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remonty, remonty
W całych  zasobach  prowadzono 

różnorakie prace remontowe. Zamiast 
opisywania  ich  zakresu  zapraszamy 
do obejrzenia zdjęć dokumentujących 
niektóre  z wykonanych  prac.  Prezen-
tujemy je poniżej i na str. 1.
osiedle wyzwolenia

i znów kradzieże...
Nad  ranem  20  sierpnia  br.  w kory-

tarzu  na  parterze  budynku  przy  ul. 
wyzwolenia 9a  dokonano  kradzieży 
grzejnika. Jak zwykle wpuszczono zło-

dzieja do klatki... Kolejny raz udało się 
włamywaczom... Zdarzenie zgłoszono 
policji. Dochodzenie w toku.

Apel
W związku  z nasileniem  się  włamań 

do mieszkań, piwnic i innych dewastacji 
apelujemy do wszystkich mieszkańców 
o zachowanie  szczególnej  czujności. 
Czasem  nawet  najgrubsze  drzwi  i naj-
lepsze  zamki  nie  wystarczą,  by  uchro-
nić się przed kradzieżą. Przed dłuższym 
wyjazdem poprośmy sąsiada o zwróce-
nie uwagi na nasze mieszkanie. Dobry, 
uważny  sąsiad  jest  najlepszą  rękojmią 
na zwrócenie uwagi na nasze M. 

Zachowajmy  też  uzasadnioną  nie-
ufność  w kontakcie  z obcymi  i nie 
wpuszczajmy ich do mieszkania z byle 
powodu, nawet gdyby byli bardzo wia-
rygodni.  Legitymujmy  domokrążców 
wszelkiego  autoramentu  (pośrednicy, 
firmy  remontowe  wymieniające  drzwi, 
okna  itp.).  Nie  bójmy  się  prosić  o do-
kument tożsamości, czy zadzwonić do 
odpowiedniej  instytucji.  Uczciwi  wyle-
gitymują  się  bez  ociągania.  Nadmie-
niamy,  że  o pracach  prowadzonych 
przez Spółdzielnię informacje dla Pań-

stwa wywieszane są na tablicach ogło-
szeń.  Dla  własnego  dobra  i ochrony 
swojego  oraz  wspólnego  mienia  czy-
tajmy pojawiające się tam wiadomości.

Sprawdzajmy  podejrzane  hałasy, 
stuki, odgłosy wiercenia,  czy majstro-
wania  przy  drzwiach  do  mieszkań. 
W razie  wątpliwości  informujmy  Poli-
cję, gospodarza domu o podejrzanych 
osobach  kręcących  się  w okolicy.  Na 
policję  możemy  zgłosić  każde  niepo-
kojące sygnały z otoczenia. Nie ponie-
siemy  konsekwencji,  jeżeli  okaże  się, 
że się pomyliliśmy  lub nic  takiego nie 
miało miejsca w rzeczywistości.

współpracujmy ze sobą a będzie-
my bezpieczni.

bar i gwar
Wśród  wielu  problemów,  jakie  spo-

wodowała  dla  mieszkańców  rozbudo-
wa  lokalu przy ul. Stawowej 4 w Sie-
mianowicach  Śl.  („Stokrotka”)  pojawił 
się następny,  tj.  uciążliwość oddziały-
wania ogródka piwnego, w czasie go-
dzin  otwarcia,  na  sąsiadujące  budyn-
ki  Spółdzielni.  Problem  był  szczegól-
nie dotkliwy w dni wolne. Głośna mu-
zyka  i organizowane  zabawy na  tere-

nie dzierżawionym od Spółdzielni bul-
wersowały mieszkańców. Liczne inter-
wencje  w Straży  Miejskiej  i Policji  za-
równo  mieszkańców,  jak  i Spółdziel-
ni  nie  przynosiły  oczekiwanych  na-
stępstw  a i działania  stróżów  prawa, 
naszym zdaniem, wydawały się nazbyt 
pobłażliwe. Warto zauważyć, że żaden 
z mieszkańców nie powinien być nara-
żony na hałas zagrażający zdrowiu lub 
jakości  życia.  Dopuszczalny  poziom 
hałasu na terenie zabudowanym w po-
rze  dziennej  nie  powinien  przekra-
czać 60 dB, w porze nocnej (2200-600) 
50 dB.  Natomiast  hałas  w pomiesz-
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klomb przy ul. ks. piotra Ściegiennego 51

nowe ogrodzenie placu zabaw  
ul. karola Świerczewskiego 78a, c

wejścia do klatek schodowych  
ul. wyzwolenia - budynki niskie

nowy stół do gry w ping-ponga  
ul. karola Świerczewskiego 78a, c
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czeniu  mieszkalnym  odpowiednio  
40 i 30 dB. Pomiary hałasu są kosztow-
ne  a wykonuje  je  Wojewódzka  Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna.  Problem 
wydaje  się  być  jednak  oczywisty,  bo 
poziom hałasu w trakcie imprez znacz-
nie przekraczał przytoczone normy.

Mając na względzie wskazane aspek-
ty,  w tym  trudną  współpracę  z właści-
cielem,  Spółdzielnia  zobowiązana  ja-
ko  zarządca  do  zapewnienia  spokoju 
i komfortu zamieszkiwania (mimo uzy-
skiwania znaczącego dochodu z dzier-
żawy  ogródka  piwnego  w wysokości 
4.800,00 zł rocznie) postanowiła osta-
tecznie  rozwiązać  problem  rozwiązu-
jąc umowę dzierżawy. Jej bieg kończy 
się ostatniego września br. 
ks. piotra Ściegiennego

nowe sąsiedztwo
Przy  ul.  ks.  Piotra  Ściegiennego 

w Katowicach  naprzeciw  budynku 
Spółdzielni trwa budowa domu miesz-
kalnego przez właściciela działki 75/9 
–  firma  Eclipse  Enterprise  sp.  z o.o. 
Warszawa.

Podstawowe dane o inwestycji prze-
kazano  mieszkańcom  nieruchomości 
w wywieszonej informacji na tablicach 
ogłoszeń.  Szczególnie  zainteresowa-
ni  uzyskali  ją  indywidualnie  w siedzi-
bie SMF. Przy rozpoczęciu robót prze-
prowadzono  konsultacje  i wyjaśnie-
nia  bezpośrednio  obok  placu  budo-
wy.  Przypomnijmy:  8  pięter,  10  apar-
tamentów  mieszkaniowych,  odrębny 
wjazd na posesję od ul. ks. Piotra Ście-
giennego,  czas  realizacji  ok.  2  lata. 
Zgodnie  z nowymi  przepisami  Prawa 
budowlanego  Spółdzielnia,  jak  i wła-
ściciele mieszkań, nie są stronami po-
stępowania tej budowy stąd nie są po-
wiadamiani. 

Historycznie przypominamy, że spra-
wę przystąpienia przez Spółdzielnię do 
przetargu  ogłoszonego  przez  „Emag” 
i nabycia  wspomnianej  działki  oma-
wiano  na  Zebraniu  Grupy  Członkow-
skiej nr 11 w 2006 r. i 2008 r. Kwestię 
tą  poruszono  także  na  tegorocznym 
ZCzS,  chociaż  w tym  czasie  władze 

SMF nie posiadały wiążących informa-
cji. Argumenty Zarządu Spółdzielni za 
nabyciem działki przez obie nierucho-
mości 51, 51a i 51b-d nie znalazły jed-
nak  uznania  wśród  Członków,  którzy 
ustawowo  są  w takim  przypadku  zo-
bowiązani do uzupełnienia wkładu bu-
dowlanego, czyli sfinansowania zaku-
pu.  Wątpliwości  zebranych  dotyczy-
ły  m.in.  faktu,  iż  na  parkingu  parkują 
także mieszkańcy z innych budynków.

Co dalej?
Spółdzielnia,  na  podstawie  wcze-

śniej  sporządzonego  projektu  wyko-
nanego  na  wniosek  Zebrania  Człon-
ków  Spółdzielni  z tej  nieruchomości, 
sformułowano  go  w 2009  r.,  w trybie 
pilnym  zrealizowała  parkingi  przy  bu-
dynku 51, 51a. Dalsze miejsca posto-
jowe będą budowane w 2014 r. Łącz-
nie powstanie 28 miejsc postojowych. 
Wystąpiono  też  do  właściciela  dział-
ki  75/9,  na  której  trwa  budowa  o za-
mianę  jej  części  o pow.  70  m2  sta-
nowiącej  wycinek  drogi  dojazdowej 
przed budynkiem 51 a adekwatną czę-
ścią działki 75/3 Spółdzielni stanowią-
cej  parking  od  strony  wjazdu  z ul.  ks. 
Piotra Ściegiennego. Zamiana umożli-
wi zachowanie dotychczasowej komu-
nikacji  w osiedlu.  Przy  okazji  Zarząd 
SMF  dziękuje  właścicielom  mieszkań 
budynków 51, 51a za wyrażenie zgo-
dy na tę operację.

W nieco  mniejszym  stopniu  ogra-
niczone  zostało  parkowanie  dla  za-
mieszkałych w nieruchomości ks. Pio-
tra  Ściegiennego  51b-d.  Tu  także  na 
zakupionej  przez  Spółdzielnię  dział-
ce  nr  69/4  od  ul.  Szczecińskiej  w ra-
mach  regulacji  spraw  terenowo-praw-
nych jest możliwość budowy ok. 10-15 
miejsc postojowych. 

