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W tym letnim, kolorowym krajobrazie 
istotne znaczenie odgrywają odnowio-
ne elewacje na zdecydowanej więk-
szości spółdzielczych domów. Sądzi-
liśmy, że w wakacyjnych miesiącach 

tylko takie „letnie” kolorowe obraz-
ki będziemy prezentować na łamach 
naszej gazety.

Niestety, tak nie będzie i wstępu-
jąc w Państwa progi, pokażemy też 
mniej przyjemne strony naszej rze-
czywistości, czyli kolejne zniszczenia 
odnowionych elewacji. Takie informa-
cje docierają do nas z różnym natę-
żeniem ze wszystkich stron, a ostat-
nio z osiedli: „Węzłowiec” – ul. Wła-
dysława Jagiełły 5 C; 13 A, B, C; 25 
D i 27 C oraz „Michałkowice” – ul. 
Przyjaźni 18 i 36 oraz Pocztowej 14, 
gdzie znów dali o sobie znać grafficia-
rze. Szczególnie bulwersujący jest ten 
ostatni przypadek, gdyż zniszczenia 
elewacji dokonano zaledwie kilka dni 
po oficjalnym oddaniu docieplonego 
budynku. Tuż przed świętem Bożego 
Ciała mieszkańcy zobaczyli tam ponad 
metrowej wielkości napis „Zakon Marii”, 
co jak się okazało, dodatkowo uraziło 
uczucia religijne wielu osób. Co praw-
da ADM os. „Michałkowice” niezwłocz-
nie przystąpiła do usunięcia bazgro-
łów, ale koszt naprawy elewacji wyniósł 
kilkaset złotych, a niesmak po napi-

sie pozostał. Apelujemy do wszystkich 
zamieszkałych, aby z jeszcze więk-
szym zaangażowaniem podeszli do 
ochrony swojego mienia. Docieplenie 
każdego budynku to ogromny wyda-

tek finansowy. Nie pozwólmy graffi-
ciarzom na tak zuchwałe zachowania. 
Przypominamy, że zniszczenie mienia 
o wartości powyżej 250 zł, gdy spraw-
ca zostanie schwytany na gorącym 
uczynku, podlega pod doprowadzenie 
przed oblicze 24-godzinnych sądów. 
Jesteśmy przekonani, że przykładne 
ukaranie jednego czy drugiego wyrost-
ka podziała wychowawczo i ostudzają-
co na pozostałych młodzieńców zamie-
rzających pójść w ich ślady.

Prosimy też przyjrzeć się charak-
terom pisma, bo może ktoś rozpo-
zna kulfony i będzie mógł udzielić 
pomocy w zidentyfikowaniu spraw-
cy lub przekaże rodzicom dziecka, 
co ich niewiniątko wyczynia.
3,5 tysiąca złotych strat
Przed miesiącem pisaliśmy o odda-

niu do użytku nowego placu zabaw na 
os. „Chemik”, o radości dzieci i zado-
woleniu dorosłych, że przybył kolej-
ny ładny zakątek. Mniej więcej w tym 
samym czasie na os. „Centrum” przy ul. 
Powstańców zdewastowano poważnie 
służący dzieciom w tamtym rejonie plac 
zabaw. Koszt naprawy zniszczonych 

urządzeń wyniósł 3,5 tysiąca złotych. 
Jeżeli w takim tempie będziemy nisz-
czyć urządzenia zabawowe, to za jakiś 
czas zamiast ładnych zakątków będzie-
my mieli spaloną ziemię, a o placach 
będziemy mówić: Tak, dziecko, dawno, 
dawno temu był sobie plac zabaw.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- ul. Wł. Reymonta 10, 12 – zniszczono 
zamki w gablotach ogłoszeniowych;

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43 – 
podcięto winobluszcz;

- ul. Karola Szymanowskiego 2 – 
popisano świeżo odnowione wejście 
do budynku.

„CHEMIK”
- ul. W. Wróblewskiego 55 – wytłu-

czono szybę w drzwiach;
- na Rynku Bytkowskim podczas festy-

nu oderwano grzybek z fontanny.
„MŁODYCH”

- ul. Niepodległości 28 – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 9A – mię-

dzy 2 a 9 piętrem zdewastowano 
oświetlenie w pionie zsypowym;

- ul. Okrężna 1 – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych. 

