcjonalnie się zmniejszy. 
Życzymy samych celnych rzutów.  mig 

Dom Kultury „Chemik” i Strefa Rozrywki „RENOMA”

Z myślą o nadchodzących wakacjach
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W szczególności prowadzone były 
działania związane z:
• dążeniem do maksymalnej realiza-

cji planów wycinkowych określo-

nych dla poszczególnych admini-
stracji osiedlowych,

• utrzymaniem stabilności ogólnej sy-
tuacji finansowej Spółdzielni, w tym: 
racjonalizacją wydatków i kosztów 
w elementach zależnych bezpośred-
nio od Spółdzielni i Spółdzielców, 
poprawą organizacji pracy, utrzyma-
niem właściwych relacji i wskaźni-
ków ekonomicznych,

• sprawnym przeprowadzeniem dzia-
łań i czynności związanych z wy-
odrębnieniem lokali spółdzielczych 

na własność Członków oraz dal-
szym porządkowaniem w tym ce-
lu spraw terenowo-prawnych nieru-
chomości spółdzielczych oraz przy-

gotowaniem i podejmowaniem ko-
lejnych uchwał Zarządu określają-
cych przedmiot odrębnej własności 
lokali w poszczególnych nierucho-
mościach budynkowych.

Charakterystyczna dla 2008 roku by-
ła ciągła praca nad wdrażaniem zmian 
majątkowych Spółdzielni będących 
konsekwencją uchwalonej przez Sejm 
RP ustawy z dnia 14. 06. 2007 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych, która to ustawa spowodowa-
ła masowy wykup mieszkań za kwotę 

nominału umorzenia, w wielu przypad-
kach za przysłowiową złotówkę. Kon-
sekwencją tego były zmiany w struktu-
rze własności majątku Spółdzielni.

GOSPODARKA 
ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

STAN ZASOBÓW.
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-

niowa eksploatuje łącznie 686 323 m2 

powierzchni użytkowej, z czego na lo-
kale mieszkalne przypada 615 299 m2, 
patrz wykres 1 – str. 17.

Pozostała powierzchnia użytkowa to 
garaże 32 035 m2, lokale użytkowe 
23 866 m2 oraz tereny oddane w dzier-
żawę wynoszące 15 123 m2.

Szczegółowe informacje o lokalach 
mieszkalnych na poszczególnych osie-
dlach przedstawia tabela 1.

W zasobach Spółdzielni jest 12 216 
mieszkań położonych w siedmiu osie-
dlach: „Chemik”, „Centrum”, im. 
Juliana Tuwima, „Michałkowice”, 
„Młodych”, „Węzłowiec”, „Bańgów”, 
patrz wykres 2 – str. 17.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
EKSPLOATACYJNO-

-REMONTOWEJ
Koszty działalności eksploatacyjno-

-remontowej ogółem za rok 2008 za-
mknęły się kwotą 61 544 tysięcy zło-
tych. Ich strukturę prezentujemy w ta-
beli 2 i wykresie nr 3 – str. 17.

Należy podkreślić, że wszystkie wpły-
wy są podawane w wysokości naliczonej, 
zgodnie ze stosowaną w Spółdzielni za-
sadą księgowania dochodów należnych.

Z przedstawionych w tabeli 3 danych 
wynika, że 45,4% wydatków stanowią 
koszty związane z dostawą mediów, 
28,2% nakładów przeznaczono na 
eksploatację zasobów oraz 26,4% to 

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok – fragmenty

Cały rok na kilku stronach

Tabela 1. Lokale mieszkalne, budynki, mieszkania i liczba mieszkańców w zasobach SSM

Lp. Osiedle

Powierzchnia 
mieszkań w m2 

wg stanu na dzień 
31. 12. 2008 r.

Ilość budynków  
wg stanu 
na dzień 

31. 12. 2008 r.

Ilość mieszkań 
wg stanu 
na dzień 

31. 12. 2008 r.

Liczba mieszkańców 
wg stanu na dzień 

31. 12. 2008r.

1 2 3 4 5 6

1. „Chemik” 93 842 34 2 136 4 277
2. „Centrum” 67 531 43 1 520 3 183
3. im. Juliana Tuwima 96 794 34 1 943 4 484
4. „Michałkowice” 91 025 40 1 785 4 302
5. „Młodych” 99 584 23 1 904 4 609
6. „Węzłowiec” 117 099 34 2 041 5 347

7. „Bańgów” 49 424 18 887 2 537

Razem: 615 299 226 12 216 28 739

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadząc bieżą-
cą działalność jednostki w 2008 r. koncentrował się przede wszystkim 

na zadaniach określonych przez właściwe statutowo organy samorządo-
we Spółdzielni, sformułowane w rocznym planie gospodarczo-finansowym 
oraz w obowiązującej strategii ekonomicznej. Celem była możliwie naj-
pełniejsza realizacja założeń objętych planami gospodarczo-finansowymi 
oraz działalności społeczno-kulturalnej, jak również bieżące wykonywanie 
zadań poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa spół-
dzielczego, budowlanego, bilansowego czy też podatkowego a również 
poddanie się obowiązkowym kontrolom czy lustracjom.

ciąg dalszy na str. 16
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Cały rok na kilku stronach
ciąg dalszy ze str. 15
wartość odpisów remontowych i kon-
serwacyjnych. Szczegółowa struktura 
kosztów, patrz wykres 4 – str. 18.

W roku 2008 odnotowujemy identycz-
ny udział w strukturze kosztów wydat-

ków na zakup mediów jak w roku 2007. 
Obserwujemy dalszy spadek kosztów 
związanych z zakupem ciepła nato-
miast wzrost wydatków na zakup pozo-
stałych mediów. Suma kosztów związa-
nych z zakupem energii cieplnej dla ca-
łych zasobów (tj. mieszkań, lokali użyt-
kowych i zaplecza przy ul. Bohaterów 
Westerplatte 20) za rok 2008 w stosun-
ku do okresu poprzedniego jest niższa 
o 392 tysiące zł, pomimo systematycz-
nego wzrostu taryf dla ciepła.

Znacznie natomiast wzrosły wydat-
ki związane z wywozem nieczystości, 
bo o 690 tysięcy złotych, co jest zwią-
zane ze wzrostem opłat za korzystanie 
ze środowiska.

Systematyczne wprowadzanie pro-
gramu oszczędnościowego, ograni-
czającego zużycie związane z oświe-
tleniem klatek, piwnic i dróg osiedlo-
wych ma przełożenie na koszt zaku-
pu energii elektrycznej, który za ostat-
ni rok był wyższy tylko o 55 tysięcy 
złotych w stosunku do poprzedniego 
okresu.

Kolejną pozycją, która wykazuje 
istotny wzrost jest koszt zakupu zim-
nej wody i kanalizacji. W roku 2008 
wydaliśmy o 152 tysięcy złotych wię-
cej na zakup zimnej wody i kanalizacji 
niż w roku 2007. Na eksploatację za-
sobów Spółdzielni wydatkowano o 722 
tysięcy złotych więcej niż w roku 2007, 
niemniej utrzymany został identyczny 
udział 54,6% ogólnej sumy środków 
podobnie jak w roku 2007.

Komentarz do tabeli 3 „Struktura 
kosztów lokali mieszkalnych 

w 2008 r.”
W roku 2008 wydatki na eksploata-

cję, remonty i konserwacje zasobów 
mieszkaniowych oraz utrzymanie nie-

ruchomości wspólnych wyniosły 32 mi-
liony 547 tysięcy złotych, tj. 58,5 % 
ogółu kosztów. Środki pozyskane na 
tą działalność stanowiły 32 miliony 881 
tysięcy złotych i były wyższe od kosz-
tów o 334 tysięcy złotych. Nadwyżka 
dochodów nad kosztami pozwoli na 

częściowe obniżenie salda ujemnego 
z lat ubiegłych. 

W zakresie mediów obserwujemy 
nieznaczny spadek zużycia energii 
cieplnej. W roku 2007 koszt central-
nego ogrzewania wynosił 12 milionów 
379 tysięcy złotych, w roku 2008 przy 
systematycznym wzroście taryf 12 mi-
lionów 320 tysięcy złotych, czyli tyl-

ko o 59 tysięcy zł mniej wydatkowano 
na zakup energii cieplnej. O wykorzy-
staniu ciepła zadecydowały stosunko-
wo łagodne zimy oraz znaczne ogra-
niczanie zużycia ciepła przez lokato-
rów. W stosunku do roku 2007 obser-

wujemy dalszy wzrost kosztów zużycia 
zimnej wody i kanalizacji o 255 tysię-
cy złotych, wywozu nieczystości o 471 
tysięcy złotych, co spowodowane zo-
stało znacznym wzrostem opłat za ko-
rzystanie ze środowiska. Średni mie-
sięczny koszt za centralne ogrzewa-

nie w 2008 r. prezentuje wykres 5 – str. 
17, a średnioroczny koszt centralne-
go ogrzewania w przeliczeniu na 1 m2 

powierzchni mieszkania porównaw-
czo w latach 2006, 2007-2008 w for-
mie procentowego udziału poszcze-
gólnych przedziałów kosztów w ogól-
nej powierzchni zasobów ogrzewa-
nych obrazuje wykres 6 – str. 18. Ana-

Tabela 2. Struktura kosztów działalności eksploatacyjno-remontowej ogółem za 2008 rok.

Lp. Wyszczególnienie W tys. zł rok 2007 % W tys. zł rok 2008 %
1 2 3 4 5 6

1.

Media ogółem w tym: 27 351 45,4 27 951 45,4

- energia cieplna 15 444 25,6 15 052 24,4

- energia elektryczna 1 854 3,1 1 909 3,1

- zimna woda i odprowadzenie ścieków 7 698 12,8 7 850 12,8

- wywóz nieczystości 1 766 2,9 2 456 4,0

- gaz 589 1,0 684 1,1

2.
Eksploatacja zasobów wraz z utrzymaniem 
zaplecza SSM

16 662 27,7 17 359 28,2

3. Remonty + konserwacje wg naliczeń 16 209 26,9 16 234 26,4

4. RAZEM: 60 222 100,0 61 544 100,0

Tabela 3. Struktura kosztów lokali mieszkalnych za rok 2008

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł % udział

1 2 3

Eksploatacja podstawowa 12 021 21,6

Remonty 10 167 18,3

Konserwacje 2 230 4,0

Gaz (koszt os. Węzłowiec, Bańgów) 537 1,0

Woda i kanalizacja 7 811 14,1

Wywóz nieczystości 1 944 3,5

Centralne ogrzewanie 12 320 22,2

Podgrzanie wody 2 868 5,2
Eksploatacja dźwigów 1 650 3,0

Anteny zbiorcze 526 0,9

Utrzymanie nieruchomości wspólnych 2 419 4,3

Podatek od nieruchomości 656 1,2

Wieczyste użytkowanie terenów 397 0,7

RAZEM 55 546 100,0
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lizując wykorzystanie mocy zamówio-
nej obserwujemy dalszy spadek w sto-
sunku do roku 2007. 

Obecnie zapotrzebowanie mocy wy-
nosi 436,8 MW na rok. Zużycie ciepła 

rejestrowane w GJ uległo również ob-
niżeniu o 19 tysięcy GJ w stosunku do 
roku 2007 i wyniosło 214 tysięcy GJ.

Zależności zapotrzebowania mo-
cy, zużycia w GJ prezentuje wykres 7 
– str. 19.

DZIAŁALNOŚĆ 
REMONTOWO–MODERNIZACYJNA

W roku 2008 na cele remontowo-
-modernizacyjne wydatkowano łącz-
nie 10 milionów 924 tysięcy złotych. 
Z tej kwoty na remonty bieżące prze-
znaczono 6 milionów 679 tysięcy zło-
tych oraz na modernizację budynków 
(głównie ocieplenia) kwotę 4 milio-
ny 245 tysięcy złotych. Ponadto, na 
konserwację instalacji wewnętrznych 
i utrzymanie techniczne budynków wy-
datkowano 2 miliony 230 tysięcy zło-
tych. Znaczne koszty poniesiono na 
utrzymanie mienia wspólnego, tj. 2 mi-
liony 419 tysięcy złotych. Wydzielone 
środki z funduszu remontowego prze-
znaczone na utrzymanie i odtworze-
nie boisk, placów zabaw, dróg, parkin-
gów znacznie przekroczyły planowa-
ne środki. Na pokrycie ww. wydatków 
składają się wpływy z odpisów remon-
towo-konserwacyjnych oraz wpłat lo-
katorów.

ANALIZA ZALEGŁOŚCI
CZYNSZOWYCH

Odnotowujemy kolejny już rok spa-
dek poziomu zaległości czynszowych 
na lokalach mieszkalnych (w 2007 r. 
w stosunku do 2006 r. również wystąpi-
ło obniżenie zaległości o 727,3 tys. zł.) 
co jest zjawiskiem pozytywnym i do-
brze świadczy o pracy służb windyka-
cyjnych Spółdzielni oraz działu czyn-
szów.

Obniżyło się również w stosunku do 
roku 2007 zadłużenie czynszowe w lo-

kalach użytkowych. Spadek zadłuże-
nia wynosi 90,9 tys. zł. Obniżył się 
również procentowy udział zaległości 
czynszowych tych lokali w stosunku do 
rocznych naliczeń czynszu o 2 %. 

REGULACJA SPRAW
TERENOWO–PRAWNYCH SSM
Realizując wcześniej podjęte uchwa-

ły ZPCz i Rady Nadzorczej w 2008 r. 
SSM zawarła 30 aktów notarialnych na 
okoliczność:
- sprzedaży prawa użytkowania wie-

czystego gruntów, o łącznej po-
wierzchni 18 253 m2,

- nabycia własności i prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów o łącznej 
powierzchni 182 m2

oraz 1 akt notarialny na okoliczność 
zamiany użytkowania wieczystego na 
własność.

