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Walne Zgromadzenie
Jak co roku, w maju odbędzie się Walne Zgromadzenie członków naszej Spółdzielni. Poniżej publikujemy porządek obrad.
1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Rady
Nadzorczej za 2010 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu,
sprawozdania finansowego (bilansu) za 2010 rok.
7. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe – bilans, rachunek zysku i strat oraz podział nadwyżki bilansowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i oświatowokulturalnej Spółdzielni.

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Komunalnik”
zdrowia, sił i radości
z budzącej się
do życia wiosny

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia najwyższej
sumy zobowiązań przez Zarząd Spółdzielni.
11. Wybór członka Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja – w tym omówienie sposobu realizacji wniosków przyjętych na częściach Walnego Zgromadzenia
w 2010 roku.
13. Przyjęcie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
14. Zakończenie obrad.
W obradach zgodnie ze Statutem mogą wziąć udział wyłącznie członkowie, których obejmuje odpowiednia część
Walnego Zgromadzenia.
Proponowany porządek obrad, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe
(bilans), projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu
i zapoznania się w siedzibie Zarządu Spółdzielni na 14 dni
przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy

Terminy i miejsca obrad 5 części
Walnego Zgromadzenia w 2011 r.
1. Dnia 16.05.2011 r. Jastrzębie Zdrój
Zespół Szkół nr 11
ul. Bronisława Czecha 19a
2. Dnia 17.05.2011 r. Gliwice
Zespół Szkół Łączności
ul. Warszawska 35
3. Dnia 18.05.2011 r. Chorzów +
członkowie oczekujący + osoby
prawne
Gimnazjum nr 8
ul. Ks .Czempiela 52
4. Dnia 19.05.2011 r. Tychy
Szkoła Podstawowa nr 37
ul. Konecznego 1
5. Dnia 20.05.2011 r. Racibórz
Świetlica Klubu Osiedlowego
SM Nowoczesna ul. Książęca 14
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Plany Spółdzielni na 2011 rok

Z

atwierdzony przez Radę Nadzorczą plan finansowo-gospodarczy, w tym plan remontów
na rok 2011 przewiduje do wykonania w tym roku m.in. remont
balkonów przy ul. Brzozowej 11-17
w Chorzowie. Przy ulicy Granicznej
74-80 w Chorzowie będą remontowane klatki schodowe, a przy
Grottgera 14-22 docieplane połacie
dachu. Przy ulicy Konecznego 1119 w Tychach wykonywana będzie
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, a przy numerach
15-19 tej ulicy likwidowane glony
i malowana elewacja. Ponadto planowane jest przystąpienie do realizacji parkingu pod ww. adresem,
po zakończeniu fazy projektowej
uwzględniającej dokumentację inwestorsko-kosztorysową, w tym
wartość przedmiotowego zadania,
planowanego do sfinansowana ze
środków uzyskanych ze sprzedaży
działki przy ul. Konecznego 11-19.
W Tychach przy ulicy Lencewicza
30 modernizowana będzie instalacja
centralnego ogrzewania (wymiana
grzejników na klatkach schodowych
i galeriach), modernizowana instalacja elektryczna (administracyjna)
na klatkach schodowych i galeriach
oraz wykonane będzie ogrodzenie
placu zabaw. Sporo prac przeprowadzanych będzie również przy ulicy
Krakusa 20 w Chorzowie. Wymieniana będzie tutaj instalacja zimnej
wody, centralnej wody użytkowej
i cyrkulacja w dwóch pionach mieszkań, wykonany zostanie dojazd do
budynku, wymieniona przekładnia
windy i remont klatki schodowej.
Z kolei przy ulicy Królewskiej 2
w Raciborzu wymieniane będą liny,
łożyska i koła wind oraz pięć sztuk
pionów wodnych wraz z wyprowadzeniem zaworów podpionowych
na korytarze piwnic. Remont okien
w pomieszczeniach gospodarczych

będzie przeprowadzany przy ulicy
Marusarzówny 2a-6a w Jastrzębiu Zdroju. Przy ulicy Opolskiej 16
w Chorzowie przeprowadzony będzie remont dachu, przy ulicy Pułaskiego 19 w Chorzowie zostanie
wykonane ankrowanie budynku, na
Placu Waryńskiego 4-8 w Chorzowie wymieniane będą cztery sztuki
pionów wodnych. Przewidywany
jest również remont pieców kaflowych, po uzyskaniu stosownych opinii przez firmę specjalistyczną.
W związku z szybszym niż planowano rozpoczęciem robót kanalizacyjnych przez ChorzowskoŚwiętochłowickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, przewidywane jest wykonanie przykanalików
do poszczególnych budynków przy
ul. Katowickiej 158-168 w Chorzowie(o przedmiotowej inwestycji szerzej w artykule na stronie 7).
Wszystkie działania, które zaplanowaliśmy na 2011 rok, a które
w chwili obecnej są w trakcie wykonywania lub nawet zakończone,

