
























































Pani Barbara Roguska - oświadczenie 
 
Szanowni Państwo! 
Od ponad trzech lat „zmagam się" z trudnym problemem mieszkań zakładowych                        
i do rzadkości należały w tym czasie sesje Rady Miasta, na których nie poruszałam tego 
problemu w interpelacjach, czy tez składając różnego rodzaju oświadczenia, czy kierując 
nawet list otwarty w tej sprawie w lipcu ubiegłego roku na ręce Prezydenta Miasta. 
Wówczas był jeszcze czas, gdyż Komornik odstąpił od egzekucji z mieszkań zakładowych. 
Bardzo żałuję, że nie było szybkiej reakcji ze strony miasta woli przejęcia tych nieruchomości 
choć huta „Jedność" jest winna z tytułu zobowiązań publiczno - prawnych miastu duże 
pieniądze. 
Dziś stoimy przed wielkim problemem ponieważ zostało sprzedanych ponad 40 mieszkań               
za śmieszne pieniądze to jest po 7.100 złotych średnio za l mieszkanie. W dodatku 
mieszkańcy nie mieli żadnych możliwości wykupu, gdyż Komornik sprzedawał całe budynki 
bez wydzielenia poszczególnych lokali mieszkalnych. Tak to nabyły osoby zupełnie nie 
związane z hutą, bo im obowiązujące w naszym kraju prawo umożliwiło zakup, a najemcom 
nie. 
I jest to kolejna „granda" w polskiej prywatyzacji ,w majestacie prawa. 
Do Stowarzyszenia Ochrony Interesów Mieszkańców „Jedność", którego jestem 
pełnomocnikiem zgłosili się sprzedani mieszkańcy. Oczekują pomocy od tej władzy, która 
jest najbliższą, czyli od władz miasta, i Ci sprzedani i Ci którzy oczekują „w kolejce" aby ich 
również w najbliższym czasie tj. 16 kwietnia spotkał ten sam los. 
O problemie zbywania mieszkań zakładowych huty „Jedność" mówiłam podczas posiedzenia 
Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 10.09.2009 r. Moja wypowiedź została 
opublikowana w Biuletynie Sejmowym Nr 2703 z dnia 10.09.2009 r. Podczas ostatniego 
posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 18 marca 2010 r. w, którym brałam 
udział sprawę tę poruszał Poseł Witold Klepacz. W przerwie Posłowie mocno poruszeni 
zadawali mi pytania „ a co na to Gmina ?". I pomimo poruszenia wśród parlamentarzystów 
ten problem niechcianych przez Gminy „zakładówek" istnieje nadal. Kiedyś jeden ze śląskich 
publicystów spytał podobnie sprzedanych Zabrzan: co na to władze miasta?! Usłyszawszy 
odpowiedź, że te władze twierdzą że nic nie mogą w tej kwestii, napisał z sarkazmem: 
„Jeśli władze Zabrza nic nie mogą, to może Zabrzanie powinni się zwrócić o pomoc do mera 
Paryża (!)" 
Smutne to prawda? 
Od wielu lat w naszym mieście ten problem istnieje. 11 lat temu ponad 1000 mieszkań zostało 
przekazanych nieodpłatnie prywatnej Spółce „TROLL". 
Do dziś mieszkańcy walczą w Sądzie o swoje prawa , niezbywalne i na dziś uznane przez 
Rząd czego dowodem jest próba regulacji prawnych w Sejmie RP. 
Szanowni Radni mówię o tym dlatego abyście wiedzieli, że im też na dzień dzisiejszy jeszcze 
możecie pomóc, aby nie było za późno tak jak ze sprzedanymi hutnikami. 
Stowarzyszenie Obrony Interesów Mieszkańców „Jedność" jest Sygnatariuszem 
Porozumienia Krajowych Stowarzyszeń . W ramach tego Porozumienia, działając wspólnie                  
z Krajowym Związkiem Lokatorów i Spółdzielców, złożono na dziś ponad 7 tysięcy 
podpisów w Sejmie na ręce Marszałka Komorowskiego. 
Protesty te między innymi wspierają, pisma i apele naszego Siemianowickiego 
Stowarzyszenia dotyczące spowodowania działań przez Rząd zaprzestania haniebnego 
procederu licytacji komorniczej mieszkań hutniczych. 
W tej sprawie działa od dłuższego czasu bardzo aktywnie Pani Poseł Maria Nowak. Pan Poseł 
Grzegorz Tobiszewski również wspiera nasze działania . 