Sprzedażą gruntu zostały objęte te-
reny położone przy:
- ul. Zygmunta Starego  

 – łącznie 17 631 m2,
- ul. Tadeusza Kościuszki  – 48 m2,
- ul. Spokojnej  – 316 m2,
- ul. Karola Świerczewskiego  

 – 201 m2,
Nabyto prawo użytkowania wieczy-

stego nieruchomości położonych przy:
- ul. Karola Świerczewskiego  

 – łącznie 54 m2,
- ul. Jana Polaczka  – 36 m2,
- ul. Alfonsa Zgrzebnioka  – 65 m2,
- ul. Niepodległości  – 5 m2,

Na podstawie umowy zamiany naby-
to prawo własności nieruchomości po-
łożonej przy:
- ul. Walerego Wróblewskiego – 22 m2,

a w zamian przekazano prawo użyt-
kowania wieczystego gruntu przy:
- ul. Walerego Wróblewskiego – 57 m2.

Na dzień 31. 12. 2008 r. w posiadaniu 
SSM pozostaje łącznie  1.152.779 m2.

W użytkowaniu wieczystym znajdu-
je się 1.149.291 m2 powierzchni tere-
nów, z czego na SSM przypada więk-
sza część udziałów w gruncie. Pozo-

stałą część udziałów posiadają właści-
ciele wyodrębnionych lokali.

Na poszczególne Administracje  
Osiedlowe przypada:

1. ADM „Chemik”  187 693 m2

2. ADM „Centrum”  112 273 m2

3. ADM os. „Tuwima”  174 635 m2

4. ADM „Michałkowice”  121 480 m2

5. ADM „Węzłowiec”  
+ ul. J. Polaczka  263.391 m2 

6. ADM Bańgów   108 543 m2

7. ADM „Młodych”  
+ ul. Waloszka  139 102 m2

8. Zaplecze Spółdzielni   42.174 m2

Razem: 1 149 291 m2

Ponadto Spółdzielnia posiada pra-
wo własności działek na osiedlach: 
„Chemik”, „Centrum”, im. Juliana Tuwi-
ma i „Węzłowiec” o łącznej powierzch-
ni – 3 488 m2.

W wyniku porządkowania sytu-
acji prawnej gruntów kontynuowa-
no działania wynikające z przepisów 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych, czyli kształtowano nierucho-
mości jednobudynkowe a dla utwo-
rzonych wcześniej zespołów budyn-
ków mieszkalnych zawarto akty no-
tarialne.

Zarząd SSM podjął 79 uchwał 
o możliwości wyodrębnienia własno-
ści lokali które zostały dostarczone 
członkom Spółdzielni, obejmują łącz-
nie 4029 mieszkań, 32 lokale o innym 
przeznaczeniu, 17 lokali użytkowych 
i 185 garaży, 

Spółdzielnia kontynuowała działania 
dotyczące ujednolicania okresów użyt-
kowania wieczystego działek i regula-
cji prawnej gruntów.

Na podstawie wykonanych podzia-
łów nieruchomości wystąpiono z wnio-
skiem o przejęcie na własność Gmi-
ny M. Siemianowice Śl. kolejnych dróg 
i fragmentów terenów zbędnych dla 
potrzeb Spółdzielni. 

DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNO-KULTURALNA

SIEMIANOWICKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W 2008 roku
Zgodnie z § 3 pkt. 6 Statutu, Siemia-

nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
prowadzi działalność społeczno-wy-
chowawczą, świetlice, kluby, zespoły 
artystyczne i kółka zainteresowań. Or-
ganizuje wśród mieszkańców wzajem-
ną pomoc i krzewi kulturę współżycia.

Powyższa działalność prowadzo-
na jest w oparciu o działalność Domu 
Kultury „Chemik” i Klubu „Centrum”. 
Działalność prowadzona jest w opar-

ciąg dalszy na str. 18

Powstają nowe parkingi, a ciągle ich mało 
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ciu o roczny plan pracy zatwierdzony 
przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spół-
dzielni oraz o miesięczne plany imprez. 
O imprezach organizowanych w danym 
miesiącu mieszkańcy informowani są 
za pośrednictwem gazety Spółdzielczej 
oraz są zamieszczone w Informatorze 
Kulturalnym, wydawanym przez Wy-
dział Kultury i Rekreacji Urzędu Miasta, 
częste relacje na stronie internetowej 
Urzędu Miasta - „Reporterskim okiem” 
oraz na stronie internetowej:
www.domkultury.siemianowice.com

Na stronie tej opublikowano 2 354 
zdjęcia z komentarzami w 142 albu-
mach i 13 kategoriach z 93 komenta-
rzami i przeglądanymi 40 136 razy.

Mijający rok obfitował w różnorodne 
działania społeczne i kulturalne reali-
zowane w placówkach oraz osiedlach 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje organizacja festynów osiedlowych 
na osiedlu „Chemik”, które odbyły się 
w ramach „Lata na Rynku Bytkowskim” 
i „V Świętem Bytkowa” wystąpiło 21 ze-
społów profesjonalnych i amatorskich 
w tym DK „Chemik i Klub „Centrum”.

Łącznie na festynach osiedlowych 
bawiło się około 7 tys. osób.

DK „Chemik” był też współorganiza-
torem tych imprez.

Wiele ciekawych propozycji przygoto-
wano w zakresie zabezpieczenia dzie-
ciom i młodzieży wypoczynku w okre-
sie wakacji letnich i ferii zimowych.

W 2008 roku prowadziły zajęcia 
następujące zespoły:

Dom Kultury „Chemik”
1. Stowarzyszenie „Amazonek” 

40 osób.
2. Ognisko muzyczne 30 osób,
3. Świetlica dziecięca  26 osób,
4. Zespoły instrumentalno-wokalne  

15 osób.
5. Klub Seniora 110 osób.
6. Chór klubu Seniora  15 osób.
7. Klub Hodowców Gołębi Poczto-

wych  60 osób.
8. Koło TKKF „Rytm”  55 osób.
9. Sekcja skatowa  50 osób.
10. Sekcja „Puszystych”.
11. Gimnastyka rekreacyjna kobiet 

  32 osoby.
12. Aerobik  29 osób.
13. Nauka języka angielskiego  25 osób.
14. Liga Obrony Kraju  60 osób.
15. Sekcja Polskiego Związku Krótko-

falowców  25 osób.

16. Sekcja strzelecka  15 osób.
17. Sekcja szachowa   16 osób.
18. Zespół tańca nowoczesnego 11 osób.
19. Gimnastyka „Tay Czi”  20 osób.
20. Szkoła tańca „Corrida”.

Klub „Centrum”
1. Klub Seniora 100 osób.
2. Koło Polskiego Związku Niewido-

mych 110 osób.
3. Kabaret i chór klubu Seniora  18 osób.

KIERUNKI DZIAŁANIA 
SPÓŁDZIELNI NA ROK 2009

Proponowane na rok 2009 kierun-
ki działania Spółdzielni odzwiercie-
dlają zgodne z przedmiotem działa-
nia cele statutowe Spółdzielni. Działa-
nia te uwzględniają obowiązujące pra-
wo i wewnętrzne przepisy Spółdziel-
ni. Przygotowany na rok 2009 plan go-
spodarczo-finansowy zakłada realiza-
cję prawidłowego zarządzania i utrzy-
mania zasobów w stanie niepogorszo-
nym oraz systematyczną poprawę wa-
runków zamieszkiwania w naszych za-
sobach. Do głównych zadań kierun-
kowych w aspekcie poprawy warun-
ków zamieszkiwania w zasobach Spół-
dzielni należy w szczególności:
• dalsza racjonalizacja kosztów dzia-

łania, w tym tworzenie warunków 
do zmniejszania zużycia mediów, 
a zwłaszcza ciepła (m. in. poprzez 
kontynuację programów poprawy 
izolacyjności termicznej budynków 
przez docieplenia elewacji, stropo-
dachów i wymianę stolarki okien-
nej, modernizację węzłów cieplnych, 
montaż regulatorów podpionowych) 
oraz poprawa estetyki wewnętrznej 
budynków i ich otoczenia,

• poszukiwanie pozaspółdzielczych 
środków finansowych, w tym środ-
ków z Unii Europejskiej oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej,

• utrzymanie dobrego wizerunku Spół-
dzielni jako Zarządcy nieruchomości,

• stwarzanie warunków dla rozwoju 
działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej w osiedlach, integra-
cji mieszkańców i działań pomoco-
wych, intensyfikowanie działalności 
społeczno-kulturalnej wśród człon-
ków spółdzielni z wykorzystaniem 
DK „Chemik”,

• utrzymanie lub przyspieszenie zadań 
remontowych wynikających z pla-
nów i strategii z wykorzystaniem do-
stępnych na rynku instrumentów fi-
nansowych,

• dostosowywanie budynków wyso-
kich do przepisów p.poż.,

• kontynuacja programu modernizacji 
wind osobowych,

• konsekwentna realizacja programu 
termomodernizacji przyjętego na la-
ta 2008-2012,

• systematyczna realizacja przyjętego 
programu estetyzacji klatek scho-
dowych,

• dążenie do możliwie najszybszego 
uregulowania stanów prawnych dla 
wszystkich nieruchomości Spółdzielni,

• kontynuacja działań zmierzających 
do jak najszybszej realizacji wnio-
sków członków o ustanowienie od-
rębnej własności lokali.

SPRAWY  
GOSPODARCZO-FINANSOWE
Kierunki działania Spółdzielni na rok 

2009 zostały opracowane na bazie 
uwarunkowań gospodarczo-finanso-
wych oraz prawnych. Plan nawiązu-
je do zapisu w znowelizowanej Usta-
wie o spółdzielniach mieszkaniowych 
i ma na celu stworzenie warunków 
do analitycznych rozliczeń na działal-
ności i wyodrębnione nieruchomości, 
uwzględniając obowiązującą strukturę 
Spółdzielni.

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE 
NA ROK 2009

W zakresie budownictwa mieszkanio-
wego oraz towarzyszącej infrastruktury 
ujęto zadania związane z budową: 
• Rozpoczęcie budowy 18 mieszkań 

i 10 garaży wbudowanych w budy-
nek wielorodzinny w rejonie ul. Her-
mana Wróbla. 

• Kontynuacja budowy budynku wielo-
rodzinnego na os. Węzłowiec w re-
jonie ul. Władysława Łokietka – 
9 mieszkań, 9 garaży. Budynek bę-
dzie oddany na zasadach lokator-
skiego prawa do mieszkania.

• 25 garaży na osiedlu Węzłowiec 
ul. Władysława Jagiełły.

Zarząd
Siemianowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej
Sprawozdanie Zarządu SSM liczy 

kilkadziesiąt stron. Do druku wybrali-
śmy fragmenty tego obszernego do-
kumentu. Zainteresowanych zapozna-
niem się z materiałami przygotowa-
nymi do rozpatrzenia przez tegorocz-
ne Walne Zgromadzenie informujemy, 
że od 5 czerwca są udostępnione do 
wglądu w siedzibie Zarządu SSM.

Tytuł układ, wytłuszczenia od redakcji „MS”

Cały rok na kilku stronach
ciąg dalszy ze str. 17
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Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok – fragmenty

Cały rok na kilku stronach
Wykres 1. Powierzchnia mieszkań osiedli SSM w m2 wg stanu na dzień 31. 12. 2008 r.

Wykres 2. Ilość mieszkań na osiedlach SSM wg stanu na dzień 31. 12. 2008 r. 
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Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok – fragmenty

Cały rok na kilku stronach

Wykres 5. Średni miesięczny koszt c.o. - zł/m2 w roku 2008

Wykres 3. Koszty działalności eksploatacyjno–remontowej 
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Wykres 4. Struktura kosztów lokali mieszkalnych za rok 2008

Wykres 6. Średnioroczny koszt c.o. - zł/m2 - porównanie lat: 2006, 2007, 2008 udział % 
poszczególnych przedziałów kosztów w ogólnej powierzchni zasobów ogrzewanych: 610 960,62 m2

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok – fragmenty

Cały rok na kilku stronach
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 Wykres 8. Struktura poniesionych nakładów na działalność
 remontowo-konserwacyjną zasobów mieszkaniowych

 i utrzymanie mienia wspólnego w roku 2008 

Wykres 7. Porównanie rocznego zapotrzebowania mocy w MW i rocznego zużycia
ciepła w tys. GJ na cele c.o. w latach: 2003-2008

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2008 rok – fragmenty

Cały rok na kilku stronach
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Tym razem było inaczej, 
gdyż dyskusję zdominowa-
ło otwarcie w samym środ-
ku osiedla nowego klubu 
dla młodzieży. Do tej pory 
znajdował się w tym miej-
scu sklep spożywczy, jed-
nak prawa popytu i podaży 
spowodowały zmianę cha-
rakteru tej placówki. A jak 
wiadomo, mieszkańcy cenią 
sobie tutaj przede wszyst-
kim ciszę i spokój i stąd ich 
obawy, że młodzież odwie-
dzająca to nowe miejsce nie 
będzie przestrzegać pod-
stawowych zasad porząd-
kowych. W związku z tym 
w dyskusji apelowano do 
władz Spółdzielni o podjęcie 
takich działań, które dopro-
wadziłyby do zmiany działal-
ności tej placówki. Tyle tyl-
ko, że dopóki nie będą na-
ruszone przepisy porządko-
we, nikt nie ma podstaw do 
ingerencji.