podejmowane są z myślą o poprawie zarówno warunków bytowych
naszych mieszkańców, jak i estetyki
wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Jak co roku, wiosną przeprowadzony
zostanie również przegląd placów zabaw. Spółdzielnia zaplanowała także
wykonanie corocznych przeglądów
technicznych, z uwzględnieniem instalacji gazowych, przewodów kominowych, dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd będzie prowadził odpowiednią politykę finansową
w zakresie optymalizacji kosztów.
Spółdzielnia nie zapomina również
o rekreacji i rozrywce. W aktualnym
numerze znajdą Państwo relację
z IX Noworocznego Turnieju Piłki Halowej. W tym roku czeka nas
jeszcze Festyn Rodzinny i tradycyjny
Złaz Rodzinny Spółdzielni Mieszkaniowych. Spółdzielnia nie wyklucza
również innych form działalności kulturalno-oświatowej, jednak wszystko uzależnione jest od środków pozyskanych od sponsorów.

Wybory do Rady Nadzorczej

N

a częściach Walnego Zgromadzenia, które będą miały miejsce
w dniach 16 – 20.05.2011 r., w poszczególnych miastach odbędą
się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2011 – 2014.
Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera każda część Walnego
Zgromadzenia w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
Każdej części służy prawo wyboru po jednym członku Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 681 ust. 3 Statutu, Kandydatów do Rady Nadzorczej można
już zgłaszać w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia do biura Zarządu Spółdzielni, co nie wyklucza
zgłoszenia kandydatów w trakcie obrad. Zgłoszenie kandydata powinno
spełniać warunki określone w § 6810 Statutu Spółdzielni ze szczególnym
uwzględnieniem danych dotyczących zatrudnienia w Spółdzielni, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawania
w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej.
Opracowanie, skład: Wydawnictwo KA
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Rozmowa z Andrzejem Hoffmanem, przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Komunalnik”

Dwie kadencje
— Dwie kadencje przewodniczy Pan Radzie Nadzorczej SM
„Komunalnik”. Na czym polega rola RN w Spółdzielni?
— Rada Nadzorcza ma szereg zadań
do wykonania, ponieważ ściśle określone są one w Statucie, ograniczę się
więc do najbardziej istotnych. Jednym
z nich jest uchwalanie przedstawionych przez Zarząd planów gospodarczo-finansowych i programów działalności oświatowo-kulturalnej. Ponadto
Rada sprawuje nadzór i kontrolę działalności poprzez badanie okresowych
sprawozdań finansowych z jednoczesną oceną wykonywanych zadań gospodarczych. Istotnym zagadnieniem
jest również podejmowanie uchwał
w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania
oraz uchwał w sprawie rozwiązania
stosunku członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru
członków, oczywiście po uprzednim
wnikliwym rozpatrzeniu jego sytuacji
życiowej. Jednym z ważnych zadań
jest również ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia. Nie
bez znaczenia jest także możliwość
bezpośredniego kontaktu członków
Rady z mieszkańcami, zarówno na poszczególnych zasobach, jak i podczas
comiesięcznych dyżurów w siedzibie
Spółdzielni.
— Jak ocenia Pan pracę Rady
dwóch mijających kadencji?
— Uważam, że pracowała konstruktywnie, a ponieważ w skład Rady
wchodzą osoby z poszczególnych
miast, zatem można było szeroko
omawiać tematy dotyczące poszczególnych zasobów. Mimo zmieniającego się z różnych względów jej
osobowego składu wszystkie istotne
dla Spółdzielni sprawy były na bieżąco
zrealizowane.
— Jakie najważniejsze sprawy udało się rozwiązać? Która
z nich dała Panu największą satysfakcję?
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— Cieszę się, że udało się zażegnać
konflikty, jak również rozwiązać problemy, jakie miały miejsce w Spółdzielni, zanim objąłem funkcję przewodniczącego i przed powołaniem
obecnego Zarządu. Za sukces uważam także wprowadzenie wspólnie
z Zarządem równomiernej polityki
remontowej, uwzględniającej potrzeby remontowe nieruchomości
w poszczególnych miastach, jak
również działań mających na celu
ustabilizowanie gospodarki finansowej Spółdzielni. Istotne jest wprowadzenie stosownych mechanizmów
w zakresie windykacji zaległości
czynszowych. Dużą satysfakcją jest
dla mnie oczywiście wprowadzenie
programu termomodernizacyjnego
dla poszczególnych budynków przy
jednoczesnym podjęciu przez Zarząd stosownych działań w zakresie
współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach i z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego, celem uzyskania premii
termomodernizacyjnych
przekładających się na znaczne obniżenie
kosztów danego docieplenia.
Na przestrzeni tych lat podczas dokonywania przez Radę okresowych
przeglądów zasobów, można było
zauważyć, jak z roku na rok zmieniają się na lepsze nasze budynki,
zarówno poprzez zmianę wyglądu
elewacji, klatek schodowych, jak
i przede wszystkim poprawę stanu
technicznego. Nie bez znaczenia
jest również estetyka otoczenia, na
którą wpływ ma utrzymanie w odpowiednim stanie terenów zielonych oraz sukcesywne odnawianie
i rekonstrukcja placów zabaw.
— Największa porażka?
— Analizując miniony okres, nie
mogę stwierdzić, że w czasie kadencji wystąpiło zdarzenie, które
miałbym określić mianem porażki.
— W jakiej kondycji obecnie
znajduje się Spółdzielnia? Jakie jej są największe problemy,
potrzeby?

