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Woda w górę o 15% 2000 złotych czekaNa 
stronach:

Czytaj str. 27

ul. Walerego Wróblewskiego 57 ul. Walerego Wróblewskiego 45

Zapraszamy do wspólnej  zabawy! ! !

I część: 4. czerwca (poniedziałek)
obradują Członkowie z osiedli:  

„Centrum”, „Michałkowice”, „Bańgów”  
i Członkowie oczekujący

II część: 5. czerwca (wtorek)
obradują Członkowie z osiedli:  

„Chemik” i im. J. Tuwima

III część: 6. czerwca (środa)
obradują Członkowie z osiedli:

„Młodych” i „Węzłowiec”

Początek wszystkich części WZ – 1700

Walne Zgromadzenie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DK „Chemik”:

Z i e lony  Konkurs  2012

Piknik w Bańgowie  
23.  06 od 1500

30.  06 od 1400

Powitanie Lata - Rynek Bytkowski

Pamiętaj o Walnym!!!

Spółdzielnie dla niebogatych
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ciąg dalszy na str. 3

ul. Niepodległości 26

ul. Hermana Wróbla 4B i 5B

Garaże przy ulicy Niepodległości 

Os. „Chemik”  
ul. Walerego Wróblewskiego 45 - Drzwi 

naprawione. Nie szarpać!”, a tu proszę...

Kompletnie zniszczona lampa uliczna  
- garaże przy wymiennikowni os. „Węzłowiec”

Osiedle „Młodych”

Os. im. Juliana Tuwima

2000 z ło tych  czeka

Pod koniec ub.r. informowali-
śmy o zniszczeniu ogro-

dzenia boiska wielofunkcyjnego przy 
ul. Wojciecha Korfantego. Sprawca 
17-letni Patryk R. został ujęty, a przy 
okazji toczącego się innego postępo-
wania w sprawie zaboru mienia przy-
znał się do zdewastowania (czyn ka-
ralny z art. 288 §1 k.k.) ogrodzenia, bo 
„nie chciał przez nie przeskakiwać”.

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śl. 
na podstawie art. 21 par. 2 ustawy o po-

stępowaniu w sprawach nieletnich posta-
nowił umorzyć postępowanie. Spółdziel-
nia znając sprawcę i dysponując posta-
nowieniem wystąpi do rodziny o pokry-
cie szkody, a z chwilą odmowy wyrów-
nania strat wystąpi przeciwko wandalowi 
z powództwem cywilnym i będzie docho-
dzić należnych pieniędzy za wyrządzo-
ną szkodę. Tak więc nie ma taryfy ulgo-
wej dla sprawców o ile ich czyny zostaną 
udokumentowane, a ich epilog znajdzie 
się w sądzie.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

2000 złotych czeka
Poszukiwani pseudografficiarze
Podobny finał może czekać spraw-

ców innych dewastacji, tym bardziej, 
że Zarząd SSM postanowił nagro-
dzić pieniężnie kwotą 2000 złotych 
każdą osobę, która skutecznie wska-
że wandala a jego czyn zostanie mu 
udowodniony. Teraz poszukiwani są 
pseudografficiarze, którzy obsmaro-
wali elewacje domów, garaży w osie-
dlu „Młodych” i im. Juliana Tuwima 
– patrz zdjęcia. Osoby posiadające ja-
kiekolwiek wiadomości mogące wska-
zać i ujawnić sprawców proszone są 
o kontakt z Działem GZM – dyskrecja 
zapewniona.

Zadziwiające bywają zachowania 
i nie będziemy snuć domysłów o po-
wodach, ale chyba coś jest nie tak, 
gdy świeżo naprawione drzwi wejścio-
we do budynku przy Walerego Wró-
blewskiego 45 – patrz zdjęcie – opa-
trzone na dodatek kartką „NIE „SZAR-
PAĆ” muszą być ponownie remonto-
wane, bo szyba nadaje się tylko do 
wymiany. Jeżeli ktoś zrobił to na złość, 
to zrobił też sobie, bo za naprawy 
uszkodzeń nie płaci nikt inny jak każ-
dy zamieszkały.

A na osiedlach:
„Centrum”

- ul. Komuny Paryskiej 1 – znisz-
czono 2 samozamykacze,

- ul. Kolejowa 1 – zniszczono oświe-
tlenie przy wejściu do klatki schodowej 
i wewnątrz.

„Chemik”
- ul. Walerego Wróblewskiego 45 – 

stłuczono szybę w drzwiach wejścio-
wych.

„Młodych”
- al. Młodych 15 – wybito szyb-

kę w drzwiach wejściowych do klatki 
schodowej,

- ul. Niepodległości 26, 28, 30 – zo-
hydzono elewacje budynków i garaży.

im. Juliana Tuwima
- ul. Wojciecha Korfantego 14A – 

zdewastowano skrzynkę na reklamy,
- ul. Hermana Wróbla 2 - 3 – wyma-

lowano grafiki na elewacji,
- ul. H. Wróbla 3B – zdewastowano 

drzwi do ganku piwnicznego, uszko-
dzono płytki ścienne,

- ul. H. Wróbla 4B, 5B – wymalowa-
no grafiki na elewacjach,

- ul. H. Wróbla 6A – zdewastowa-
no drzwi wejściowe i wyrwano samo-
zamykacz.

„Węzłowiec”
- ul. Władysława Jagiełły 41 – skra-

dziono lampę oświetleniową przy ga-
rażach, koszt lampy około 540,00 zł.

- ul. Wł. Jagiełły przy wymienni-
kowni – kompletnie zdewastowano 
lampę na wysięgniku. pes



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2012

12,07 zł/m3 12,07 zł/m3 12,07 zł/m3 12,07 zł/m3

Woda i  śc ieki  w górę o 15,3%

Uchwałę nr 13/XIX/12 o zatwierdze-
niu Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odpro-
wadzenia ścieków dla mia-
sta Siemianowice Śląskie... 
przyjęto 12 głosami „za”, 
przy 6 „przeciw” i 3 wstrzy-
mujących się.

Przeciw podwyżce byli 
radni: Grażyna Bartel, Zbi-
gniew Krupski, Jerzy Ku-
rzawa, Barbara Merta, Ra-
fał Piech, Karol Termin. 
Wstrzymali się: Jolanta Ko-
piec, Klaudiusz Michna, 
Jacek Rzepczyk, nieobecni byli: To-
masz Blacha i Barbara Roguska.

Nowa, łączna, stawka za wo-
dę i ścieki wynosi 12,07 zł/m3 
– woda 5,65 zł/m3, ścieki: 6,42 
zł/m3 – wszystkie kwoty brut-
to z 8% VAT. Dotychczasowa 
stawka za wodę i odprowa-
dzanie ścieków wynosi w na-
szym mieście 10,47 zł/m3.

Zdaniem Zarządu SSM nowe 
ceny były nieuniknione, gdyż 
wszyscy obserwujemy wzrost 
kosztów utrzymania, jednak 
nie wydaje się, by było uza-
sadnione podniesienie ceny 
aż o 15,3%. Wątpliwości takie 
podczas sesji – czytaj niżej 
– w imieniu mieszkańców za-
sobów SSM i pozostałych od-
biorców przedstawił radny Zbi-
gniew Krupski, reprezentują-
cy „Nasz Dom”, który mówił 
nam, że podwyżka jednocyfro-
wa byłaby jeszcze do przyję-
cia. Z wyliczeń Zarządu wyni-
ka, że w konsekwencji tej de-
cyzji SSM – czytaj mieszkańcy 
– będzie zmuszona zapłacić za 
wodę rachunki większe rocznie 
o 1 milion 150 tysięcy złotych.

A na sesji
W czasie obrad Rady Miasta o zmia-

nie taryfy opłat za wodę i ścieki wypo-
wiadali się zarówno prezydent mia-
sta – Jacek Guzy, skarbnik – Hen-
ryk Falkus, radni, jak i prezes Wodo-
ciągów Siemianowickich Aqua-Sprint 
spółka z o.o. – Piotr Komraus.

Jako pierwszy głos zabrał Jerzy 
Kurzawa (Solidarna Polska), który 

wniósł zdanie odrębne do uchwały. 
Zauważył, że radni w zasadzie nie 

mieli i nie mają wpływu na propono-
waną wysokość stawek. Te, ustala-
ją w tym przypadku wyłącznie Wo-
dociągi Siemianowickie Aqua-Sprint 
spółka z o.o., przedstawiając je póź-
niej prezydentowi miasta, następnie 
Radzie. Zbigniew Krupski („Nasz 
Dom” wchodzi w skład Forum Sa-

morządowego) mówił: Jestem pełen 
uznania dla Aqua-Sprint za działa-
nia, jakie podejmuje i osiągane wy-
niki finansowe. Mam duże wątpliwo-
ści, co do proponowanej procento-
wej wysokości ustalonych Taryf. Nie 
jestem przeciwny podniesieniu sta-

wek, byłoby to nieżyciowe 
i nieprawdziwe. Swoje wąt-
pliwości i niejasności przed-
stawiłem obszernie na po-
siedzeniu Komisji Finanso-
wo-Budżetowej. Następnie 
prowadzący sesję przewod-
niczący RM – Adam Cebu-
la udzielił głosu Jolancie 
Kopiec (SLD), która zwró-
ciła uwagę, że wszystko 
idzie w górę. Wyraziła też 
pogląd, iż kosztem obniże-

nia stopy życia mieszkańców, spółka 
Aqua-Sprint będąca w 100% własno-

ścią miasta, chce powięk-
szać swoje zyski. Następnie 
głos zabrała Anna Zasada-
-Chorab (Platforma Obywa-
telska). – Długo debatowa-
liśmy w klubie nad tą spra-
wą. Wodociągi Siemiano-
wickie Aqua-Sprint to nasza 
spółka, więc powinniśmy ją 
wspierać. Dzięki niej wiele 
inwestycji udało się zrealizo-
wać. Ciekawe, co byśmy mó-
wili, gdyby stawki te narzuci-
ła nam spółka z zewnątrz – 
zastanawiała się. Wszyscy 
oczywiście chcemy, by ceny 
były jak najniższe, ale trze-
ba spojrzeć na to racjonal-
nie, podjąć niepopularną de-
cyzję. Podwyżki są nieunik-
nione. Radny Jerzy Bec-
ker (Forum Samorządowe) 
wypowiedział się w podob-
nym tonie. Przypomniał, że 
w przeszłości temat podwy-
żek stawek opłat za wodę, tu 
w sali, budził wielkie emocje. 
Stwierdził też, iż proponowa-
ne podwyżki nie są wygóro-

wane. – W ciągu dwóch ostatnich lat 
nie mieliśmy wzrostu cen za wodę.

Jako kolejny wypowiedział się prezy-
dent miasta Jacek Guzy. Zgodził się 
z przedmówcami, że podwyżki muszą 
być. – Interes miasta to interes jego 
mieszkańców. Jeśli chcemy mieć wy-
soką jakość wody, musimy niestety za-

46% wzrostu
Do chwili rozpoczęcia faktycznej działalności, czyli prze-

jęcia sieci od RPWiK Katowice i rozpoczęcia świadczenia 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez Aqua-Sprint 
spółka z o.o., tj. do 1. 01. 2010 r. cena wody i odprowadze-
nia ścieków wynosiła 8,26 zł/m3.

Z chwilą podjęcia działalności, czyli od 1. 01. 2010 r.  
do 30. 06. 2011 r. stawka wynosiła 9,44 zł/m3.

Od 1. 07. 2011 r. do 30. 06. 2012 r. stawka wynosi 10,44 zł/m3 
Od 1. 07. br. za wodę i ścieki zapłacimy: 12,07 zł/m3

Uwaga wszystkie kwoty brutto.

WODA
+

ŚCIEKI

12,07 zł/m3

Podczas XIX sesji Rady Miasta Siemianowic Śląskich, odbyła się  
 24 maja br., podjęto uchwałę o podwyżce ceny wody i ścieków  

od 1 lipca br. – będzie obowiązywać do 30 czerwca 2013 roku. Głosy obec-
nych w sali radnych były w tej kwestii podzielone, jednak większość uzna-
ła wzrost jako nieuchronny i potrzebny.
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inwestować. Jeżeli z kolei nie wprowa-
dzimy tych podwyżek, to kwestia ta bę-
dzie musiała być uwzględniona w bu-
dżecie miasta. Wówczas będziecie mu-
sieli wybrać, komu zabrać, czy na 
przykład pomocy społecznej czy służ-
bie zdrowia – mówił zwracając się do 
radnych. Chwilę później o aspektach 
finansowych mówił Skarb-
nik Miasta – Henryk Fal-
kus: Materiał, który otrzyma-
łem dotyczy analizy ekono-
micznej Taryf zaproponowa-
nych przez Wodociągi Sie-
mianowickie Aqua-Sprint 
spółka z o.o. wraz z opinią 
biegłego rewidenta. Muszę 
stwierdzić, że mamy po raz 
pierwszy do czynienia z part-
nerem. Patrząc z punktu wi-
dzenia finansów publicznych w spra-
wie wspomnianej spółki, nienastawia-
jącej się na maksymalny zysk, zwraca 
uwagę fakt, że całość jej zysków prze-
znaczana jest na kwestie inwestycyj-
ne. Falkus ocenił również, iż dane, ja-
kie otrzymał od Aqua-Sprint są w pełni 
wiarygodne. Radna Forum Samorzą-
dowego Marzena Ziaja podkreśliła, że 
podwyżka w tej sytuacji jest jak najbar-
dziej racjonalna, zdroworozsądkowa. 
– Zastanówmy się, ile z tych pienię-
dzy zawartych w cenie wody, wraca do 
mieszkańców w postaci inwestycji, na 

przykład przy zmodernizowanej prze-
pompowni, zamontowanych hydran-
tach. Powtórzyła też za prezydentem 
zdanie, że jeśli nie będzie podwyżek, to 
gdzieś, komuś trzeba będzie „obciąć”.