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Wł. Jagiełły 15 – spalono skrzyn-

kę na piasek;
- ul. Wł. Jagiełły 11 A, Grunwaldzka 

5 D – zniszczono tabliczki o zakazie 
wyprowadzania psów;

- ul. Wł. Jagiełły 37 B – zdewastowa-
no windę towarową.

 migs

G r a f f i c i a r z o m  n i e ! ! !
Lato kojarzy się wszystkim z bujnie kwitnącą roślinnością i osiedlami mie-

niącymi się w tym czasie intensywnymi barwami setek, tysięcy roślin. 
A to za sprawą zadbanej przez osiedlowe administracje zieleni, pięknych 
ogródków przydomowych i coraz większej liczby ukwieconych balkonów.
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - TEL. 032 228-57-78
DYŻURUJE: w dni robocze - od 15.00 do 22.00; w dni wolne - od 8.00 do 22.00
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§ §
§ §§
§ §

§§
§My na razie wstrzymamy się od 

podawania ustawowych zapisów, bo 
nie jest tajemnicą, że do Trybuna-
łu Konstytucyjnego mają trafić nie-
które z nich, chociaż: - Ludzie mogą 
się poczuć nierówno traktowani, ale 
nie nazwałbym tego dramatycznym 
naruszeniem ich praw. Ci, którzy już 
mieszkanie wykupili, mają pecha, że 
nie zaczekali do lepszych czasów. 
To tak jak z promocją w sklepie. Naj-
pierw coś kupujemy, a potem plujemy 
sobie w brodę, widząc ten sam produkt 
przeceniony o 70 procent – tłumaczy 
prof. Piotr Winczorek znawca zagad-
nień konstytucyjnych (konstytucjona-
lista) z Uniwersytetu Warszawskiego, 
i przewiduje, że ewentualna skarga do 
Trybunału nie ma szans. Jakoś jednak 
profesor zapomina, że mieszkanie nie 
jest towarem podlegającym przecenie 
z powodu konieczności wyzbycia się 
zapasów i w markecie się go nie kupi.

Gdy tak uważnie przeanalizuje się 
burzliwe wypowiedzi, bez trudu zauwa-
żyć można, że zdominowane są głów-
nie wątkiem przekształcenia dotych-
czasowych lokatorskich mieszkań 
w prawo odrębnej własności za przy-
słowiową złotówkę. Rzadkością jednak 
jest, by ktoś się głęboko zastanawiał 
nad zasadnością zmian i wynikających 
z nich na przyszłość konsekwencji, by 
ktoś mówiąc o gospodarowaniu, przy-
pomniał, że spółdzielnie, jak mało któ-
re organizmy gospodarcze, nie mogą 
korzystać z szeregu ustawowych zwol-
nień podatkowych, nie mogą odliczać 
podatku VAT, że nałożono na nie w tym 
roku, nie bacząc na skutek, czyli zubo-
żenie funduszu remontowego, obowią-
zek odprowadzania podatku dochodo-
wego z tytułu „zarabiania” na lokalach 
użytkowych. Wszelkie próby podjęcia
chłodnej i rzeczowej debaty

natychmiast przekształcają się 
w polityczne, rozgorączkowane dys-
puty, a gospodarka, ekonomia poli-
tyki nie lubią, chociaż są od niej 
zależne. Mówi się więc o sprawiedli-
wości dziejowej i przekazaniu miesz-
kań za niewielkie pieniądze, bo zosta-
ły już spłacone, a „zapomina” o tych, 
co wykupili mieszkania i wpłacając 

pieniądze, umożliwiali utrzymanie sta-
wek remontowych na niskim poziomie 
mimo szeroko prowadzonych prac – 
czytaj utrzymanie zasobów w należy-
tym stanie. Teraz będą mogli jedynie 
zdać się na łaskę mającego zastąpić 
ZPCz: Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Spółdzielni, które oceni, czy stać 
Spółdzielnię na rezygnację w przy-
szłych wydatkach remontowych z czę-
ści bądź całości zapłaconej kwoty, 
czyli zwolnić z płacenia tego fundu-
szu, czy nie stać. Wcześniej posło-
wie proponowali obligatoryjne zwol-
nienie celem rekompensaty z tytułu 
dokonanego wykupu. Parlamentarzy-
ści po licznych uwagach, że znacz-
ne ograniczenie wpływów na remonty 
to katastrofa dla domów, wycofali się 
z tego pomysłu i kwestie rozliczenia 
z tymi, dzięki którym inni płacili mniej, 
pozostawili dołom, bo tak na to patrzą 
z wyżyn ulicy Wiejskiej. Tak więc teraz 
upodmiotowione doły będą mogły pod-
jąć decyzję, czy zwolnić się z płacenia 
na remonty i w konsekwencji pozwo-
lić na stopniowe niszczenie, doprowa-
dzenie do ruiny swojego (wszak wyku-
piony) majątku, jakim niewątpliwie jest 
mieszkanie, czy zacisnąć zęby i płacić 
nadal. No, ale to już nie posłowie będą 
winni tylko my sami.