Pierwszą część spotka-
nia wypełniły czynności pro-
ceduralno-sprawozdawcze, 
w wyniku których w głoso-
waniu jawnym wybrano Pre-
zydium Zebrania w skła-
dzie:

- Zbigniew Popek,  
przewodniczący,
- Barbara Florek,  

sekretarz
i asesorzy:

 - Leon Pichen,
- Mariusz Gwiżdż.

Powołano także Komisję 
Wnioskową, do której weszli:

- Ewa Luty, 
przewodnicząca
oraz członkowie:

- Jan Kuc,
- Jan Kania.

Sprawozdanie z działalno-
ści Rady Osiedla przedsta-
wił jej przewodniczący Mie-
czysław Hojda, podkre-
ślając, że do najważniej-
szych zadań i uprawnień te-
go gremium należy zatwier-
dzanie rocznych planów re-
montowych, które wcze-

śniej są wnikliwie analizo-
wane. Szczególną pozycję 
w tych planach zajmują pra-
ce związane z utrzymaniem 

w należytym stanie tech-
nicznym wszystkich budyn-
ków mieszkalnych. Ponad-

to, wiele czasu RO „Bań-
gów” poświęciła na anali-
zę zgłoszonych na ostatnim 
Zebraniu wniosków, których 
zdecydowana większość 
została wdrożona do reali-
zacji. Mówca stwierdził, że 
jednym z najważniejszych 
obecnie problemów są prze-

ciekające balkony, co pro-
wadzi do powstawania wil-
goci zwłaszcza w mieszka-
niach na ostatnich kondy-

gnacjach. W związku z czym 
Rada zwróciła się d Zarzą-
du SSM o przeanalizowa-

nie możliwości zwiększenia 
kwoty przeznaczonej na te 
prace poprzez udział finan-
sowy z Funduszu Central-
nego Spółdzielni. Mieczy-
sław Hojda w swoim wystą-
pieniu nawiązał również do 
obchodów 20-lecia osiedla 
„Bańgów”, którego kulmina-

cyjnym punktem był ubiegło-
roczny czerwcowy festyn.

Z kolei kierownik ADM-
-u Danuta Morawiec pod-
sumowała działalność ad-
ministracji w ubiegłym ro-
ku, omówiła realizację wnio-
sków w ZO SSM w 2008 r. 
i poinformowała o najważ-
niejszych remontach przewi-
dzianych na ten rok. W swym 
wystąpieniu podkreśliła, że 
w ubiegłym roku wykonano 
prace remontowe na kwo-
tę ponad 470 tys złotych. 
W 2008 roku przyjęto 2984 
zgłoszenia od lokatorów, 
które były na bieżąco re-
alizowane. Zadłużenie czyn-
szowe na tym osiedlu wyno-
si 209 tysięcy złotych. Nadal 
negatywnym zjawiskiem jest 
dewastacja mienia kosztują-
ca mieszkańców 26 tysięcy 
złotych wydanych na wymia-
nę drzwi wejściowych, szyb, 
usunięcie napisów na ele-
wacjach, naprawę koszy na 
śmieci oraz skrzynek na re-
klamy. Zadania remontowe 
objęły szeroki zakres prac, 
z czego największe pozycje 
stanowią docieplenia stro-
podachów, malowanie kla-
tek schodowych, wymianę 
skrzynek na listy, wymianę 
17 drzwi wejściowych do bu-
dynków oraz zwrot za 190 
sztuk okien. W tegorocz-
nym planie remontów zare-
zerwowano środki finanso-
we na wymianę pokrycia da-
chu trzech budynków, mo-
dernizację oświetlenia kla-
tek schodowych w 14 bu-
dynkach, naprawę 30 bal-
konów oraz na kontynuację 
docieplenia stropodachów 
i uszczelnienie złączy płyt 
elewacyjnych.

W dyskusji uczestniczyło 9 
spółdzielców, a na ich pyta-
nia odpowiadali: prowadzą-
cy Zebranie – Zbigniew Po-
pek, wiceprezes SSM ds. 
technicznych – Marian Od-
czyk oraz obecny na spo-
tkaniu Adam Cebula, radny 
RM z tej dzielnicy.

Jako pierwszy z dyskutan-
tów zabrał głos Jan Kuc, 

Blisko dwie i pół godziny trwało w tym roku Zebranie Osiedlowe Członków 
SSM na osiedlu „Bańgów” przeprowadzone 19 maja w Szkole Podstawo-

wej nr 16. Od wielu lat spotkania na tym osiedlu należały do szybko przebiega-
jących, nie tyle z braku chętnych do dyskusji, lecz dzięki konkretnym wypowie-
dziom dyskutantów i umiejętnemu prowadzeniu.

„Bańgów” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Bańgów”

6 wniosków
Osiedle „Bańgów”

Wnioski z Zebrania Osiedlowego Członków SSM
1.  Podjąć działania (Administracja os. „Bańgów”) 

zmierzające do zlikwidowania siłowni w budynku 
przy ul. Karola Szymanowskiego 9.

2.  Zobowiązać Radę Osiedla i Administrację do 
przeanalizowania kosztów sprzątania klatek scho-
dowych.

3.  Wystosować pisma do Straży Miejskiej i Policji 
w sprawie częstszych patroli w godzinach poran-
nych i wieczornych.

4.  Rozważyć możliwość zlikwidowania organizowa-
nych przez Spółdzielnię konkursów.

5.  Do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o prze-
analizowanie możliwości przeszkolenia członków 
Rady Nadzorczej odnośnie Statutu SSM.

6.  Wystosować pismo do Policji w sprawie egzekwo-
wania przepisów na ul. Bańgowskiej.

To przypadek
W „MS” 3/2009 str. 10 zamieszczono zdjęcie ilustru-

jące materiał o wyroku sądu i uznaniu 20-letniego Artu-
ra T. winnego malowania graffiti na elewacjach budyn-
ków osiedla „Bańgów”. Uchwycony w kadrze i jadący na 
rowerze mężczyzna, de facto nierozpoznawalny, nie jest 
sprawcą tych czynów. Wszystkie osoby łączące rowe-
rzystę ze sprawcą informujemy, że wyłącznie zbieg oko-
liczności spowodował, iż na fotografii, w przestrzeni pu-
blicznej znalazła się ta osoba i w tym momencie zwolnio-
ny został spust migawki.

Publikując wyjaśnienie, podkreślamy, że na pewno nie 
jest to osobnik malujący bazgroły na ścianach. Tym sa-
mym łączenie rowerzysty ze zdarzeniem jest komplet-
nym nieporozumieniem.

Zainteresowanego przepraszamy.
Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 24
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Do nich należał bieg przełajowy, turniej tenisa stołowego 
oraz piłki nożnej z udziałem ponad setki dzieci i młodzie-
ży. Chociaż organizacja fe-
stynu pochłania wiele czasu 
i pewne środki finansowe, to 
Rada Osiedla i administracja 
nie szczędzą wysiłku włożone-
go w przygotowanie ciekawe-
go programu. Impreza ta na stałe bowiem wpisała się w ka-
lendarz „Bańgowa” i najczęściej jest tak udana, że wielu 
mieszkańców przez długi czas rozpamiętuje jej przebieg. 

Warto dodać, że coraz 
większym powodzeniem cie-
szą się towarzyszące festyno-
wi imprezy sportowe. Rozgry-
wany turniej piłkarski przycią-
ga drużyny z innych osiedli. 
Jego finał zaplanowano na 
6 czerwca o godz. 1400 na 
osiedlowym boisku.

Tydzień wcześniej rozegra-
no bieg przełajowy z udzia-
łem dzieci i młodzieży z pobli-
skiej szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym roku organi-
zatorzy postanowili zmienić trasę biegu, która po raz pierw-
szy prowadziła przez osiedle mieszkaniowe w dwóch pę-
tlach. Start i meta znajdowały się obok szkoły. Ponadto, 
w tygodniu poprzedzającym festyn na terenie tej placów-
ki zorganizowano turniej tenisa stołowego. Wygląda na to, 
że chętnie bawimy się nie tylko przy dobrej muzyce, ale też 
w atmosferze sportowej rywalizacji.

Mieszkańcy osiedla zapewne długo przechowują wspo-
mnienia z tego wyjątkowego dla nich wydarzenia, bo… nie 
wyobrażają sobie, aby za rok znów nie spotkać się w tym 
samym gronie.

Niemniej atrakcyjnie przedstawia się program samego fe-

stynu, który rozpocznie o 1600 programem dla dzieci i mło-
dzieży. Następnie zaplanowano blok rodzinny z pokazami 

iluzji. A później już na sce-
nie pojawią się młodzieżowe 
zespoły muzyczne: „Szma-
ragd”, „Czarne Diamenty” 
oraz „Droga Ewakuacyjna”. 
Ta ostatnia grupa utworzona 

przez młodych muzyków z Siemianowic, dobrze już zna-
na publiczności z „Bańgowa”, ma szansę stać się wkrótce 
tak znana jak przed laty kapela Józefa Skrzeka – „SBB”, 

gdyż otrzymała zaproszenie 
na Rawę Blues, a Telewizja 
Katowice niedawno nakręci-
ła teledysk promujący ich naj-
nowsze nagranie. Blok mu-
zyczny zakończy występ D.J. 
grającego muzykę pop. Im-
preza potrwa do 2200. 

- W imieniu Rady Osiedla 
chciałbym gorąco zaprosić 
wszystkich mieszkańców na 
nasze osiedlowe święto, któ-

re będzie obfitowało w wiele ciekawych imprez i atrakcji 
muzycznych. Z pewnością każdy znajdzie w tym coś dla 
siebie. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy się do-
brze bawić, co przyczyni się do jeszcze większej integracji 
mieszkańców osiedla – mówi Mieczysław Hojda, przewod-
niczący RO „Bańgów”.

Organizatorom imprezy pozostaje jeszcze tylko zamó-
wić dobrą pogodę. Festyn odbędzie się w jeden z ostatnich 
weekendów tej wiosny, która z pewnością będzie chciała 
pożegnać nas promieniami słońca. Chyba więc nikt nie wy-
obraża sobie innej niż prawdziwie słonecznej aury.

„MS” dołącza do organizatorów i zaprasza nie tylko miesz-
kańców „Bańgowa” na festyn.

który mówił o wykonaniu no-
wych rynien nad balkonami. 
Uzgodniono, że sprawa zo-
stanie skonsultowana z in-
spektorem nadzoru budow-
lanego. Zbigniew Gałczyń-
ski zgłosił zastrzeżenia do 
siłowni założonej w budyn-
ku przy ul. Karola Szyma-
nowskiego 9.

W związku z powtarzają-
cą się sytuacją niedostoso-
wania się części lokatorów 
do harmonogramu sprząta-
nia klatek schodowych, Mie-
czysław Bielawski złożył 
wniosek o przeanalizowa-
nie kosztów wynajęcia fir-
my, która wykonywałaby ta-
kie usługi. W swoim wystą-
pieniu szereg spraw doty-

czących bieżącego funkcjo-
nowania osiedla poruszy-
ła Stanisława Przebieracz. 

Zwróciła ona uwagę, m.in. 
na przykry zapach docho-
dzący z pobliskiego zakła-
du utylizacji odpadów oraz 
hałas ze znajdującego się 
w pobliżu dużego zakła-
du przemysłowego. Adam 
Cebula zapewnił, że w tym 
pierwszym przypadku złoży 
interpelację na sesji Rady 
Miasta, natomiast w drugiej 
kwestii był już robiony po-
miar poziomu hałasu. Z uzy-
skanych danych wynika, że 
normy poziomu hałasu są 
spełnione.

Z kolei Mirosław Ka-
siuk postulował zmianę na-
wierzchni na osiedlowym bo-

isku. W związku z tym wyja-
śniono, że boisko to znajdu-
je się w dyspozycji MOSiR-
-u i Spółdzielnia zwróciła się 
już do tej instytucji z wnio-
skiem o podjęcie prac mo-
dernizacyjnych.

Podczas obrad pojawił się 
problem publikacji w „MS” 
o złapaniu i ukaraniu mło-
dzieńca, który malował bo-
homazy na elewacjach bu-
dynków i zilustrowanie jej 
zdjęciem z mężczyzną jadą-
cym na rowerze na tle ścia-
ny upstrzonej pseudograf-

fitti – wyjaśnienie redakcji 
w tekście.

W odpowiedzi na wnio-
ski lokatorów w sprawie klu-
bu osiedlowego znajdujące-
go się przy ul. Władysława 
Reymonta 18-20, na które-
go otwarcie nie wyrazili zgo-
dy mieszkańcy oraz Rada 
Osiedla, Marian Odczyk wy-
jaśnił, że nie jest on własno-
ścią SSM. Spółdzielnia po-
mimo negatywnej opinii RO 
„Bańgów” nie może zabra-
niać otwarcia lokalu dla mło-
dzieży. Natomiast w przy-
padku zakłócania ciszy noc-
nej będzie trzeba zawiada-
miać służby porządkowe.

Na zakończenie przegło-
sowano 6 wniosków do re-
alizacji. mig

ciąg dalszy ze str. 23

„Bańgów” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Bańgów”

6 wniosków

„Bańgów” – festyn – zapraszamy 6 czerwca

Nie wypada  
zostać w domu

Już po raz czternasty mieszkańcy „Bańgowa” będą mogli bawić się na swoim festynie, który organizuje 
Rada Osiedla i administracja. Główna część zabawy odbędzie się 6 czerwca br., jednak już od kilku dni 

trwają imprezy towarzyszące.

Ognisko i kiełbaski to niesłabnącą od lat atrakcje 
festynu osiedla „Bańgów”
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Okazało się, że większość 
z nich doskonale orientu-
je się w spółdzielczych za-
gadnieniach, gdyż w swoich 
wypowiedziach często na-
wiązywali do tematyki po-
dejmowanej na zebraniach 
w minionych latach. Proble-
my, które zgłosili do Komisji 
Wnioskowej dotyczyły głów-
nie codziennych bolączek 
związanych z parkowaniem 
samochodów, bezpieczeń-
stwem na osiedlu czy jako-
ścią wykonywania robót re-
montowych.