Karol Termin (Stowarzyszenie 
Mieszkańców Siemianowic) z opozy-
cji zwrócił uwagę, że przyszłym ro-

ku prawdopodobnie również czeka-
ją nas kolejne podwyżki za odprowa-
dzanie ścieków, a będzie to związane 
z zakończeniem okresu przejściowe-
go dla oczyszczalni ścieków i karami 
za brak spalania osadów ściekowych, 
które będą musiały zostać ujęte. Jako 
ostatnia z radnych wypowiedziała się 
ponownie Jolanta Kopiec (SLD). Jej 
wątpliwości wzbudziło jedno z podsta-
wowych zadań realizowanych przez 
spółkę w 2012 roku, dotyczące „utrzy-
mania obniżonego poziomu strat wody 
nie większy niż 19%”. – To bardzo du-

żo – mówiła – Mam nadzieję, że wynik 
ten będzie w przyszłości poprawiany 
i jeszcze ograniczymy te straty. 

Po niespełna godzinnej wymianie po-
glądów, głos zabrał prezes Aqua-Sprint 
spółka z o.o. – Piotr Komraus, obszer-
nie wyjaśniając wszystkie wątpliwości, 
uzasadniając konieczność podwyższe-

nia stawek opłat za wodę 
i ścieki oraz przedstawiając 
pokrótce zrealizowane inwe-
stycje i plany – Trudno jest 
podwyższać aż o 15%. Kie-
dy przejmowaliśmy trzy la-
ta temu wodociągi, mieliśmy 
praktycznie obumarłą infra-
strukturę wodną. Naszym ce-
lem było i jest, by zapewnić 
szczelną sieć wodociągów 
i kanalizacji, która będzie dłu-

go służyć mieszkańcom. Do tego dą-
żymy – podsumował prezes Wodo-
ciągów Siemianowickich Aqua-Sprint 
spółka z o.o. W odpowiedzi na wątpli-
wości Jolanty Kopiec powiedział z ko-
lei, że aktualnie straty wody wynoszą 
17,4%. – Biorą się one między innymi 
z płukania sieci, nieprzewidzianych wy-
padków, jak pożary czy parowania. To 
taka woda, której nie da się ująć w fak-
turach. My wciąż poprawiamy ten wy-
nik. Chcemy, by docelowo straty te by-
ły na poziomie nie większym niż 12%. 

pes, Rafał Grzywocz

Odczyty wodomierzy  
od 25. do 28. 06. br.

Zgodnie z Regulaminem rozliczania wody, przy zmia-
nie ceny powyżej 10%, Spółdzielnia zobowiązana jest 
do przeprowadzenia dodatkowych odczytów zużycia wo-
dy. Odczyty przeprowadzone zostaną od 25 do 28 czerw-
ca, za wyjątkiem budynków, które objęte są odczytem po-
dzielników kosztów ogrzewania na koniec maja i w czerw-
cu. Szczegółowe terminy podane zostaną na dodatkowych 
ogłoszeniach.

- Lato przidzie, a co za tym idzie, piknik bydzie. W osiedlu „Bańgów” 23 czerwca, w sobotę, od 15.30 przy kręgu ta-
necznym rozpocznie się impreza, w zasadzie będąca hucznym przywitaniem lata. Sporo atrakcji przygotowali z tej 
okazji wspólnie Rada Osiedla, administracja oraz Dom Kultury „Chemik”. Nikogo specjalnie nie trzeba zachęcać do 
przyjścia. Piknik ma już swoją przez lata wyrobioną markę. 

Program imprezy przedstawia się następująco:
15.30 – 16.00 – występ dzieci z Zespołu Szkół nr 1 

w Bańgowie
16.00 – 17.00  – Bogdan Wantuła i jego goście
17.00 -  18.30 – zespół muzyczny „Szwagry”
18.30 – 20.30 – śląskie klimaty z Andrzejem Potępą
20.30 – 22.00 – biesiada disco-polo z zespołem „Onyx”

Podczas festynu na pewno będzie można co nieco prze-
kąsić i czegoś się napić. Wieczorem zrobi się jeszcze lepszy 
klimat, gdy to zapłonie tradycyjne ognisko. ZAPRASZAMY!

…i ruszyła budowa boiska
Tak jak zapowiadano, rozpoczęła się budowa nowego 

(w miejscu starego) boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, w osiedlu „Bańgów”. Inwestycja jest 
efektem porozumienia zawartego między Urzędem Mia-
sta a Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Teraz tyl-
ko patrzeć, jak będzie ono rosło i rosło… W drugiej połowie 
lipca br. planowane jest jego ukończenie i otwarcie. 

Nowy obiekt o powierzchni 1 880 m2 zaprojektowano 

w formie ogrodzonego, utwardzonego placu o nawierzch-
ni poliuretanowej. Tak więc o starej, zużytej nawierzchni 
żużlowej można już zapomnieć. Podobnie, jak na innych 
takich boiskach wybudowanych na terenach SSM, dzieci 
i młodzież będą miały możliwość spróbowania gry w różne 
dyscypliny sportowe. Pogramy w piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę oraz tenis. A to wszystko w określone dni, zgod-
nie z ustalonym regula minem. Sprzęty, takie jak bramki, 
kosze, siatki przechowywane będą w przylegającym ma-
gazynie. Boisko będzie miało też gospodarza. Brzmi nie-
źle, prawda? A to nie wszystko. Wokół obiektu powstaną 
chodniki, przy których znajdować się będą ławki dla space-
rowiczów albo kibiców. Co jeszcze istotniejsze, wzdłuż uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie wygospodarowanych zosta-
nie 15 nowych miejsc parkingowych dla samochodów, czy-
li wykonany zostanie kolejny kroczek w kierunku minimali-
zacji tego problemu w tym osiedlu. Tak w zarysie wygląda 
plan tej wielkiej inwestycji. 

Więcej szczegółów podamy w kolejnych wydaniach „Mo-
jej Spółdzielni”. Rafał Grzywocz

A w Bańgowie piknik…
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Zjawisko współdziałania, łączenia 
starań jednostek dla realizacji wspól-
nych celów samopomocy czy 
samoobrony wobec różnego 
rodzaju zagrożeń, znane jest 
niemal od początku ludzkości 
i to w wielu formach. 

Już tworzenie się pradaw-
nych osad, takich jak nasz ro-
dzimy Biskupin, miało na ce-
lu dobro ogółu pewnej spo-
łeczności. Budowano, go-
spodarowano i broniono się 
przed wrogiem własnymi si-
łami, w interesie wszystkich. 
Z czasem dawne plemiona 
czy szczepy rozpadały się na 
mniejsze struktury, znacznie 
słabiej już powiązane. Wpły-
wał na to cywilizacyjny rozwój 
człowieka, który doprowadził 
do rozerwania więzi plemien-
nych. 

Jednak idee wspólnotowe 
powracały. Ludzie w pojedyn-
kę często sobie nie radzili i je-
dyną deską ratunku dla nich 
okazywały się właśnie wspól-
noty budowlane, mieszkanio-
we, zapewniające im dach 
nad głową i podstawy do ży-
cia. Nieraz, oprócz mieszka-
nia razem, bytowanie w ta-
kiej wspólnocie opierało się 
na wspólnej uprawie ziemi, 
dzieleniu i spożywaniu plo-
nów, wychowywaniu potom-
stwa. Mijały kolejne stulecia.

Żyjący na przełomie XV 
i XVI wieku wielki angiel-
ski myśliciel – Tomasz Mo-
rus, w swoim dziele „Utopia” 
snuł wizję idealnej wspólnoty, 
opartej o jasne zasady. Po-
dobne wizje przedstawił na 
początku XVII wieku włoski filozof – 
Tomaso Campanella. W pracy „Mia-
sto słońca” ukazał model wspaniałych 
osiedli miejskich.

W obu przypadkach były to jedynie 
wizje. Za to francuski myśliciel, propa-
gator ustroju pozbawionego przymusu 
i twórca terminu „feminizm” – Charles 

Fourier opracował w pierwszej poło-
wie XIX wieku ideę budowania wspól-

not, nazwanych przez niego falanste-
rami, tj. wspólnoty równych i wolnych 
ludzi zarządzającej własnym miastem.

Robert Owen, żyjący na przełomie 
XVIII i XIX wieku, wywarł niebagatel-
ny wpływ na rozwój przyszłej spół-
dzielczości. Udało mu się opracować 
projekt swoistej wspólnoty, również 

mieszkaniowej, nazwanej „Nową Har-
monią”. Idea ta polegała na stworze-
niu gminy, w której mieszkańcy mie-
liby mieszkać oraz pracować w prze-
myśle, a także na roli, mając jedno-
cześnie do dyspozycji potrzebne insty-
tucje społeczno-gospodarcze. Nieste-
ty i owenowskich wspólnot żywot był 
krótki. Najdłuższa bowiem przetrwa-
ła 4 lata. Jednak to właśnie Roberta 
Owena uważa się za pioniera ruchu 
spółdzielczego. Dzięki niemu, w 1835 

roku powstało w Ameryce 
Północnej stowarzyszenie 
dla klas i narodów – Asso-
ciation off All Classes of All 
Nations, którego dążeniem 
było między innymi stworze-
nie centralnej spółdzielni po-
siadającej swoje oddziały we 
wszystkich częściach świa-
ta. Natomiast w Polsce, wte-
dy pod zaborami, zwolenni-
kami wspólnego działania, 
więc swoistymi prekursora-
mi spółdzielczości byli: Stani-
sław Staszic – w 1812 r. za-
łożył mające charakter spół-
dzielni Towarzystwo Rolni-
cze Hrubieszowskie i ks. Sta-
nisław Stojałowski – pod 
koniec XIX w. propagujący 
zakładanie chłopskich kółek 
rolniczych, działał na Śląsku 
Cieszyńskim i w Galicji. Ta je-
go działalność nie przyspo-
rzyła mu przychylności wśród 
kościelnych hierarchów.

Powstały z biedy
Narodziny spółdzielczo-

ści jako ruchu społeczno-go-
spodarczego przypadają na 
pierwszą połowę XIX wieku. 
Na jej rozwój miało wpływ 
kilka czynników, w tym po-
głębianie się problemu zwią-
zanego ze ubożeniem ludzi. 
W Anglii, w okresie „rewolu-
cji przemysłowej”, zaczęły po-
wstawać w ośrodkach robot-
niczych pierwsze stowarzy-
szenia spożywcze, których 
założeniem było organizowa-
nie wzajemnej pomocy. Jed-
nak nie funkcjonowały one 

długo – upadały, a powodem tego by-
ła niegospodarność i filantropijne me-
tody działalności handlowej, sprzecz-
ne z zasadami ekonomii. 

W sierpniu 1844 roku grupa 28 ubo-
gich, oszukiwanych przez prywat-
nych sklepikarzy tkaczy, zorganizo-
wała w Rochdale, niewielkim mieście 

O początkach spółdzielczości w świecie - część 1

Zaczęło się w Rochdale
Bieżący rok uznany został przez ONZ za Międzynarodowy Rok Spółdziel-

czości. Ukłon międzynarodowej społeczności w kierunku spółdzielczo-
ści nie jest przypadkowy. Spółdzielczość działa praktycznie we wszystkich 
państwach na całym świecie i skupia grubo ponad miliard ludzi tworzących 
i działających w spółdzielniach różnego typu od produkcyjnych po inwali-
dów, socjalne. W wielu krajach spółdzielczość jest znaczącym partnerem 
handlowym, gospodarczym.

Zasady roczdelskie
1. Otwarte członkostwo.
2. Demokratyczne zarządzanie i sprawowana kontrola 

przez organa spółdzielni wybierane w wolnych i na 
zasadzie równości przeprowadzanych wyborach.

3. Podział nadwyżki wśród członków w stosunku do ich 
udziału w zakupach.

4. Ograniczone oprocentowanie udziału.
5. Sprzedaż za gotówkę.
6. Działalność społeczno-wychowawcza.
7. Neutralność polityczna i społeczna.