Nikt też jakoś głośno nie mówi, 
że wyodrębniony właściciel i nie-
spółdzielca musi mieć wyliczone 
inne stawki – wyższe niż członek 
spółdzielni – i musi partycypować 
natychmiast finansowo proporcjo-
nalnie do posiadanego udziału we 
wszelkich kosztach danej nierucho-
mości, bo własność kosztuje, a jak 
go nie będzie stać, to jest komornik. 
Nie ma w tym przypadku znaczenia, 
czy korzysta z windy, czy nie.

Akcentuje się także mocno upodmio-
towienie spółdzielców, którzy nareszcie 
będą się rządzić sami – jakby dotych-
czas nie mogli, jakby ktoś zabraniał 
przychodzić wszystkim Spółdzielcom 
na Zebrania Grup i zabierać głos oraz 
składać wnioski, ba, jakby były prze-
prowadzane one w konspiracji. Wątek 
upodmiotowienia jest o tyle istotny, że 
niechcący negując zasadę przedsta-

wicielstwa w organach spółdzielni de 
facto neguje się tę samą zasadę, która 
daje radnym i posłom mandat do spra-
wowania władzy w naszym imieniu. 
Czy w takim razie ma to oznaczać, że 
za jakiś czas zbędne będą Rady Mia-
sta, Sejm? Tylko te dwa elementy, bez 
ich rozwijania, wystarczą, by postawić 
pytanie: o co w tym wszystkim cho-
dzi? Bo przecież chcąc upodmiotowić, 
przyznać większe prawa do oddziały-
wania na spółdzielcze władze, można 
było wprowadzić ustawowy obowiązek 
uczestnictwa w zebraniach. Pytanie, 
o co faktycznie chodzi, nurtuje dziesiąt-
ki tęgich głów zajmujących się nie tyl-
ko spółdzielczością, ale państwem jako 
naszym dobrem wspólnym – te debaty 
można na bieżąco śledzić w mediach.

Jeszcze nie jesteśmy przecież 
uwłaszczeni, a już słyszymy (na razie 
wszyscy się od niego odżegnują, 
ale tylko na razie) o pomyśle – niby 
wyskoczył ponownie jak Filip z kono-
pi – wprowadzenia podatku katastral-
nego. Jest to

niewątpliwie „przywilej”,
na który z utęsknieniem wszyscy cze-

kają, płacenia podatku za fakt posia-
dania nieruchomości, a skoro wszy-
scy będą posiadać, to... policzmy jakie 
dochody dadzą mieszkania a jakie tyl-
ko sam budynek, bo przecież ta sama 
powierzchnia rośnie tyle razy, ile jest 
pięter w domu i o te krotności wzro-
sną wpływy podatkowe. Ba, słyszy się 
o wprowadzanych, tu i ówdzie, podat-
kach od spływu do kanalizacji wody 
z opadów deszczowych i są rzeczo-
we argumenty, by go wprowadzać 
czy o ewentualności opodatkowania 
mieszkań z tytułu dochodu osobiste-
go – przecież różnica między warto-
ścią rynkową mieszkania, a przejęte-
go z mocy ustawy za nominalną war-
tość zostanie i będzie to czysty dochód 
dla danego spółdzielcy. Skoro zaś ktoś 
osiąga dochód, to podać w rozlicze-
niu rocznym proszę i do kasy. Sło-
wem, docierają informacje, które nie 
wróżą nic dobrego naszym kiesze-
niom, a które mogą się szybko ziścić, 
bo kto się tam będzie z małymi liczył, 
tym bardziej, że będą zajęci sobą, bo 
będą skłóceni funduszami i ciężarem 
utrzymania domów, jeżeli nie chcą, by 
się rozleciały. Czyżby rację miał mieć 
jeden z internautów, pisząc, że Spół-
dzielcy będą: Podzieleni i Skłóceni... 
a wtedy wiadomo, łatwiej się rządzi. 

20 zł na jednego i 40 zł : 4 =...  20 zł na jednego i 40 zł : 4 =...