Ostatnio możemy także liczyć na Posłów Platformy Obywatelskiej, Poseł Robert Węgrzyn, 
Stanisław Żmijan, Przewodniczący Komisji Poseł Zbigniew Rynasiewicz, a także kilkunastu 
innych posłów, których można by tu jeszcze wymienić. 
Sprawa Siemianowic „poruszyła" parlamentarzystów, o dziwo, ponad partyjnymi podziałami. 
Tylko czy to poruszenie da legislacyjną ochronę „sprzedanym lokatorom"?. 
Sądzę, że nadszedł najwyższy czas, aby zdecydowanie te problemy rozwiązać tu na miejscu                   
w naszej gminie, bo po Sejmie raczej nie ma się czego spodziewać -już jedenaście lat trwają 
zabiegi o ustawę dla sprzedanych (Zabrze) i żadna kadencja nie umiała uporać się z tym 
problemem, więc czy ten sejm ma szansę stworzyć coś pozytywnego dla oszukanych? 
Podczas sesji we wrześniu ub. roku składałam w tej sprawie oświadczenie z prośbą                        
o włączenie do protokołu, wówczas sytuacja była nieco inna. 
Dziś można już tylko pisać apele... w końcu to też jakaś forma poparcia dla tej sprawy. 
W ostatnich dniach daje się odczuć również bardzo obiecujące poruszenie w naszej radzie 
miasta. Wszystkim tym z Państwa Radnych, którzy są gotowi zaangażować się w autentyczne 
i konsekwentne działania na rzecz obrony skrzywdzonych najemców mieszkań zakładowych 
Huty „JEDNOŚĆ" oraz kopalni....   z serca dziękuję, bo sama tracę już siły i wiarę                        
w praworządność demokratycznego państwa, zwykłą ludzką sprawiedliwość płynącą                        
z naturalnych praw człowieka -jak choćby prawo do mieszkania - oraz w etykę i moralność 
decydentów. Pozwólcie mi Państwo na zakończenie na takie wezwanie: 
Stańmy razem przeciwko niesprawiedliwości i pokażmy naszą samorządową solidarność 
władzy z obywatelami, żeby ci nie musieli szukać oparcia u mera Paryża. 
 









Radny RM
Adam Cebula 

1014/XLV/10
 

Proszę o naprawę nawierzchni-usunięcie dziur w jezdni na ulicy Zwycięstwa oraz Curie 
Skłodowskiej.
Nie będę tych wszystkich dziur wymieniał, zima była straszna, tak że prosiłbym o naprawę 
nawierzchni na tych drogach.
 

1015/XLV/10
 
Proszę o posprzątanie terenów:

a. zieleniec wzdłuż ciągu sklepów przy ul. Fojkisa 
b. tzw. krąg na Bańgowie – w zimie zrobiono tam lodowisko, obecnie pozostała folia, 

piasek 
 
Interpelacja 1014/XLV/10 i 1015/XLV/10 nie wymagają odpowiedzi – do realizacji.
 

 
1016/XLV/10

 
Proszę  o  kontrolę  stanu  technicznego  płotu  murowanego  byłej  huty  „Jedność”  przy  ul. 
Głowackiego na wysokości sklepu „1001 drobiazgów”. Wydaje mi się, że jest krzywa wieża 
w Pizie, ten płot obecnie też zaczyna ją trochę przypominać. Dobrze by było sprawdzić czy 
jest to bezpieczne
 
 
 
 
 
Radny
RM Henryk Pesel 
 
W trakcie mojego dyżuru na ul. Topolowej 1 zgłosił się przedstawiciel mieszkańców bloku 
zlokalizowanego przy ul. Leśnej 10, zwracają się z prośbą o załatwienie dwóch ważnych dla 
mieszkańców spraw.
 