Niezależnie  od  tych  działań  zmody-
fikowano  także  oznakowanie  komuni-
kacji przy budynkach Spółdzielni oraz 
wykonano  nową  zatokę  na  pojemniki 
do selektywnej zbiórki śmieci.

Reasumując  wydaje  się,  że  władze 
SMF  wykonały  wszystkie  czynności 
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w sprawie  i nowy  budynek  nie  powi-
nien  w sposób  szczególny  stwarzać 
uciążliwości dla mieszkańców. Miejmy 
nadzieję na wzajemne życzliwe relacje 
z nowymi mieszkańcami.

konflikty
międzysąsiedzkie!!!

Jak do nich dochodzi zwykle nikt do 
końca nie wie. Często drobiazg, ba by-
wa,  że  przysłowiowe  krzywe  spojrze-
nie  wywołują  ciągnące  się  latami  nie-
snaski.  Nakręca  się  spirala  niechę-
ci  i po  jakimś  czasie  już  nie  wiado-
mo,  co  było  przyczyną  narastające-
go  zadrażnienia.  Wiadomo,  że  mię-
dzy mieszkańcami iskrzy. Dochodzi do 
słownych utarczek, drobnych  i poważ-
niejszych złośliwości – słowem tworzy 
się  małe  piekiełko.  W budynkach  wie-
lomieszkaniowych  nie  wszyscy  mogą 
zaznać  swobody  pełnego  indywidual-
nego komfortu i związanej z tym całko-
witej niezależności. Jeśli ktoś zdecydo-
wał się zamieszkać w „wielorodzinnym 
kołchozie”  to musi przystać na pewne 
tego konsekwencje, a nawet wynikają-
ce z tego tytułu niedogodności. 

Zgodne  współżycie  w budynku  wie-
lorodzinnym  wymaga  wzajemnego 
zrozumienia,  porozumienia,  toleran-
cji, kompromisów i spolegliwości, przy 
czym  człowiek  spolegliwy  wg  wybit-
nego  polskiego  filozofa  prof.  Tade-
usza  Kotarbińskiego  to  człowiek  mą-
dry  i potrafiący  zrozumieć  racje  in-
nych, empatyczny i dążący do porozu-
mienia (w żadnym razie uległy). Każdy 
mieszkaniec winien to sobie uświado-
mić, każdy kto decyduje się na wspól-
ne  zamieszkiwanie  z innymi  chociaż 
we  własnym  domu,  bo  tak  mówimy 
o mieszkaniu,  ale  pod  wspólnym  da-
chem. Niełatwo jednak jest wykrzesać 
z człowieka  coś,  czego  nigdy  wcze-
śniej nie posiadał. 

Apelujemy  do  Państwa  –  bądźmy 
sobie  przyjaźni,  nie  dajmy  się  po-
nieść emocjom z byle drobnego powo-
du. Pamiętajmy: DOBRY SĄSIAD TO 
NIEOCENIONY SKARB. 

Te kilka powyższych zdań jest pokło-
siem dochodzących do Spółdzielni  in-
formacji o konfliktach między sąsiada-
mi.  Nierzadko  kończą  się  na  wokan-
dzie sądowej. Wywołał  je  także  jeden 
z naszych  zmartwionych  taką  sytu-
acją Członków z os. Wyzwolenia. Oby 
te  lapidarne sformułowania dotarły do 
nas. Szkoda życia by marnować je na 
zbędne konflikty, utarczki o byle co.

Sami sobie śmiecimy!!!
Coraz częściej do administracji wpły-

wają  skargi  na  użytkowników  miesz-
kań, którzy nie sprzątają swojego obej-
ścia w obrębie  swoich  klatek  schodo-
wych.  Powody  są  różne,  przy  czym 
jak się wydaje dominuje brak poczucia 
obowiązku. Tylko czasami niesprząta-
nie wynika z podeszłego wieku, złego 
stanu  zdrowia  lokatora  czy  też  dłuż-
szej nieobecności.

Ostatnio  rozpanoszył  się  też  arcy-
dziwny  sposób  składowania  swoich 
śmieci.  Ot,  wystawia  się  worki  przed 
swoje drzwi, na klatkę schodową. Nie 
jest  to  czasowe  wystawienie,  bo  za 
chwilę  idę  i wyniosę  odpady.  Czę-
sto  worki  stoją  po  kilka  ładnych  go-
dzin i nieważne, że niezbyt przyjemnie 
pachną.  Inni  z kolei  wynosząc  śmieci 
nie przejmują się, że z ich worków coś 
wycieka.  Idą  jak  gdyby  nic  i potrafią 
w ten sposób zapaskudzić kilka pięter.

Próby  sąsiedzkiej  perswazji  pozo-
stają  bezskuteczne  stąd  rozgorycze-
nie i oczekiwanie na pomoc, interwen-
cję Spółdzielni.

Kolejny  raz  przypominamy,  że 
oprócz praw każdy Członek Spółdziel-
ni,  użytkownik  zasobów  ma  obowiąz-
ki. Jednym z podstawowych jest utrzy-
manie  porządku  i czystości  w swoim 
otoczeniu.

Coraz częściej mieszkańcy zastana-
wiają się czy faktycznie nie zmienić za-
sad  utrzymania  czystości  i nie  zlecić 
firmie  zewnętrznej  sprzątania  klatek. 
Z dokonanego rozpoznania wynika, że 
cena usługi wynosi ok. 10 zł na tydzień, 
na mieszkanie. Zatem koszt niemały. 

Zagadnienie  będzie  monitorowane. 

Czy na wniosek większości mieszkań-
ców prace zostaną zlecone za dodat-
kową  odpłatnością  zależy  to  tylko  od 
nas. A czy będzie czyściej? Czy może 
pojawią  się nowe pretensje,  bo płacę 
a tu leży śmieć. Nieważne, że pięć mi-
nut wcześniej klatka została wysprzą-
tana i jakiś flejtuch zdążył ją już zapa-
skudzić. Leży śmieć, a ja płacę!!! Tym-
czasem  w domach  wielorodzinnych, 
ba  nawet  w mieszkaniach  nie  ilość 
sprzątających decyduje o czystości.

Zima przed nami
– oszczędzaj ciepło z głową

19 września br. w Spółdzielni roz-
począł się sezon grzewczy i do 
mieszkań popłynęło ciepło. Pamię-
tajmy  o zasadach  racjonalnego  ko-
rzystania z ciepła. Od tego zależą na-
sze rachunki. Oszczędzając ciepło pa-
miętajmy też o zapewnieniu wentylacji 
pomieszczeń.  Wilgotne  powietrze  to 
większy wydatek na ciepło.

jak efektywnie wykorzystać
ciepło grzejników?

- Najlepiej, gdy grzejniki  i zawory są 
całkowicie  odsłonięte,  bez  ozdobnej 
obudowy, niezakryte firankami czy za-
słonami.

- Nie obawiajmy się kręcenia zawora-
mi. Urządzenia te, choć bardzo delikat-
ne,  zgodnie  z deklaracjami  producen-
ta, są obliczone na bezawaryjną pracę 
do kilkunastu tysięcy obrotów. Reguluj-
my temperaturę według swoich potrzeb 
i symboli zamieszczonych na głowicy.

- Wietrzmy pokoje krótko i intensyw-
nie, przymykając zawór do minimum.

-  Nie  suszmy  prania  na  grzejnikach 
– rośnie zapotrzebowanie na ciepło.

-  Komfort  cieplny  w mieszkaniu, 
i związane  z tym  oszczędności,  nie 
powinien  przekraczać  maksymalnie 
3 stopni  różnicy  pomiędzy  poszcze-
gólnymi pomieszczeniami.

- W nocy obniżmy temperaturę w po-
mieszczeniach  nieużywanych  i w sy-
pialni,  co  oprócz  zdrowszego  snu  da 
nam dodatkowe oszczędności.

-  Do  zaworów  oraz  grzejników  musi 
być zapewniony swobodny dostęp po-

kALejdoSkop oSiedLowy  kALejdoSkop oSiedLowy kALejdoSkop oSiedLowy

C z a s  l u s t r a c j i
Na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze 4 września br. 

rozpoczęła się obligatoryjna  lustracja pełna Spółdzielni  za 
działalność w latach 2010-2012 r. 

Systemowo przyjęto,  że  lustrację obowiązkowo przepro-
wadza się co trzy lata.

Badanie  w SMF  przeprowadzi  lustrator  Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-

towicach, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. Wyniki kon-
troli – badania legalności, gospodarności i rzetelności cało-
ści działania Spółdzielni będą wiadome przed końcem br.