Pokazano marchewkę – o kiju się milczy
Uchwalona przez Sejm znowelizowana ustawa o spółdzielniach miesz-

kaniowych i niektórych innych ustawach ma wejść w życie 31 lipca br. 
Jeszcze jednak na dobre nie zakończył się proces legislacyjny – czeka na 
podpis Prezydenta – a już staje się przedmiotem niezliczonych wręcz opinii 
wyrażanych, a jakże, anonimowo na internetowych forach i stronach czy 
na łamach prasy, radia, telewizji. 
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ciąg dalszy na str. 8

§ §
§ §§
§ §

§
§

§
§§

Czy może wprowadzane zmiany są 
przygrywką do przejęcia w majesta-
cie prawa majątku przez posiadają-
cych kupę szmalu i wtedy wraz z uwol-
nionymi czynszami poznamy dopie-
ro siłę gospodarki rynkowej w pełnym 
tego słowa znaczeniu, bo nagle oka-
że się, że relikty PRL tanio i efektywnie 
gospodarzyły. Tak na marginesie, jakie 
to relikty, skoro spółdzielczość miesz-
kaniowa powstała w czasach, gdy 
skrót PRL nikomu się jeszcze nie śnił, 
a odległym marzeniem była niepodle-
gła I Rzeczpospolita. Często w prze-
różnych dyskusjach słyszy się, że kosz-
ty zarządzania są wysokie, a zapomi-
na, że lwia część tych kosztów trafia 
do budżetu, bo to państwo generuje 
coraz to nowe przepisy, których reali-
zacja kosztuje i to sporo. Przepisy te 
na pewno nie znikną, w każdym razie 
nic nie słychać, by miały być uchylone 
jakiekolwiek np. legalizacja wodomie-
rzy, która w poszukiwaniu pieniędzy 
została przez państwo wprowadzona 
tylnymi drzwiami. Zwolennicy małego 
mówią, że zarządzać można społecz-
nie. Hmm, zapewne i tak, ale do cza-
su pierwszej poważnej wpadki, kie-
dy to organy państwa, a kontrolerów 
je reprezentujących nie będzie inte-
resować, że to społecznie, że się nie 
zna, wlepią grzywnę np. za zaniedba-
nia terminów wynikających z obowiąz-
ków zarządcy, a może zagrożą utratą 
prywatnego mienia, bo takie sankcje 
są prawem przewidziane dla zarządcy. 
Wtedy społeczników szybko braknie 
i szybko też wzrosną koszty, czego już 
dowodzą dziesiątki przykładów w ska-
li kraju, z których wynika, że we wielu 
wspólnotach wbrew oczekiwaniom

czynsze są wyższe
od zakładanych, że z remontami są 

problemy, chyba, że zamieszkali sami 
świadczą pewne prace na rzecz wła-
snej nieruchomości, a znane są takie 
przypadki, przyczyniając się do teo-
retycznych oszczędności, bo zaosz-
czędzono na robociźnie, ale malowa-
no np. dwa razy klatkę schodową, bo 
po pierwszym razie wszystko odpadło. 
Nikt też jakoś nie wspomina, że wła-
sność - i słusznie - kosztuje, a jak nie 
masz na koszty, to albo tracisz, albo 
sprzedajesz. Warto też wiedzieć, że 
lansowanym rozwiązaniem we wszel-
kich przepisach jest rozliczanie kosz-
tów na metry kwadratowe i wszelkie 
debaty typu „metry windami nie jeż-
dżą” itp. staną się bezprzedmiotowe 
i wywoływać będą pusty śmiech, bo: 
masz mieszkanie tyle a tyle metrów, 

twój procentowy udział w nieruchomo-
ści wspólnej jest taki a taki, więc pła-
cisz tyle a tyle i... koniec.

Niepokój wzbudzają zapisy unie-
możliwiające łączenie w jeden fun-
duszy remontowych wszystkich bu-
dynków. Tym samym pod wielkim 
znakiem zapytania będzie postawio-
ne dokończenie w SSM na dotych-
czasowych warunkach rozpoczę-
tych programów np.: termomoder-
nizacji zasobów (docieplenia budyn-
ków), wymiany podzielników kosz-
tów ogrzewania i wymiany wind.

W Dzienniku Łódzkim pisząc o usta-
wie uwłaszczeniowej, Piotr Brzózka 
konstatuje: ...dziesiątki tysięcy lokato-
rów spółdzielni będzie skakać z rado-
ści, bo za kilkaset złotych wykupią swo-
je mieszkania. Drugie tyle obywateli 
będzie złorzeczyć na jawną niespra-
wiedliwość. Jest to pewne jak w ban-
ku. Przecież spora część z nich zapo-
życzyła się u rodziny, u znajomych, 
czasem w banku, żeby wykupić swo-
je „M”. Czy posłowie politycznie postę-
pują, forsując pomysł uwłaszczenia? 
Z punktu widzenia ich miłości do foteli 
przy Wiejskiej jak najbardziej. Obdaro-
wani ich pokochają i będą na nich gło-
sować. Rozżaleni, co prawda, mogą 
zmienić swe preferencje polityczne, 
ale nie ma co do tego pewności.