Nim doszło do dyskusji, ze-
brani powołali Prezydium Ze-
brania. W jego skład weszli:

- Dariusz Bochenek, 
przewodniczący,

- Danuta Bażantny, 
sekretarz

oraz asesorzy:
- Gerard Lattka,

- Zdzisława Skrzypiec-Kijo.
Wyłoniono także Komisję 

Wnioskową, którą tworzyli:
- Jan Kruczkowski, 

przewodniczący
i członkowie:

- Barbara Henel,
- Jan Mizera.

W pierwszej części spra-
wozdanie z działalności Ra-
dy Osiedla przedstawił wice-
przewodniczący Jan Krucz-
kowski. Mówca podkreślił, 
że wybrana rok temu no-
wa Rada działa w trzech 
Komisjach. Pierwsza z nich 
– Remontowa zajmuje się 
w szczególności oceną po-
trzeb remontowych, bezpo-
średnio opiniuje budżet oraz 
pilnuje harmonogramu zapla-
nowanych robót. Z kolei Ko-
misja Ładu i Porządku zaj-
muje się problemami wyni-
kającymi ze zjawiska dewa-
stacji i niszczenia wspólnego 
mienia. Natomiast Komisja 
Społeczno-Wychowawcza 
organizuje imprezy z okazji 
Dnia Dziecka czy popular-
nych mikołajek. W ich prze-

prowadzenie wielu członków 
RO poświęca sporo własne-
go, prywatnego czasu, ale 
uśmiech na twarzy zadowo-
lonych dzieci rekompensuje 
ten wysiłek włożony w ich or-
ganizację. Jan Kruczkowski 
odniósł się również do pro-
wadzonej na osiedlu przez 
gminę i wodociągi wymia-
ny kanalizacji. Podkreślił, że 
pomimo uciążliwości z tym 
związanych w końcowym 
efekcie powstaje nowa sieć, 
która gwarantuje jej bezawa-
ryjną pracę. W minionych la-
tach usuwanie awarii pochła-
niało rocznie kilkanaście ty-
sięcy złotych z budżetu osie-
dla. Ponadto, mówca mówił 
o wandalizmie. – Niedopusz-
czalnym jest, proszę Pań-
stwa, brak jakiejkolwiek re-
akcji w sytuacji, gdy loka-
torzy wchodzą do budyn-
ku, a w tym samym czasie 
młodzi ludzie malują spray-
em odnowioną ścianę do-
mu. Idąc chodnikiem, musi-
my zwracać uwagę na to, że 

nasze pociechy wyrzucają 
papier np. po lodzie na traw-
nik, a nie do kosza. Gdyby-
śmy skutecznie reagowali na 
wandalizm, to zaoszczędzi-
libyśmy rocznie kilkadziesiąt 
tysięcy. To jest równowar-
tość wykonania dużego par-
kingu, czego bardzo brakuje 
na osiedlu – podkreślił.

Z kolei Lucjan Błach-
no, kierownik ADM os. „Mi-
chałkowice”, omówił reali-
zację dwóch zgłoszonych 
na ubiegłorocznym Zebra-

niu wniosków, a następnie 
podsumował pracę admini-
stracji. W 2008 roku osie-
dlowa administracja przyję-
ła 2403 zgłoszenia od lo-
katorów, w tym 1894 ogól-
nych, 295 dotyczących awa-
rii domofonów i 183 o cen-
tralnym ogrzewaniu. Za-
równo w budżecie remon-

towym na 2008 r., jak i na 
2009 rok ważną pozycją był 
zwrot środków finansowych 
za wymianę okien. W tym 
roku zrealizuje się 300 sztuk 
z podań złożonych w 2003 
roku. Ponadto, w ubiegłym 
roku wymieniono kilkana-

ście szt. drzwi wejściowych 
do budynków, wykonano 
remonty dachów w 2 blo-
kach mieszkalnych, pomalo-
wano klatki schodowe przy 
ul. Pocztowej 11 i 15, zmo-
dernizowano 4 place zabaw. 
Podobny zakres prac prze-
widuje administracja do wy-
konania na ten rok, w tym 
warto wymienić prace docie-
pleniowe, które obejmą ścia-
ny zewnętrzne budynków od 
strony południowo-wschod-
niej przy ul. Przyjaźni 34-36 

oraz 44-46, a także ścia-
ny zewnętrzne bloku przy 
ul. Emilii Plater 21. W ra-
mach robót inżynieryjnych 
będzie wykonany parking 
przy ul. Przyjaźni 42-44, 
Wyzwolenia 8-10 oraz Le-
ona Kruczkowskiego 6.

Parkingi, docieplenia, 
sprzątanie

W drugiej części spotkania 
odbyła się dyskusja, w któ-
rej jako pierwszy zabrał głos 
mieszkaniec z ul. Przyjaź-
ni 24 – pan Kubicel, któ-
ry poruszył problem znaj-

dującego się w pobliżu bo-
iska szkolnego. Korzystają-
ca z niego w godzinach po-
południowych młodzież czę-
sto łamie wszelkie zasady 
bezpieczeństwa, a zdarza-
ły się nawet wypadki, że po 
wybitą piłkę chłopcy potrafi-
li wspinać się po kratach na 
balkony lokatorów z I lub II 
piętra. Ostatnio coraz czę-
ściej dochodzi tam też do 
wyścigów na motorach. Zło-
żył on wniosek o moderni-
zację boiska. Przy tej okazji 
Dariusz Bochenek wyjaśnił, 
że środki finansowe na ten 
cel były już zarezerwowane 
w budżecie miasta, ale ze 
względu na trwający remont 
kanalizacji, zostały przenie-
sione na kolejny rok.
Krystyna Płaczek z ul. Sta-

wowej 7 krytycznie odnio-
sła się do jakości wykonane-
go docieplenia tego budyn-
ku i postulowała wystąpienie 
o reklamację tych robót w ra-
mach gwarancji.

Z kolei Maria Famuła po-
ruszyła sprawę parkingu dla 
samochodów osobowych 
przed blokiem przy ul. Ko-

„Michałkowice” – Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Michałkowice”

Deszcz nie przeszkodził
Gwałtowna nawałnica, jaka 22 maja br. przeszła nad Michałkowicami tuż przed godziną 

17.00, nie przeszkodziła blisko 30 mieszkańcom w spotkaniu w DT „Zameczek” pod-
sumowującym miniony rok działalności administracji i Rady Osiedla „Michałkowice”.

Władze ZOCz „Michałkowice”: Dariusz Bochenek, 
przewodniczący, Danuta Bażantny, sekretarz, 

asesorzy: Gerard Lattka, Zdzisława Skrzypiec-Kijo

Mimo ulewy frekwencja dopisała

ciąg dalszy na str. 26
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ścielnej 36, gdzie coraz 
trudniej jest zaparkować lo-
katorom z pobliskich domów 
spółdzielczych, gdyż jest wy-
korzystywany przez pracow-
ników i klientów sąsiadujące-
go nim banku oraz przez pla-
cówkę służby zdrowia. Pyta-

ła, czy jest możliwe wydziele-
nie części parkingu tylko dla 
mieszkańców SSM? Podob-
nie sytuacja, według innego 
spółdzielcy, wygląda na no-
wym parkingu przy ul. Przy-
jaźni 44, gdzie swoje samo-
chody zostawiają klienci po-
bliskich placówek gastrono-
micznych i handlowych. Pod-
kreślano, że przecież wybu-
dowano go ze środków spół-
dzielczych i powinny one słu-
żyć przede wszystkim miesz-
kańcom SSM. Dariusz Bo-
chenek próbował wyjaśnić, 
jak bardzo jest to złożony 
problem, gdyż w ubiegłym 
roku powstało w Siemiano-
wicach Śląskich 112 nowym 
miejsc postojowych, a w tym 
czasie przybyło blisko 2 ty-
siące nowych samochodów.

W dalszej części spo-
tkania Ewald Rabus mó-
wił o obowiązującym syste-
mie rozliczania za centralne 
ogrzewanie, który jego zda-
niem nie jest korzystny dla 
lokatorów chcących najbar-
dziej oszczędzać na cieple. 
Henryk Michlik podzięko-
wał administracji za wyko-

nanie szeregu drobnych, ale 
ważnych prac wokół budyn-
ku przy ul. Walentego Foj-
kisa 3 i 5. Złożył wniosek, 
aby mieszkańcy zamierzają-
cy zasadzić przed swoim do-
mem jakieś krzewy lub drze-
wa konsultowali to z pracow-
nikami administracji.

Poza tym część dyskusji 
była poświęcona problemo-
wi sprzątania klatek scho-
dowych. Padł wniosek, aby 
w gazecie „Moja Spółdziel-
nia” wydrukować ankietę do-
tyczącą wynajęcia firm, któ-
re by w ramach podwyższe-
nia opłaty czynszowej wyko-
nywały te obowiązki. Wice-
prezes SSM ds. członkow-
sko-mieszkaniowych, Jolan-
ta Sobek, odwołała się do 
nowo powstałego Regula-
minu porządku domowego, 
w którym są opisane możli-
wości wyegzekwowania od 
lokatorów sprzątania klatki, 
łącznie z obciążeniem finan-
sowym w przypadku uchyla-
nia się od tego obowiązku.

Warto podkreślić, że w Ze-
braniu uczestniczyło dwóch 
dzielnicowych z siemiano-
wickiej Policji, którzy notowa-
li spostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa na osiedlu.

Wszystkie uwagi dokład-
nie notowała Komisja Wnio-
skowa, a w formułowaniu 
wniosków pomagał prowa-
dzący spotkanie Dariusz Bo-
chenek. mig

„Centrum” – Zebranie Osiedlowe Członków 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – „Centrum”

Nasze zwykłe 
osiedlowe sprawy

Tak najkrócej można by podsumować przebieg Ze-
brania Osiedlowego Członków SSM na os. „Cen-

trum”, które odbyło się 20 maja br. Podobnie jak 
w przypadku innych tego typu spotkań najważniejszym 
jego elementem była dyskusja, podczas której miesz-
kańcy poruszyli szereg spraw związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem osiedla.

Mimo, że niektóre wypowiedzi były pełne emocji czy na-
wet krytycyzmu, to cechowała je troska o wspólne dobro, 
jakim jest majątek Spółdzielni. Widać, że dyskutanci są 
współgospodarzami osiedla. Przedstawiciele Zarządu SSM: 

wiceprezes ds. technicznych Marian Odczyk i Marek Gre-
iner, pełnomocnik Zarządu ds. technicznych podeszli do 
wystąpień spółdzielców z dużą uwagą, gdyż odpowiedzi 
i wyjaśnienia trwały przez ponad godzinę.

Spotkanie, które w klubie „Centrum” przy ul. Powstańców 
otworzył przewodniczący RO Ryszard Kunicki rozpoczęło 
się od wyboru Prezydium Zebrania w składzie:

- Marian Gogol, przewodniczący,
- Barbara Merta, sekretarz

oraz asesorzy: Jerzy Koszorek, Karol Hupka.
Z kolei Komisję Wnioskową utworzyli:

- Elżbieta Hołowczak, przewodnicząca
i członkowie: Lucyna Szreter, Andrzej Jagiełło.

Następnie Ryszard Kunicki podsumował działalność Ra-
dy Osiedla za ubiegły rok, w którym to gremium pracowa-
ło w 11-osobowym składzie i spotkało się na swoich posie-
dzeniach 13 razy. Podczas tych spotkań Rada rozpatrywała 
wnioski i zażalenia lokatorów, koordynowała prace związa-
ne z eksploatacją osiedla. Duży nacisk położono też na re-
alizację planu remontów, w tym szczególnie na docieplenia 
i wymianę okien. Z powodu pojawiających się nieustannie 
dewastacji RO jest w stałym kontakcie ze Strażą Miejską 
oraz Policją, aby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom.

Rada Osiedla angażowała się również w rozwiązanie pro-
blemu zaległości czynszowych. Na spotkaniach z osobami za-
dłużonymi przedstawiano różne warianty spłacenia długu. Wo-
bec osób niezgłaszających się na te rozmowy podejmowano 
decyzje o skierowaniu wniosku do Rady Nadzorczej o pozba-
wienie członkostwa w SSM. Ryszard Kunicki stwierdził także, 
że na tym osiedlu, gdzie znajdują się najstarsze spółdzielcze 
budynki, nakłady finansowe na remonty są niewystarczające, 
gdyż nie pokrywają w pełni wszystkich potrzeb.

Deszcz…

ciąg dalszy ze str. 23

Osiedle „Michałkowice”
Wnioski z Zebrania Osiedlowego Członków SSM

1. Z uwagi na uciążliwości, jakie stwarza dla mieszkań-
ców boisko przy Gimnazjum nr 2, wystąpić do Urzę-
du Miasta z wnioskiem o modernizację obiektu.

2. Doprowadzić do przeglądu gwarancyjnego robót 
dociepleniowych przy ul. Stawowej 7 z uwagi na wy-
stępujące usterki zgłaszane przez mieszkańców bu-
dynku.

3. Rozważyć możliwość wykonania modernizacji par-
kingu przy budynku ul. Walentego Fojkisa 3.

4. Wykonać roboty modernizacyjne parkingu przy 
ul. Leona Kruczkowskiego 4 i 6 po całkowitym za-
kończeniu wymiany zewnętrznej sieci kanalizacji 
sanitarnej w latach 2009/2010.