1023/XLV/10
 
W związku z tym, że parking przy ul. Leśnej 10 jest bardzo mały, a parkują tam często osoby 
nie zamieszkałe pod tym numerem, proszą o zastrzeżenie parkowania tylko dla mieszkańców 
tej posesji.
  

1024/XLV/10
 
W  związku  ze  zmniejszeniem  ilości  kubłów  na  śmieci  z  czterech  do  dwóch,  proszą o 
dostarczenie przynajmniej trzeciego, ponieważ śmieci są wysypywane obok kubłów.

 



1025/XLV/10
 

W związku  z  licznymi  protestami  mieszkańców,  którzy zwracają  się  do  mnie,  czy to  na 
dyżurze, czy to na ulicy, a dot. te protesty sprawy podwójnej opłaty abonamentowej za wodę   
 i ścieki, wnoszę o rezygnację z jednej z tych opłat. Mieszkańcy argumentują, że Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest tylko jedna opłata za wodę, faktycznie tak 
jest,  sam  to  sprawdziłem  dzwoniąc  do  tej  firmy.  Nie  po  to  tworzono  miejską  firmę 
wodociągową,  abyśmy  musieli  ponosić  większe  opłaty.  Wiem.  że  uchwała  ta  została 
przegłosowana  na  Sesji,  którą  wymieniłem powyżej,  ale  jest  również  możliwość,  że  tak 
powiem,  podjęcia  inicjatywy uchwałodawczej,  żeby ewentualnie  zmienić  sytuację  w tym 
zakresie.
 
 
 
 
 
Radny RM
Pan Jerzy Becker 
 

1028/XLV/10
 
Mam trzy interpelacje.
Pierwsza, przypominam sobie, że co najmniej dwa razy Pani Radna Barbara Merta zgłaszała 
problem w kwestii dostępności parkingu przy Prokuraturze. Jako, że tak się nieszczęśliwie 
stało,  że  od  10  dni  jestem też  odwiedzającym szpital,  odwiedzającym chorą,  wysłuchuję 
mnóstwo  komentarzy  ludzi,  którzy  szczególnie  w  dni  świąteczne  i  popołudniu  szukają 
miejsca do zaparkowania wokół szpitala. Nie powiem, że zrobiłem eksperyment w niedzielę i 
podszedłem do ochroniarza, który zażywał kąpieli słonecznej chroniąc gmach prokuratury, 
czy zezwoli na godzinne zaparkowanie na terenie tego parkingu, który było nie było miasto 
współfinansowało – powiedział nie, to jest tylko dla prokuratury. Naprawdę proszę zająć się 
tym problemem.  Oczekuję  odpowiedzi  na  piśmie,  gdyż  z  jednej  strony są  koperty,  które 
słusznie czy niesłusznie szpital postawił, ludzie tam nie chcą parkować, boją się parkować.
Są wyznaczone miejsca dla inwalidów, zbrodnią by było tam zaparkować. Pozostały krótki 
odcinek około kiosku Szkoły Nr 6, a reszta ludzi szuka miejsc do parkowania Śmiłowskiego, 
PCK, takie różne miejsca dosyć nieznane dla nie Siemianowiczan.
 

 
1029/XLV/10

 
Druga interpelacja – jako, że teren jest nie nasz, a PKP oczekuję, żeby Pani Grażyna Pietrek z 
mocnym apelem do PKP zwróciła się o oczyszczenie nasypów kolejowych od mostku na 
ulicy  Wieczorka  do  okolic  targowiska.  Po  zimie  ten  widok  jest  straszny,  pełno  worków 
foliowych i papierów. Tak, że bardzo proszę, nie oczekuję odpowiedzi pisemnej tylko bardzo 
proszę o zwrócenie się do PKP, gdyż na terenie własności PKP nie możemy działać.
 
Interpelacja 1029/XLV/10 nie wymaga odpowiedzi – do realizacji.
 