Z prawnego punktu widzenia też 
wydaje się, że uwłaszczenie to dobry 
pomysł. Nowe przepisy pozwolą jasno 
zdefiniować, co jest własnością, a co 
nie. W gospodarce rynkowej własność 
jest podstawą zdrowej ekonomii.

A koszty społeczne? Polska po raz 
867 podzieli się na równych i równiej-
szych. Będą kwasy nie tylko w tym 
samym bloku, ale i na tym samym pię-
trze. Będą kłótnie w rodzinach, bo cio-
cia przed laty wykupiła swoje mieszka-
nie za grube tysiące, a bratowa teraz 
zapłaci dwieście złotych.

Trudno podejrzewać czasopismo zaj-
mujące się szeroko rozumianymi kwe-
stiami zarządzania nieruchomościami, 
administrowaniem budynkami przez fir-
my prywatne, wspólnoty, zarządców 
gminnych zasobów (miesięcznik Admini-
strator) o jakiekolwiek sympatie politycz-
ne, ale znaleźliśmy w nim taki oto tekst:

W czyim interesie
(obszerne fragmenty)

„Projekt rządowy zasadnicze zmia-
ny ograniczał do tych, których wpro-
wadzenie było niezbędne ze względu 
na wyroki Trybunału Konstytucyjnego. 
Przykładowo: TK uznał, że przy prze-
kształcaniu prawa do lokalu niezgod-

ne z konstytucją jest określanie wkładu 
budowlanego w takiej samej wysoko-
ści w przypadku ustanawiania spółdziel-
czego własnościowego prawa do loka-
lu i prawa odrębnej własności lokalu. 
Bowiem zdaniem Trybunału spółdziel-
cze własnościowe prawo jest mniej war-
te, jako ograniczone prawo rzeczowe, 
niż to drugie. I to znalazło wyraz w pro-
jekcie rządowym. Zaproponowano, aby 
przy spółdzielczym własnościowym pra-
wie do lokalu członek spółdzielni wno-
sił wkład budowlany pokrywający część 
kosztów budowy przypadającej na ten 
lokal, zaś w przypadku odrębnej wła-
sności cena ustalona przez spółdziel-
nie mogłaby zawierać zysk w wysokości 
wynikającej ze statutu, a uwzględniają-
cej wartość rynkową lokalu.

Posłowie zrealizowali wyrok TK 
w ten sposób, że zlikwidowali możli-
wość ustanawiania nowych spółdziel-
czych własnościowych praw do loka-
lu. Zróżnicowanie wkładów przestało 
więc mieć rację bytu, bo droga prze-
kształcenia pozostała jedna – na pra-
wo odrębnej własności.

Trzem projektom poselskim przy-
świecał główny cel: ułatwienie warun-
ków finansowych przekształcania pra-
wa lokatorskiego na prawo odrębnej 
własności oraz wzmocnienie pozy-
cji członka spółdzielni w stosunkach 
z organami spółdzielni, czyli większe 
upodmiotowienie członków spółdziel-
ni. I tu koronnym przykładem jest ogra-
niczenie zobowiązań członka dokonu-
jącego przekształcenia do spłaty przy-
padającej na jego lokal części kosztów 
budowy domu wraz z odsetkami. Czyli 
poniesione koszty budowy domu dzieli 
się na lokale, także część kredytu uzy-
skanego przez spółdzielnie od pań-
stwa wraz z odsetkami, jak przy rozwo-
dzie, dzieli się również. I to się już prak-
tycznie dokonało, wszyscy spółdzielcy 
tych spłat już dokonali. Czyli tu zmia-
ny nie były konieczne, gdyż dotychcza-
sowe regulacje spowodowały dopełnie-
nie tego obowiązku. Natomiast różni-
ca polega na tym, że dotychczas prze-
kształcający swoje prawa do lokalu 
wnosili opłaty uwzględniające wartość 
rynkową lokalu. Na przykład rzeczo-
znawca określał tę wartość na 100 tys. 
zł. Wkład mieszkaniowy wynosił 60% 
kosztów budowy tego lokalu, zatem 
zwaloryzowany w stosunku do aktual-
nej wartości wynosi 60 tys. zł. Pozo-
stała różnica w wysokości 40 tys. zł. 
Jest to zwaloryzowana wartość dota-
cji lub umorzonego kredytu. Członko-
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Szanowni P.T. Czytelnicy
Kontynuujemy nasze rozmowy z przedstawicielami władz Siemianowic Śląskich.

Za nami już wypowiedzi Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta. Czekamy nadal na pytania, które 
chcielibyście za naszym pośrednictwem, Szanowni Państwo, postawić przedstawicielom miejskich władz.