 Statut Roczdelskiej  
Spółdzielni Sprawiedliwych Pionierów
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem sięgają-

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zazna-
jomić się z terminami i skonfrontować 
je z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JeDeN TeRMIN ODCZyTU
PODSTAWOWy ORAZ
JeDeN DODATKOWy.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklama-
cje dotyczące rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie bę-
dą uwzględniane. Biuro Rozliczeń eC

Termin Budynek, adres

11. 06. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 31a-d; Leśna 13, 15; 
Niepodległości 58a-g

12. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 33a-e; Okrężna 1, 2; 
Walerego Wróblewskiego 39a-c, 41a-h

13. 06.
środa

Władysława Jagiełły 35a-d; Okrężna 3, 4; 
Walerego Wróblewskiego 51a-d, 53a-g

Termin Budynek, adres

14. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 37a-d;  
Okrężna 5, 6; 

Walerego Wróblewskiego 53h, 61a-d, 63a-f

15. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39a-e; Okrężna 7, 8; 
  Walerego Wróblewskiego 63g-i; 

Niepodległości 64a-c, 66a-b

16. 06.
 sobota

Niepodległości 66c-i; Okrężna 13, 15

18. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 41a-d

w północnej Anglii, pierwszą wzorco-
wą spółdzielnię spożywców, którą na-

zwali „Roczdelskie Stowarzyszenie 
Sprawiedliwych Pionierów”. Na jej 
fundusz udziałowy składały się wpła-
ty wszystkich członków – założycieli 
spółdzielni. Statut przyjęto 24 paździer-
nika 1844 roku. Dwa miesiące póź-
niej, w wyremontowanym przez sie-
bie magazynie przy ulicy Toad La-
ne 31, otwarto pierwszy mały sklepik. 
Tkacze z Rochdale dążyli do jasno po-
stawionych celów: zapewnie sobie ta-
nich i dobrych, uczciwie sprzedawa-
nych artykułów codziennego użytku. 

Mieli nadzieję również, iż dzięki współ-
pracy nie tylko uda im się zrealizować 
swoje potrzeby, ale też, że przyczynią 
się w znacznym stopniu do zbudowa-
nia nowego, sprawiedliwszego społe-
czeństwa. Stowarzyszenie wielką wa-
gę przykładało do wychowania i kształ-
cenia swoich członków oraz ich rodzin. 

Spółdzielnia z Rochdale wyciągnę-
ła właściwe wnioski z niepowodzeń 
poprzedników. Ustaliła własne za-
sady organizacyjne i gospodarcze, 
które obowiązywały przez wiele lat, 
do dzisiaj noszą nazwę „zasad rocz-
delskich”. 

 „Rochdelskie Stowarzyszenie Spra-
wiedliwych Pionierów” w niedługim 
czasie stało się silną organizacją go-
spodarczą. Ilość członków dynamicz-
nie wzrastała. W 1867 roku wybudo-
wano wielki budynek, w którym mie-
ściły się sklepy, zakłady produkcyjne, 
jak również biura, biblioteka i czytel-
nia, a nawet sala teatralna.  

Stowarzyszenie wpłynęło na rozwój 
spółdzielczości w całej Anglii i dalej 
– w krajach europejskich, takich jak: 
Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, 
Belgia, Austria, Czechy i Rosja, w tym 
na ziemiach polskich pod zaborami 
oraz w Ameryce Północnej. 

Pierwszą ustawę o spółdzielczości 
uchwalono także w Anglii, już w 1852 
roku. Pod koniec XIX wieku w Londy-

nie podczas Międzynarodowego Kon-
gresu Spółdzielczego, powołany zo-

stał do życia Międzynarodowy Zwią-
zek Spółdzielczy, do którego przystą-
piło 18 państw. Pierwotnie obejmował 
on jedynie spółdzielczość spożywców, 
ale z czasem stał się organizacją bar-
dziej uniwersalną. Co ciekawe, termin 
spółdzielczość w języku polskim upo-
wszechnił się dopiero w XX wieku. 

Rafał Grzywocz
Materiał opracowano na podstawie publi-

kacji „Księga polskiej spółdzielczości” z 2004 
roku oraz informacji ze strony internetowej 
www.spoldzielniemieszkaniowe.pl; Zdjęcia 
pochodzą z pierwszej z wymienionych. 

Stanisław StaszicRobert Owen
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COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Zacznę od podziękowania Panu 
Prezydentowi za zgodę na od- 
 bycie w Jego Kancelarii w kwiet-

niu br. konferencji na temat przyszło-
ści spółdzielczości. Takiego gestu nie 
doczekaliśmy się nigdy od rządu czy 
parlamentu. Dyskusja pozwoliła nam-
-spółdzielcom, którzy nieraz dopraszali-
śmy się o głos, na publiczne wyrażenie 
naszych stanowisk i zwyczajne uczci-
we poinformowanie o tym, jak wyglą-
da sytuacja w spółdzielczości. Szkoda, 
że z góry wyłączono z dyskusji proble-
matykę spółdzielczości mieszkaniowej 
i SKOK.

Z góry przepraszam za gorzkie sło-
wa, ale trudno o radość, kiedy poczu-
cie bezpieczeństwa spółdzielców jest 
znów osłabiane przez niektóre środo-
wiska polityczne w Sejmie pod hasłem 
powielanym od 23 lat „walki z wszech-
władnymi prezesami”. To tylko przy-
krywka do działań skierowanych prze-
ciwko spółdzielczości. O co w istocie 
chodzi? Komu zależy na osłabieniu 
i niszczeniu spółdzielni mieszkanio-
wych, które posiadają 3,6 mln miesz-
kań, w najlepiej i najtaniej administro-
wanych osiedlach, spółdzielni najtaniej 
budujących nowe mieszkania? Jakie 
grupy nacisku czy grupy interesów od-
niosłyby korzyści ze zniszczenia – bo 
o tym trzeba mówić – struktur spółdziel-
czych osiedli i kto za to by zapłacił?

Spór o prawo spółdzielcze
Aby spółdzielczość w Polsce rozwi-

jała się, musi mieć nowoczesne pra-
wo osadzone w realiach gospodar-
ki rynkowej. Musi mieć również pra-
wo funkcjonalne, pozwalające na roz-
szerzanie aktywności członków spół-
dzielni i motywujące do przystępowa-
nia nowych członków, zwłaszcza mło-
dzieży. Potrzebuje również równych 
relacji z innymi sektorami gospodarki 
i pełnego poszanowanie zasad zapi-
sanych w konstytucji.

Dziś tego wszystkiego brakuje. Na-
wet system podatkowy dyskryminuje 
spółdzielców przez podwójne opodat-

kowanie. W takich realiach spółdziel-
czość nie ma szans rozwoju i zaspo-
kajania głodu mieszkaniowego.

Podejmowane od 2001 roku próby 
stworzenia nowoczesnego prawa, nie 
przyniosły rezultatu. Przypomnę, że 
pierwsza próba w 2005 roku – wnie-
siona przez prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego - zakończyła się nie-
powodzeniem, bowiem zabrakło cza-
su Sejmowi na przyjęcie gotowej usta-
wy. Zabrakło dlatego, że skierowanie 
gotowej już ustawy do III czytania boj-
kotował przez wiele tygodni, przewod-
niczący Komisji Gospodarki, obecnie 
poseł największego klubu sejmowe-
go, autor osławionej ustawy, która do-
prowadza dziś do likwidacji spółdziel-
nie pracy. Tu wspomnę, że powody 
jej byty dość trywialne, bowiem pierw-
szym autorem projektu byt prezes jed-
nej spółdzielni pracy, a w przypadku 
drugiej wersji – forsował ją redaktor – 
prezes znanego tygodnika polityczne-
go. Chodziło o umożliwienie przejęcia 
majątku przez nomenklaturę spółdziel-
czą i zamienienie jednego udziału tych 
prezesów na milionowe profity. W V 
i VI kadencji byty projekty posła Steca 
i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, któ-
re utrącono już w pierwszym czytaniu.

Pod koniec VI kadencji rozegrała 
się też kolejna batalia o polską spół-
dzielczość – w tym mieszkaniową. Na 
szczęście przegrana przez rządzące 
ugrupowanie.

Kto igra z ogniem?
Jeśli przejdzie w Sejmie kolejna 

ustawa PO, zgłoszona właśnie do la-
ski marszałkowskiej, należy spodzie-
wać się ostrych protestów w spółdziel-
czości i niepokojów społecznych na 
skalę krajową. Ustawa – dodam – po-
wtarzająca podstawowe tezy ustawy 
już odrzuconej przez Sejm poprzed-
niej kadencji i w niektórych obszarach 
prowadząca do absurdu.

Piszę o tym pełen niepokoju. Zrób-
my zatem wszystko, by naprawić pol-
ską spółdzielczość, nie zaś by ją nisz-

czyć. Powtarzam raz jeszcze, że bez-
przedmiotowe staną się nasze wysiłki, 
bowiem wymienionej w temacie kon-
ferencji „przyszłości spółdzielni” nie 
będzie.

Przypomnę, że 18 czerwca 2011 r. 
w Sali Kongresowej, zgromadziło się 
w proteście przeciwko planom PO, 
pięć tysięcy spółdzielców z całego kra-
ju. Nie ustaniemy w staraniach, aby 
stworzyć działania wspierające, a jeśli 
to będzie trudne czy niemożliwe, to bę-
dziemy dążyć do tego, żeby były roz-
wiązania różne, bez żadnej dyskrymi-
nacji, żeby nie utrudniały spółdzielniom 
funkcjonowania. Bo rozwiązania admi-
nistracyjne, prawne, nakładające do-
datkowe obowiązki, utrudniają funkcjo-
nowanie spółdzielczości, która jest pry-
watną formą własności, prywatną w ta-
kim najbardziej demokratycznym wy-
miarze, bo łączącą w sposób równy, 
gdzie każdy członek ma jeden głos.

Taką właśnie spółdzielczość chce 
zlikwidować po raz kolejny największy 
klub w parlamencie. Mam nadzieję, 
że czytający te słowa zrozumie nasze 
obawy. Nie są one wyssane z małego 
palca. Tym bardziej, że konstytucjo-
naliści dają prawną wykładnię, że tym 
działaniem posłowie demolują tak na-
prawę polskie państwo prawa i udział 
obywateli w jego życiu.

Rok 2012 został ogłoszony przez 
ONZ Międzynarodowym Rokiem Spół-
dzielczości. Organizacja wystąpiła 
z apelem do rządów o wspieranie roz-
woju spółdzielczości, która ma ogrom-
ne znaczenie dla setek milionów ludzi 
na świecie. W wielu krajach podejmo-
wane są działania usprawniające spół-
dzielczość, w Polsce ugrupowanie rzą-
dzące złożyło w lasce marszałkowskiej 
projekty ustaw, które mają... ograniczyć 
prawa spółdzielczości a w skrajnym 
przypadku prowadzić będą do likwidacji 
spółdzielni. Projekty ustaw O spółdziel-
niach mieszkaniowych i Prawo spół-
dzielcze to recydywa poselska, bowiem 
są to projekty, które zostały odrzucone 

Spó łdz ie ln ie  d la  n iebogatych
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ciąg dalszy na str. 10

przez Sejm VI kadencji. Uzupełniono je 
rozwiązaniami, które bulwersują praw-
ników i spółdzielców. Jak należy ocenić 
tę inicjatywę?

O co chodzi posłom PO?
Osoba, nawet niezajmująca się spół-

dzielczością, może dojść do wniosku, 
że są w Polsce wpływowe grupy naci-
sku, którym zależy na osłabieniu spół-
dzielczości mieszkaniowej. Można tyl-
ko domniemywać, że zapewne cho-
dzi tu o przejęcie na stosunkowo ła-
twych zasadach, znacznej części ma-
jątku, który znajduje się w rękach spół-
dzielni mieszkaniowych. Wartość ma-
jątku spółdzielni mieszkaniowych trze-
ba dziś liczyć nie w setkach miliardów, 
ale w bilionach. A to pobudza żądze...

Spółdzielnie rocznie obracają na-
wet 20 mld zł i może to rozgrzewa wy-
obraźnię niektórych. Ażeby je ostu-
dzić, dodam, że pieniądze te w po-
nad 70 proc. idą do państwa, samo-
rządów, dostawców mediów czy usług 
komunalnych i tylko w nieznacznej ilo-
ści konsumują je spółdzielnie na utrzy-
manie osiedli i mieszkań.

Od 1989 roku – kiedy patrzymy na 
zmiany w polskim prawie spółdziel-
czym – spółdzielczość mieszkaniowa 
jest konsekwentnie osłabiana. Wystar-
czy przytoczyć losy ustawy

o spółdzielniach mieszkaniowych, 
poczynając od 2000 do 2011 roku, 
z najbardziej chyba znaną i osławioną 
ustawą z 2007 roku, w wyniku której, 
tworząc fakty dokonane, doprowadzo-
no do rozdania blisko miliona miesz-
kań spółdzielczych lokatorskich, nisz-
cząc finanse spółdzielcze – precedens 
w historii świata. Orzeczenia Trybu-
nału Konstytucyjnego nie byty w sta-
nie cofnąć faktów dokonanych i wy-
rządzonych szkód. Obowiązek zmia-
ny kilkudziesięciu sprzecznych z kon-
stytucją postanowień, został spełnio-
ny w taki sposób, że Sejm – na wnio-
sek tego samego ugrupowania przy-
jął ponownie ustawę niekonstytucyj-
ną, powtarzającą błąd osądzony już 
przez Trybunał.