Protokół  z lustracji  wraz  z wnioskami  polustracyjnymi 
w pierwszej kolejności  rozpatrzy Rada Nadzorcza  jako or-
gan kontrolny, zostanie też wyłożony do wglądu wszystkich 
Członków Spółdzielni a następnie wnioski polustracyjne zo-
staną przedłożone do zatwierdzenia i realizacji na Walnym 
Zgromadzeniu. 

ciąg dalszy ze str. 3
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Wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym, w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami.
mahatma gandhi (1869-1948)

Z w i e r z e  t o  ż y w a  i s t o t a
Generalnie  nasze  postępowanie  ze 

zwierzętami  jest  dobre.  Nie  brak  jed-
nak  zachowań  nagannych  i przypad-
ków ich złego traktowania i obchodze-
nia  się  z nimi.  Te  zdarzenia,  co  jakiś 
czas docierają do nas za po-
średnictwem  mediów.  To  zaś 
powoduje, że czyny takie win-
ny  być  piętnowane,  a spraw-
cy winni za nie odpowiedzieć. 
Ten  krótki  materiał  informu-
jący,  że  zwierzęta  objęte  są 
ochroną  prawną  poprzedza-
my  cytatem  wielkiego  indyj-
skiego męża stanu, myśliciela 
i przywódcy Mahatmy Gandie-
go.  Warto  słowa  te  wziąć  so-
bie do serca.

W związku  z wprowadze-
niem  w Siemianowicach  Ślą-
skich  programu  opieki  nad 
zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapo-
bieganiu bezdomności zwierząt na te-
renie  miasta,  trwa  akcja  sterylizacji 
i kastracji kotów wolnożyjących, akcja 
społecznego  dokarmiania  i szczepie-
nia (zgodnie z Uchwałą 366/2013 Ra-
dy Miasta Siemianowic Śląskich z dn. 
9 maja 2013 r.). Jednak pojawiają się 
akty  okrucieństwa  wobec  zwierząt  ze 
strony  ludzi!  Informuje się, że w rozu-

mieniu  Ustawy  o Ochronie  Zwierząt 
z dnia 21. 08. 1997 r.  (Dz.U. 111 poz. 
724 z późniejszymi zmianami) tego ty-
pu  działania  są  uznane  za  znęcanie 
się nad zwierzętami.

do takich między innymi należy:
1.  Złośliwe  straszenie  lub  drażnienie 

zwierząt  –  artykuł  6  ust.  2  punkt  9 
ustawy.

2. Zamykanie zwierząt w pomieszcze-
niach  zamkniętych  bez  możliwo-
ści  wydostania  się  skazując  je  na 
śmierć z powodu głodu i pragnienia 
– artykuł 4 punkt 12.

3.  Utrzymywanie  zwierząt  w niewła-

ściwych  warunkach  bytowania  po-
przez  pozostawienie  ich  w otwar-
tym  terenie  bez  możliwości  schro-
nienia  przed  warunkami  atmosfe-
rycznymi – art. 6 ust. 2 pkt 10.

Art. 35 ust 1, 2 przedmio-
towej ustawy informuje, że 
czyny te są zagrożone ka-
rą pozbawienia wolności od 
roku do 2 lat, ograniczenia 
wolności lub grzywny.

Należy pamiętać, że wymie-
niona  ustawa  wskazuje  w art. 
1,  iż  człowiek winien jest 
okazać zwierzęciu ochronę 
i opiekę, a art. 5 informuje, 
że każde zwierzę wymaga 
humanitarnego traktowania.
nie bądź obojętny i działaj:

- gdy na Twojej drodze 
znajdziesz potrącone, okale-

czone, chore zwierzę,
- gdy na twojej drodze stanie wy-

głodzone, wystraszone, zagubione lub 
młodziutkie zwierzę,

- gdy na twojej drodze znajdziesz 
martwe zwierzę,

zadzwoń pod numer dyżurnego
miejskiego Centrum Zarządzania 

kryzysowego:
32 220-01-80

wietrza. Przysłonięcie zaworu, grzej-
nika, firankami, meblościanką kumu-
luje ciepło i prowadzi do wadliwej pra-
cy zaworów oraz większych wskazań 
podzielników kosztów ogrzewania.

-  W przypadku  wyjazdu  na  kilka 
dni  obniżmy  temperaturę,  lecz  nie 
do  „zera”.  Ponowne  dogrzanie  wy-
chłodzonych  ścian,  nie  tylko  zlikwi-
duje nasze „oszczędności”, ale mo-
że  spowodować  znaczne  zwięk-
szenie  zużycia  ciepła  niezbędnego 
do  nagrzania  murów,  co  całkowicie 
przekreśli ewentualną oszczędność.

-  Zamykajmy  drzwi  pomiędzy  po-
mieszczeniami  o znacznych  różni-
cach temperatur.

- Za grzejnikami warto założyć (wsu-
nąć)  ekrany  zagrzejnikowe,  które  ca-

łe ciepło skierują do wnętrza miesz-
kania.

racjonalna temperatura
Ciepło  kosztuje  dużo,  warto  więc 

przyzwyczaić  się  do  umiarkowanej 
temperatury  w pomieszczeniach. 
Obniżenie  temperatury  o jeden  sto-
pień  powoduje  zmniejszenie  zuży-
cia ciepła o 5% i pozwala na znacz-
ne obniżenie kosztów ogrzewania.

Optymalna  temperatura  w po-
szczególnych pomieszczeniach to:
-  w pokojach  mieszkalnych  +20  
do +21°C,

- w kuchni i sypialni +18°C,
- w łazience +24°C,

- na klatce schodowej +8°C.

P ł a ć m y  z a  s i e b i e …
Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych  

wpłacajmy wyłącznie na właściwe – indywidualne konta bankowe  
wskazane w książeczkach czynszowych lub fakturach.
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Zmiana tras jazdy linii autobusowych dojeżdżających 
 dotychczas do przystanku „Michałkowice Fabud”, 

poinformowano o niej 28 maja br. na stronie internetowej 
„puls miasta” siemianowickiego magistratu, spowodo-
wała błyskawiczną reakcję i protest zamieszkałych w bu-
dynkach przy ul. Stawowej 4 i 6 oraz ul. wyzwolenia 7.

Jak podał „Puls Miasta”: autobusy li-
nii 30 (dwa kursy), 98, 110 i 974 na 
stałe będą miały zmieniony dojazd do 
ostatniego przystanku „Michałkowice 
Fabud” – będą skręcały w ul. Stawo-
wą i wyjeżdżały na przystanek przy ul. Wyzwolenia (nie bę-
dą zawracały przy FABUD-zie).\

Wiadomość  zelektryzowała mieszkańców  i praktycznie 
natychmiast  napisali  protest  do  Prezydenta  Miasta  jac-
ka guzego.  Do  pisma  dołączyli  listę  osób  nie  wyrażają-
cych zgody na stały dojazd do końcowego przystanku przy 
ul. Wyzwolenia wzdłuż ulic Stawowej 4, 6  i Wyzwolenia 7. 
Rozkład  jazdy autobusów kończących kurs na ul. Wyzwo-
lenia  przy  parkingu  Fabudu.  Wydruk  informacji  zamiesz-
czonej 28. 05. 2013 r. na portalu Puls Miasta. W ich piśmie 
m.in. czytamy:

„(...) my mieszkańcy bloków przy ul. Stawowej 4, ul. Sta-
wowej 6 oraz ul. Wyzwolenia 7 wyrażamy swój proteSt 
w sprawie zorganizowania na stałe dojazdu do końco-
wego przystanku przy ul. wyzwolenia wzdłuż ulic Sta-
wowej 4, 6 i wyzwolenia 7.

Ulice  Stawowa  4  i 6  i ul.  Wyzwolenia  są  bardzo  wąski-
mi  drogami  wewnątrz  osiedla.  Uciążliwość  poruszania  się 
po powyższych drogach utrudniona jest również przez za-

parkowane wzdłuż nich samochody – jednostronnie przy ul. 
Stawowej a obustronnie przy ul. Wyzwolenia 7.

Poprowadzenie  ruchu  autobusowego  (linia  30  – 2 kur-
sy, linia 110 – 31 kursów, linia 974 – 23 kursy) – w sumie 
dziennie 56 autobusów wzdłuż już teraz bardzo ruchliwej 
drogi osiedlowej – powoduje w ogromnym stopniu zmniej-

szenie  bezpieczeństwa  mieszkańców 
oraz  osób  korzystających  z pawilo-
nu  handlowego  SPOŁEM  (niebaga-
telnym  jest  fakt,  że  8  klatek  schodo-
wych  wychodzi  bezpośrednio  na  ul. 

Wyzwolenia 7, po której poprowadzona jest linia jazdy au-
tobusów!), powoduje zwiększenie hałasu (od 5 rano do póź-

nych godzin wieczornych – godz. 22) oraz narażenie na za-
nieczyszczenie spalinami autobusowymi wszystkich miesz-
kańców ulic Stawowej i Wyzwolenia.

Wnosimy  zatem  o zlikwidowanie dotychczasowego 
sposobu kursowania autobusów na odcinku ul. Stawo-
wa nr 4, 6 – wyzwolenia nr 7.

Mieszkańcy ul. Stawowa i ul. Wyzwolenia 
w Siemianowicach Śląskich”

w sprawie tej, wspierając mieszkańców, do prezyden-
ta wystąpił Zarząd Sm „FABUD”, który napisał m.in.:

„(...) Obecny stan rzeczy stwarza zagrożenia ruchu drogo-
wego oraz jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców (au-
tobusy jeżdżą pod oknami budynków na styku z parkujący-
mi samochodami osobowymi).