Pytania można nadsyłać za pośrednictwem poczty:
elektronicznej – ssm@poczta.fm i tradycyjnej – Redakcja „Moja Spółdzielnia” ul. Boh. Westerplatte 20,

41-106 Siemianowice Śl., a także zgłaszać podczas poniedziałkowego redakcyjnego dyżuru tel. 032-6091-405.

Dobre pomysły wdrażamy natychmiast
Rozmawiamy z Dariuszem Bochenkiem, wiceprezydentem miasta Siemianowice Śląskie

„MOJA SPÓŁDZIELNIA”: PANIE 
PREZYDENCIE, JAK BIEGŁA PANA 
DROGA DO WŁADZ MIASTA?

Dariusz Bochenek: To 
był czysty przypadek. Kil-
ka lat temu zostałem 
wybrany do Rady Rodzi-
ców przy Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Michałkowi-
cach. Do tej szkoły chodzi-
ło moje dziecko, więc zain-
teresowałem się problema-
mi nauczania. Był to wtedy 
ważny okres w SP 4, gdyż 
nastąpiła zmiana na stano-
wisku dyrektora tej placów-
ki. Rada Rodziców wybrała 
wtedy prezydium, a wkrótce 
zostałem jej przewodniczą-
cym. Szkołę darzę ogrom-

nym sentymentem, gdyż 
w młodości sam byłem jej 
uczniem.

- OD FUNKCJI PRZEWODNICZĄ-
CEGO RADY RODZICÓW DO FO-
TELA WICEPREZYDENTA TO CHY-
BA JESZCZE DALEKA DROGA...

- Poniekąd tak, ale póź-
niej czas biegł bardzo szyb-
ko. Założyliśmy stowarzy-

szenie, Siemianowicką Mię-
dzyszkolną Radę Rodzi-
ców, które zrzeszało oso-
by aktywnie działające na 

tym polu. Praca w stowa-
rzyszeniu pokazała pew-
ne niewystarczające dzia-
łania samorządu terytorial-
nego w zakresie edukacji, 
a nam zależało na tym, aby 
poprawiła się sytuacja dzie-
ci w szkole. Nie mieliśmy 
też żadnych aspiracji poli-
tycznych. 

- CZY MOŻNA JEDNAK DOKO-
NYWAĆ ZMIAN W MIEŚCIE BEZ ZA-
ANGAŻOWANIA SIĘ W POLITYKĘ?

- Później odbyły się kolej-
ne wybory samorządowe, 
w których postanowiliśmy 
poprzeć Wspólnotę Sie-
mianowicką, która w swo-
im programie wyborczym 
deklarowała poprawę sytu-

Rada, po rozpoznaniu projektu 
w Komisjach i zaakceptowaniu przez 
te gremia proponowanej noweliza-
cji Regulaminu rozliczeń energii ciepl-
nej, po krótkiej merytorycznej dyskusji 
dokonała zmian w omawianym regula-
minie. Wprowadzona zmiana dotyczy 
regulaminowych sankcji z tytułu nieuza-
sadnionego nieudostępnienia lokalu do 
odczytu w terminach przeprowadzania 
odczytów podzielników kosztów ogrze-
wania i związanego z tym utrudnienia 
w sporządzeniu rozliczenia ciepła.

Również kolejny punkt porządku dnia 
związany był z zaopatrzeniem w cie-
pło i ciepłą wodę, mimo że na zewnątrz 
temperatury wybitnie afrykańskie. Rada 
omówiła i przyjęła: Plan robót remonto-
wo-konserwacyjnych związanych z przy-
gotowaniem zasobów SSM do sezo-
nu grzewczego 2007-2008. Omawia-
jąc przedłożony dokument, wyjaśniano, 
że prace rozpoczęły się właściwie bez-
pośrednio po zakończeniu minionego 
sezonu. Zakres robót jest bardzo zróż-
nicowany i obejmuje wszystkie osiedla. 

Jak wynikało z wyjaśnień, całość prac 
winna być ukończona na czas, a godzi-
ną „zero” jest 15 września br.

Kolejnym zagadnieniem była oce-
na przebiegu ZPCz wraz z omówie-
niem przyjętych wniosków i harmono-
gramem ich realizacji. Przewodniczą-
cy Rady Andrzej Kłos wysoko oce-
nił zarówno przygotowanie obrad, jak 
i dyskusję w trakcie ZPCz. Odnosząc 
się do przyjętych wniosków, mówio-
no, że części z nich już nadano bieg 
i skierowano je do właściwych adresa-
tów, zaś pozostałe będą sukcesywnie 
na bieżąco realizowane.

Rada z niepokojem przyjęła informa-
cję o znowelizowanej ustawie o spół-
dzielniach mieszkaniowych, która bar-
dzo mocno ingeruje w dotychczasowe 
unormowania.