Trudno o większą arogancję i drwinę 
z Konstytucji oraz orzeczeń TK. Dziś 
ta ustawa obowiązuje.

Kpina z bezdomnych
Celem spółdzielni mieszkaniowych 

jest zaspokojenie podstawowej po-
trzeby polskiej rodziny, jaką jest wła-
sne mieszkania. Z danych GUS wy-
nika, że ok. 2,3 mln gospodarstw do-
mowych nie ma własnego mieszkania.

Patrząc na to, co się w Polsce dzieje 
można to skwitować twierdzeniem, że 

dalej go też mieć nie będzie. Świad-
czy o tym fakt, że w stolicy jest wol-
nych 4 do 5 tys. mieszkań, przy nad-
wyżce „bezdomnych” rodzin szacowa-
nych różnie od 100 do 150 tys.

Powodem jest system zaspokaja-
nia potrzeb, oparty na zasadach ryn-
kowych. W żadnym kraju europejskim 

nie ma podobnego przykładu, kiedy to 
państwo odżegnuje się od wspierania 
procesu zaspokajania potrzeb uboż-
szych obywateli i pozostawia problem 
oddziaływaniu rynku.

Z ok. 9 proc. PKB. przeznaczanych 
niegdyś przez państwo na wspieranie 
budownictwa, zeszliśmy dziś do 0,3 
proc. O ile w 1978 roku oddano w Pol-
sce 284 tys. mieszkań, dziś w pory-
wach czasami zbliżamy się do połowy 
tamtej wielkości. Budujemy zaledwie 
2 mieszkania na 1000 mieszkańców, 
kiedy – by wyrównać liczbę budowa-
nych lokali z przyrostem potrzeb – po-
winniśmy budować 8...

Ma to brzemienne skutków, m.in. 
w postaci niżu demograficznego – 
o czym mówiły wyniki ubiegłoroczne-
go badania OBOP, w którym to 60 
proc. badanych obwinia bezpośrednio 
brak mieszkania, jako główną przy-
czynę niżu urodzeniowego i niższe-
go tempa rozwoju gospodarczego. 
Bo wiadomym jest, że zainwestowa-
ny 1 złoty w mury, pobudza potrzebę 
dostarczenia wyposażenia do miesz-
kań za 4 zł. Bez tego wiatraki pol-
skiej przedsiębiorczości mielą powie-
trze i mamy tak ogromne bezrobocie.

Beneficjanci bezładu
Niegdyś spółdzielnie zaspokajały po-

trzeby tzw. ludzi pracy. W czasie ostat-
nich dwóch dekad zabrano spółdziel-
niom mieszkaniowym możliwość bu-
dowy mieszkań lokatorskich a później 

z powodów politycznych zlikwidowano 
tę formę budownictwa, w istocie odpo-
wiadającą roli spełnianej przez tanie bu-
downictwo czynszowe czy nawet bu-
downictwo socjalne. Likwiduje się powo-
li spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu. Trudno znaleźć racjonalny po-
wód takiego działania, skoro te dwa nur-

ty budownictwa spółdzielczego działa-
ły sprawnie i sprawdziły się w praktyce?

Beneficjantami tej zmiany zostali de-
weloperzy, którzy nie są w stanie za-
stąpić spółdzielni, bowiem nie budu-
ją lepiej ani sprawniej od spółdzielni 
a koszt ich mieszkania często prze-
wyższa o 20 proc. cenę lokalu spół-
dzielczego.

Tak więc na gruzach budownictwa 
spółdzielczego wcale nie kwitnie bu-
downictwo deweloperskie. Brak sys-
temów wsparcia dla słabo sytuowane-
go Polaka powoduje, że cała ta domi-
nująca grupa – sięgająca 70 - 80 proc. 
ludności bez mieszkań – pozostała 
bez szansy na własne mieszkanie.

Powstał węzeł gordyjski, którego nie 
da się rozwiązać istniejącymi sposo-
bami. Bo budownictwo socjalne znaj-
duje się w stanie ciężkiego zawału 
zaś budownictwo spółdzielcze ograni-
czone wyłącznie do budownictwa wła-
snościowego, topnieje z roku na rok 
i sięga już tylko 4-5 tysięcy mieszkań 
w skali roku. Zbankrutowało też bu-
downictwo TBS.
Spółdzielczość kołem ratunkowym

Czy w takiej sytuacji należy zważać 
na względy ideologiczne i doktrynal-
ne, i akceptować to, co skrajni polscy 
neoliberałowie nam zafundowali, czy 
też w trosce o polskie rodziny sięgnąć 
po dorobek polskiej i zachodniej spół-
dzielczości?
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Bo szansą dla polskiego mieszkal-
nictwa są spółdzielnie. Z miesiąca na 
miesiąc – ba nawet za kilkadziesiąt lat 
– Polska nie osiągnie stopnia zamoż-
ności społeczeństwa niemieckiego, 
szwedzkiego czy francuskiego i nie 
będzie w stanie w systemie wolno-
rynkowym rozwiązać swoich potrzeb 
mieszkaniowych.

Proponuję rozważenie powrotu – 
we wszelkich aspektach – budow-
nictwa lokatorskiego, takiego, w któ-
rym mieszkania wznoszone byłyby 
przez spółdzielnie i stanowiłyby jej 
własność, za kredyty bankowe i pew-
ne udziały na skalę możliwości przy-
szłych lokatorów. Spółdzielnia była-
by gwarantem wypłacalności dla ban-
ków i odpadłby kłopotliwy problem li-
mitów kredytowych, uzależnionych od 
wysokości zarobków. Można założyć, 
że ten kredyt byłby spłacany przez ro-
dzinę przez długi czas a mieszkanie 
docelowo mogłoby stać się własno-
ścią rodziny. Przypomnijmy, że miesz-
kań w tym systemie mogłoby powstać 
o 1/5 więcej za te same pieniądze, 
które płacimy dziś deweloperom. Przy-
czyna tego stanu jest oczywista, bo 
spółdzielnie budują w systemie non 
profit a deweloperzy dla zysku.

Jak sądzę spółdzielcza konkurencja 
byłaby też pobudzająca dla aktywno-
ści deweloperskiej.

Trzy strumienie
Za co jednak budować mieszkania, 

skoro co najmniej 70 proc. Polaków 
ma niskie dochody, praktycznie wyklu-
czające ich z beneficjantów budownic-
twa własnościowego?

Oczywiście nie uciekniemy od wio-
dącej roli państwa w zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych Polaków. Czas 
skończyć z dalszym bagatelizowaniem 
zapisu konstytucyjnego, w tej sprawie. 
Można to robić na wiele sposobów.

Podstawowe środki powinny iść 
z systemu bankowego i z funduszy in-
westycyjnych, a ich strumień – jak 
wcześniej wskazaliśmy – powinien 

być stymulowany m.in. za pośrednic-
twem spółdzielni. Niski stopień nie-
wypłacalności inwestorów oraz ska-
la kredytów powinny wpływać na rela-
tywnie niskie ich oprocentowanie, któ-
re dodatkowo powinno być negocjo-
wane i gwarantowane przez państwo. 
Podobnie, jak to uczyniono z dostaw-

cami farmaceutyków do aptek, gdzie 
najdrożsi dostawcy stracili szansę na 
udział w obrocie. Ten sukces powi-
nien pobudzić wyobraźnię rządowych 
– i nie tylko – ekspertów.

Drugi strumień pieniędzy to zaso-
by zainteresowanych rodzin i ich oto-
czenia. Potrzeba pozyskania środków 
na mieszkanie już wielokrotnie budzi-
ła różne pokłady przedsiębiorczości 
i zmuszała do podejmowania decyzji 
typu: mieszkanie czy samochód lub in-
ne dobra luksusowe.

Trzeci strumień, to oszczędzanie na 
książeczkach mieszkaniowych. Przez 
ostatnie dziesięciolecia system ten zo-
stał zdyskredytowany a ostatnio posia-
da on swój karykaturalny a wręcz i pa-
tologiczny wymiar. Dla wielu oszczę-
dzających jest to sposób do... omija-
nia podatku Belki.

Należy poważnie zająć się zaprojek-
towaniem tej drogi pozyskania środ-
ków na mieszkanie. Na przykład, dla-
czego oszczędzanie to jest tak nisko 
oprocentowane i dlaczego środki te 
nie są gromadzone w jednym miej-
scu tylko wrzucane do wspólnego ko-
tła bankowego? A przecież wyodręb-
nienie tej puli i kierowanie jej w cało-

ści na nowe inwestycje mieszkaniowe, 
pozwoliłoby ożywić to budownictwo?

Odpowiedź niewiernym Tomaszom
I odpowiedź dla tych, którzy za-

raz rzucą się na mnie i zaczną krzy-
czeć, że państwo nie ma pieniędzy. 
Otóż uważam, że państwo ma mnó-
stwo pieniędzy, tylko nie umie ni-
mi zarządzać. Nie wykorzystuje swo-
jej organizatorskiej roli. Dziś znajdują-
cy się w stagnacji sektor budownictwa 
mieszkaniowego jest dostawcą netto 
pieniędzy na potrzeby państwa, a po-
winno przecież być odwrotnie. Zawo-
dzi stara zasada kupiecka „większy 
obrót, mniejszy zysk”. Otóż skierowa-
nie pieniędzy, które wpływają do bu-
dżetu choćby tylko z podatków od bu-
downictwa, pozwoliłoby na szybsze 
zapełnianie szkatuły ministra Rostow-
skiego z podatków płynących z do-
stawców wyposażenia do nowych do-
mów – działa zasada 1 zł - 4 zł, wspo-
mniana wcześniej.

Oczywiście, można ten system uroz-
maicić, wprowadzając różne inne po-
mysły, znane w Polsce i innych kra-
jach. Np. system kas mieszkaniowych, 
pozwalających gromadzić pieniądze 
na mieszkania. Wspomnę, że w poło-
wie lat 90. zaprzepaściliśmy możliwość 
stworzenia takiego systemu, mimo, że 
mieliśmy już nawet gotową ustawę. 
Przeszkadzała ona jednak prezeso-
wi NBP Leszkowi Balcerowiczowi, któ-
ry też doprowadził do tego, że system 
kas nie ruszył w Polsce. W tym czasie 
Słowacy, Czesi i Węgrzy uczyli się jak 
funkcjonują kasy mieszkaniowe i dlate-
go dziś mogą korzystać ze zgromadzo-
nych w systemie pieniędzy.

Uważam, że w oparciu o podane 
wcześniej instrumenty, można skon-
struować system finansowania bu-
downictwa, który nie byłby uciążliwy 
dla państwa, byłby kreatywny dla go-
spodarki i sprzyjałby polskim rodzi-
nom. Dzisiejsza polityka państwa nie 
spełnia żadnego z tych celów.

Jerzy Jankowski
Centrum Promocji KRS

Spó łdz ie ln ie  d la  n iebogatych
ciąg dalszy ze str. 9

Już za miesiąc dzieciaki zaszaleją 
 z „Chemikiem”. Zabawy integra-

cyjne i edukacyjne, wypady na ba-
sen, do Parku Śląskiego (d. WPKiW) 
w Chorzowie czy wycieczki autokaro-
we do piękniejszych zakątków woje-
wództwa. A przecież to nie wszystko.

Z półkolonii wynosi się nie tylko ba-
gaż wspomnień na miesiące, lata, ale 

też nowe przyjaźnie, być może i zain-
teresowania. 

Wakacje za pasem, należy więc po-
myśleć o zagospodarowaniu wolnego 
czasu dla naszych milusińskich. Kie-
rownictwo Domu Kultury „Chemik”, jak 

zwykle przygotowało bogatą ofertę, 
tak więc nie ma co zwlekać, bo ilość 
miejsc nie jest nieograniczona.

Zapisy przyjmowane będą od 16 
czerwca br. w DK „Chemik” w dni ro-
bocze, w godzinach 15.00 - 18.00 lub 
pod numerem telefonu (32) 228 20 90. 
Letnie półkolonie ruszają od ponie-
działku, 2 lipca br. rg

Półkolonie w „Chemiku”

Zapisz swoją pociechę
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Osiedle „Młodych”
W osiedlu zakończył się remont da-

chu oraz elewacji Stacji Wymienni-
ków, znajdującej się między budynka-
mi ZHP 7 i 9. Wyremontowana stacja 
już nie odstaje tak swym wyglądem od 

docieplonych wokoło bloków. Z poma-
lowanej klatki schodowej mogą być już 
zadowoleni mieszkańcy budynku przy 

Alei Młodych 15. To kolejna odświe-
żona klatka tego osiedla w tym roku. 
Maj to też najwyższa pora na pierw-
sze koszenie trawy i przycinkę żywo-
płotów, co systematycznie w ostatnich 
kilkunastu dniach czyniono. Przy ulicy 
Niepodległości 22-24 niedługo znik-
ną rusztowania, a tym samym zakoń-
czy się remont balkonów wraz z ma-
lowaniem budynku. Pod koniec maja 
robotnicy intensywnie pracowali przy 
remoncie chodnika w rejonie budyn-
ku przy ZHP 9 biegnącego w kierunku 
Alei Młodych 8-9.