Nadmieniamy,  że  analogiczne  rozwiązanie  było  już 
w kwietniu  2011  r.  konsultowane  ze  Spółdzielnią,  której 
stanowisko  było  negatywne.  Celem  utrzymania  obecnego 

A  a u t o b u s y 
ś m i g a j ą



SPÓŁDZIELCZYM OKIEM 2 / wrzesień 2013 7

przystanku  prosimy  o powrót  do  negocjacji  z właścicielem 
parkingu, gdzie dotychczas autobusy dokonywały nawrotu. 
Jesteśmy przekonani, że „Fabud” WKB S.A. będzie skłon-
ny zawrzeć w tej sprawie kompromis na warunkach handlo-
wych (np. dzierżawa części parkingu), co jak się dowiaduje-
my do tej pory nie było usankcjonowane.

W razie gdyby powrót do wcześniejszych uregulowań stał 
się  niemożliwy  sugerujemy  rozważenie  innych  rozwiązań 
np. ustalenie przedmiotowego przystanku jako „przelotowe-
go”, itp.” (...)

Odpowiedzi  na  pisma  udzielił  piotr dziędziel  –  naczel-
nik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Miasta – i poinformo-
wał m.in.:

„(...)  władze  miasta  podjęły  rozmowę  z firmą  „Fabud” 
WKB S.A., właścicielem parkingu, gdzie zawracały autobu-
sy celem dojazdu do w/w przystanku końcowego.

W rozmowach wysuwana była koncepcja dzierżawy bądź 
przejęcia przez miasto wąskiego pasa parkingu, gdzie za-
wracałby autobus, który  to obszar byłby zwolniony z opłat 
lokalnych. Te stanowisko spotkało się ze zdecydowaną od-
mową władz spółki „Fabud” WKB S.A.

Chcąc zachować obsługę komunikacyjną przystanku „Mi-
chałkowice Fabud” wybrano obecnie  rozwiązanie. W prze-
ciwnym  wypadku  nie  byłby  obsługiwany  w/w przystanek 
(czego nie chcą mieszkańcy osiedla) a autobusy  linii nr 0, 
98, 110 i 974 kończyłby trasę na przystanku „Michałkowice 
Bytomska” przy byłym Szybie Północnym.

Takie  rozwiązanie  będzie  funkcjonowało  do  stworzenia 
nowej koncepcji bądź zmiany stanowiska „Fabud-u”

Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców michałkowic-
kiego osiedla.” (...)

Ta mało satysfakcjonująca odpowiedź, jak i inne niezała-
twiane  postulaty  mieszkańców,  odkładająca  w czasie  roz-
wiązanie  problemu  spowodowała,  że  Zarząd  Spółdziel-
ni wystosował kolejne pismo  tym razem na  ręce grażyny 
pietrek – kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej UM 
Siemianowice Śląskie. Czytamy w nim m.in.: 

„(...)  1.  Z ubolewaniem  stwierdzamy  nie  uwzględnienie 
opinii i interwencji mieszkańców w sprawie przebiegu nowej 
trasy autobusów i jej uciążliwości.

2. Także wnioskowana przez mieszkańców zmiana orga-
nizacji  ruchu  i zwiększenie  ilości miejsc parkingowych  jest 
ignorowana przez gminę.

3. Liczymy, że Komisja ds. Organizacji Ruchu zechce z tro-
ską  i należytym  zrozumieniem  rozpatrywać  wnioski  miesz-
kańców, które winny być dla władz miasta najważniejsze.

4.  Należy  nadmienić,  iż  składane  od  wielu  lat  wnioski 
mieszkańców  dotyczące  usprawnień  na  majątku  gminy 
w ww. rejonie są ustawicznie rozpatrywane negatywnie, co 
budzi rozżalenie zainteresowanych.

5. Żywimy jednak nadzieję na pozytywną refleksję urzęd-
ników i władz miasta.” (...)

No cóż nie od dziś wiadomo, że w wielu sprawach dla sa-
morządowych urzędników mieszkańcy to dopust Boży. Jak 
fajnie by było, gdyby tak się rządziło bez konieczności rozpa-
trywania ich problemów. Bo co to za problem, że po wąskiej 
uliczce śmigać będzie dodatkowo 56 autobusów. Przypusz-
czamy, że  inne byłoby zdanie gdyby odpowiadający na ta-
kie protesty, tudzież na inne postulaty mieszkańców, byli ty-
mi kwestiami dotknięci bezpośrednio. Może się mylimy ale...

W materiale zamieszczamy reprodukcje dokumentów.
pes
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Niestety, nie dopisała frekwencja, co 
jest  mankamentem  WZ,  dodajmy  nie 
tylko w naszej Spółdzielni, od począt-
ku  ustawowego  wdrożenia  tej  formy 
bezpośredniego  uczestnictwa  spół-
dzielców  w ocenie  działalności  spół-
dzielni  i przyjmowania  jej  zadań.  Na 
obrady przybyło raptem 38 na 1066 tj. 
3,56% Członków.

Otwarcia  Walnego  Zgromadzenia 
dokonał krystian Ledwoń – przewod-
niczący  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej „FABUD”.

Bezpośrednio  po  przywitaniu  przyby-
łych  przeprowadził  on  wybory  Prezy-
dium Walnego Zgromadzenia. Po głoso-
waniu jawnym Prezydium WZ stworzyli:

-  mariusz Czarnecki  –  przewodni-
czący,

-  Stanisław radkowski  –  z-ca  prze-
wodniczącego,

- mariola gawrońska – sekretarz.
Po objęciu prowadzenia obrad Prze-

wodniczący  WZ  przeprowadził  jaw-
ne  wybory  Komisji  Skrutacyjno-Wy-
borczej  i Komisji  Uchwał  i Wniosków. 
Zadaniem  pierwszej  komisji  jest  m.in. 
stwierdzenie  prawomocności  zebra-
nia  w oparciu  o listę  członków  i listę 
obecności,  a następnie  liczenie  gło-
sów oddawanych w głosowaniach nad 
poszczególnymi  uchwałami  będących 
przedmiotem obrad czy też innych de-
cyzji WZ wymagających głosowania.

Natomiast  zadaniem  drugiej  jest 
m.in.  przyjmowanie wniosków składa-
nych  pisemnie  przez  zebranych  lub 
spisywanie  ich  z wystąpień  prezento-
wanych  w trakcie  obrad,  a szczegól-

nie dyskusji, a następnie poddanie ich 
głosowaniu.

Komisje po wyborze ukonstytuowały 
się samodzielnie i przystąpiły do czyn-
ności statutowych.

komisję Skrutacyjno-wyborczą
stworzyli:

- marian melka – przewodniczący,
- Zdzisław kościołek – sekretarz,
- Czesław jaworski – członek Komisji.

Natomiast w skład komisji
uchwał i wniosków weszli:

- irena moroń – przewodnicząca,
- marian Solecki – sekretarz,
- Andrzej kostorz – członek Komisji.

Krótko  po  wyborze  obydwu  Komisji 
głos  zabrał Marian Melka – przewod-

niczący  Komisji  Skrutacyjno-Wybor-
czej  i odczytując przygotowany proto-
kół  poinformował  zebranych  o prawo-
mocności WZ.

Szef  komisji  stwierdził,  że  Walne 
Zgromadzenie  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej  „FABUD”  zostało  zwołane 
zgodnie  ze  Statutem  Spółdzielni.  Na 
1066  Członków  obecnych  jest  38,  co 
stanowi  3,56%  uprawnionych.  Zgod-
nie  z §  114  Statutu  Spółdzielni  Wal-
ne  Zgromadzenie  jest  prawomocne 
i zdolne do podejmowania uchwał.

Po  zakończeniu  części  procedural-
nej  przystąpiono  do  części  meryto-
rycznej WZ, w której dominowały spra-
wozdania. Pierwszym jednak punktem 
było przyjęcie protokołu – bez uwag – 
z WZ odbytego 28. maja 2012  r. Pro-
tokół  przyjęto  bez  dodatkowego  czy-
tania  całej  treści,  bo  taka  była  wola 
obecnych.

Część sprawozdawcza
Sprawozdanie  Zarządu  z działalno-

ści  SMF  za  2012  r.  i przedstawienie 
kierunków  działania  na  2013  r.  i lata 
następne przedstawili:
- Zbigniew michalski –  prezes  Za-

rządu,
- Anna wiche-nowicka – z-ca preze-

sa ds. ekonomiczno-finansowych.
Zbigniew Michalski syntetycznie zre-

ferował m.in.:
- sprawy członkowskie – w rejestrze 

członków jest 1066 Członków – wystą-
pił spadek o 12 osób,

-  wykonanie  zadań  rzeczowych  go-
spodarki  nieruchomości  w 2012  r. 
– zadania realizowano rytmicznie.

Ponadto, Prezes przedstawił plan re-
montów na 2013 r. i lata następne oraz 
koncepcje realizacji zadań inwestycyj-
nych  Spółdzielni,  tj.  zamiar  budowy 
w 2014 roku:

-  pięciokondygnacyjnego  budynku 
mieszkalnego przy ul. bocznej w Sie-
mianowicach  Śląskich.  W domu  bę-
dzie 12  lokali mieszkalnych – przewi-
dziano  też  miejsca  postojowe  w pod-
ziemiu.