5. Rozważyć możliwość sprzątania i mycia klatek 
schodowych, a koszty z tym związane uwzględnić 

w miesięcznej opłacie czynszowej.
Nad przebiegiem obrad czuwali: Marian Gogol, 

przewodniczący, Barbara Merta, sekretarz i asesorzy:
Jerzy Koszorek, Karol Hupka
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Z kolei kierownik ADM-u, 
Wojciech Chlebek przed-
stawił sprawozdanie z dzia-
łalności administracji osie-
dla „Centrum” podkreśla-
jąc, że wszystkie zadania 
remontowe ustalone przez 
RO i Zarząd SSM zostały 
w ubiegłym roku wykonane. 
Do nich należały m.in. pra-
ce dekarskie przy ul. Komu-
ny Paryskiej 6B, malowa-
nie klatki schodowej przy 
ul. Powstańców 54A, zwrot 
za wymianę 412 okien oraz 
docieplenie budynków przy 
ul. Ryszarda Gansińca 6, 7 
i Komuny Paryskiej 5. Naj-
ważniejsze plany remonto-
we na ten rok obejmują:
- remont balkonów przy 

ul. Komuny Paryskiej 1, 
Ryszarda Gansińca 8, 9,

- prace dekarskie przy 
ul. Ryszarda Gansińca 8,

- wykonanie parkingów 
samochodowych przy 
ul. Jedności, Komuny 
Paryskiej 1 oraz 6.

W dyskusji z udziałem 
9 spółdzielców jako pierw-
szy zabrał głos pan Jędrosz-
czyk, zwracając uwagę na 
stan techniczny rynien w bu-
dynku przy ul. Kolejowej 6. 
Domagał się też od władz 
modernizacji ul. Jana Kiliń-
skiego, na której znajduje się 
końcowy przystanek dla kilku 

linii autobusowych, a parku-
jące tam autokary stanowią 
poważne utrudnienie dla pra-
widłowego ruchu samocho-
dowego w tym rejonie.

Pani Lewikowska z ul. Ko-
muny Paryskiej 13 zwróciła 

uwagę, że ten budynek jest 
najstarszym domem SSM 
i wymaga nakładów finan-
sowych na remonty m.in. 
malowania klatki i napra-
wy rynien. Podobnie in-
ny mieszkaniec tego bloku, 
pan Plichta mówił o paję-
czynie różnego rodzaju ka-
bli teletechnicznych idących 
w klatce schodowej, doma-
gając się uporządkowania 
tych wszystkich sieci telewi-
zyjnych, internetowych i te-
lefonicznych.

Natomiast Roman Młod-
nicki wystąpił w imieniu 
wszystkich lokatorów, którzy 
są przeciwko budowie nowe-
go parkingu dla samocho-
dów osobowych w rejonie 
ul. Kolejowej 2, podkreśla-

jąc, że mieszkańcy nie chcą 
zamieniać terenów zielonych 
na miejsca postojowe.

Szczegółową historię docie-
plenia budynku przy ul. Ry-
szarda Gansińca 8 przedsta-
wił zebranym pan Godziec, 
wymieniając, jego zdaniem, 
szereg nieprawidłowości, do 
których doszło podczas wy-
konywania tych prac. Z ko-
lei o korzystaniu przez wielu 
mieszkańców spoza budyn-
ków SSM z pojemników na 
odpady komunalne oraz do 

segregacji znajdujących się 
przy ul. Komuny Paryskiej 5 
poinformowała pani Toma-
szewska.

Wojciech Chlebek wyja-
śnił, że przy okazji rozpo-
częcia remontu parkingu 
w tamtym rejonie będzie po-
stawiony płot betonowy od-
gradzający posesję SSM od 
pozostałych budynków.

Ponadto, przedstawiciel-
ka Biblioteki Miejskiej, któ-
rej oddział od lat funkcjonuje 
w klubie „Centrum”, pytała 
o wymianę stolarki okiennej. 
Zwróciła uwagę na koniecz-
ność pilnego remontu. 

Pełnomocnik Zarządu ds. 
technicznych Marek Gre-
iner, odpowiadając na py-
tania lokatorów, przedstawił 
koncepcję budowy nowego 
parkingu przy ul. Kolejowej, 
który po pierwszych kon-
sultacjach został pozytyw-
nie zaopiniowany przez lo-
katorów z tej ulicy. Obecnie 
trwają dalsze prace projek-
towe i po ich zakończeniu 
będą one poddane ponow-
nej konsultacji. Ustosunko-
wując się do zarzutów doty-
czących docieplania budyn-
ku przy ul. Gansińca, Marian 
Odczyk zapewnił, że pra-
ce były prowadzone zgod-
nie z obowiązującymi stan-
dardami. mig

Osiedle „CHEMIK”
Data odczytu Budynek
08. 06. 2009 r. Niepodległości 58
09. 06. 2009 r. Walerego Wróblewskiego 39-41
10. 06. 2009 r. Walerego Wróblewskiego 51-53
15. 06. 2009 r. W. Wróblewskiego 61A, B, C, D; 63A-F
16. 06. 2009 r. Walerego Wróblewskiego 63G, H, I
17. 06. 2009 r. Niepodległości 64A, B, C; 66A, B
18. 06. 2009 r. Niepodległości 66C-I

Osiedle „WĘZŁOWIEC”
Data odczytu Budynek
08. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 31
09. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 33
10. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 35
15. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 37
16. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 39
17. 06. 2009 r. Władysława Jagiełły 41

Osiedle im. Juliana TUWIMA
Data odczytu Budynek
08. 06. 2009 r. Leśna 13; 15
09. 06. 2009 r. Okrężna 1, 2
10. 06. 2009 r. Okrężna 3; 4
15. 06. 2009 r. Okrężna 5; 6
16. 06. 2009 r. Okrężna 7; 8
17. 06. 2009 r. Okrężna 13; 15

ZACHOWAJ HARMONOGRAM Czas na odczyty ZACHOWAJ HARMONOGRAM

Przypominamy harmonogram odczytów podzielni-
ków kosztów ogrzewania, jakie do wykonania po-

zostały w czerwcu br.. Odczyty przeprowadzane będą 
tylko w godzinach popołudniowych, początek ok. 1600. 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na ogłosze-
niach w gablotkach i na drzwiach wejściowych do budynku.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulami-
nem rozliczeń c.o. przewidziano tylko:

jeden termin odczytu podstawowy  
oraz jeden dodatkowy.

Po ich upływie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozli-
czenia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie 
będą uwzględniane.

Osiedle „Centrum”
Wnioski przyjęte na Zebraniu Osiedlowym Członków SSM

1. Rozważyć możliwość wyremontowania i poszerzenia 
chodnika od ul. Kolejowej 6 do ul. Jana Kilińskiego.

2. Zamieścić w planie remontów wyremontowanie po-
dwórka przy ul. Komuny Paryskiej 13.

3. Wystąpić do Urzędu Miasta o wycięcie topoli przy 
ul. Komuny Paryskiej 3.

4. Rozważyć uporządkowanie sieci teletechnicznych 
w budynkach administrowanych przez ADM „Cen-
trum”.

5. Zwiększyć nadzór nad wykonawcami realizujący-
mi prace remontowe na osiedlu ze szczególnym 
uwzględnieniem robót dociepleniowych oraz nie 
przeprowadzać tych prac w okresie zimowym.
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Miejsce anonimów  
jest w koszu!

Co jakiś czas docierają do 
nas anonimowe e-maile i - jak 

wielokrotnie powtarzaliśmy, tak 
teraz przypominamy – wędrują one 
do kosza. Tym razem powędrowały 

tam e-maile od:  
bratex i Small Tope…

W tym drugim zafrapowało nas 
jednak kilka zdań:

(…) Temu mianowicie nie podoba się 
trzepanie dywanów po zmroku, tam-
temu głośna muzyka, ktoś nie lubi, je-
śli czyjś pies s… mu pod oknem, jesz-
cze inny nie cierpi kotów. I co robi 
nasz pasożytniczy organizm? Przera-
żony czymś, co przekracza jego zdol-
ności pojmowania, atakuje. Jak w ogó-
le przyszło mieszkańcom do głowy KO-
DYFIKOWANIE (trudne słowo) wszyst-
kiego?! Ciekawa obrona, nawet jak na 
idiotę, bo przecież opracowywanie re-
gulaminu i kodyfikacja to prawie syno-
nimy. Autor tekstu „Dygresje o regu-
laminie” pokazuje nam więc, że skoń-
czył szkołę, ale słabą. Dlaczego dobro-
sąsiedzkie stosunki i chęć niesienia po-
mocy drugiemu człowiekowi nie biorą 
góry nad zimnym i bezdusznym regu-
laminem! – Grzmi dalej autor, zapomi-
nając, że gdyby jego pobożne życzenia 
się spełniły, nie trzeba by wojska, policji, 
sądów, urzędów i samej spółdzielni.”

Od autora: Gdybym był złośliwy, 
napisałbym tak: gdy dyskutant już nie 
wie, jakich użyć argumentów, sięga 
po obelgi tym śmielej, gdy robi to ano-
nimowo. A że złośliwy z definicji nie 
jestem, to proszę przyjąć tę myśl ja-
ko luźne spostrzeżenie i to nie moje-
go autorstwa, wszak idiota (hmm, cie-
kawe, bo termin to przestarzały - tak 
mnie uczono w mojej „słabej” szko-
le) nie może takich wniosków wysnuć. 
Nie wykluczam, że skończyłem 
„słabszą” szkołę niż Pan, chociaż 
przyznam, że o mocnych szkołach 
nie słyszałem. Zupełnie niechcący 
dotknął Pan jednak kilku całkiem inte-
resujących zagadnień i to z kilku róż-
nych dziedzin – zastrzegam, że mo-
że jest ich więcej, ale moja Pana zda-
niem „ułomność” umysłowa ich nie 
dostrzega – od prawnoustrojowych po 
filozofię, etykę, psychologię. Zastrze-
gam też, iż z konieczności ogranicze-
nia objętości jedynie prześlizguję się 
po poruszonych zagadnieniach.

Otóż, jakoś niezamierzenie przy-
znał Pan, że jedynie restrykcje mogą 
być skuteczne. Czy mam rozumieć, 
że Pana ideałem jest państwo policyj-

ne, w którym wszystko bez wyjątku 
jest prawnie sankcjonowane? Czy je-
dynym argumentem w stosunkach 
międzyludzkich ma być bat i prze-
pisy? Oczywiście (tak przypusz-
czam) jeżeli ten bat nie będzie prze-
ciw mnie użyty. Ja, a sądzę i wielu in-
nych, nic by nie miało przeciw temu, 
by moje, jak Pan to określił, pobożne 
życzenia się spełniły – przyznam, że 
aż tak daleko nie sięgałem, by uznać 
za zbędne policję, wojsko, urzędy etc. 
Ale skoro tak, to zauważam dobre 
strony – kolosalne oszczędności. Ja-
kie, proszę spojrzeć do wydatków bu-
dżetowych dowolnego państwa. Coś 
jest bowiem zawsze za coś. Przyjmu-
jąc logikę Pana wywodu, musiałbym 
się pogodzić ze zwiększeniem podat-
ków, wydatków na rzecz zapewnienia 
realizacji ochrony moich praw i praw-
nego respektowania np. zapisu o za-
kazie trzepania dywanów na balko-
nie. Ciekawe, czy jest Pan za zwięk-
szeniem finansowych obciążeń? Bo 
niby kto ma ten zakaz egzekwować? 
Tym samym niezamierzenie wolność, 
którą tak się epatujemy, rozmienia-
my, i to błyskawicznie, na drobne i na-
kładamy wędzidła tam, gdzie one są 
zbędne, bo winien wystarczyć zdro-
wy rozsądek. Tym samym przyczynia-
my się do tworzenia prawa, które mo-
że być martwe, które może prowadzić 
do nadużyć np. mam z jakiegoś powo-
du na pieńku z sąsiadem, to mu doło-
żę i zgłoszę: TAKI, A TAKI TRZEPIE 
DYWAN NA BALKONIE– a w rzeczy-
wistości on wcale tego nie robi. I za-
czyna się piekiełko, ktoś wezwany do 
wyjaśnienia pała oburzeniem, rusza 
machina, rosną podatki, machina ta to 
nie perpetum mobile… A po co? Sko-
ro winno wystarczyć zwrócenie uwagi.

Jeżeli brak nam odwagi – może 
być anonimowe, np. poprzez we-
tknięcie kartki do drzwi. Raz, dru-
gi, trzeci.

Nieco inaczej rzecz ma się w przy-
padku urzędów, spółdzielni. Te pierw-

sze są wytworem nowożytnego pań-
stwa będącego samym w sobie two-
rem przymusowym i dysponującym 
aparatem przymusu – policja, wojsko 
– dla realizowania określonych zadań, 
bynajmniej nie do ścigania trzepią-
cych dywany czy głośno słuchających 
muzyki. Usunięcie urzędów we współ-
czesnym świecie jest mrzonką, bo za-
panowałaby totalna anarchia. Te dru-
gie zaś powstały, by ludzie słabsi eko-
nomicznie samoorganizując się mo-
gli realizować swoje cele, społeczne, 
gospodarcze, ekonomiczne, by mo-
gli, wspólnie dla siebie pracować, za-
spakajać swoje różnorodne potrzeby 
– w tym mieszkaniowe, a następnie 
mieszkać w godziwych warunkach, co 
i teraz nie jest bez znaczenia – wy-
starczy spojrzeć na otaczającą nas 
rzeczywistość.