Osiedle „Chemik”
Spacerując po osiedlu rzuca się 

w oczy sporo rusztowań postawionych 
przy budynkach. Trwają bowiem ich 
docieplenia. Docieplany jest między 
innymi budynek przy Alfonsa Zgrzeb-

nioka 38 i ściana północna pawilo-
nu handlowego przy Walerego Wró-
blewskiego 67. Niedawno też podob-
ne prace zakończyły się przy Niepod-
ległości 64-66. Są to inwestycje po-
chłaniające sporo pieniędzy. Tymcza-
sem w osiedlu prowadzony jest re-
mont kolejnego już chodnika - poło-
żonego w rejonie budynków przy ulicy 
W. Wróblewskiego 53 i 60 oraz placu 
zabaw. W minionym miesiącu odno-
wione zostały również śmietniki przy 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 35-37. Teraz 
jest zdecydowanie estetyczniej. 

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach przy ulicy Wy-

zwolenia uruchomiona została hy-
drofornia podnosząca ciśnienie wody 
w okolicznych budynkach. Oprócz te-
go zrealizowano jeden z wniosków, ja-
ki pojawił się podczas niedawnego ze-
brania osiedlowego członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
związany z udrożnieniem kanalizacji 
deszczowej na parkingu przy ulicy 
Walentego Fojkisa 3. Miejmy nadzie-
ję, że obfite opady deszczu nie będą 
więcej powodem do obaw mieszkań-
ców z tej ulicy. Przy ulicy Przyjaźni 26 
wymieniono z kolei pion zimnej, cie-
płej wody oraz cyrkulacji. 

Osiedle im. Juliana Tuwima
Kierowców na pewno ucieszył widok 

remontowanej właśnie przez miasto 

nawierzchni jezdni wzdłuż budynków 
przy Hermana Wróbla 5-4-3 w kierun-
ku cmentarza. Pozostając przy osiedlo-
wej infrastrukturze warto odnotować, 
iż zakończył się remont chodników 
przy ulicy Hermana Wróbla 5 oraz 17 
i przy Okrężnej 7. Trwają prace mają-
ce na celu zabezpieczenie acekoli bu-
dynków przy ulicy Wojciecha Korfan-
tego 1 i 2 wraz z dociepleniem balko-
nów przy numerze 1A, B, C oraz robo-

tami towarzyszącymi, takimi jak wymia-
na okien na klatkach schodowych oraz 
zabudowanie tzw. luksferami okienek 

piwnicznych. Nadal kontynuowane są 
roboty alpinistyczne związane z remon-
tem czół balkonowych przy ul. Wojcie-
cha Korfantego 9B. Zakończyły się 
już roboty dekarskie na dachu budynku 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 16A, 
a także badania skuteczności ochrony 
przeciwpożarowej w budynkach przy 
ulicach: ks. Jana Kapicy 5, Leśnej 7, 
Hermana Wróbla 1-2 oraz Wojciecha 
Korfantego 14-17. 

We wszystkich osiedlach prowadzo-
no pierwszy w tym roku pokos trawy. 

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

Sezon remontowy w pełni
Administracje poszczególnych osiedli solidnie pracują nad tym, aby 

 wszystkie prace prowadzone były zgodnie z wcześniej ustalonym pla-
nem remontów na 2012 rok. Przyjrzyjmy się, co w ostatnim okresie wyko-
nano, a jest tego sporo i co też aktualnie jest przedmiotem zainteresowa-
nia oraz czego można będzie się spodziewać w najbliższym czasie. 

ciąg dalszy na str. 12

ul. Wł. Jagiełły 25A, B – rozpoczęto renowację ścian 
zewnętrznych – os. „Węzłowiec”

ul. Grunwaldzka 2D a 4D przybędzie siedem miejsc 
parkingowych – os. „Węzłowiec”

Remontowana ulica Wróbla  
w kierunku cmentarza w osiedlu 

im. J. Tuwima.

Udrożniono kanalizację na 
parkingu przy Walentego Fojkisa 3 

w os. „Michałkowice”
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W ostatnim czasie administracja no-
tuje przypadki kradzieży… żarówek 
w klatkach schodowych. Niby dro-
biazg, ale w godzinach wieczornych 
i nocnych, po omacku do domu trafić, 
to nie lada sztuka. 

W poprzednim wydaniu „MS” pomył-
kowo zamieściliśmy informację jako-
by pomalowano klatki schodowe przy 
Hermana Wróbla 3A i B. Pod nume-
rem „3B” odnowiono jedynie częściowo 
klatkę po pożarze windy. Nie posadzo-
no też żywopłotu przy H. Wróbla 3-5.

Osiedle „Centrum”
W „Centrum”, w różnych częściach 

osiedla prowadzonych jest aktualnie 
kilka dużych remontów. Przy ulicy 
Spokojnej oraz Karola Świerczew-
skiego 50 docieplane są budynki. 
Będą wyremontowane balkony, wy-
mienione okna na klatkach schodo-
wych, a przy Spokojnej dodatko-
wo wykonany zostanie remont scho-
dów do budynku. Całkiem niedawno 
rozpoczęły się roboty na balkonach 
przy Jana Pawła II 22. Przy ulicy Mi-
chałkowickiej 17-23A trwają prace 
zakończeniowe przy prowadzonym 
od kilku miesięcy remoncie budyn-
ku. Obecnie wymieniane są okien-
ka w piwnicach. Teraz blok prezen-
tuje się bardzo okazale. W czerwcu 
ruszy kolejna spora inwestycja zwią-
zana z dociepleniem budynku przy 
Karola Świerczewskiego 46 wraz 
z remontem balkonów. Także w tym 
miesiącu wykonany zostanie remont 
chodnika w rejonie budynku przy uli-
cy Powstańcow 54A, zaś przy Ko-
lejowej, na wniosek lokatorów, bę-
dzie nowe dojście do parkingu – nie 
trzeba będzie już chodzić naokoło. 

22 maja br. ruszyła wyremontowana 
hydrofornia. 

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów”, poza oczywi-

ście rozpoczęciem budowy nowego 
boiska wielofunkcyjnego (czytaj str.), 
rozpoczęły się już prace związane 

z renowacją elewacji budynku wraz 
z remontem balkonów oraz górnych 
attyk przy ulicy Władysława Rey-
monta 6-8. Z zakończonych w minio-
nym miesiącu prac na uwagę zasłu-
gują: wymiany poziomów zimnej i cie-
płej wody przy ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie 7-15, naprawa zniszczo-
nych schodów terenowych i wejść do 
klatek przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie, czyszczenie daszków nad wej-
ściami do klatek schodowych, które to, 
niestety, bardzo często zaśmiecane 
są przez lokatorów, traktujących da-
szek jako śmietnik. Oczyszczono też 
niedawno studzienki sanitarne w rejo-
nie budynków przy Władysława Rey-
monta 38, Karola Szymanowskie-
go 7 i Marii Skłodowskiej-Curie 5, 
gdzie często dochodzi do zatykania 
kanalizacji, a także odnowiono osie-
dlowe ławki, by można było z przyjem-
nością przysiąść i odpocząć na świe-
żym powietrzu, wśród licznej osiedlo-
wej zieleni. 

Osiedle „Węzłowiec” 
Między budynkami przy ulicy Grun-

waldzkiej 2D a 4D rozpoczęła się za-
powiadana budowa nowej zatoki par-
kingowej o powierzchni około 90 m2. 
Dzięki temu wygospodarowanych zo-
stanie siedem kolejnych miejsc par-
kingowych. Prowadzono również re-
mont zapadniętej nawierzchni jezdni 
po awarii studzienki w rejonie budyn-
ku ul. Grunwaldzka 16C. Na II etapie 

osiedla rozpoczęto renowację ścian 
budynku przy ulicy Władysława Ja-
giełły 25A, B. Z inicjatywy admini-
stracji, w pomieszczeniach po pral-
niach i suszarniach budynków przy uli-
cy Wł. Jagiełły 29A i D oraz Wł. Ja-
giełły 37D konserwatorzy wymieni-

li zwykłe okna na tzw. luksfery. Sporo 
prac wykonywanych jest w tym osie-
dlu na dachach. Niedawno po kapital-
nym remoncie odebrano dach budyn-
ku– Władysława Jagiełły 1A. Ukoń-
czono też remont dachów i wymia-
nę fragmentów rynien na dwupozio-
mowych garażach przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 15 (między garażami 
o numerach 151-165). Rozpoczęły się 
za to roboty przy przeciekających ko-
minach wraz z wyłożeniem papy ter-
mozgrzewalnej wokół nich na budynku 
przy ulicy Grunwaldzkiej 4D. Wkrótce 
podobne prace przeprowadzone zo-
staną przy Władysława Jagiełły 3B, 
7C oraz Grunwaldzkiej 3C. Rozpo-
częto też kapitalny remont przecie-
kających ścian tarasu budynku przy 
Grunwaldzkiej 7B. Ważnym zagad-
nieniem jest również wymiana pionów 
wodnych w osiedlu. Zakończono nie-
dawno takie roboty w budynku przy 
ulicy Grunwaldzkiej 2A. W niedługim 
czasie, poza założonym Planem Re-
montów, ponieważ taka pojawiła się 
konieczność – wykonana zostanie wy-
miana pionów wodnych w klatce scho-
dowej przy Władysława Jagiełły 11A.

Godne odnotowania i pochwały jest 
zagospodarowanie przez mieszkań-
ców, za własne środki, skarpy przy uli-
cy Grunwaldzkiej 2C. Ozdoba osie-
dla, jak się patrzy!

Zdjęcia patrz strona 15.
Rafał Grzywocz

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

Sezon remontowy w pełni
ciąg dalszy ze str. 11

Usuwanie awarii na sieci c.w.u. – ul. Grunwaldzka 3F, 
os. „Węzłowiec”

W pojedynczych oknach piwnicznych budynków  
ul. Władysława Jagiełły 37D i 29A, D  
konserwatorzy ADM w miejscu okien  
zabudowali luksfery, os. „Węzłowiec”
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ul. Waleriana Wróblewskiego 51A

Zielony Konkurs 2012

Sposób  
na  l a to

Czytaj - str.  27



Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

Rynek  Bytkowsk i
30.  06.  2012 r .

Festyn współorganizują:
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  „J .  Tuwima”, „Węzłowiec”

OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

14.00-18.30 – b lok  prezentac j i :
- Zespół z Przedszkola nr 7 – „Chatka Puchatka”
- Podopieczni z Zespołu Szkół Integracyjnych
- Uczniowie z Gimnazjum nr 3
- Młodzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego
- Zespół artystyczny z Młodzieżowego Domu  
Kultury im. Henryka Jordana

- Młodzież z II LO im. Jana Matejki
- Zespół instrumentalno-wokalny „SZWAGRY”

18.30 – koncert 
Mirka JĘDROWSKIEGO z zespołem

20.30 - 21.45 – występ 
zespołu „ORFEUSZ”

Urząd Miasta
Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Stowarzyszenie „NASZ DOM”

zapraszają na:

P O W I TA N I E  L A TA
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Sezon remontowy w pełni

Remont chodnika: Os. „Młodych” przy ZHP 9 (z lewej) w kierunku Alei Młodych 8-9  
i z prawej, os. „Chemik” w rejonie budynków ul. W. Wróblewskiego 53 i 60 oraz placu zabaw

Zabezpieczanie acekoli budynków  
przy ulicy Wojciecha Korfantego 1 i 2 – os. „Tuwima”

Czas i przyroda swoje robią – remont kominów na 
dachu budynku ul. Grunwaldzka 4D, os. „Węzłowiec”

Brawo mieszkańcy!!! Skarpa w kwiatach  
– ul. Grunwaldzka 2C, os. „Węzłowiec”

Ładnie ocieplony budynek przy Michałkowickiej 17-23A 
– os. „Centrum”

tekst czytaj
str. 11

Nagroda dla SSM
Siemianowicka Spółdzielnia 

 Mieszkaniowa została na-
grodzona w ogólnopolskim ran-
kingu spółdzielni mieszkanio-
wych zorganizowanym przez 
redakcję miesięcznika „Do-
my Spółdzielcze”. Pięcioosobo-
wa Komisja przyznała nagrodę za: 
osiągnięte rezultaty gospodarcze 
i społeczne w 2011 r. Nagrodę, sta-
tuetkę tura, wraz z dyplomem ode-

brali Wiesław Jaźwiec – przewod-
niczący Rady Nadzorczej i Marian 
Odczyk – zastępca prezesa Za-
rządu SSM. Szef RN powiedział 
nam: Jestem bardzo zadowolony 
z kolejnego aktu uznania dla SSM, 
co odbieram jako wyróżnienie dla 
wszystkich Członków.

Niejako przy okazji Wiesław Jaź-
wiec apeluje o przybycie na Walne 
Zgromadzenie. pes
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Świat kurczy się na naszych oczach. Widzimy to na 
każdym kroku. Internet pozwala nam surfować po 
całym globie, dzięki coraz bardziej dostępnym liniom 

lotniczym możemy w krótkim czasie znaleźć się na innym 
kontynencie, jednak najbardziej globalizację możemy za-
uważyć w gospodarce. 