-  domków  jednorodzinnych  wol-
nostojących  (projekt  koncepcyjny) 
w Czeladzi, ul. Stanisława Staszica-
-Siemianowicka. Powierzchnia użyt-
kowa budynku: ok. 120-150 m2, w tym 
garaż  z dwoma  miejscami  postojo-
wymi.

Z kolei  Anna  Wiche-Nowicka,  omó-
wiła m.in.:

- bilans, który po stronie aktywów i pa-
sywów wykazuje sumę 24.144.830,48 
złotych,

- rachunek zysków i strat wykazujący 
wynik  netto  94.060,77  złotych  z tego 
wynik  do  podziału  wynosi  45.241,55 
złotych,

Remonty

Media

Eksploatacja 

Wykres nr 2. Koszty działalności eksploatacyjno-remontowej SMF w 2012 roku

20,50%

52,30%

27,20%

O b r a d o w a ł o  W a l n e  S M F
27 maja 2013 r. odbyło się doroczne walne Zgromadzenie Członków 

Sm „FABUD”, czyli zebranie najwyższej statutowej władzy Spółdziel-
ni. Zebranie przeprowadzono bardzo sprawnie. 
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-  należności  wynikające  głównie 
z zaległości  czynszowych  i wynoszą-
ce narastająco 717.964,39 złotych.

Szefowa  finansów  stwierdziła,  że 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD” 
nie  występują  zobowiązania  przeter-
minowane,  a Spółdzielnia  posiada 
płynność finansową.

natomiast krystian Ledwoń
–  przewodniczący  Rady  Nadzorczej 

Spółdzielni  Mieszkaniowej  „FABUD” 
prezentując  sprawozdanie  Rady  Nad-
zorczej  szeroko omówił  jej działalność 
w minionym  roku  i zaprezentował oce-
nę  sprawozdania  finansowego  Spół-
dzielni  za  2012  r.  Mówca  pozytyw-
nie ocenił uzyskane przez Spółdzielnię 
wyniki,  co  znalazło  wyraz  w przyjęciu 
sprawozdania finansowego przez Radę 
Nadzorczą oraz w imieniu Rady wniósł 
do  Walnego  wniosek  RN  o udzielenie 
absolutorium Członkom Zarządu.

głosowania
Mariusz  Czarnecki  –  przewodniczą-

cy Zebrania przystępując do głosowa-
nia  projektów  uchwał  WZ  każdorazo-
wo informował, że:

-  sprawozdanie  finansowe  SMF  za 
2012  r.  oraz  projekty  uchwał 
wraz  z uzasadnieniem  by-
ły wyłożone w siedzibie Spół-
dzielni  do  wglądu  Członków 
na 15 dni przed WZ,  tj. od 6. 
maja br. 

-  dokumenty  sprawozdaw-
cze  zostały  obszernie  za-
prezentowane  opublikowa-
ne  w gazecie  „Spółdzielczym 
Okiem”  nr  53/2013  dostar-
czonej  wszystkim  Członkom 
przed  WZ  i zostały  umiesz-
czone na stronie internetowej 
www.smfabud.pl

Tym samym każdy Członek 
miał  możliwość  dokładnego 
zapoznania  się  z materiała-
mi obrad. 

Tegoroczne  Walne  w opar-
ciu  o sprawozdanie  Zarządu,  w tym 
wyniki  badania  sprawozdania  finan-
sowego  za  2012  r.  przeprowadzone-
go  przez  Radę  Nadzorczą,  w głoso-
waniach jawnych przyjęło pięć uchwał. 
Ich treść publikujemy w ramce.

W punkcie sprawy różne nie było żad-
nych wystąpień i tym samym Walne nie 
sformułowało  żadnych  wniosków  z tej 
debaty wynikających. Do Komisji Uchwał 
i Wniosków  też  nie  złożono  wniosków, 

co spowodowało, że wniosków nie gło-
sowano, bo ich po prostu nie było.

na zakończenie obrad
przewodniczący  obydwu  Komisji 

Walnego Zgromadzenia:
- Marian Melka
- Irena Moroń

odczytali protokoły z czynności swo-
ich  Komisji  i przekazali  je  do  Prezy-
dium Zebrania.

Ostatnim  akordem  WZ  było  krót-
kie wystąpienie Mariusza Czarneckie-
go  –  przewodniczącego  WZ.  Podzię-

kował  on  przybyłym  za  uczestnictwo 
i w związku  z wyczerpaniem  porząd-
ku  obrad  ogłosił  zakończenie  Walne-
go Zgromadzenia Członków Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „FABUD”

Z kronikarskiego obowiązku
odnotujmy,  że  tegoroczne  Wal-

ne  Zgromadzenie  przeprowadzono 
w AHU  „ZAMECZEK”  w Michałkowi-
cach  i podobnie  jak  w latach  ubie-
głych  materiały  dotyczące  obrad  WZ 
prezentowano  w formie  audiowizual-

nej,  co  znacząco  urozmaiciło 
i usprawniło obrady.

najwięcej  
kosztują media

Abstrahując od całości ma-
teriałów  sprawozdawczych 
i obrad  tegorocznego  Wal-
nego  stwierdzić  należy,  że 
najwyższy  udział  kosztów 
w działalności  eksploatacyj-
no-remontowej  Spółdziel-
ni,  a tym  samym  w naszych 
opłatach  za  mieszkanie  sta-
nowią  media  to  jest  m.in. 
energia  cieplna  dla  potrzeb 
przygotowania  ciepłej  wo-
dy i centralnego ogrzewania, 
zakup  wody  zimnej,  energia 
elektryczna.  Media  w ska-
li  całej  Spółdzielni  stanowią 

bowiem  52,30%  ogółu  ponoszonych 
kosztów. Warto o tym pamiętać ana-
lizując swoje opłaty.

Zdjęcia  z obrad  prezentujemy  na 
stronie 1 i 15.

pes

walne przyjęło:
uCHwAłĘ nr 1/2012

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2012 r. 

uCHwAłĘ nr 2/2012
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „FABUD”
uCHwAłĘ nr 3/2012

w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność 
w 2012 r. Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Michalskiemu

uCHwAłĘ nr 4/2012
w sprawie: udzielenia absolutorium za działalność 

w 2012 r. Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finanso-
wych Annie Wiche-Nowickiej

uCHwAłĘ nr 5/2012
w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowią-

zań w okresie WZ 2013 - WZ 2014. Kwota ta wynosi 
3.000.000 zł

P ł a ć m y  z a  s i e b i e …
Opłaty z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych  

wpłacajmy wyłącznie na właściwe – indywidualne konta bankowe  
wskazane w książeczkach czynszowych lub fakturach.
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O krótkie  podsumowanie  pierwszych 
miesięcy jego funkcjonowania poprosili-
śmy jerzego kurzawę – pełnomocnika 
Prezydenta  Miasta  Siemianowice  Ślą-
skie ds. Monitorowania Systemu Gospo-
darki Odpadami i Rozwoju Przedsiębior-
czości. Zamieszczony materiał jest zna-
czącym fragmentem wystąpienia przed-
stawionego podczas obrad Rady Miasta 
przeprowadzonych 29 sierpnia br. Pod-
czas tej sesji Rada uchwaliła obniżenie 
stawki opłaty za odpady segregowane.

jerzy kurzawa:  Minęły  nieco  po-
nad dwa miesiące, od kiedy obowiązu-
je ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku  w gminach.  W związku  z po-
wyższym chciałbym przedstawić pań-
stwu  kilka  faktów  wynikających  z bie-
żącego  monitorowania  systemu  go-
spodarki odpadami w naszym mieście, 
a mianowicie:
- biorąc pod uwagę społeczne aspek-

ty  wdrażanego  systemu  gospodar-
ki odpadami można powiedzieć, że 
realizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości  i porządku w gminie przebie-
ga pomyślnie.

Z dużym  zadowoleniem  pragnę 
stwierdzić, że:
•  Proces  przejęcia  rynku  gospodar-

ki  odpadami  przez  Miejskie  Przed-
siębiorstwo  Gospodarki  Komunal-
nej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Sie-
mianowicach  Śląskich  przebiega 
sprawnie  bez  nadmiernych  zakłó-
ceń, chociaż zdarzają się przypadki 
wymagające interwencji.