— Spółdzielnia jest w bardzo dobrej kondycji .A problemy? Nie mówiłbym raczej o problemach ale
o potrzebach związanych przede
wszystkim z utrzymaniem w dobrym stanie technicznym tej części
z naszej substancji mieszkaniowej,
której wiek w wielu wypadkach to
ponad 100 lat. Posiadanie wiekowej
substancji mieszkaniowej wymaga dużych nakładów remontowych
a co za tym idzie finansowych. Jednak środki uzyskiwane z odpisów
na fundusz remontowy z tych budynków są nie współmierne do potrzeb. Mimo to konsekwentnie prowadzona jest polityka remontowa
na ww. budynkach a dla wszystkich
zasobów została w ostatnim okresie
opracowana pięcioletnia strategia
remontowa. Stopień realizacji uzależniony jest jednak od wielkości
wzrostu różnego rodzaju kosztów na
przestrzeni następnych lat.
— Jakie widzi Pan kierunki rozwoju Spółdzielni?
— Przede wszystkim powiększenie
zasobów poprzez wybudowanie nowych budynków na zasadach deweloperskich. Jednakże przedstawione
zadania wymagają wiele rozwagi
i stosownych analiz, bowiem zmieniające się co chwilę przepisy dotyczące Spółdzielni Mieszkaniowych,
jak również brak stabilizacji na rynku
nieruchomości mają istotny wpływ
na prowadzenie właściwej polityki
rozwoju. Skoro jestem „przy głosie”, to skorzystam z okazji i pozwolę sobie tą drogą złożyć serdeczne
podziękowanie wszystkim osobom
działającym w Radzie Nadzorczej
w różnych kadencjach, członkom
Zarządu, pracownikom Spółdzielni
jak również wielu mieszkańcom za
bardzo dobrą i owocną współpracę
przekładającą się na – jak już wspomniałem – dobrą i stabilną kondycję
Spółdzielni.
Oprac.: (KJ)
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Dziewiąty Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej SM „Komunalnik”

Dobra zabawa i zacięte rozgrywki
W sobotę, 19 lutego na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego w Chorzowie odbył się kolejny Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej, organizowany
przez naszą Spółdzielnię. Oto fotoreportaż z imprezy.

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych drużyn wraz
z przewodniczącym Rady Nadzorczej i prezesem Zarządu.

„Atria”.

Turniejowe rozgrywki.
Turniejowe rozgrywki.
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„SM „Komunalnik i przyjaciele”
kontra „Gwiazdy sportu i dziennikarze”.

Grupa akrobatyki sportowej dała występ w przerwie meczu pokazowego.