W sprawach bieżących odniesiono 
się do jubileuszu 50-lecia SSM i zauwa-
żono, że należy konkretyzować zało-
żenia ze szczególnym naciskiem na 
włączenie w obchody wszystkich osie-
dli. Ponadto, w tym punkcie sporo cza-

su poświęcono wykonawstwu niedaw-
no zakończonych ociepleń budynków 
– szczególnie na os. „Chemik” i „Wę-
złowiec” – gdyż zrealizowane roboty 
pozostawiają sporo do życzenia. Przy 
tej okazji pytano o realizację harmo-
nogramu. Jak wyjaśniono, zauważone 
usterki zostały już zgłoszone wykonaw-
cy, a ich powodem było odejście z firmy 
przeprowadzającej roboty sprawdzo-
nych i wykwalifikowanych fachowców. 
Usługobiorca usunie wszystkie niedo-
ciągnięcia. Dodano przy tym, że każdy 
budynek nadzorowany jest przez spe-
cjalistów z firmy ISPA, której technolo-
gia jest używana i oni mają decydujący 
głos co do odbiorów, ponieważ udziela-
ją 5-letniej gwarancji.

W tym punkcie poruszono także 
kwestie przestrzegania ciszy nocnej, 
gdyż mieszkańcy skarżą się na bar-
dzo wczesny wywóz śmieci, ok. 5 rano 
i przeprowadzane również o tej godzi-
nie koszenie trawy. Zarząd zobowiązał 
się do natychmiastowego wyjaśnienia 
tych przypadków i podjęcia działań eli-
minujących takie sytuacje.

RN SSM ustaliła także obsadę comie-
sięcznych dyżurów członków Rady aż 
do czerwca przyszłego roku.

Obrady prowadził Andrzej Kłos, 
przewodniczący RN SSM. pes

Obradowała RN SSM Obradowała RN SSM

Zmiany w regulaminie, ciepło
20 czerwca odbyło się pierwsze po Zebraniu Przedstawicieli Członków 

posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. W porządku obrad znalazło się kilka punktów.
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acji w szkolnictwie. Nowo 
wybrany prezydent mia-
sta, Zbigniew Paweł Szan-
dar, zaproponował utwo-
rzenie Rady Oświatowej. 
Z ramienia wspomniane-
go stowarzyszenia zosta-
łem jej członkiem i mogłem 
z bliska przyjrzeć się pra-
cy prezydenta miasta i jego 
współpracowników. Dal-
sze zmiany na scenie poli-
tycznej w mieście spowodo-
wały, że pojawił się wakat 
na stanowisku wiceprezy-
denta miasta i w konse-
kwencji otrzymałem pro-
pozycję jego objęcia. Było 
to dla mnie wielkie wyzwa-
nie, gdyż procedury admini-
stracyjne odbiegają zupeł-
nie od tych, które dotyczą 
biznesu, a byłem przedsię-
biorcą posiadającym wła-
sną firmę budowlaną. Obję-
cie stanowiska wiceprezy-
denta wymagało ode mnie 
zrezygnowania z działalno-
ści gospodarczej. Po kolej-
nych wyborach okazało się, 
że droga przez nas wybra-
na jest słuszna, więc stara-
my się ją kontynuować.

- ZA CO OBECNIE ODPOWIADA 
PAN W MIEŚCIE?

- Za wszystko, co jest 
związane z inwestycja-
mi i działalnością gospo-
darczą w mieście, tj. geo-
dezja, gospodarka mie-
niem oraz lokalowa, remon-
ty, działalność gospodar-
cza, komunalna, informaty-
ka, architektura, inwestycje. 
W kwietniu br. Rada Miasta 
podjęła uchwałę o przyjęciu 
celów strategicznych naj-
bliższej kadencji. Realizacja 
większości tych celów spo-
czywa na wydziałach, który-
mi kieruję.

- W JAKI SPOSÓB PLANUJĄ 
PAŃSTWO ZREALIZOWAĆ TE ZA-
MIERZENIA?