•  Współpraca z zarządcami nierucho-
mości  nacechowana  jest  obustron-
nym  zrozumieniem  i dużym  za-
angażowaniem  zarządców  w roz-
wiązywanie  bieżących  problemów 
związanych  z wdrożeniem  nowego 
systemu  gospodarki  odpadami  ko-
munalnymi.  W szczególności  nale-
ży wyróżnić zaangażowanie Zarzą-
du  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „FA-
BUD” za merytoryczną i kompetent-
ną  współpracę.  Doceniając  włożo-
ny wysiłek dziękuję prezesowi panu 
Zbigniewowi michalskiemu  oraz 
całemu zarządowi SM „FABUD”

• Z dużym zadowoleniem pragnę 
stwierdzić, że prezydent miasta 
zgodnie z deklaracją złożoną na 

sesji rady miasta w miesiącu li-
stopadzie podjął niezwłocznie 
decyzję o obniżeniu stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  Aktualnie  stawka 
opłaty za zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych została obniżo-
na o 23,23% do kwoty 9,00 zł od 
osoby na miesiąc. Osobiście jestem 
też  usatysfakcjonowany,  bo  moje 
przewidywania okazały się słuszne.
Jednakże musimy mieć świado-

mość, że to, co zrobiliśmy to 10% 
tego, czego wymaga od nas ustawo-
dawca. Przed nami jeszcze szereg 
czynności administracyjnych i zadań 
do wykonania.

po pierwsze  –  musimy  doposażyć 
nieruchomości  w pojemniki  do  selek-
tywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych 
Jest  to warunek niezbędny dla prawi-
dłowego  funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi. Nie-
stety, brak pojemników na rynku – po-
pyt przewyższył podaż – spowodował, 
że wystąpiły problemy z ich rozmiesz-
czaniem  i długi  okres oczekiwania na 
realizacje  i dostawę  nowych.  Obec-
nie pojemniki spływają i trwa ich mon-
taż przez MPGKiM sp. z o.o. Aktualnie 
dostawy są realizowane i trwa montaż 
pojemników  przez  pracowników  Miej-

skiego  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

po drugie  –  będziemy  intensyfi-
kować  w szerokim  zakresie  edukację 
o odpadach i ekologicznych zachowa-
niach w szkołach i społecznościach lo-
kalnych. Unia Europejska nie wymaga 
od nas wprowadzenia  jakiejś konkret-
nej,  nazwanej  technologii,  unikania, 
zawracania,  utylizowania  czy  uniesz-
kodliwiania odpadów. Unia Europejska 
żąda  tylko, aby  jak najszybciej  żadne 
odpady  nieprzerobione  nie  trafiały  na 
składowiska. Powinniśmy być nie tylko 
świadomi  wytwarzania  dobrze  rozpo-
znawalnych  pod  względem  ilości  i ja-
kości odpadów, ale też znać ich osta-
teczne  przeznaczenie,  czyli  wspoma-
gać  czynności  zmierzające  do  odzy-
sku.  Odpady  to  nie  tylko  kolosalna 
ilość  surowców,  ale  i niebezpieczne 
wytwory naszej cywilizacji.

pamiętajmy! Wytwarzane przez nas 
odpady stwarzają zagrożenie dla śro-
dowiska(wody,  gleby,  powietrza,  róż-
norodności  biologicznej,  krajobrazu, 
klimatu) oraz zdrowia i życia ludzi.
podam kilka przykładów zagrożeń:

- tworzywa sztuczne – rozkładają się 
przez  tysiące  lat.  Kiedy  erozja  ze-
trze je na drobny proszek, stają się 
nośnikiem groźnych toksyn.

- baterie i akumulatory – zawierają 
metale  ciężkie  (ołów,  nikiel,  kadm, 
rtęć  i cynk)  i szkodliwe  substancje 
(lit, mangan, kwasy). Substancje są 
silnie toksyczne, rtęć powoduje za-
burzenia wzroku, słuchu koordyna-
cji ruchu.

- elektrośmieci, czyli stary sprzęt 
Agd, rtV – zawierają  liczne sub-
stancje trujące. Przykładowo związ-
ki  bromu  stosowane  w kompute-
rach  powodują  schorzenia  układu 
rozrodczego  oraz  schorzenia  neu-
rologiczne.

W celu  usprawnienia  systemu  na 
bieżąco analizujemy  informacje, uwa-
gi  i propozycje wnoszone przez dział-
kowców, kupców przedsiębiorców za-
rządców nieruchomości gminnych, ko-
ścielnych,  i prywatnych.  Wyniki  ana-
lizy  będą  podstawą  do  weryfikacji  re-
gulaminu.

reasumując, będziemy zmierzać 
do takiego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, w którym 
płacić będziemy proporcjonalnie do 
ilości wyprodukowanych odpadów.

pamiętajmy! wytwarzane przez nas odpady stwarzają zagrożenie dla środowiska (wody, gleby, 
powietrza, różnorodności biologicznej, krajobrazu, klimatu) oraz zdrowia i życia ludzi.

opłaty w dół  opłaty w dół

O d p a d y  k o m u n a l n e
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, czyli przejęcie przez 

gminę władztwa nad śmieciami stał się faktem. emocje towarzyszące je-
go wdrożeniu powoli opadają.
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nie słabną zamiary nowelizowania ustaw spółdziel-
czych. proponowane nowe niekorzystne dla spół-

dzielni rozwiązania elektryzują środowiska spółdzielcze 
– i to nie tylko w polsce. Aktualnie tak to jakoś wygląda, 
że każde ugrupowanie parlamentarne za punkt honoru 
przyjęło sobie wtrącić swoje trzy grosze do obowiązują-
cych ustaw. łącznie jest bodajże osiem projektów.

Niektóre  z nich  powielają  wcześniejsze  zapisy  niejedno-
krotnie  stojące  na  bakier  z Konstytucją  i totalnie  skrytyko-
wane przez prawnicze gremia. Zaku-
sy  reformatorskie  w gruncie  rzeczy 
zmierzające  do  likwidacji  spółdziel-
czości są jednak ogromne i tylko jakoś nikt nie chce zauwa-
żyć, że ucierpi na  tym szary spółdzielca, ucierpią osiedla, 
zasoby mieszkaniowe, że gwałtownie mogą wzrosnąć opła-
ty za mieszkania, bo wbrew powszechnym opiniom opłaty 
w spółdzielniach są swoistym węzidłem dla innych zarząd-
ców, są regulatorem wysokości kosztów. Wielość projektów 
spowodowała, że Sejm 25. 01. 2013 r. uchwałą  powołał nad-
zwyczajną  Komisję  Sejmową  ds.  ustaw  poselskich  i senac-
kich projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego  (druki 
nr 515, 816, 819, 864, 980, 1005, 1065 i 1353), W skład Ko-
misji  weszło  26  posłów  z różnych  ugrupowań  politycznych. 
Przewodniczącym Komisji został marek gos (PSL) a jego za-
stępcami: romuald Ajchler (SLD), paweł Sajak (RP), Lidia 
Staroń (PO) i łukasz Zbonikowski (PiS).

Od momentu powołania Komisji odbyły się  jej 4 posiedze-
nia.  Pierwsze  dotyczyło  ukonstytuowania  się  Komisji,  dru-
gie posiedzenie obejmowało zapoznanie się członków Komi-
sji  z informacją  na  temat  prac  nad  ustawami  z zakresu  pra-

wa spółdzielczego w latach 2001-2012. Na trzecim posiedze-
niu  odbyło  się  pierwsze  czytanie  senackiego  projektu  usta-
wy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  (druk 
nr 1065), oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 1353), a także wy-
słuchano  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  w spra-
wie projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego skiero-
wanych do Komisji. Została podjęta również uchwała o zorga-
nizowaniu wysłuchania publicznego dotyczącego procedowa-

nych  projektów.  Udział  w wysłuchaniu 
publicznym zadeklarowało, poprzez za-
rejestrowanie się w Sejmie, 1.346 osób 

fizycznych oraz przedstawicieli różnych organizacji. Uwzględ-
niając tak liczne zainteresowanie, posiedzenie Nadzwyczajnej 
Komisji Sejmowej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu 
prawa spółdzielczego dotyczące przeprowadzenia wysłucha-
nia publicznego odbyło 24 czerwca nie w Sejmie, ale w Cen-
trum Konferencyjnym Fundacji „Nowe Horyzonty” w Warsza-
wie. Wysłuchanie  to  forma społecznej debaty  „podczas prac 
nad  projektem  ustawy”.  Forma  –  dodajmy  –  potrzebna,  bo-
wiem zwłaszcza projekty PO wywołują powszechny sprzeciw 
spółdzielców,  szczególnie  w spółdzielniach  mieszkaniowych. 
W wysłuchaniu  z ramienia  Komisji  Sejmowej  na  26  posłów 
udział wzięło 4, tj. przewodniczący i jego zastępcy.

W dyskusji  zabierali  głos  przedstawiciele  spółdzielni 
mieszkaniowych  i innych  form spółdzielczych  (członkowie, 
działacze społeczni i prezesi delegowani przez walne zgro-
madzenia),  przedstawiciele  organizacji  i stowarzyszeń  po-
zarządowych, a także grupka dziwnych osób potępiających 
wszystko, z często samozwańczych organizacji.           pes

1.454,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a w wieloosobowym 1.038,94 zł

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m

W y s ł u c h a n i e

Często podejmowane są decyzje 
o odłożeniu płatności za miesz-

kanie. odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako za-
ciągnięcie kredytu, którego otrzyma-
nie wolne jest od załatwiania jakich-
kolwiek formalności.

Teoretycznie to prawda, a praktycznie 
„kredyt”  taki  jest  najdroższy  na  rynku, 
bo  najwyżej  oprocentowany.  Co  gor-
sza w ostateczności może doprowadzić 
nas do utraty mieszkania. Gdy pojawią 
się problemy  finansowe nie zwlekajmy 
i wystąpmy o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek  przysługuje:  1)  osobom 
mieszkającym  w lokalach,  do  których 
mają tytuł prawny, 2) osobom zajmują-
cym lokal mieszkalny bez tytułu praw-
nego,  oczekującym  na  przysługujący 
im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek  przysługuje  osobom,  któ-
rych  średni  miesięczny  DOCHÓD 
BRUTTO  (z podatkiem)  na  jedne-
go  członka  gospodarstwa  domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 03. 
2013 r. – 831,15 zł) i wynosi: 1.454,51 

zł w gospodarstwie jednoosobowym, 
1.038,94 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym, tj. 125% kwo-
ty najniższej emerytury.