I jeszcze jedno. Nie wiem, jak Pan 
czytał „MS”, ale od początku oddania 
projektu regulaminu do publicznej de-
baty pisałem o jego istocie i znaczeniu 
w tworzeniu dobrosąsiedzkich stosun-
ków, do tworzenia klimatu wzajem-
nego szacunku i tolerancji, bo wspól-
ny dach ma to do siebie, że jesteśmy 
na siebie niejako skazani. Podkre-
ślałem też ogromne zaangażowanie 
mieszkańców we współtworzenie te-
go dokumentu, który nie ma być sam 
z siebie restrykcyjny. Od tego są inne 
przepisy prawa. Wystarczy poszukać 
w Kodeksie wykroczeń np. art. 145.

Nie czekam na Pana odpowiedź 
– pozdrawiam 

z poważaniem Piotr Sowisło

Zostawić autobus 190
Na redakcyjny dyżur „MS” zgłosił 

się pan Józef Bernat, spółdzielca 
z os. „Chemik”, który w imieniu wie-
lu mieszkańców zaapelował o utrzy-
manie trasy linii autobusowej nr 190 
na dotychczasowych zasadach. Cho-
dzi o to, aby autobus zatrzymywał się 
na głównych przystankach koło telewi-
zji, a później jechał ulicą Grunwaldzką. 
Jest to, jak mówił, znaczne ułatwienie 
dla wielu starszych osób z os. „Che-
mik”, jak również z os. „Węzłowiec”. 
Ich droga dojścia do przystanku skra-
ca się o kilkaset metrów w porównaniu 
do miejsca, w którym zatrzymywał się 
tramwaj nr 12, a gdzie w planach jest 
ponowne umiejscowienie przystanku 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 30
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linii 190. Zauważył przy tym, że pozo-
stawienie tej trasy zaoszczędzi spo-
ro wydatków związanych z budową 
nowych zatoczek. Ponadto, mieszka-
niec zwraca uwagę, że przejazd auto-
busu ulicą Grunwaldzką wcale nie bę-
dzie tak uciążliwy, gdyż kursuje on co 
pół godziny, a na dodatek są to eko-
logiczne autobusy przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych, 
co oznacza, że są przyjazne dla śro-
dowiska naturalnego.

Drugi problem poruszony przez lo-
katora dotyczy segregacji odpadów 
komunalnych i wywozu przedmiotów 
wielkogabarytowych. Zauważa on, że 
nadal z osiedlowych pojemników do 
segregacji i składowania przedmiotów 
korzystają osoby spoza osiedla, naj-
częściej z prywatnych posesji. Wyglą-
da na to, że w ten sposób zaoszczę-
dzają na kosztach wywozu. W związ-
ku z czym mieszkaniec uważa, że Za-
rząd SSM powinien wystąpić z wnio-
skiem do władz miasta o wprowadze-
nie obowiązkowej opłaty za wywóz od-
padów dla każdej posesji.

ZARZĄD SSM: Niestety, poglądu 
Pana w sprawie trasy linii nr 190 nie 
podzielają mieszkańcy z os. „Wę-
złowiec”, którzy stanowczo prote-
stują przeciwko kursowaniu tej linii 
przez ulicę Grunwaldzką. Z naszych 
informacji wynika, że obecnie przy-
jęte rozwiązanie jest tymczasowe, 
a autobus w przyszłym roku będzie 
jeździł tą drogą, jaką kursował tram-
waj nr 12. W sprawie odpadów ko-
munalnych informujemy, że właści-
ciel każdej posesji zobowiązany jest 
do zawarcia stosownej umowy z fir-
mą zajmującą się wywozem odpa-
dów. Pozostaje jednak problem eg-
zekwowania tego obowiązku przez 
stosowne służby miejskie.

Nocny horror 
przy alei Młodych 6

Chciałam za Waszym pośrednic-
twem poruszyć pewien problem – a ra-
czej zwyczaj, jaki zapanował od jakie-
goś czasu przy alei Młodych 6. Proszę 
sobie wyobrazić, że o godz. 2400 ktoś 
„wali” po rurach z centralnego ogrze-
wania. Nie słyszałam, żeby wtedy ha-
łasowano, bo spałam, ale zachowa-
nie tego lokatora postawiło mnie, i są-
dzę że nie tylko moją osobę, na nogi. 
Uważam, że takie zachowanie miesz-
kańca jest karygodne i chamskie. Nie 

wiem, może tam, gdzie mieszkała kie-
dyś ta osoba, taki panował zwyczaj. 
Mieszkamy już tutaj 32 lata i tak ohyd-

nego zachowania względem innych 
dotąd nie było. Uważam, że jeżeli ktoś 
zakłóca mi spokój, to idę do tej oso-
by i bezpośrednio zwracam jej uwagę, 
a nie stawiam „pół klatki” na nogi. Je-
żeli chodzi jeszcze o ciszę – to głośna 
muzyka po godz. 2400 oraz rozmowy 
i śmiechy do godz. 200 w nocy, też za-
kłócają spokój.

Pozdrowienia dla całej redakcji
G. J. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Regulamin porząd-

ku domowego jednoznacznie na-
kłada na mieszkańców obowią-
zek przestrzegania ciszy nocnej od 
godz. 2200 do 600. Przypominamy 
o tym osobom naruszającym Re-
gulamin. Stukanie po rurach cen-
tralnego ogrzewania wydaje co naj-
mniej niestosowne.

Zaprowadzić ład 
i porządek

Jeszcze raz piszę o rurach betono-
wych (kręgi betonowe) na drodze od 
schodów za DK „Chemik” w stronę la-
sku pomiędzy ogródkami. Okazuje się, 
że wszystko jest po staremu, rury sto-
ją, pijacy piją, śmiecą itd. A przecież 
nie prosimy Urzędu Miasta o wybudo-
wanie pałacu, tylko, aby posprzątał po 
sobie to, co przywieźli i z tego powo-
du jest tam bałagan i śmietnik, gdyż 
wcześniej nie było takiej sytuacji.

Druga rzecz – chodzi o to, żeby 
Straż Miejska zainteresowała się tą 
drogą, która jest dla mieszkańców 
osiedla, a nie dla wandali. Na dodatek 
przychodzą tam na spacery z dużymi 
psami bez kagańca i smyczy, a prze-
chodnie idą inną drogą, aby się nie na-
rażać. Ale czy tak powinno być? Czy 
oni mają do tego prawo? Robią w ten 
sposób, gdyż są przekonani, że nikt 
się tym miejscem nie zainteresuje. 

Mam nadzieję, że po tej interwencji 
będzie wreszcie ład i porządek.

C. E. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Biorąc pod uwa-

gę fakt braku reakcji na zgłoszo-
ną w „MS” nr 4/2009 w tej sprawie 
uwagę, ADM „Chemik” usunie ru-
ry i uporządkuje teren. Mamy na-

dzieję, że to rozwiązanie przyczy-
ni się zaprowadzenia ładu i porząd-
ku w tym miejscu. Polecamy go 
również częstszym patrolom Straży 
Miejskiej.  mig

Zamienić żwirek
Witam.

Ostatnio pisali Państwo w gazet-
ce o utworzeniu placu zabaw między 
ul. Zubrzyckiego a ZHP. Chciałabym 
dowiedzieć się w imieniu swoim oraz 
innych rodziców, czy istnieje możli-
wość, aby plac zabaw nie był wysypa-
ny żwirem (tak jak są inne w okolicy), 
a wyłożony gumą. Niestety, stosowa-
ny na innych placach żwir jest niebez-
pieczny dla małych dzieci – sypią się 
nim (w tym do oczu i włosów), każda 
wywrotka kończy się zdartymi do krwi 
kolanami. Ponadto, buty oraz ubra-
nia nie nadają się do użytku. Będę 
wdzięczna za odpowiedź oraz pozy-
tywne ustosunkowanie się do prośby.

Julia, mama 2 dzieci
ZARZĄD SSM: Żwirek stosowa-

ny na wszystkich placach zabaw ad-
ministrowanych przez SSM jest do-
puszczony do użytku przez Inspek-
tora Dozoru Technicznego. Spełnia 
on warunki amortyzujące upadek, 
gdy jego warstwa jest gruba co naj-
mniej na 20 cm. Dodatkowym atu-
tem żwirku jest to, że uniemożliwia 
szybkie bieganie (nóżki zapadają się) 
i tym samym możliwość doznania 
większej kontuzji jest bardzo moc-
no ograniczona, a wręcz niemożliwa. 
Wykonanie całego placu z kostki bi-
tumicznej jest oczywiście możliwe, 
ale z uwagi na koszt mało realne.

Uwzględniając Pani sugestię, ad-
ministracja os. „Młodych” rozważy 
wyłożenie miejsca przy huśtawce 
kostką bitumiczną.

Rosną wandale
Witam

Mieszkam przy ulicy Przyjaźni. Od 
niedawna nasze dzieci mają moż-
liwość korzystania z placu zabaw 
z prawdziwego zdarzenia. Niestety, 
nawet tak zaawansowana czynność, 
jaką jest korzystanie z urządzeń, nie 
jest możliwa do opanowania przez 
niektórych „milusińskich”. W niedzie-
lę (17. 05. około 1720) dwóch chłop-
ców przez długi czas uderzało siedzi-
skami huśtawek w ich metalowe czę-
ści. Obawiałam się zwracać uwagę, 

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32
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gdyż bałam się, że w odwecie łobuze-
ria wybije mi okna. Zadziwia mnie po-
stawa rodziców, którym podobne za-
chowania nie przeszkadzają. Zdaję so-
bie sprawę, że to „tylko” dzieci i „tylko” 
huśtawka, ale skłonności do wanda-
lizmu i chuligaństwa kształtowane są 
przecież od małego. Jeżeli ta „tylko” 
huśtawka zostanie zniszczona, a wraz 
z nią inne sprzęty, gdzie nasze dzieci 
będą mogły się bawić?

Zdaję sobie sprawę, że kwestia pla-
cu zabaw i niszczenia go przez rozbe-
stwioną dzieciarnię, której rodzicom 
nie przeszkadza ten stan rze-
czy, jest mniej istotna niż np. 
dewastacja odnowionych ele-
wacji, jednak od czegoś nasi 
osiedlowi chuligani zaczyna-
li, kto wie, może to była jakaś 
nieszczęsna huśtawka?

Liczę na Państwa reakcję, 
gdyż wkrótce może się oka-
zać, że nasze osiedle to en-
klawa wandali i bandziorów, 
dla których przygotowuje 
się nowe place do niszcze-
nia i ściany do bazgrania. Nie 
jest to wniosek trudny do wyciągnię-
cia, zwłaszcza gdy słucha się siarczy-
stych przekleństw wywrzaskiwanych 
przez dzieci grające w piłkę na „dzi-
kim” boisku obok placyku zabaw. Przy-
padkowy przechodzień może zacho-
dzić w głowę, jacy ludzie tu mieszkają, 
skoro ich dzieci posługują się tak wul-
garnym słownictwem. O niszczeniu nie 
wspominając. Nie jest to najlepsza wi-
zytówka dla Osiedla, nie jest to najlep-
sza zachęta dla potencjalnych nowych 
jego mieszkańców czy inwestorów.

Pozdrawiam,
Mieszkanka

osiedla „Michałkowice”
Adres do wiadomości Redakcji.

ZARZĄD SSM: Czy nie prościej 
bezpośrednio przekazać te informa-
cje Policji, Straży Miejskiej, a jeszcze 
lepiej ingerować samodzielnie? Ro-
zumiemy Pani obawy o „odwecie”, 
ale nie zmienia to faktu, że wyłącz-
nie my sami możemy przeciwdzia-
łać skutecznie takim zachowaniom, 
bo to my je widzimy i przechodząc 
obok, niejako tolerujemy. Nadesła-
ne zdjęcia wykorzystamy i przekaże-
my ADM. Pozostaje jednak pytanie, 
co dalej, bo zgadzamy się z Pani po-

glądem, że takie zachowania nie są 
najlepszą zachętą dla potencjalnych 
nowych mieszkańców.

Od redakcji: Czytelniczka przesła-
ła nam kilka zdjęć – serię – prezentują-
cych zachowania „młodzieńców”. Wąt-
pliwości nie ma żadnych – upatrzyli so-
bie huśtawkę bynajmniej nie do huś-
tania. Jedno z nich publikujemy, przy-
słaniając nieco twarze dzieciaków. Za-

pewne rodzice, sąsiedzi, znajomi po 
sylwetkach i strojach ich rozpoznają.

Fontanna i piaskownica
Witam serdecznie

Mam uwagę dotyczącą bezpieczeń-
stwa dzieci w pobliżu fontanny na Ryn-
ku Bytkowskim.

Fontanna jest piękna i atrakcyjna, ale 
sądzę, że powinien ktoś pomyśleć nad 
bezpieczeństwem dzieci w jej okolicy.

Niestety, rodzice nie zawsze są 
w stanie upilnować swoje pociechy 
lub czasem nie zauważają, a dzieciaki 
wspinają się po fontannie i biegają po 
niej (nawet maluchy).

Woda niesiona przez wiatr oblewa 
fontannę, przez co staje się ona śliska 
i nietrudno o niebezpieczny wypadek 
(w środku jest dość głęboko i są tam 
spore kamienie).

Uważam, że powinno się pomyśleć 
o jakimś zabezpieczeniu, sama jestem 
mamą 3 letniej córci i na rynku nie od-
stępuję jej na krok, a przecież to takie 
przyjemne miejsce relaksu i zabawy 
dla dzieci, szkoda by było, żeby doszło 
do jakiejś tragedii...

Mam jeszcze drugą uwagę dotyczą-
cą zaniedbanej i brudnej piaskowni-

cy obok bloku, przy ul. Wróblewskiego 
71, w którym mieszkam.