 
 
 



1029 - A/XLV/10 
– odpowiedź udzielona na sesji 

Otrzymaliśmy wszyscy Radni takie pismo Allior Bank Powstańców 47 – kto wydał zgodę na 

ulokowanie tych przesyłek w naszych skrytkach Radnych, gdyż wiemy, że ulokowanie 

odpowiednich pism kiedyś była duża awantura. Oczekuję odpowiedzi - kto wydał zezwolenie 

na ulokowanie tych pism w naszych skrytkach Radnych. 

  

  

Radny RM 

Pan Robert Myrta  
  

1034 - A/XLV/10 
– odpowiedź udzielona na sesji 

Chciałem się odnieść do odpowiedzi na interpelację, którą składałem trzykrotnie. Chodzi o 

interpelację na temat zamontowania progu zwalniającego na odcinku początek Kruczej do 

Kruczej 2. W kwietniu zeszłego roku złożyłem interpelację – uzyskałem odpowiedź, że przy 

budynku Krucza 2 nie jest możliwe zamontowanie, ponieważ zgodnie z ustawą musi być      

40 m od skrzyżowania, było tam 30 parę metrów. W związku z tym, złożyłem następną 

interpelację, że proszę w takim razie o umieszczenie progu zwalniającego przy budynku 

Krucza 1, po drugiej stronie, więc trochę jest przesunięte od skrzyżowania. Wtedy w lipcu 

uzyskałem odpowiedź, że w związku z tym trzeba zapytać mieszkańców i wtedy zostanie 

podjęta decyzja. Minął lipiec, sierpień, wrzesień, nic się nie zdarzyło, przyszła zima to 

wiadomo w tym momencie progi nie są potrzebne więc zgłosiłem na ostatniej sesji kolejną 

interpelację, żeby dowiedzieć się, czy jest to możliwe to zamontowanie i czy będzie 

zamontowane. W związku z tym otrzymałem odpowiedź na ostatnią interpelację, a odpowiedź 

brzmi – na odcinku Krucza od początku Kruczej do budynku 1, odległość jest 73 m i w 

związku z tym nie można zamontować pomiędzy skrzyżowaniem, 73 m, i nie można 

zamontować progu zwalniającego. Moje pytanie brzmi do Pana Prezydenta – czy ktoś chce 

zamontować ten próg czy nie chce, bo jeżeli nie chce, no to trzeba by na pierwszą interpelację 

odpowiedzieć, ze nie ma możliwości, nie będzie. Tym bardziej, że jeżeli formalnie nie jest to 

możliwe, to się zastanawiam dlaczego parę metrów dalej jest próg zamontowany 10 m od 

skrzyżowania na kilku innych ulicach w mieście jest zamontowany 20 m od skrzyżowania, a 

w tym przypadku, w tym miejscu, gdzie np. w maju zeszłego roku był wypadek 

spowodowany właśnie nadmierną szybkością pędzących samochodów nie ma możliwości 

zamontowania tego progu. I być może pytanie do Pana Prezydenta jest takie, nie żeby to 

realizować, bo jeżeli Pan Prezydent już wyraził, że nie ma możliwości realizacji, natomiast 

jeżeli nie ma woli ze strony Pana Prezydenta i służb, żeby tam zamontować, no to proszę 

przekazać to mieszkańcom, że akurat dla nich nie będzie tu wykonane, natomiast w innych 

miejscach można wykonać, tam gdzie może jest to mniej potrzebne. 

Oczekiwałem odpowiedzi może krótkiej Pana Prezydenta na sesji, ale dla mnie jest 

zrozumiałe, że ten próg nie będzie zamontowany chociaż jak gdyby przepisy w przypadku .. 

Krótka odpowiedź na sesji. 



Radny RM
Pan Jerzy Kurzawa 
 

1039/XLV/10
 
Interpelacja pierwsza dot. Szpitala Miejskiego.
Panie  Prezydencie  na  podstawie  uzyskanej  informacji  o  stanie  zaawansowania  prac  nad 
przygotowaniem szpitala  pod  względem fachowym i  sanitarnym do  standardów unijnych 
zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z  dnia  10  listopada  2006 r.  wyrażam swój 
głęboki niepokój, że nie zrealizujemy programu dostosowawczego do 2012 roku. Biorąc pod 
uwagę zakres przewidzianych prac proszę więc o informację – czy posiadamy przynajmniej 
dokumentację techniczną w celu realizacji tego programu.
 