Dochód  będący  podstawą  do  przy-
znania  dodatku  mieszkaniowego  obli-
cza  się  z ostatnich  3  miesięcy  sprzed 
daty złożenia wniosku. Dochód gospo-
darstwa  domowego  oblicza  się,  do-
dając  wszystkie  doCHody brut-
to  (Z podAtkiem)  osób  stale  za-
mieszkujących razem w tym gospodar-
stwie.  Obliczenia  należy  udokumen-
tować  zaświadczeniami  o dochodach 
wszystkich  pełnoletnich  członków  ro-
dziny. W skład dochodu brutto wcho-
dzą  wszystkie  zasiłki  stałe  oraz  ali-
menty.  Dodatek  przyznawany  jest  na 
normatywną  powierzchnię  wynoszącą: 
- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, 
- 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, 
- 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej 
osób. przypominamy, że kwota brut-
to to kwota bez składki: - emerytal-
nej, - rentowej, - chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku przyj-
muje  się  90%  wydatków  ponoszonych 
w związku  z korzystaniem  z mieszka-
nia. W grę wchodzą świadczenia okre-

sowe  ponoszone  przez  gospodarstwo 
domowe, takie jak: - czynsz; - opłaty za 
świadczenia  związane  z eksploatacją 
lokalu mieszkalnego; - opłaty eksploata-
cyjne w spółdzielni mieszkaniowej. 

pAmiĘtAjmy, że dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca października, to 
po jego rozpatrzeniu przyznany doda-
tek otrzymamy od 1 listopada.

Świadczenie  przyznawane  jest  na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie, 
Katowice,  Chorzów,  a wypłacane  jest 
wyłącznie Spółdzielni.

Wnioski  i szczegółowe  informacje 
o kryteriach  przyznawania  dodatku, 
zainteresowani uzyskają w:

- Siemianowicach Śl., referat Dodat-
ków  Mieszkaniowych  UM, ul. michał-
kowicka 105 – dot. Siemianowiczan,

- katowicach, MOPS  ul.  jagielloń-
ska 17 –  dotyczy  zamieszkałych  przy 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 51A, B, C, D.

– Chorzowie, MOPS  ul.  kruszco-
wa 22 – dotyczy zamieszkałych w bu-
dynkach przy ul. Witolda Budryka.
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ciąg dalszy ze str. 16
czanie od października br.,  to  jest po 
uprawomocnieniu  się  uchwały,  płacić 
będą 9 złotych od osoby na miesiąc. 
Stawka  opłaty  za  wywóz  śmieci  nie-
segregowanych  pozostała  bez  zmian 
i wynosi 16 zł/os./miesiąc.

Ponadto,  zdecydowano  o obniżce 
kosztów  dla  przedsiębiorców  –  śmie-
ci  będą  odbierane  taniej  ok.  20-30%. 
Podczas  obrad  podkreślano, 
że  przed  miastem  stoi  jesz-
cze  wiele  zadań  do  wykona-
nia  w obrębie  gospodarki  od-
padami komunalnymi.

opłaca się segregować
Uchwała  Rady  Miasta  Sie-

mianowice  Śląskie  spowodo-
wała,  że  różnica  miesięcz-
nych  stawek  opłat  za  odpa-
dy  segregowane  i zmieszane 
zwiększyła  się  do  7  złotych 
od  osoby  na  miesiąc.  Z nie-
skomplikowanego  wyliczenia 
wynika,  że  trzyosobowa  ro-
dzina, która nie zadeklarowa-
ła selektywnej zbiórki zapłaci, co mie-
siąc więcej aż o 21 złotych, czyli rocz-
nie ponad 250 zł. To nie  są  już małe 
pieniądze.

W głosowaniu  nad  tą  zmianą  zapa-
nowała pełna zgoda. Na 18 obecnych, 
wszyscy byli za jej przyjęciem, nikt się 
nie wstrzymał ani nie był przeciwny.

Wprowadzenie  zmiany  w wysoko-
ści opłaty stało się możliwe po szcze-
gółowej  analizie  kosztów.  Przypo-
mnijmy  w czerwcu  br.  siemianowic-
kie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. 
z o.o.  wygrało  przetarg  na  wywóz 
śmieci.  Mając  już  pełną  informację 
dokonano  bilansu  finansowego,  kal-
kulacji. Na tej podstawie oceniono, iż 
Miasto będzie w stanie obniżyć kosz-
ty  wywozu  odpadów  segregowanych 
do  9  złotych  od  osoby  miesięcznie. 
Nadmieńmy,  że  możliwość  taką  za-
powiedziano  podczas  ubiegłorocznej 
listopadowej  sesji  przyjmującej  nowe 
stawki.  Wtedy  jacek guzy  –  prezy-
dent  miasta,  odpowiedział  twierdzą-
co na pytanie: Czy rozważa ewentu-
alną zmianę stawki opłaty za śmieci 

po przeprowadzonym postępowaniu 
przetargowym.

Tak więc ciąg dalszy za sprawą m.in. 
Zarządu  SMF  i innych  siemianowic-
kich  spółdzielni  mieszkaniowych  na-
stąpił z korzyścią dla naszych kieszeni.

Nas Troje i więcej
To  program  kierowany  w Katowi-

cach  dla  rodzin  wielodzietnych.  Zno-
welizowane założenia programu przy-

jęto  w czerwcu  bieżącego  roku  –  za-
interesowanych  innymi  szczegółami 
odsyłamy  do  uchwały  RM  Katowice 
nr  XXXVI.II/881/13  (Dziennik  Urzędo-
wy Województwa Śląskiego poz. 4881 
z 2013 r.)

W uchwale  uwzględniono  zniżkę 
opłaty  „śmieciowej”  poprzez  zasto-
sowanie  dwudziestoprocentowej  ulgi 
dla  rodzin  wielodzietnych  (§2  pkt  2 
ww.  uchwały).  Zniżka  obowiązuje  od 
1 września br.

Zamierzających  skorzystać  ze  zniż-
ki  w opłacie  śmieciowej  informujemy, 
że ubiegając się o nią są zobowiązani 
do przedłożenia w Zarządzie SM „FA-
BUD” ważne karty programu Nas Tro-
je i więcej.

Zasady ustalone przez
miasto katowice:

1.  Możliwość  obniżenia  opłaty  za  od-
pady  dotyczy  tylko  rodzin  wielo-
dzietnych (posiadających, co naj-
mniej 3 dzieci w wieku do 18 ro-
ku życia lub 24 roku w przypad-
ku, gdy dziecko uczy się, bądź 
studiuje),  posiadających  karty  wy-
dane  przez  Urząd  Miasta  Katowi-

ce  w ramach  programu  Nas Tro-
je i więcej.  Rodzina  ubiegająca  się 
o zniżkę  musi  okazać,  co  najmniej 
5  sztuk  kart  (w przypadku  rodziny 
niepełnej, gdy dzieci wychowuje tyl-
ko jeden z rodziców – 4 sztuki kart). 
Dodatkowo,  karty  dla  rodzin  wie-
lodzietnych  wydane  po  15  czerw-
ca  br.  posiadają  w numerze  seryj-
nym  na  końcu  symbol  „w”  (wielo-

dzietne).
2.  W przypadku  braku  odpo-
wiedniego  oznaczenia  lub 
przedawnienia  karty  należy 
udać  się  do  Wydziału  Polity-
ki Społecznej celem dopełnie-
nia  formalności  dotyczących 
zgodności karty z uchwałą.
3.  Karty  posiadają  roczny 
okres  ważności,  który  nale-
ży przedłużyć przed upływem 
wspomnianej daty.
4.  Każdy  z członków  danej 
rodziny  wielodzietnej  posia-
da  swoją  indywidualną  kar-
tę, której numer załączony do 

deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie  odpadami  składanej 
przez  zarząd  nieruchomości  upo-
ważnia  do  wyliczenia  niższej  opła-
ty  dla  osób  zamieszkujących  daną 
nieruchomość,  a będących  uczest-
nikami Programu.

Tyle zasad dla uczestników. By  jed-
nak  dana  rodzina  otrzymała  zniżkę 
Spółdzielnia  musi  sporządzić  stosow-
ną  deklarację  i wyliczyć  wysokość 
opłaty  dla  danej  nieruchomości  we-
dług  specjalnie  opracowanego  wzoru 
oraz wypełnić dla każdej nieruchomo-
ści  stosowny  wykaz  zawierający  nu-
mery kart programu Nas Troje i więcej.