W piaskownicy prawie już nie ma pia-
sku, w środku są śmieci i inne nieczy-
stości (włącznie z odchodami psów), 
a dzieci chętnie bawią się tutaj obok 
bloku, gdyż jest to miejsce zacienio-
ne, są ławeczki (co prawda połama-
ne i zaniedbane), ale jest to atrakcyjne 
miejsce do zabawy i wypoczynku, więc 
można by zadbać o ten kawałek ziele-
ni, bo jest jej niewiele na osiedlu...

Pozdrawiam – M. Weiss
ZARZĄD SSM: Faktycznie, wspi-

nanie się dzieci na murek fontanny 
może być dla nich zagro-
żeniem, jednakże nie znaj-
dujemy sposobu na wyko-
nanie zabezpieczenia, gdyż 
uzasadniona jest obawa, że 
stałoby się ono (np. barier-
ki) tym bardziej wyzwaniem 
i wspinanie się na nie było-
by czymś normalnym. Nie-
wątpliwie najważniejsze za-
danie uchronienia dziec-
ka przed wypadkiem leży 
po stronie rodziców, którzy 
winni stanowczo reagować, 

gdy wspina się ono na otaczający 
fontannę murek.

Pozostałość po piaskownicy, sta-
nowiąca obecnie wychodek dla 
psów i kotów, nie spełnia jakich-
kolwiek norm dla miejsc przezna-
czonych do zabaw dzieci i zostanie 
w najbliższym czasie zlikwidowa-
na. W tym miejscu ADM os. „Che-
mik” wykona klomb tak, by docelo-
wo teren ten stał się ozdobą i cie-
szył oczy.

W chwili, gdy bieżące wydanie 
„MS” dotrze do mieszkań, prace te 
winny być zakończone.

Czy on się nie nadaje 
do usunięcia?

Pan, ten z agencji ochrony JAREXS, 
od około roku jeździ bez tablicy reje-
stracyjnej z przodu Opla Astry 2.

Widocznie jako były policjant jest 
bezkarny!

Jest nieuchwytny dla fotoradarów.
Czy prawo jest jednakowe dla wszyst-

kich?
Zaniepokojony

PS Proszę nie podawać żadnych 
moich danych, w tym adresu e-mail

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 34

ciąg dalszy ze str. 30
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ZARZĄD SSM: Służbom odpowie-
dzialnym za ruch drogowy poleca-
my zwrócenie uwagi na ten teren 
i parkujące tam pojazdy.

Od redakcji: Informację wraz ze 
zdjęciem przesłaliśmy jako e-mail re-
dakcyjny do Zarządu firmy Jarexs 
i czekamy na odpowiedź.

Odnośnie mycia klatek 
schodowych

Zgadzam się z autorem tekstu 
w nr 187/2009 str. 12 odnośnie mycia 
klatek schodowych przez firmę, któ-
ra byłaby wynajęta przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Rzeczywiście, w Kato-
wicach tak jest. Pięć złotych miesięcz-
nie w czynszu na opłacenie firmy za 
mycie klatki schodowej dwa razy w ty-
godniu. To nie są aż tak duże pienią-
dze, jeśli płacimy za czynsz 300 czy 
650 złotych miesięcznie w zależności 
od mieszkania, skoro, niestety, musi 
nas być stać na tak drogi czynsz. Zdzi-
wiła mnie przy okazji odpowiedź Za-
rządu SSM. Proponują tę pracę zle-
cić indywidualnie – sąsiadce potrzebu-
jącej wsparcia lub firmie, która się tym 
zajmuje. No cóż, kto by chciał zawie-
rać „Umowę o pracę” z sąsiadką. Czy 
w tym wypadku sąsiad ma być praco-
dawcą? A może to ma być praca na 
czarno? Ciekawe, jak by na to reago-
wał Urząd Skarbowy? Na dodatek ma 
w tym pomóc administracja osiedla.

Jestem pewny, że problem jednak 
jest w czymś innym. Osoby, które nie 
myją klatki schodowej, a jest ich na-
prawdę sporo, nie zlecą tej pracy ni-
komu. Tacy lokatorzy nie chcą ani za-
brać się za robotę, ani komuś zapła-
cić! Tak jest najwygodniej, gdy inny są-
siad po prostu umyje klatkę, a oni ma-
ją spokój zarówno od mycia, jak i od 
dodatkowych kosztów! Dlatego taką 
firmę powinna wynająć Spółdzielnia. 
O mycie klatki schodowej już było wie-
le zgrzytów pomiędzy sąsiadami i da-
lej będzie, jeśli sprawy się nie zmieni 
radykalnie.

Przez lata myciem klatek zajmowa-
li się dozorcy budynków i robili to do-
brze. Skasowano to pod pretekstem 
rzekomego obniżeniem kosztów. Nie 
pamiętam, by wtedy czynsz zmalał. To 
raczej Spółdzielnia chciała się pozbyć 
problemu i zwalić go na głowę miesz-
kańców. Pomimo że sami myjemy klat-
ki schodowe, to czynsz i tak dalej 
się podnosi, więc podnieście jeszcze 

o te 5 złotych, a będziemy mieli czysto 
i zgodę pomiędzy sąsiadami. Schoro-
wany emeryt, choć biedny, woli dopła-
cić pięć złotych, ale mieć czysto – tyl-
ko nie trzeba go straszyć aż tak duży-
mi kosztami. Poza tym Spółdzielnia ma 
możliwość negocjacji ceny pomiędzy 
takimi firmami, jak i kontroli wykonanej 

pracy. A jeśli ktoś ma zdrowe ręce do 
pracy, a nie stać do na dodatkowe pięć 
złotych, to może podjąć pracę w firmie, 
która zajmuje się sprzątaniem.

Pisanie pism, wywieszanie ulotek, 
omawianie tego na łamach „Mojej 
Spółdzielni” nic nie pomoże, jeśli lo-
katorzy uparcie nie myją klatki scho-
dowej. To tak samo jak z psimi odcho-
dami. Tu nie ma się co odwoływać do 
kultury osobistej, trzeba podjąć rady-
kalnie zmiany. Zarówno z myciem kla-
tek, jak i psami – ale nie tym razem 
o psach chciałem napisać. Znam przy-
padek, gdzie starsza osoba przez lata 
myła do tej pory klatkę, a wiele młod-
sza sąsiadka miała to w… W tej chwi-
li ta starsza osoba już nie daje rady 
myć klatki, więc trudno, by teraz jesz-
cze prywatnie sama wynajmowała fir-
mę i płaciła za tę wspaniałą „sąsiad-
kę – wygodnisię”. Tak więc klatka już 
w ogóle nie będzie myta, gdyż trze-
cia sąsiadka z powodu „sąsiadki – wy-
godnisi” też przestała dbać o czystość. 
Dlatego też propozycja wynajęcia fir-
my przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
i zmianę w tej kwestii regulaminu jest 
jak najbardziej na miejscu.

G. B.
PS Imię, nazwisko i email tylko

dla redakcji.
ZARZĄD SSM: Kwestia przeję-

cia obowiązku utrzymania czystości 
na klatkach schodowych przez fir-
my zewnętrzne czy Spółdzielnię ma 
swoich zwolenników, ale i zdeklaro-
wanych przeciwników.

Podczas ostatnich Zebrań Osie-
dlowych Członków SSM problem 
był omawiany, ale nie znalazł szer-
szego poparcia. Oczywiście istnie-
je możliwość, aby obowiązki te wy-
konywały administracje, jednakże 
wiąże się to z podwyższeniem kosz-
tów eksploatacji. Według naszych 
wyliczeń kwota ta winna wynosić 
co najmniej 0,35 zł/m2/miesiąc, co 

daje 18,5 zł/miesiąc na mieszkanie 
o powierzchni 50 m2. Na koszty te 
składałyby się:
- wynagrodzenie,
- narzuty do płac (ZUS itd.),
- fundusz socjalny,
- urlopy wypoczynkowe, chorobowe,
- zakup środków czystości,
- koszty odzieży ochronnej, sprzętu.

Sumując poszczególne składniki 
kosztów usługi sprzątanie klatek scho-
dowych, wątpliwym jest, by można by-
ło zejść poniżej podanej wstępnie kwo-
ty. Ponadto, dla wprowadzenia sprzą-
tania wymagana byłaby zgoda wszyst-
kich mieszkańców danego budynku, 
a najlepiej wszystkich budynków, bo to 
automatycznie i znacząco przekłada-
łoby się na koszt. Podstawowa zasada 
w kosztach utrzymania, iż w pojedynkę 
trudniej i drożej jest chyba wszystkim 
znana i nie trzeba jej rozwijać. Poda-
wana w e-mailu przez Czytelnika kwo-
ta 5 zł miesięcznie na mieszkanie na-
szym zdaniem jest nierealna i znacz-
nie zaniżona, gdyż po odliczeniu skła-
dowych kosztów, wynagrodzenie te-
go pracownika wynosiłoby niewiele po-
nad 1 zł od mieszkania/miesiąc. Przy-
puszczamy, że za te pieniądze trud-
no byłoby znaleźć nawet obcokrajow-
ców szukających pracy w Polsce, chy-
ba, że podane 5 zł, to kwota za każdo-
razowe sprzątanie, włącznie z koszta-
mi sprzętu, przy założeniu, że to Spół-
dzielnia zatrudni osoby, które podjęły-
by się tej pracy.

Nieprawdą jest, że zlecenie tych 
czynności indywidualnie jest po-
pieraniem pracy na czarno, gdyż 
firmy, które świadczą takie usłu-
gi, każdorazowo mogą wystawić ra-
chunek. Przypominamy w tym miej-
scu, że likwidacja obowiązku sprzą-
tania przez Spółdzielnię nastąpiła na 
wniosek mieszkańców, gdyż nie byli 
zadowoleni z jakości tej usługi. Po-
nadto, nie bez znaczenia jest fakt, iż 
w przypadku sprzątania przez firmę 
obcą część zamieszkałych nie dba 
o czystość, gdyż uważa, że jak pła-
ci, to ma być czysto. W efekcie bar-
dzo często sprowadzałoby się to do 
konieczności wysyłania za wieloma 
mieszkańcami osoby sprzątającej.

Stosowne obniżenie opłat w pozy-
cji eksploatacja zostało dokonane, 
a że było to kilkanaście lat temu, to… 
kwoty te nijak nie przystają do obec-
nych realiów, bo nie były uwzględ-
niane w jakichkolwiek szacunkach.

ciąg dalszy ze str. 32
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Przed nami truskawkowe żniwa, 
a właściwie ich wysyp. Na zimowe wie-
czory przygotujmy sobie zapasy: mro-
żonki, kompoty, musy. Rozkoszujmy się 

też świeżością truskawek, bo to uczta 
nie tylko dla podniebienia, ale i pokaźny 
zastrzyk witamin, makro- i mikroelemen-
tów. Nasze przepisy są proste, owoce są 
w nich nieprzetworzone, czyli w najbar-
dziej wartościowej formie. Zachęcamy do 
eksperymentowania, bo truskawka sma-

kuje i z wieprzowiną, i serem feta. Jej ku-
linarne zastosowania są wszechstronne.
Truskawki z biszkoptami lub bezami

Usypać kopczyk z umytych i obra-
nych z szypułek truskawek i otoczyć 
wianuszkiem z ciastek. Owoce ozdobić 
kleksem ubitej na sztywno śmietany 
30% z cukrem do smaku. Całość posy-
pać pokruszoną miętą i ozdobić jej list-
kiem. Na upały – doskonałe.

Pyszny biszkopt
6 jajek ubić na pulchną masę z 6 łyż-

kami cukru. Dodać 6 czubatych łyżek 
mąki i delikatnie wymieszać. Przelać do 
wysmarowanej masłem i wysypanej tar-
tą bułką tortownicy. Upiec w niezbyt 
gorącym piekarniku. Gdy ciasto nieco 
przestygnie ułożyć na nim dość grubą 
warstwę obranych z szypułek, umytych 
i pokrojonych na połówki truskawek. Ca-
łość zalać chłodną, tężejącą galaretką 
np. agrestową przyrządzoną wg prze-
pisu na opakowaniu. Gdy owoców jest 
więcej, można użyć 2 porcje galaretki. 
Gotowe ciasto wstawić do lodówki na 
ok. pół godziny. Przyozdobić bitą śmie-
taną lub według własnych upodobań.

Sałatka z szynką i truskawkami
10 dag szynki, 30 dag truskawki, 

1 sałata, 1/2 pęczka selera, 2 łyżki oli-
wy, 1 łyżka soku z cytryny, sól, pieprz.

Truskawki myjemy, osuszamy, szypuł-
kujemy i kroimy w plasterki, szynkę kro-
imy w kostkę. Seler myjemy, osuszamy 
i łodygi pozostawiamy do dekoracji. Sa-
łatę myjemy, osuszamy, kilka liści odkła-
damy, resztę rwiemy na drobne kawał-
ki. Składniki łączymy ze sobą (część tru-
skawek zostawiamy do dekoracji), przy-
prawiamy solą, pieprzem i mieszamy. Do 
oliwy dodajemy sok z cytryny, przypra-
wiamy pieprzem, mieszamy, polewamy 
sałatkę i ponownie dokładnie mieszamy. 
Salaterkę wykładamy liśćmi sałaty i prze-
kładamy sałatkę. Ozdabiamy pozostały-
mi truskawkami i listkami selera.

Na pewno nie bra-
kuje Ci pewności gra-
niczącej z zarozumia-
łością. Uważasz, że 

robisz wszystko lepiej od innych, dlate-
go trudno Ci pracować w zespole, cho-
ciaż z pozoru wygląda to inaczej. Ja-
ko oświecony technokrata uważasz, 
że bez Ciebie świat się zawali. Nie do-
strzegasz, że słowo może zniweczyć 
najlepsze Twoje starania.