Relację z Turnieju zamieszczamy na następnej stronie.
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Dziewiąty Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej SM „Komunalnik”

Dobra zabawa i zacięte rozgrywki

W

sobotę, 19 lutego na terenie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu przy
ul. Gen. H. Dąbrowskiego w Chorzowie odbył się kolejny Noworoczny
Turniej Halowej Piłki Nożnej, organizowany przez naszą Spółdzielnię.
W turnieju wzięło udział siedem drużyn: Brzozowianie z Chorzowa, KSV
Planty z Chorzów, FC Kalina Chorzowa, Niebieskie Gazele z Chorzowa,
Power z Chorzowa, Ogrodnik z Tychów i Królewscy II z Racibiorza. By
wyłonić najlepszych, rozegrano łącznie 13 meczów.
Wygrała drużyna Brzozowianie,
która wystąpiła w składzie: Dominik Tim (kapitan drużyny), Tomasz Pogoda, Jacek Belczyk,
Krzysztof
Krzywoń,
Adam
Mania, Adrian Matysik, Kamil
Skiba, Mateusz Kiełbasa, Sebastian Parma, Damian Janek.
Drugie miejsce zajęła drużyna KSV
Planty, a trzecie FC Kalina.
Najlepszym strzelcem Turnieju został Tomasz Pogoda z drużyny Brzozowianie, najlepszym bramkarzem
– Patryk Latka z drużyny KSV
Planty, a najlepszym zawodnikiem
– Mariusz Marszel z drużyny KSV
Planty.
W ramach Turnieju rozegrano pokazowy mecz pomiędzy reprezentacją
SM „Komunalnik” i jej przyjaciółmi
a drużyną Gwiazd Sportu i Dziennikarzy. Na boisku wystąpili między innymi: Mariusz Śrutwa, Jan Furtok, Mirosław Jaworski, Piotr
Lech, Dariusz Gąsior, Ryszard
Saratowicz – prezes Zarządu,
Edward Mandera – członek Rady
Nadzorczej, Grzegorz Wiecha –
członek Rady Nadzorczej, Marian
Salwiczek – wiceprzewodniczący
Rady Miasta Chorzów, Zbigniewa Cieńciała, Mariusz Klimek,
Marek Stebnicki, Henryk Górnik. Po emocjonującym meczu
zwyciężyła drużyna Gwiazdy Sportu
i Dziennikarze z wynikiem 4:2.
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Turniej otworzyli prezes Zarządu Ryszard Saratowicz wraz z przewodniczącym Rady Nadzorczej
Andrzejem Hoffmanem.

Turniej swą obecnością uświetniło
wielu gości, w tym prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Chorzów Marek Kopel, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Rady Miasta Chorzów Ryszard Sadłoń, przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów Halina
Hiltawska, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie Alina Zawada.
O gorącą atmosferę i sportowego
ducha zadbały dziewczęta z grupy
tanecznej Cheerleaders „Atria”.
Odbył się także pokaz akrobatyki
sportowej, który zaprezentowali:
Agnieszka Rawinis, Karolina
Nowak i Marta Śrutwa.
Jak co roku, zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe. Spółdzielnia zapewniła
ciepły posiłek i napoje, a drużynom
i mieszkańcom spoza Chorzowa
bezpłatny transport. Wszystko to
dzięki współorganizatorom i sponsorom Turnieju, którym na łamach

Biuletynu chcielibyśmy serdecznie
podziękować. A są to: Urząd Miejski w Chorzowie, MORiS Chorzów, Ognisko TTKF Chorzów,
PKO BP SA w Chorzowie, ING
Bank Śląski w Chorzowie, Firma KOW BUD z Chorzowa,
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
z Sosnowca, Zakład Ogólnobudowlany Mierzwiak – Włodarczak ze Świętochłowic, Zakład
Kominiarski Roman Gruszka z Tychów, Firma ERGO ze
Świętochłowic, PPHU Komunalnik z Jastrzębia Zdrój, ista
Polska Sp z o.o. z Katowic,
Firma „Mieszczanin” z Mysłowic, Bipromet Ecosystem Sp.
z o.o. z Katowic, Metrona Polska z Warszawy, Firma TĘCZA
z Gliwic.
Z niecierpliwością młodzież czeka
już na mający się odbyć w przyszłym
roku jubileuszowy X Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej, na
który szykujemy specjalne atrakcje
i niespodzianki.