Czytając  zasady,  jak  i wcześniejsze 
materiały  o śmieciach  nie  trudno  za-
uważyć,  że  Spółdzielni,  jak  i innym 
zarządcom  nieruchomości  doszły  no-
we zadania, nowe obowiązki. Tym na-
si rządzący się nie martwią. Nie pyta-
ją  też kto ma zapłacić za  te dodatko-
we czynności, za zużywany papier, to-
nery  itd.  itp.,  a są  to  przecież  koszty, 
które ponieść  trzeba. To nie martwie-
nie się o koszty dotyczy nie tylko usta-
wy śmieciowej. Przykre.  pes

S e g r e g o w a n e  t a n i e j  o  2 , 3 0  z ł 

Segregu j  śmiec i  –  to  s ię  op łaca ! ! !
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Znaczenie wyrazów:
poZiomo: 3. Szkic;  8. Taniec  laty-

noski; 9. Kolor  nadziei;  10. Odtąd do-
tąd;  11. Śpiewy  słowicze;  12. Obywa-
tel  z wyboru;  13. Kołysze  drzewami; 
16. Święty  byk  faraonów;  19. Niejed-
na  przyjęta  na  Walnym  Zgromadze-
niu Członków SM „FABUD”; 23. Owoc 
z mlekiem;  24. Mebel  z nogami; 
25. Towar  za  towar;  26. Zakwita  tyl-
ko  raz;  29. Kursuje  między  piętrami; 
31. Tłuszcz  do  potraw;  34. Zadanie 
patrolu; 35. Najwyższa statutowa wła-
dza  SM  „FABUD”;  36. Dzieło  poety; 
37. Ryba  zwana  zającem  morskim; 
38. Cenna  staroć;  39. Kolor  ciemno-
niebieski; 40. Klamra budowlana.

pionowo: 1. Dziewczyna  lubiąca 
psocić;  2. Temat  na  czasie  nie  tylko 
w Sm „FABUD”;  3. Sztuczne  jezioro; 
4. Pomost  przeładunkowy;  5. Sposób 
mocowania  kosy;  6. Złożona  całość; 
7. Grany z Wieży Mariackiej; 14. Cza-
sem  wyskoczy  z paleniska;  15. Zmo-
ra  grubasa;  17. Paski  na  rękawach; 
18. Magazyn;  20. Wiszące  łóżko; 
21. Trwałe włókno; 22. Pływa obok gu-
pika; 27. Biuletyn SM „FABUD” „Spół-
dzielczym Okiem”; 28. Jeden z 30-stu, 
zgłoszonych  na  tegorocznych  Zebra-
niach  Członków  Spółdzielni  Mieszka-
niowej  „FABUD”; 29. Wypytywanie na 
ekranie; 30. Rosły Murzyn z dorzecza 
Nilu;  31. Cecha  bohatera;  32. Ostrze 
w sieczkarni; 33. Mieszka tuż obok.

Litery  z pól  dodatkowo  ponume-
rowanych  od 1 do 22 dadzą  roz-
wiązanie  krzyżówki,  które  prosimy 

przesyłać do 20. 10. 13 r. na  adres  
Sm „FABUD”, 41-100 Siemianowi-
ce Śl., ul. jana kapicy 3 z dopiskiem 
redakcja „Spółdzielczym okiem” 
– krzyżówka nr 54/13. Wszystkie pra-
widłowe  rozwiazania  uczestniczyć  bę-
dą w losowaniu nagrody niespodzianki. 
Szczęściarzowi  wylosowaną  nagrodę 

dostarczymy  do  domu,  a w kolejnym 
wydaniu  „SO”  opublikujemy  zarówno 
rozwiązanie jak i nazwisko zwycięzcy. 

Nagrodę  książkową,  za  rozwiąza-
ną  krzyżówkę  w nr  53/2012  z hasłem 
– Jaki gospodarz taki dom, otrzymała: 
joanna mAZur,  zam.  ul.  Marii  Skło-
dowskiej-Curie 93, Siemianowice Śl.

Krzyżówka nr 54/13

J K L
Rozmawia dwóch pijaczków:
-  Ciekawe  dlaczego  dali  mi  ksyw-

kę  Dżin?  Pewnie  dlatego,  że  wszyst-
ko mogę?

- Nie, stary, po prostu, gdy tylko ktoś 
odkręca  butelkę,  ty  od  razu  się  poja-
wiasz.

J K L
- Kochanie... gdzie jest Piotruś?
- Na podwórku. Dlaczego pytasz?
- Och! To może się teraz troszkę za-

bawimy, co?
- To jest myśl! Włączaj komputer!

J K L

- Tato, tato, dzik zaatakował babcię!
-  Jak  sam  zaatakował,  to  niech  się 

sam broni.
J K L

W środku  nocy  zawiany  facet  opro-
wadza dziewczynę po swoim mieszka-
niu. Pokazuje sypialnię, a w niej wielki 
gong z brązu.

- Po co ci taki gong?
- To nie gong, to gadający zegar.
- A jak on działa?
- Popatrz  tylko  - mówi  facet  i bierze 

młot,  po  czym  wali  ze  wszystkich  sił 
w gong.

W tym momencie zza ściany odzywa 
się zaspany głos:

- Idioto! Jest środek nocy! Dokładnie 
trzecia dwadzieścia trzy!

J K L
Uradowana żona wraca do domu.
-  Wyobraź  sobie,  że  dzisiaj  przeje-

chałam trzy razy na czerwonym świe-
tle i ani razu nie zapłaciłam mandatu.

- No i?
- Za zaoszczędzone pieniądze kupi-

łam sobie torebkę.
J K L

Rozmawiają dwaj informatycy:
- Komputer to taka wspaniała rzecz! 

Zupełnie nie rozumiem, jak nasi przod-
kowie mogli bez niego żyć.

-  Nie  mogli.  Przecież  wszyscy  po-
umierali.

J K L

J Uśmiechnij się J

J Uśmiechnij się J
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powołano komisję Skrutacyjno-wyborczą w składzie 
(siedzą od lewej): Zdzisław kościołek – Sekretarz, 

marian melka – przewodniczący,  
Czesław jaworski – Członek komisji,

Zebrani często sięgali do materiałów  
opublikowanych w „So”

prezydium walnego Zgromadzenia SM „FABUD” 
w składzie (od lewej): Z-ca przewodniczącego  

– Stanisław radkowski, Sekretarz – mariola gawrońska, 
przewodniczący – mariusz Czarnecki,  

joanna karaś – obsługa wZ

oraz komisję uchwał i wniosków (od lewej):  
Andrzej kostorz – Członek komisji,  

irena moroń – przewodnicząca,  
marian Solecki – Sekretarz

uważnie obradom przysłuchiwali się i na prawidłowość 
przebiegu uważali – od lewej: Anna duch – radca prawny, 
Zbigniew michalski – prezes Zarządu SmF, Anna wiche-

nowicka – z-ca prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-
finansowych, jolanta Simon – kierownik Administracji 
nieruchomości, pełnomocnik Zarządu i Anna kastek 

– główna księgowa, pełnomocnik Zarządu.

O b r a d o w a ł o  W a l n e  S M F
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S e g r e g o w a n e  t a n i e j  o  2 , 3 0  z ł 
Śmieci za sprawą znowelizowa-

nej ustawy o porządku i czysto-
ści w gminach to w ostatnich kilku-
nastu miesiącach temat bardzo go-
rący w całej polsce.

Na  łamach „SO” kilka  razy pisaliśmy 
o problemach związanych z tą ustawą. 
W materiałach dzieliliśmy się wątpliwo-
ściami  i zastrzeżeniami  do  rozwiązań 
ustawowych  i przyjętych  uchwał  o go-
spodarowaniu odpadami komunalnymi.

Szczególne kontrowersje
budziła wysokość stawek za wywóz 

śmieci.  Te  we  wszystkich  miastach 
znacznie poszybowały w górę, co spo-
tkało  się  z protestami  m.in.  protesto-
wał  Zarząd  SM  „FABUD”.  Wyrażano 
także uwagi, co do wywozu odpadów. 
Obawy te w wielu przypadkach okaza-
ły się uzasadnione, bo w sporej części 
gmin  zapanował  chaos.  Problem  po-
głębił się gdyż w całej Polsce zabrakło 
pojemników  na  odpady  segregowane 
– czytaj Odpady komunalne. Sytuacja 
z biegiem czasu się ustabilizowała, co 
nie oznacza, że nie występują drobne, 
acz dotkliwie odczuwalne przez miesz-
kańców  niedociągnięcia,  którzy  teraz 
baczniejszym  okiem  przyglądają  się 
śmietnikom.

wróćmy do opłat
Ostatecznie po przeróżnych perype-

tiach  w katowicach  stawki  wynoszą 
14 zł od osoby na miesiąc za odpady 
segregowane  i 20 zł/os./m-c.  za  nie-
segregowane.  Rodziny  wielodzietne 
w stolicy naszego województwa liczyć 
jednak  mogą  na  20%  obniżkę  –  czy-
taj  Nas Troje i więcej  w dalszej  czę-
ści materiału.

Z kolei  w Chorzowie mieszkańcy 
płacą 11 złotych za wywóz śmieci se-

gregowanych i 15,5 złotych za wywóz 
śmieci niesegregowanych.

taniej w Siemianowicach Śl.
Miło  nam  poinformować,  że  29 

sierpnia  br.  radni  podczas  sesji  Rady 

Miasta  Siemianowice  Śląskie  przyjęli 
uchwałę  o obniżeniu  stawki  opłaty  za 
wywóz odpadów segregowanych. Za-
miast 11,30 zł na osobę, siemianowi-

ciąg dalszy ze str. 12

Stanowiska na odpady organiczne  
wyglądają bardzo schludnie

okratowane i odnowione wnęki śmietników odpadów 
organicznych pojawiły się m.in. przy ul. wyzwolenia 3 

i marii Skłodowskiej-Curie 103