Znasz swoją war-
tość i niechętnie od-
stępujesz od podję-
tych decyzji. Jesteś 

jednak dość spolegliwy i często ustę-
pujesz, jak to się mówi, dla „świętego 
spokoju”, chociaż jesteś przeświadczo-
ny, że to Ty miałeś rację i byłoby lepiej, 
gdyby przeforsował Twój pomysł.

Jesteś dość zaro-
zumiały, ale bywa-
ją też okresy, kiedy 
źle o sobie myślisz, 

jesteś przekonany, że nic Ci się nie 
udaje, że masz życiowego pecha. Ta-
kie stany psychiczne są na szczęście 
dość sporadyczne, mijają i znowu po-
kazujesz twarz człowieka sukcesu.

Złożona i skom-
plikowana psychi-
ka Pana i Pani Rak 
wyklucza na pewno 

wszelką zarozumiałość. Ludzie uro-
dzeni pod tym znakiem wiele uwagi 
poświęcają swemu wnętrzu, analizują 
swoje postępowanie, często wyciąga-
jąc z tego pesymistyczne wnioski.

Jeśli masz słońce 
w znaku Lwa, jesteś 
bardzo pewny siebie, 
a w krańcowych przy-

padkach zarozumiały. Swoją rzekomą 
wyższość dajesz odczuć otoczeniu, 
które nie zawsze (szczególnie, jeśli 
jesteś szefem) odbiera to dobrze. Ty 
jednak jesteś z siebie zadowolony.

Ludziom urodzo-
nym pod tym znakiem 
zupełnie obce jest po-
czucie zarozumiało-

ści. W skrajnych przypadkach uważa-
ją, że są gorsi od innych. Pomaga im  
poczucie, że ludzie ich potrzebują i ce-
nią przysłowiową pracowitość Panny.

Wagi płci oboj-
ga potrafią się cenić 
i uczucie niższości 
jest im zupełnie ob-

ce, co jest odbierane, że są zarozumia-
łe. Nie narzucają jednak innym nachal-
nie swoich poglądów, nie są agresywne 
w dyskusjach i dlatego cieszą się sym-
patią otoczenia, bo zgodnie ze swym 
znakiem wyważają swoje opinie.

Pan Skorpion za-
wsze jest przekonany, 
że wszystko wie najle-
piej, a inni nie chcą mu 

przyznać racji z zawiści czy z zazdrości. 
Gdy ktoś zbyt ostro mu oponuje, podej-
rzewa, że coś się musi za tym kryć, i to 
coś niezwiązane z problemem sporu.

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie wy-
ważeni, tacy, którzy 
potrafią bronić swo-

ich racji, ale także przyznać się do błę-
du. Zarozumiałość jest im zupełnie ob-
ca, nie znoszą swarów, przechwalania 
się, akceptowania swoich walorów.

Trudno ocenić jed-
noznacznie, czy pod 
tym znakiem rodzą 
się ludzie zarozumiali. 

Upór, z jakim dążą do celu, może świad-
czyć o tym, że są przekonani zawsze 
o swoich racjach, jednak nie narzucają 
swoich poglądów i swej woli innym.

Pan Ryba czasem 
sprawia wrażenie za-
rozumiałego, szcze-
gólnie, gdy wypowia-

da się w sprawach dobrze mu zna-
nych, innym razem jest jakby trochę 
zagubiony, łatwo ustępuje innym, cho-
ciaż ma rację. Od czego to zależy?

Jeśli u innych zna-
ków często trudno od-
różnić zarozumiałość 
od pewności siebie, 

to u Wodników sprawa jest prosta. Lu-
dzie Ci mają ukształtowane poglądy, ce-
nią swe umiejętności, ale nie odmawiają 
również podobnych walorów innym.

Czy jesteś 
zarozumiały?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Kran; 8. Bierwiono: 

9. Ciastko z kremem; 10. Rodzaj pom-
py ssącej w motorze: 11. Rozdrobnione 
owoce we własnym soku; 12. Naczynie 
na cięte kwiaty; 13. Witka; 14. Spędze-
nie urlopu poza miejscem zamiesz-
kania; 16. Ładna, gdy zielona na łą-
ce; 19. Łóżko na statku; 20. Pierwsze 
danie; 21. Stowarzyszenie rzemieślni-
ków miejskich; 22. Muł, szlam; 23. Po-
biera emeryturę; 28. Szeroki balkon; 
31. Krzysztof Globisz rodem z Siemia-
nowic Śląskich; 32. Uniwersalny roz-
puszczalnik; 33. Wentyl, kurek; 34. Liść 
zwinięty lejkowato; 35. Obrady; 36. Dzi-
da, kopia; 37. Mieszkaniec lasów i oko-
lic lesistych. 

PIONOWO: 1. Zakończenie; 2. Ro-
dzaj przesyłki pocztowej; 3. Bzykają-
ce utrapienia wczasowiczów; 4. Za-
jezdnia tramwajowa; 5. Wiązany przy 
kołnierzu koszuli; 6. Roślina ozdobna 
z kosaćcowatych; 7. Sytuacja bez wyj-
ścia; 14. Ferie letnie; 15. Praca stano-
wiąca źródło utrzymania; 17. Poga-
wędka, konwersacja; 18. Wycieczka, 
eskapada; 24. Fachowiec w gwarze 
śląskiej; 25. Starszy flisak; 26. Szary 
metal, odporny na czynniki chemicz-
ne; 27. Stan prawny, pozycja społecz-
na; 28. Suchy, urywany dźwięk po-
dobny do wystrzału; 29. Największy 
równoleżnik; 30. Silny rzut piłki w kie-
runku bramki przeciwnika.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-

syłać do 20. VI. 2009 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z dopi-
skiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– krzyżówka nr 6/2009. Nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 5/2009 z ha-
słem – W maju jak w raju, otrzymują: 
Anna KULAWIK, zam. ul. A. Zgrzeb-
nioka 51A; Ewa ZENKNER, zam. pl. 
Skrzeka i Wójcika 6B; Marta SRĘPIŃ-

SKA, zam. ul. K. Szymanowskiego 6. 
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagroda głów-
na – niespodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Nauczyciel historii wpada zdener-
wowany do pokoju nauczycielskiego 
i mówi do dyrektora:

- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi 
baranami! Pytam ich kto wziął Basty-
lię, a oni krzyczą, że to nie oni!

- Niech się pan tak nie denerwuje - 
uspokaja dyrektor - może to rzeczywi-
ście ktoś z innej klasy.

  
Jasiu, podaj zdanie w trybie oznaj-

mującym.

- Koń ciągnie wóz.
- Dobrze, a teraz to samo w trybie 

rozkazującym .
- Wio!

  
Na jednej z bram wiodących do raju 

znajduje się napis: „Dla pantoflarzy”, 
na drugiej: „Dla mężczyzn, którzy nie 
dali się zdominować przez kobiety”. 
Przed pierwszą bramą kłębi się tłum 
duszy zmarłych, przed drugą stoi tylko 
jedna, samotna duszyczka. Podchodzi 
do niej święty Piotr i pyta:

- A ty czemu tu stoisz?
- Ja nie wiem, żona mi kazała.

  
Jeden przedszkolak mówi do drugiego:
- U mnie w domu modlimy się przed 

każdym posiłkiem.
- U mnie nie - odpowiada drugi.
- Nieee?! - dziwi się pierwszy.
- Nie! Mama dobrze gotuje.

  
Policjant zatrzymuje blondynkę jadą-

cą pod prąd ulicą jednokierunkową.
Policjant: „Czy pani wie, GDZIE pa-

ni jedzie?”
Blondynka: „Nie wiem, ale gdziekol-

wiek by to nie było, to muszę być solid-
nie spóźniona, bo wszyscy już wracają!”
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Z kolei ten, kto tęskni za wakacjami 
na wsi, domkiem babci tonącym w wie-
lobarwnych roślinach ozdobnych, mo-
że postarać się o nastrój letniej sielanki, 
sadząc w pojemnikach kwiaty tradycyj-

nie uprawiane w wiejskich zagrodach. 
Należą do nich między innymi płomy-
ki, rudbekie, nasturcje, słoneczni-
ki, nagietki, maki, bratki, pelargonie 
– białe, czerwone, różowe. A wieczo-
rami umili nam czas odurza-
jąca woń maciejki i groszku 
pachnącego.

Przypomnijmy, że maciej-
ka lubi słońce i suchą glebę, 
jest łatwa w uprawie i pach-
nie niezwykle intensywnie, 
zwłaszcza wieczorową po-
rą. Do gruntu wysiewamy ją 
najpóźniej na przełomie ma-
ja i czerwca. Z kolei groszek 
pachnący najlepiej się rozwi-
ja w dobrze nasłonecznionym miejscu 
na żyznym podłożu. Kwitnie do koń-
ca września. A fuksja lubi półcień oraz 
próchnicze podłoże, najlepiej co ty-
dzień nawożone. W zależności od ga-
tunku kwitnie od maja do pierwszych 
przymrozków.

To tylko kilka propozycji na włącze-
nie się w letnią kwiatową kronikę Spół-
dzielni, którą od kilku tygodni jako 
pierwsze utworzyły na balkonach brat-
ki i pelargonie. Ale to dopiero począ-
tek niepowtarzalnych klimatów. Praw-
dziwa eksplozja kwitnących roślin na-
dejdzie niebawem, gdy na stałe za-

goszczą lipcowe upały. Niezdecydo-
wanym przypominamy, że to ostatni 
moment, by w nadchodzące lato po-
stawić na kwiaty, by później cieszyć 
się ich pięknem.

My z ogromną satysfakcją obserwu-
jemy, jak sukcesywnie kwiatków przy-
bywa, jak pięknie dopełniają, uzupeł-
niają wystrój domów. Oczy same się 
śmieją na ich wielobarwny widok.

Podziwiamy też wszystkich, któ-
rzy swoją pasją, własnymi pieniędz-
mi, czasem poświęconym na pielę-

gnowanie roślinek słowu dom nada-
ją właściwy wymiar: ciepła, poczu-
cia bezpieczeństwa, radości, optymi-
zmu. Tak trzymać.

Odrębny rozdział piszą uprawiają-
cy przydomowe ogródki, w których roi 
się od barw.

I powtarzamy, że już od kilku tygodni 
trwa kolejna edycja Zielonego Konkursu.

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy 
wszystkich Czytelników do współreda-
gowania rubryki. Niewiele trzeba, by 
ją współtworzyć. Wystarczy tylko napi-
sać, zadzwonić – a może przysłać swo-

je zdjęcia – byle w dobrej roz-
dzielczości.

Czekamy na Państwa zgło-
szenia i propozycje pokaza-
nia w „MS” najładniejszych 
balkonów i ogródków przy-
domowych. Przysyłajcie na 
nasz adres Wasze opinie do-
tyczące pielęgnowania ro-
ślin ozdobnych, które warto 
przedstawić wszystkim Czy-
telnikom. Można też skorzy-

stać z naszego redakcyjnego telefo-
nu w każdy poniedziałek od godz. 
1530 do 1630. migs

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

N i e p o w t a r z a l n e  k l i m a t y
Chcesz mieć balkon jak z obrazka? Sadź pelargonie, bratki i maciejkę. 

Ten zestaw kwiatowy może stać się hitem nadchodzącego lata. Prze-
mawiają za nim nie tylko barwne kwiaty, ale nierzadko – również upajają-
cy zapach.

Strzeliste irysy na jednym z kilkunastu 
klombów na os. „Bańgów”.

ul. Przyjaźni 52

 ul. Pocztowa 11
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Dotychczas używane miejsca po-
stojowe już jakiś czas temu przestały 
spełniać wymagane dla tego typu ce-
lów kryteria. Lokatorzy od dawna skar-
żyli się na gromadzącą się wodę desz-
czową i brak jej odpływu, powstawanie 

błota, nierówności terenu, który czasa-
mi przypominał totalne wertepy. Swoje 
postulaty zgłaszali od kilku dobrych lat 
na zebraniach osiedlowych oraz na ła-
mach gazety „MS”. W końcu udało się 
zarezerwować w budżecie osiedla nie-
zbędne, choć niemałe środki finanso-
we, by spełnić te oczekiwania.

Remont w rejonie budynków przy 
ul. Komuny Paryskiej – pierwsze do-
my w Siemianowicach Śl. z windami – 
będzie prowadzony w dwóch etapach. 
W tym roku powstanie nowy parking 
przy ul. Komuny Paryskiej 1-3, nato-

miast w 2010 r podobne zadanie bę-
dzie realizowane przy budynku nr 5. 
W pobliżu tego ostatniego wkrótce po-
wstanie betonowe ogrodzenie, które 
oddzieli tę posesję od terenów nienale-
żących do Spółdzielni, czego również 
domagali się spółdzielcy.

Prace na nowym parkingu obejmą 

strefę od Komuny Paryskiej nr 1 aż do 
hydroforni i rozpoczynają się od potęż-
nej niwelacji terenu i wykonania dwóch 
studzienek odpływowych, które powin-
ny w pełni zbierać gromadzącą się pod-
czas opadów deszczu wodę. W najbliż-
szych dniach zostanie położona na ca-
łej, ponad 400 metrowej, powierzchni 

parkingu kostka brukowa. W sumie po-
wstanie ok. 30 nowych miejsc dla sa-
mochodów osobowych. Teren zostanie 
też dodatkowo oświetlony.

Dodajmy, że w połowie czerwca br. 
ruszy drugi duży remont parkingu na 
tym osiedlu, przy ul. Komuny Pary-
skiej 6B i C.

Jest „ściernisko”, będzie parking
Na remont parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Komuny Pa-

ryskiej 1 i 3 na osiedlu „Centrum” mieszkańcy czekali od dawna.

Nie bądź głąbem i nie trzep dywanów na balkonie!!!  

P o d  To b ą  m i e s z k a j ą  i n n i