 
1040/XLV/10

 
Interpelacja  druga  dot.  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  na  Osiedlu  Młodych  przy 
Szkole  Sportowej.  W  związku  z  licznymi  interwencjami  mieszkańców  zwracam  się 
ponownie  do  Pana  Prezydenta  z  pytaniem  kiedy  wykonany  zostanie  podjazd  dla  osób 
niepełnosprawnych od ul. Mikołaja do ul. ZHP.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że problem ten był sygnalizowany w roku 2007, 2008 i 2009.
 
 

1041/XLV/10
 
Panie Prezydencie odpowiedź na interpelację sesyjną nr 964 z 28 stycznia 2010 r. dotyczącą 
informacji  w  serwisie  internetowym  w  sprawie  przystąpienia  miasta  do  egzekucji 
komorniczej wzbudziło moje ogromne zdziwienie. Ponieważ z pisma wynika, że odpowiedzi 
na interpelację powinien udzielić mi radny Rady Miasta. W związku z powyższym zapytuję 
na  jakiej  podstawie,  na  podstawie  jakiego  przepisu  radny  odpowiada  na  interpelację 
skierowaną do Prezydenta Miasta. W uzasadnieniu przestawię odpowiedź na interpelację.
„ W odpowiedzi na Pana interpelację sesyjną nr 964/ XLIII/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w 
sprawie mieszkań zakładowych Huty „Jedność” S.A w likwidacji informuję, że poruszony 
przez Pana problem jest bardzo ważny i trudny. W  celu znalezienia najlepszego rozwiązania 
została  powołana  przez  Prezydenta  Miasta  specjalna  komisja  problematyczna,  która  na 
bieżąco śledzi rozwój sytuacji, a także analizuje prawne możliwości pomocy mieszkańcom 
tych budynków. W skład tej komisji weszło trzech radnych:
- Stanisław Sontag, Grażyna Bartel, Henryk Pesel.”
W dalszej części pisma czytam co następuje „ Jestem pewien, że ww. osoby wyjaśnią Panu 
wszelkie nurtujące Pana kwestie.”
W związku z powyższym w lutym złożyłem ponowną interpelację dot. tego samego tematu na 
którą uzyskałem odpowiedź „ Odpowiadając na pana interpelację sesyjną nr 986/XLIV/10 z 
25.02.2010 roku uprzejmie informuję, że odpowiedź została już Panu udzielona w związku z 
interpelacją nr 964/XLIII/10 z 28.01.2010 roku, której  treść jest tożsama z interpelacją nr 
986/XLIV/10. 
 
W związku z powyższym i tą reklamacją tych interpelacji ponawiam interpelacje nr 964 ze 
stycznia 2010 r. 
 
 



Radny RM
Pan Andrzej Gościniak 
 

1047/XLV/10
 
W związku  z  interpelacją  Pana  Radnego  Roberta  Myrty,  z  której  mogłoby  wynikać,  że 
finansowanie  środkami  zewnętrznymi  na  czyszczenie  ostatnich  trzech  lat,  liczy się  nie  w 
milionach a w setkach złotych, bądź w tysiącach, cytat „200 zł, 600 tys. itd. uprzejmie proszę 
i  taką  zgłaszam  interpelację,  żeby  odpowiedź  na  interpelację  pana  Roberta  Myrty  nr  3 
zgłoszoną dzisiaj otrzymali wszyscy radni na piśmie.
Dwa. W związku z trzecią interpelacją zgłoszoną przez panią Radną Barbarę Roguską,  w 
której polemizowała z Prezydentem co do uprawnień w zakresie oceny Koordynatora Radców 
Prawnych, a tak się składa, że zapoznałem się także z tą interpelacją wnoszę, podobnie jak  
poprzednio, ażeby wszyscy radni otrzymali odpowiedź na interpelację nr 3 zgłoszoną dzisiaj 
przez panią Barbarę Roguską wraz z tekstem pierwotnej interpelacji.
Istotą tych dwóch interpelacji jest to, ażeby Radni mieli przegląd jednej i drugiej strony.