Światowe korporacje wkraczają do naszego życia coraz 
szerszym zakresie. Produkty, których używamy na co dzień – 
spożywcze, elektronika, informatyka w dzisiejszych czasach 
kreowane są w centralach w USA, Chinach i rozwiniętych kra-
jach Europy zachodniej. W takich warunkach małym firmom 
trudno jest konkurować z gigantami. Jednak z drapacza chmur 
na Manhattanie nie widać specyficznych potrzeb lokalnego 
rynku i tutaj właśnie szansa dla rodzimych przedsiębiorstw. 
Szansą dla małych firm, które działają na lokalnych rynkach, 
a jednocześnie chcą mieć dostęp do najnowszych technologii 
są KLASTRY GOSPODARCZE. Klastry wyróżniają się tym, 
że współpracują w nich firmy, które na co dzień konkurują ze 
sobą, więc czy to w ogóle jest możliwe? Najlepszym przykła-
dem takiego klastra jest słynna dolina krzemowa w Kalifornii, 
to stamtąd wywodzi się min. Apple, Google, Intel i Hewlett-
-Packard. Firmy te początkowo tworzone były przez studentów, 
którzy mając podstawy rozwoju i dostęp do zaplecza technolo-
gicznego tworzyli małe firmy i niektóre stały się gigantami.

Na Śląsku również mamy klaster, telekomunikacyjny kla-
ster „E-Południe”. Wprawdzie nie ma on tak spektakularnych 
sukcesów i skali jak kalifornijski, jednak już dziś skupia po-
nad 60 śląskich małych operatorów telekomunikacyjnych, 
którzy współpracują ze sobą i dzięki temu poprawiają swoją 
konkurencyjność. E-Południe ma pewne osiągnięcia w zakre-
sie rozwoju telekomunikacji w naszym regionie, ale również 
międzynarodowym (min. członek Grupy Wyszechradzkiej 
V4). Potrzebę współpracy zrozumiały również siemianowic-
kie firmy telekomunikacyjne. Altec, Home-Net i Sukcesnet 
zrozumiały, żeby stawić czoła światowym trendom należy 
zacząć współpracować! Tak powstała grupa E-Siemianowi-
ce – firma, do której wspomniani operatorzy wnieśli swoje 
najlepsze wartości i kompetencje i która ma plany i ambicje 
świadczyć usługi na światowym poziomie.

„Chcemy nadal pozostać lokalną firmą, taką która ma swo-
je biuro w mieście, gdzie można przyjść dowiedzieć się o ofer-
cie, zapłacić bez dodatkowych kosztów rachunek i uzyskać 
pomoc techniczną. Nie chcemy świadczyć usług przy pomocy 
call center gdzie trzeba pół godziny słuchać muzyki po czym 
pani mówi nam że przyjęła sprawę, a jak dzwonimy za tydzień 
to kolejna pani nie zna naszego problemu. Uważamy, że bez-
pośredni kontakt jest bardzo ważny” – mówi Zbigniew Maje-
rowski z Altec Net Systems

„Dzięki połączeniu sił możemy wreszcie wykorzystać po-
tencjał naszej sieci i wzbogacić naszą ofertę o telefonię stacjo-
narną oraz cyfrową telewizję kablową oraz unikatową usłu-
gę – monitoring osobisty. A dzięki połączeniu ofert wszystko 
w bardzo korzystnej cenie. Mieszkańcy osiedla Młodych na 
pewno będą zadowoleni z większych możliwości oraz korzyst-
niejszych cen.” – Andrzej Szyroki i Sebastian Supernak 

z Home-Net są zgodni, że to się opłaca i abonentom i firmie.
„Znamy specyfikę lokalnego rynku – mówi Marcin Pawlak 

z Sukcesnet – Zawartość pakietu programowego to zawsze kom-
promis pomiędzy zawartością, a ceną. W naszej technologii nie 
ma ograniczeń, co do ilości przesyłanych programów. Oczywiście 
w naszej ofercie dominują najbardziej popularne kanały, jednak 
gdy układaliśmy pakiet podstawowy naszej telewizji kablowej wie-
dzieliśmy, że nie może zabraknąć popularnych w naszym regionie 
kanałów niemieckojęzycznych jak RTL, pro7, sat1 czy VOX. UPC 
z centralą w Holandii i przedstawicielstwem w Warszawie patrzy 
raczej z punktu widzenia centralnej Polski i nie widzi tych naszych 
lokalnych potrzeb. Dlatego „Jambox” jest bardziej śląski, a wer-
sja siemianowicka ma dodatkowo kanał „Siemianowice live” któ-
ry ma aspiracje stać się lokalnym kanałem telewizyjnym.”

„Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć ofertę, która 
spodoba się mieszkańcom naszego miasta. Synergia pozwala 
nam obniżyć koszty, więc mamy większą elastyczność w kre-
owaniu ofert. Nie jesteśmy w stanie wynająć gwiazd ekranu 
i zrobić kampanii telewizyjnej, ale wolimy te pieniądze zain-
westować w sieć, łącza i pozyskanie nowych kanałów. – Mag-
dalena Rak w grupie odpowiedzialna za marketing jest peł-
na optymizmu - Dzięki bezpośredniemu kontaktowi jesteśmy 
w stanie na bieżąco korygować ofertę. Staramy cały czas się 
słuchać, jakie potrzeby są dla naszych klientów najważniejsze 
i które elementy jesteśmy w stanie poprawić”

„Technologia na najwyższym poziomie, sprawny zespół 
i kontakt z naszymi abonentami. To takie trzy filary z którymi 
musimy się zmierzyć. E-Siemianowice są liderem klastra E-Po-
łudnie, to nasz zespół opracował projekt „Telekomunikacja ju-
tra – w śląskim już dziś” . Ten projekt został wybrany przez na-
sze Województwo do realizacji, a jego wartość to blisko milion 
złotych. Liczymy, że dzięki temu projektowi nasze pilotażowe 
sieci następnej generacji będą dostępne dla każdego naszego 
abonenta. Dziś dysponujemy ponad 50 kilometrową siecią świa-
tłowodową w naszym mieście i chcemy ją jak najlepiej wykorzy-
stać dla naszej społeczności. Na naszych włóknach pracuje sieć 
Urzędu Miasta, Monitoring miejski, Służba zdrowia, Spółdziel-
nia, placówki oświatowe. To wielka odpowiedzialność i nasze 
działania to stałe zwiększanie przepustowości i niezawodności 
naszej sieci. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, by mieszkańcy 
grodu Siemiona byli zadowoleni ze swojego lokalnego operato-
ra” – podsumowuje Sebastian Kachel - prezes spółki.

 Cieszy fakt, że to w naszym mieście możemy mieć firmy, któ-
re konkurując ze sobą potrafią jednocześnie współpracować. Na 
dziś E-Siemianowice posiadają bezpośrednie styki operatorskie 
z operatorem globalnym Tinet, z warszawskim węzłem K-iX, 
z 3S, EPIX co zapewnia niezawodność usług. Telewizja Jambox 
wprowadzi jeszcze przed Euro 2012 TVP1 i TVP2 w jakości HD 
więc będzie można mistrzostwa oraz letnie igrzyska olimpijskie 
obejrzeć w doskonałej jakości. E-Siemianowice w ogóle nie my-
ślą o telewizji analogowej, bo jak uważają w 21 wieku liczy się 
tylko cyfrowa technologia. Efekty widać już dziś - 180 cyfro-
wych kanałów, 40 w jakości HD i 4 w technologii 3D tego żad-
na inna kablówka nie jest w stanie zaoferować. Pozostaje tylko 
życzyć projektowi powodzenia i wytrwałości w realizacji celów.

Od konkurencji  
do  

(tele)komunikacji

A
rtykuł sponsorow

any
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Nie pośredniczymy
Panie Redaktorze

W nawiązaniu do prowadzonej kore-
spondencji w temacie głośno słyszalnej 
lejącej się wody jak i odpowiedzi udzie-
lonej na łamach miesięcznika „MS” (nu-
mer 5) uprzejmie informuję, iż jestem 
w stanie wraz z przedstawicielami Spół-
dzielni/Administracji dokonać spraw-
dzenia głośności urządzeń wodociągo-
wych słyszalnych w moim mieszkaniu 
codziennie najlepiej po godzinie 15.30.

W przypadku niemożliwości wyko-
nania weryfikacji w tejże porze, proszę 
o zaproponowanie konkretnego dnia 
i konkretnej godziny celem dokonania 
ekspertyzy. W przypadku umówienia 
na konkretną godzinę będę w stanie 
zwolnić się na chwilę z pracy i podje-
chać w określonym czasie.

Od redakcji: Tej treści e-mail otrzy-
maliśmy od mieszkańca z ul. ZHP pi-
szącego już wcześniej o hałasie spo-
wodowanym lejącą się wodą. PT Czy-
telnicy proszę nie nadsyłać takich e-
-maili, gdyż redakcja nie pośredniczy-
ła, nie pośredniczy i nie będzie po-
średniczyć w umawianiu się miesz-
kańców z jakąkolwiek komórką orga-
nizacyjną Spółdzielni. Redakcja, a by-
wa, że i takie prośby otrzymujemy, 

nie pośredniczy także w przekazy-
waniu jakichkolwiek dokumentów czy 
też pism, które kierujecie Państwo do 
Spółdzielni. Powód jest bardzo prosty: 

nie możemy odpowiadać za wynikłe 
ewentualne perturbacje w załatwianiu 
tego typu indywidualnych spraw.

Siłownia na Bańgowie
Witam

Jestem ciekawa czy SSM rozważa 
w swych planach „inwestycje” w siłow-
nię na świeżym powietrzu. Szczególnie 
interesuje mnie osiedle Bańgów, gdzie 
jest mnóstwo miejsca na tą formę roz-
rywki. Myślę, że cieszyłoby się to du-
żym zainteresowaniem, zarówno wśród 
młodzieży jak i starszej społeczności 
osiedla. Taka siłownia daje dużo ko-
rzyści i radości. W Parku Chorzowskim 
(Śląskim) siłownia jest oblegana – przy-
chodzi dużo starszych osób. Również 
osoby niepełnosprawne korzystają z ta-
kiej formy rekreacji.  Pozdrawiam

Joanna R. (osiedle Bańgów)

Zarząd SSM: Spółdzielnia nie pla-
nuje na swoim terenie realizacji si-
łowni na wolnym powietrzu, gdyż 
uniemożliwia to zwartość zabudowy 
– bliskość budynków. ewentualne 
wolne miejsca są przeznaczane pod 
parkingi, które „wygrywają” z inny-
mi, nawet bardzo słusznymi, urzą-
dzeniami rekreacyjnymi.

O remoncie uwag kilka
Witam!!!

Jestem mieszkańcem osiedla „Cen-
trum” ul. Gansińca 7 i mam kilka py-
tań. Kto z ramienia spółdzielni odbiera 
zakres wykonanych prac? Jakie sank-
cje zostały wyciągnięte w stosunku do 
„fachowców” wykonujących kładzenie 
płytek na elewacji budynku przy scho-
dach wejściowych do budynku. Pra-
ce wykonywane były bardzo długo 
jak na zakres robót, pozostawiany za-
wsze za sobą nieporządek, źle poło-
żone i umyte spoiny – kto wreszcie to 
sprawdzi i doprowadzi do należytego 
stanu. Kiedy zostanie wymieniona in-
stalacja domofonowa, po co położo-
no płytki skoro nie wymieniono kase-
ty domofonów. Dlaczego w budynku 
podczas docieplenia nie wymienio-

ciąg dalszy na str. 22

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 
nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komór-
kom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim 
aparacie lub nie liczyć na publikację. Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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no okien piwnicznych tak jak to robią 
w innych budynkach. Okna te mają 
prawie 30 lat, mają powybijane pierw-
sze szyby, są pozabijane gwoździami 
(suszarnia) pomimo wielu interwencji 
w administracji – odpis na fundusz re-
montowy płacimy wszyscy jednakowo.

Z poważaniem Jerzy Trząski 
Zarząd SSM: Wszystkie rodza-

je robót remontowych odbierane są 
każdorazowo przez kierownictwo 
osiedla z udziałem przedstawicie-
li Rady Osiedla. Pana uwagi doty-
czyły okresu, w którym nie było od-
bioru końcowego, a do mo-
mentu odbioru usterki te 
zostały usunięte.

Kaseta domofonowa zo-
stanie wymieniona jesz-
cze w czerwcu br. a okien-
ka piwniczne we wszyst-
kich budynkach przy ul. Ry-
szarda Gansińca będą za-
kładane w III kwartale br. 
Starych, ze względu na 
brak możliwości finanso-
wych, nie wymieniono pod-
czas prowadzenia prac do-
ciepleniowych. Nadmienia-
my, że w trakcie wykonywa-
nia prac ADM os. „Centrum” nie od-
notowała żadnych uwag ze strony 
mieszkańców, co do porządku jak 
i terminu realizacji.