kwiecień 2011 • Nr 1 • BIULETYN

Wiosenne porządki

W

iosna coraz bliżej i wszyscy z utęsknieniem czekamy na pojawienie się liści
na drzewach, zielonych krzewów
i skwerów. Jednak, jak co roku, po
stopnieniu śniegu naszym oczom
ukazują się zanieczyszczone trawniki. Utrzymywanie przez dozorców
czystości na skwerach, trawnikach
i uliczkach nie oznacza, że mają oni
również obowiązek sprzątać po nas.
Znane powiedzenie mówi „chcesz
coś zmienić, zacznij od siebie”. Aby
na naszych osiedlach mieszkało nam
się przyjemnie, o porządek i czystość musimy zadbać sami. Każdy
z nas, niezależnie od tego, czy jest
dorosłym, czy dzieckiem, powinien
dawać dobry przykład innym.
Od lat powtarzającym się problemem są zalegające na skwerkach
i trawnikach psie odchody. Przypominamy więc posiadaczom czworonożnych pupili o obowiązku usuwania tych zanieczyszczeń z miejsc
publicznych oraz prowadzeniu ich na
smyczy i w kagańcu.

Innym problemem jest wyrzucanie
śmieci, odpadków i niedopałków papierosów przez okna i z balkonów.
Takie zachowanie świadczy o bezmyślności i braku kultury. Gnijące
resztki stanowią poważne zagrożenie epidemiologiczne i z pewnością
zwabią do naszych bloków szczury
i myszy.
Kolejną istotną sprawą związaną
z utrzymaniem czystości na osiedlach jest prawidłowa segregacja
śmieci, polegająca na wrzucaniu ich
do odpowiednich pojemników, a nie
pozostawianie ich przy murku lub
poza murkiem śmietnika. Przypominamy również, że kosze stojące
przy trawnikach służą wyrzucania
drobnych odpadków, a nie do wrzucania do nich worków ze śmieciami,
wyniesionych z domu. Do tego celu
służą kontenery.
Wiosna może być najpiękniejszą
porą roku, jednak wszystko zależy
od nas samych.

Oferujemy do sprzedaży niżej wymienione
lokale mieszkalne:

Ruszyło
długo
oczekiwane
zadanie

Z

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami, realizacja budowy
kanalizacji w rejonie ulicy Katowickiej 158-168 w Chorzowie weszła
już w fazę wykonawczą.
Zatem wieloletnie starania Zarządu
w przedmiotowym zakresie przyniosły stosowny efekt, pozwalający nie
tylko na uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w tym rejonie, jak
również umożliwiający w przyszłości
realizację budowy budynków wielorodzinnych.
Inwestorem jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o,
które finansuje warte kilka milionów
zadanie, jednocześnie nadzorując
wybranego przez siebie wykonawcę.

• Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,60 m2 w Chorzowie
przy ul. Pułaskiego 8/1 wyposażony w instalację wodną,
kanalizacyjną, elektryczną, gazową położony na parterze, w skład
którego wchodzą 2 pokoje, kuchnia, wc.

Spółdzielni pozostaje jedynie do realizacji wykonanie przykanalików do budynków, których koszt szacuje się na
kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.

• Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,70 m2 w Chorzowie
przy ul. Katowickiej 102/1 wyposażony w instalację wodną,
kanalizacyjną, elektryczną, gazową położony na parterze w skład,
którego wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc.

W oparciu o stosowny harmonogram
dostarczony przez inwestora, mieszkańcy przedmiotowych budynków na
bieżąco będą informowani o przebiegu prac w rejonie ich nieruchomości.

• Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,90 m2 w Chorzowie
przy ul. Katowickiej 106/1 wyposażony w instalację wodną,
kanalizacyjną, elektryczną, gazową położony jest na parterze,
w skład którego wchodzą 1 pokój, kuchnia.
• Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,00 m2 w Chorzowie
przy ul. Katowickiej 164/3 wyposażony w instalację wodną,
kanalizacyjną, elektryczną, położony jest na drugim piętrze, w skład
którego wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc.
• Lokal użytkowy o powierzchni 20,50 m2 w Chorzowie przy
ul. Katowickiej 102 położony na parterze.

Bliższe informacje można uzyskać
w dziale członkowskim pod numerem telefonu
246 -16 -25, 246 -61 -12 wew. 36
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Oczywistą sprawą jest, że w przypadku realizacji takiej inwestycji występują różnego rodzaju uciążliwości,
z którymi mieszkańcy muszą się liczyć, a my ze swej strony dołożymy
starań aby były jak najmniejsze.
W tym miejscu należy serdecznie
podziękować ówczesnym władzom
miasta, Zarządowi ChorzowskoŚwiętochłowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji i Radzie Miasta za ogromny wkład w tym
podjęcie
odpowiednich
decyzji
umożliwiających wdrożenie ww. inwestycji.
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