Remont ulicy 
demoluje balkon

Dzień dobry!
Mieszkam przy Pl. Skrzeka 7 na VII 

piętrze. Kilka dni temu zadzwoniłam 
do Spółdzielni na Osiedlu „Młodych” 
z informacją, że w czasie pracy wal-
ca drogowego przy ul. Niepodległości 
trzęsie się podłoga w mieszkaniu i na 
balkonie, wibrują szyby i trzęsą meble. 
Wyraziłam niepokój o trwałość ścien-
nych płytek... Zostałam odesłana do 
Urzędu Miasta:

Wydział Komunalny odesłał mnie do 
Wydziału Inwestycji. Tam zostałam 
uspokojona, że inwestor z pewnością 
wziął pod uwagę warunki mieszkanio-
we przy remontowanej ulicy, a drga-
nia przenoszone są „w bezpiecznej 
normie...” 

Wczoraj wieczorem zaczął się od-
rywać tynk z balkonowego „dachu”. 
Pewnie odpadnie przy kolejnym więk-
szym wstrząsie.

Przesyłam zdjęcia. Mimo kilkudnio-
wej suszy, wyraźnie są widoczne za-
cieki – skutek utrzymującej się wilgoci, 

co widocznie spowodowane jest nie-
właściwym wykonaniem odprowadze-
nia wody deszczowej z balkonu.

Ze strony Spółdzielni oczekiwała-
bym nie tylko uspakajającego komen-
tarza.

Z poważaniem, Irena Skwara

Zarząd SSM: Odpadanie tynków ze 
stropów balkonowych wybudowa-
nych w technologii wielkiej płyty nie 
należą do rzadkości. Główną przy-
czyną tego zjawiska są nieszczel-
ności posadzki w balkonie położo-
nym wyżej i przesączanie się wo-
dy w strukturę budulca. Z dołączo-
nego zdjęcia wynika, że to mógłby 
być bezpośredni czynnik, który spo-
wodował to zniszczenie. Niewyklu-
czone, że pracujący przy kapitalnym 
remoncie ul. Niepodległości cięż-
ki sprzęt budowlany np. walec przy-
spieszył to nieuniknione zdarzenie. 
Zapewniamy, że administracja osie-
dla „Młodych” niezwłocznie wyko-
na skucie pozostałych fragmentów 
odspojonego od podłoża tynku i do-
prowadzi do usunięcia przyczyny.

Te nawierzchnie też 
czekają

Witam
W ostatnim czasie został pięknie wy-

remontowany odcinek ul. Lipowej na 
os. Tuwima. Czy planowany jest też 
remont nawierzchni ul. Okrężnej przy 
pawilonie handlowym, bo droga wy-

gląda jak poligon czołgowy.
Tak samo fatalnie wygląda na-

wierzchnia ul. Korfantego przy ogród-
kach działkowych.

Proszę o pilny remont obu odcinków 
dróg. Z poważaniem

Damian Kajda, ul. Okrężna 7
Zarząd SSM: Odcinek między ul. 

Lipową a ul. Okrężną nie jest w ge-
stii Spółdzielni. Pana spostrzeże-
nia o remoncie wymienionych na-
wierzchni dedykujemy pod rozwa-
gę odpowiednim wydziałom Urzędu 
Miejskiego w Siemianowicach Śl.

Nawiewnik  
a zwroty za okna

Witam
Po kontroli stanu technicz-

nego przewodów wentyla-
cyjnych ja, jak i wielu moich 
znajomych mieszkających 
w SSM dostało zawiadomie-
nie z zaproponowaniem wy-
konania nawiewnika higroste-
rowalnego w nowych plastiko-
wych oknach w celu otrzyma-
nia częściowego zwrotu po-
niesionych kosztów za wymie-
nioną stolarkę okienną. Jeśli 
mam nowe okna wraz z mi-

krouchyłem, który zapewnia mojemu 
mieszkaniu większy przepływ powie-
trza, dlaczego mam ingerować w sto-
larkę okna, co grozi utratą gwarancji 
producenta i ponosić dodatkowe kosz-
ty za rozwiązanie, które już istnieje 
w postaci mikrouchyłu gdzie odczyty 
są w normie. Czy w przypadku nieza-
montowania proponowanego nawiew-
nika spółdzielnia będzie uchylać się 
od zwracania częściowych kosztów za 
wymianę okien? W naszych mieszka-
niach zapewniamy dopływ niezbędnej 
ilości powietrza poprzez remonty, wy-
mianę okien na nowe oraz używanie 
mikrouchyłów. Czy spółdzielnia nie mo-
że zająć się najpierw oczyszczeniem 
kominów w blokach zanim przerzuci 
koszty na mieszkańców oraz postano-
wi zaoszczędzić trochę na zwrotach.

Z poważaniem Mariusz K.
(dane do wiad. gazetki).

Zarząd SSM: Mikrouchył nie za-
pewnia stałego dopływu powietrza 
do pomieszczenia, gdyż przepusz-
cza je wyłącznie w pozycji nasta-
wienia, czyli mechanizm okna non 
stop musiałby być ustawiony w tej 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 24

ciąg dalszy ze str. 20
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ciąg dalszy ze str. 22

pozycji. Z doświadczenia wiemy, że 
mieszkańcy rzadko stosują mikro-
uchył i tym samym nie zapewnia-
ją stałego dopływu powietrza. Mon-
taż nawiewników nie ma wpływu 
na gwarancję okien. Spółdzielnia 
nie uzależnia częściowego zwrotu 
kosztów za wymianę okien od za-
montowania nawiewników, gdyż 
nowe okna – czytaj najnowsze – za-
pewniają już stały dopływ powietrza 
niezależny od woli użytkownika lub 
są wyposażone w nawiewniki.

Kominy są regularnie sprawdzane 
przez kominiarzy.

Dlaczego jeszcze grzeją?
Witam

Proszę o udzielenie informacji, dla-
czego w budynku przy ul. Skłodow-
skiej-Curie 59 w dalszym ciągu, tj. 
w dn.10. 05. 12 r. włączone jest ogrze-
wanie centralne (rury w pionie łazie-
nek są ciepłe).

Uprzejmie informuję, że ww. sprawę 
w dn. 30. 04. 12 r., jeszcze przed „długim 
gorącym weekendem”, zgłosiłem bez-
skutecznie w administracji spółdzielni.

Zasięgnąłem także informacji w fir-
mie TAURON, gdzie uzyskałem wy-
jaśnienie, że do wyłączenia dostaw 

ogrzewania centralnego wymagany 
jest pisemny wniosek Spółdzielni.

Dlaczego lokatorzy w skali global-
nych rozliczeń mają ponosić koszty za 
bezużyteczne dostawy ciepła z PEC 
w czasie upalnych, wiosennych dni?

Pozdrawiam e.T.
Zarząd SSM: Jak zwykle podję-

cie decyzji o załączeniu lub wyłącze-
niu ogrzewania jest ogromnym dyle-
matem dla Zarządu, gdyż jedni miesz-
kańcy uważają, że należy już rozpo-
cząć bądź zakończyć grzanie, a in-
ni w tym samym czasie sądzą, że de-
cyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu 
podjęto zbyt wcześnie. Każda taka de-
cyzja niesie za sobą określone skutki 
ekonomiczne, które w konsekwencji 
odczuwalne są dla naszych kieszeni.

Przy jej podejmowaniu Zarząd kie-
ruje się i uwzględnia prognozy me-
teorologiczne IMGW zarówno krót-
ko, jak i długoterminowe. Z chwi-
lą otrzymania prognozy podejmowa-
na jest decyzja o zakończeniu, roz-
poczęciu grzania, co jest jednocze-
śnie przyjmowane z zadowoleniem 

przez jednych, a krytyką przez dru-
gich. Zapewniamy, że kierujemy się 
przy tym dodatkowo temperaturami 
w mieszkaniach i kieszenią zamiesz-
kałych, a co z tym się łączy, zdolno-
ściami płatniczymi całej Spółdziel-
ni. Trudno jest jednak znaleźć roz-
wiązanie zadowalające wszystkich, 
a szczególnie, gdy odbiera się dzie-
siątki telefonów z inwektywami, że 
nie szanujemy pieniędzy, bo można 
już przestać grzać, a za chwilę tyle 
samo inwektyw pada, bo przestano 
grzać. Sądzimy, że tegoroczna pro-
gnoza sprawdziła się w pełni, tzw. 
zimni ogrodnicy potwierdzili swą na-
zwę przymrozkami, więc zakończe-
nie grzania 18 maja br. było naszym 
zadaniem całkowicie uzasadnione.

Pan Adam G.
W związku zastrzeżeniem przez Pa-

na swoich danych do wiadomości re-
dakcji, Zarząd SSM nie mógł odnieść 
się merytorycznie do przedstawione-
go problemu, gdyż nie mógł zweryfi-
kować przytoczonych danych. Jeże-
li uzna Pan za stosowne, to prosimy 
o wyrażenie zgody na przekazanie na-
zwiska i dodatkowo o podanie pełne-
go adresu, co ułatwi sprawdzenie do-
kumentacji.  Redakcja

Nie daj się nabrać, oszukać, okraść
Kilka miesięcy temu informowaliśmy o fałszywych pracownikach firmy budowlanej oferującej usługi montażu 

 i regulacji stolarki okiennej w mieszkaniach po cenach promocyjnych dla emerytów i rencistów. Z począt-
kiem lutego siemianowicka policja zanotowała przypadki podawania się za pracowników zakładu energetycznego, 
ostatnio oszuści oferują… telewizję cyfrową!, wykorzystując fakt rosnącego zainteresowania tym zagadnieniem. 

Amatorów łatwego zarobku nie brakuje i każdy sposób 
na wyciągnięcie pieniędzy od naiwnych i łatwowiernych 
jest przez nich skwapliwie wykorzystywany. Osoby doko-
nujące tych przestępstw nie kierują się jakimikolwiek zasa-
dami moralnymi, lecz wyłącznie chęcią osiągnięcia zysku 
za wszelką cenę. Sprawcy wykorzystują ufność, otwartość, 
szczerość, jak również chęć pomagania innych.

Pamiętajmy: Zamierzający coś wyłudzić, ukraść wcie-
lają się w: akwizytorów, przedstawicieli gazowni, wodo-
ciągów, energetyki, UPC, towarzystw ubezpieczeniowych, 
skrzywdzonych przez życie nieszczęśników, dystyngowa-
nych i dobrze ubranych przedstawicieli świata „biznesu”, 
policjantów czy nawet księży – tak, tak, były przypadki, gdy 
pod sutanną krył się zwyczajny złodziej. Często przedsta-
wiają się, jako znajomi wnuków, którzy to są w potrzebie, 
a sami nie mogą przyjść. 

Bądźmy przezorni i nie dajmy się zwieźć
Policja apeluje

- zawsze zamykajcie drzwi wejściowe, 
- kiedy jesteście sami, nie wpuszczajcie do mieszkania 

osób Wam nieznanych: bez otwierania  drzwi dowiedz-
cie się kto i po co przyszedł, jeśli jest to przedstawiciel ja-

kiejś instytucji czy firmy, np. administracji, elektrowni, ga-
zowni, a macie telefon – sprawdźcie czy był on do Was 
kierowany,

- jeśli musicie kogoś wpuścić, nie zostawiajcie go ani na 
chwilę samego w mieszkaniu: najlepiej, żeby towarzyszy-
li Wam wtedy Wasi sąsiedzi, 

- nie przeprowadzajcie żadnych transakcji z akwizytora-
mi inkasentami- nie przechowujcie w mieszkaniu dużych 
kwot pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, jeśli 
chcecie je przechować w domu, to schowacie je w miej-
scu trudno dostępnym, 

- nie informujcie nikogo, którego dnia otrzymujecie emerytu-
rę! i ile macie oszczędności oraz gdzie je przechowujecie.

Jeżeli coś niemiłego się przytrafi to powiadommy policję. 
Najprościej na numer 997.

Przypominamy też, że Zarząd Spółdzielni nie udzie-
la żadnych upoważnień, by jakakolwiek firma oferująca 
piecyki, drzwi okna czy…w miejsce kropek wpisać do-
wolne urządzenie, działała w jego imieniu i za jego zgo-
dą. Apelujemy do mieszkańców, by w razie jakichkol-
wiek takich wątpliwości niezwłocznie kontaktowali się 
z władzami Spółdzielni. 
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Rozpoczął się sezon truskawko-
wy. Pomyślmy o zimowych wieczorach 
i przygotujmy zapasy: mrożonki, kompo-
ty, musy. Niezależnie od tych starań roz-
koszujmy się świeżością truskawek, pa-
miętając, że to uczta nie tylko dla podnie-
bienia, ale i pokaźny zastrzyk witamin, 

makro- i mikroelementów! Proponowa-
ne przepisy są proste, a owoce pozosta-
ją w nich nieprzetworzone, czyli w naj-
bardziej wartościowej dla zdrowia formie.

Truskawki z biszkoptami
lub bezami

Na środku talerzyka usypać kopczyk 
z umytych i obranych z szypułek truska-

wek i otoczyć wianuszkiem z ciastek. Tru-
skawki ozdobić pokaźnym kleksem ubi-
tej na sztywno śmietany 30% z cukrem 
do smaku. Całość ozdobić listkiem mięty.

Pyszny biszkopt
6 jajek z 6. łyżkami cukru ubić na 

pulchną masę. Dodać 6 czubatych łyżek 
mąki i delikatnie wymieszać. Przelać 
do wysmarowanej masłem i wysypanej 
tartą bułką tortownicy. Upiec w niezbyt 
gorącym piekarniku. Gdy ciasto nieco 
przestygnie ułożyć na nim dość grubą 
warstwę obranych z szypułek, umytych 
i pokrojonych na połówki truskawek. Ca-
łość zalać chłodną, tężejącą galaretką 
np. agrestową przyrządzoną wg prze-
pisu na opakowaniu. Gdy owoców jest 
więcej, można użyć 2 porcje galaretki. 
Gotowe ciasto wstawić do lodówki na 
ok. 1/2 godziny. Przyozdobić bitą śmie-
taną lub według własnych upodobań.

Koktajl truskawkowy
0,5 kg truskawek umytych i obranych 

z szypułek zmiksować z 2 łyżkami cu-
kru i 0,5 l kefiru i 0,5 l śmietany 12%.

Truskawki w czekoladzie
1 kg truskawek, po 1 tabliczce dese-

rowej i białej czekolady, wiórki kokoso-
we, zmielone migdały, odrobina mleka. 
Truskawki myjemy. Szypułki możemy 
zostawić, by owoce łatwiej się chwyta-
ło. Czekolady podgrzewamy w dwóch 
małych rondelkach, dolewając pod-
czas mieszenia odrobinę mleka, by 
masa nie była zbyt gęsta. Kiedy czeko-
lady się rozpłyną, wlewamy je do 2 mi-
seczek, Do trzeciej wsypujemy wiórki 
kokosowe, a do 4 migdały. Truskaw-
ki podajemy z gorącą czekoladą. Każ-
dy biesiadnik otrzymuje pusty talerzyk 
i sam macza owoce w czekoladzie, 
a potem w wiórkach lub migdałach.

Nie przywiązujesz 
zbyt dużej wagi do 
tego, ile masz kilo-
gramów. Zazwyczaj 
ludzie urodzeni pod 

tym znakiem, są grubokościści, silni, 
umięśnieni, lubią dobrze zjeść, nie pa-
trzą na wagę. Dalekie od smukłości są 
też panie urodzone pod Baranem.   

Pan Byk chciałby 
być piękny i szczu-
pły, ale na przeszko-
dzie stoi fakt, że bar-

dzo lubi dobrze zjeść i można powie-
dzieć, że smaczne jedzenie stanowi 
jedną z głównych jego przyjemności. 
Jednak gdy jest konieczność, potrafi 
się odchudzić. 

Ludziom, którzy 
urodzili się pod zna-
kiem Bliźniąt bardzo 
zależy na wyglądzie. 

Odchudzają się chętnie i często. Tyle, 
że brakuje im konsekwencji. Przez ja-
kiś czas jedzą tylko warzywa i owoce, 
ale potem rekompensują to sobie ka-
lorycznymi daniami. 

Większość Ra-
ków nie ma kłopo-
tów z nadwagą. Pod 
tym znakiem rodzą 

się ludzie smukli, szczupli, nawet chu-
dzi. Inna sprawa, że zajęci ważniej-
szymi sprawami nie przywiązują zbyt-
niej wagi do uroków kuchni. Jedzą by-
le co i nieregularnie.

Pan Lew ceni sobie 
uroki smacznej kuchni 
i nawet pod tym kątem 
dobiera sobie żonę, 

w każdym razie większe szanse u ta-
kiego mężczyzny mają kobiety umie-
jące dobrze gotować. Gdy jednak jest 
taka potrzeba potrafi się odchudzić.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Panny 
nie przywiązujesz do 
jedzenia dużej wagi, 

lubisz natomiast gotować i podsuwać 
smaczne kąski domownikom. Nadwa-
gi nie masz, ale gdyby, to zrzucenie 
wagi przychodzi Ci to z łatwością.

Wagom, a szcze-
gólnie paniom bar-
dzo zależy na wy-
glądzie, często więc 

stają na wadze i nie pozwalają sobie 
na przytycie. Jeżeli się odchudzają, to 
stosują diety własnego pomysłu, trze-
ba przyznać, że skutecznie.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Skorpiona 
mają tyle spraw na 
głowie, tak zajęci są 
pracą, że nie przywią-

zują zbytniej wagi ani do jedzenia, ani 
do wyglądu. Jedzą byle co w pośpie-
chu, co często odbija się na ich sta-
nie zdrowia.

Większość Strzel-
ców nie ma skłon-
ności do tycia, mogą 
więc sobie pozwolić 

na jedzenie tego na co mają ocho-
tę. Jeśli trochę przytyją łatwo zrzucają 
zbędne kilogramy, nie tyle przez diety, 
ile przez uprawianie sportów.

Jeśli zachodzi taka 
konieczność, ludzie 
urodzeni jako Kozio-
rożce potrafią odchu-

dzać się bardzo konsekwentnie. Dietę 
stosują taką, jaką zaleci im lekarz czy 
dietetyk. Potrafią również odmówić so-
bie ulubionych słodyczy.

Pani, czy Pan Ry-
ba chcieliby być pięk-
ni i szczupli, ale czę-
sto brakuje im konse-

kwencji w postępowaniu. Nie potrafią 
oprzeć się pokusie i zjadają za dużo, 
a potem tego żałują. Nie lubią odchu-
dzania i diet, które ich męczą.

Wodnikom zale-
ży na ładnym wyglą-
dzie, co cenią wyżej 
niż przyjemność je-

dzenia. Zazwyczaj postępują zgodnie 
z zasadą, że jeść można wszystko tyl-
ko w umiarkowanych ilościach. Efekty 
są widoczne gołym okiem.

Zodiak się 
odchudza

Czas na 
truskawki

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Dźwig w wieżow-

cu; 8. Lokum pilota; 9. Zajęcie, ro-
bota; 10. Słuszność; 11. Dom Kultu-
ry na Bytkowie; 12. Policyjna „suszar-
ka”; 13. Dramat muzyczny; 14. Pre-
lekcja; 16. Roślina na włókno; 19. Za-
miast tej; 20. Krzew parkowy; 21. Li-
sia kryjówka; 22. Ściskana przy powi-
taniu; 23. Obliczenie ilości robót wy-
konanych na budowie; 28. Koń Zeu-
sa; 31. Stoi w łazience; 32. Wirginijska 
roślina ogrodowa; 33. Narzędzia, któ-
rych używa snycerz; 34. Wśród anty-
lop; 35. Ruloniki banknotów; 36. Część 
obiadu; 37. Materiał ubraniowy.

PIONOWO: 1. Słońce nad horyzon-
tem; 2. Baranina podsmażana z faso-
lą, pomidorami i ziemniakami; 3. Od-
głos silnika; 4. Wypoczynek nocny; 
5. Sprzęt fotografa; 6. Skok na li-
nie; 7. Prezent od malucha; 14. Pra-
cownia Plastyczna i Galeria Dziecię-
ca w SCK; 15. Jedno z naszych osie-
dli mieszkaniowych; 17. Młodych lub 
Tuwima w Siemianowicach Śląskich; 
18. Losowana za rozwiązanie krzy-
żówki; 24. Wznoszenie domu; 25. Ży-
we stworzenie; 26. Konkurencja ze 
sztangą; 27. Z głową lwa na drzwiach; 
28. Popis, pokaz; 29. Dawny elegant; 
30. Kolor wiosny.

  Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 

dnia 18. VI. 2012 r. – na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” – 
krzyżówka nr 6/2012. Nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 5/2012 z ha-
słem: Maj bogaty sieje kwiaty, otrzy-
mują: Barbara NIeSTROJ, ul. Boh. 
Westerplatte 8; Grażyna WILK, ul. 
Boh. Westerplatte 6; Anna ZIĘTAR-

SKA, ul. ZHP 3. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem oso-
bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagrodę główną – niespodzian-
kę – ufundowała firma Sukces s.c., 
Siemianowice Śl., ul. W. Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Idzie turysta drogą, spotyka bacę i pyta:
- Baco, mogę przejść przez waszą łą-

kę, bo chcę zdążyć na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego by-

ka, to i na ten o 9.15 zdążycie.
J K L

Wytoczyli Grecy pod mury oblężonej 
Troi gigantycznego drewnianego ko-
nia, w którym ukrył się cały oddział na-
pastników.

Trojanie przepchnęli go przez bra-
mę miasta i natychmiast rozpalili wokół 
niego wielkie ognisko.

Grekom w środu zrobiło się gorąco.
- Pali się! Pali się! - wykrzyknęli ura-

dowani obrońcy.
Tak pojawił się pierwszy w świecie 

Firewall przeciw trojańskim koniom...
J K L

- Pali się! Pali! Uciekajmy! - krzyczy 
przerażony mąż do żony.

Żona na to:
- Nigdzie nie idę, nie mam co na sie-

bie włożyć!

J K L

Zabawne, jak mało ważna jest twoja 
praca, gdy prosisz o podwyżkę, a jak 
niesamowicie niezbędna dla ludzkości 
gdy prosisz o urlop.

J K L

 Humor zeszytów 
 Jan Kazimierz miał na imię Kazi-

mierz po ojcu i Jan po matce.
 Wisła płynąc przez Żuławy wpada 

w depresję.
 Na ukształtowanie powierzchni 

Ziemi maja wpływ jej trzęsienia oraz 
wulkanizacja.
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Ładny balkon czy ogródek, to nie tyl-
ko satysfakcja dla właściciela, opieku-
na, ale też przyjemność dla oka spa-
cerowiczów. Niekiedy też podsuwamy 

pomysł innym mieszkańcom na zago-
spodarowanie tego właśnie kawałka 
mieszkania czy przydomowego obej-

ścia. Wszak czym byłyby nasze osie-
dla bez elementów zieleni?! 

To już ostatnie dni, by podjąć decyzję 
o sposobie ukwiecenia balkonu. Dobrze 

jest wcześniej rozrysować plan zago-
spodarowania przestrzeni. Dzięki umie-
jętnemu operowaniu barwami kwiatów 

i rozmieszczeniu roślin, nawet najmniej-
szy balkon zyska wrażenie przestrzen-
nego ogródka. Prawdą jest też, że już 
kilka skrzynek z kwitnącymi roślinami, 
uczepionych krawędzi balustrady spra-
wi, że balkon lub nawet zwyczajne okno 
znacząco zyskają na urodzie.

Jeżeli ktoś nie wie, na jakie kwiaty 
w tym roku się zdecydować i czy w ogó-
le warto nimi ukwiecać balkony, propo-
nujemy spacer po naszych osiedlach. 
Część mieszkańców pierwsze słonecz-

ne, ciepłe dni wykorzystała już do po-
sadzenia ozdobnych roślin. Niektóre już 
kwitną, ale wiadomo, że najpiękniejsze 
swe barwy dopiero pokażą, gdy słońce 
zacznie je prawdziwie ogrzewać.

Pamiętajmy, że pielęgnacja roślin to 
nic trudnego i większość balkonowych 
roślin nie jest zbyt wymagająca. Bar-
dzo wiele z nich lubi słoneczne stano-
wiska i obfite podlewanie. Przeważnie 
są jednak mało odporne na silne wia-
try i ulewne deszcze, ale najważniej-
sze, że większość z nich kwitnie do 
pierwszych przymrozków.

Z roślin można ułożyć kolorowe kom-
pozycje. Sadząc w skrzynkach obok 
siebie mające rozkwitnąć kwiaty, pa-
miętajmy, że barwy wpływają na nasze 
samopoczucie. Jeżeli nasz powszedni 
dzień jest pełen wyczerpujących obo-
wiązków, z pewnością dobrze odpocz-
niemy, gdy pijąc wieczorną herbatę, 
popatrzymy na szafirowe płatki – igieł-
ki żeniszka. Dla wielu osób nie ma też 
nic przyjemniejszego w letnie pogodne 
wieczory, jak odpoczynek wśród pach-
nących kwiatów. Wśród roślin, jakie po-
sadzić możemy na balkonie, są i takie, 
które wielu pielęgnuje właśnie dla ich 
upojnego, intensywnego zapachu. Do 
tych kwiatów należy m.in. wanilia.

Tak więc zachęcamy do zabawy 
i przypominamy, że czekamy na Pań-
stwa zgłoszenia i propozycje pokaza-
nia w „MS” najładniejszych balkonów 
i ogródków przydomowych. Z chęcią 
je opublikujemy. Tymczasem przed-
stawiamy zdjęcia wyróżniających się 
balkonów w osiedlach: „Chemik”, „Mi-
chałkowice” i im. Juliana Tuwima. rg

Zielony Konkurs 2012

Sposób  na  la to
Lato zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie przybywa pięknych  

 balkonów i zadbanych przydomowych ogródków. To bardzo cieszy. 
Podziwiamy wszystkich mających pomysł i chęci, by pielęgnować roślin-
ki, tym samym dokładając swoją cegiełkę do zmiany wizerunku osiedla na 
cieplejszy, domowy. 

ul. Hermana Wróbla 1 ul. Władysława Sikorskiego 2B

s-skok/6-12
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