- Uzupełnieniem tej 
uchwały jest powołanie 
przez Prezydenta Miasta 
12 roboczych zespołów pro-
blemowych, z których pięć 
bezpośrednio mnie podle-
ga. Pierwszy zespół zajmu-
je się modernizacją ukła-
du komunikacyjnego w mie-

ście, a w szczególności 
przebudową skrzyżowań 
przy kościele św. Krzyża 
oraz przy placu ks. Piotra 
Skargi. Drugi pracuje nad 
rewitalizacją placu znaj-
dującego się przed Urzę-
dem Miasta, gdyż w zało-
żeniach ma tu powstać 
coś na kształt rynku miej-
skiego. Początkowo wyda-
wało się, że będzie to naj-
bardziej kosztowna inwe-
stycja, ale spotkaliśmy się 
z dużym oddźwiękiem ze 
strony prywatnego bizne-
su, który zamierza w jego 
pobliżu otworzyć swoje fir-
my. W przyszłości będzie 
to miejsce spotkań siemia-
nowiczan oraz wypoczyn-
ku i relaksu, co będzie sta-
nowiło jakąś alternatywę 
dla supermarketów. Kolej-
ny zespół zajmuje się bez-
względną likwidacją wszel-
kiego rodzaju ruin w mie-
ście. Na tę sferę kładzie 
szczególny nacisk prezy-
dent miasta, Jacek Guzy. 
Widać już pierwsze efek-
ty tej działalności opartej 
na współpracy z powiato-
wym inspektorem nadzo-
ru budowlanego. W ostat-
nim okresie wyburzono 
budynek oficyny pomię-
dzy ul. Ludwika Waryńskie-
go i Jana III Sobieskiego 
3, część płotu przy super-
markecie Lidl w Michałkowi-
cach. W planach jest wybu-
rzenie budynku w Bańgo-
wie przy ul. Henryka Kru-
panka oraz oficyny przy ul. 
27-go Stycznia. Trwają roz-
mowy z właścicielem tere-
nu, który wykupił nierucho-
mość z budynkiem byłej 
geriatrii i niedokończonej 
inwestycji banku. W ślad 
za tym Rada Miasta przy-
znała środki finansowe na 
wyburzenie byłych obiektów 
ZOZ-u w tym rejonie, gdzie 
mieścił się między inymi 
oddział laryngologiczny.

- A POZOSTAŁE ZESPOŁY, 
KTÓRYMI PAN KIERUJE?

- Kolejny rok pracuję nad 
pozyskaniem inwestorów 
dla Siemianowic Śląskich. 
Mamy jeszcze wolne miej-

sce w strefie ekonomicznej 
w centrum miasta i na Bań-
gowie. W ramach tej dzia-
łalności dokonywana jest 
szczegółowa inwentaryza-
cja pod kątem przydatno-
ści obiektów dla potencjal-
nych inwestorów. Jeste-
śmy jednym z nielicznych 
miast posiadających aktu-
alny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego na tere-
nie całej gminy, co powodu-
je, że pozwolenia budowla-
ne wydajemy bardzo szyb-
ko i zainteresowanie inwe-
storów jest bardzo duże. 
Jest też zespół ds. budo-
wy Parku Tradycji Górnic-
twa i Hutnictwa na terenach 
byłej kopalni „Michał”. Syn-
dyk kopalniany pozosta-
wił nam wieżę byłego szy-
bu „Krystyn” oraz pozo-
stałości budynku, w któ-
rym wcześniej mieściła się 
maszyna wyciągowa. Wła-
śnie w tym rejonie powsta-
nie skansen kultywujący 
nadal bardzo żywe trady-
cje górnicze i hutnicze. Przy 
tej okazji pragnę zaapelo-
wać do wszystkich osób, 
które mogą pomóc w jego 
utworzeniu, a posiadają-
cych różnego typu eks-
ponaty o kontakt z Urzę-
dem Miasta. Jako cieka-
wostkę podam, że zacho-
wała się jedna z najstar-
szych maszyn wyciągowych 
z szybu „Staszic 1”, będąca 
nadal w doskonałym stanie 
technicznym.

- NIE OBAWIA SIĘ PAN STE-
REOTYPU, ŻE POWOŁANE ZE-
SPOŁY TO JESZCZE JEDNA BIU-
ROKRATYCZNA STRUKTURA...

- Nikt nie ma patentu na 
nieomylność. Staram się 
obalać tego typu stereo-
typy, gdyż moja kariera 
była oparta o prywatny biz-
nes. W początkowym okre-
sie pracowałem w telewi-
zji kablowej, a miałem pry-
watną firmę. Tam nie było 
czasu na przesadne deba-
ty. Jeżeli jakaś inicjatywa, 
pomysł wydaje się słusz-
ny, mogący pomóc mia-
stu, to staramy się wdra-
żać go natychmiast. Jed-

nocześnie obecny prezy-
dent miasta, Jacek Guzy, 
bardzo zwraca uwagę na 
wszelkie koszty. Realizu-
jemy dewizę opartą o dofi-
nansowanie z zewnętrz-
nych środków finanso-
wych. Na takiej zasadzie 
będzie w tym roku remon-
towany Zespół Szkół nr 4 
w Michałkowicach i Gimna-
zjum nr 4. Jest to prawdo-
podobnie ostatnia dotacja 
z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. 

- CZY W TEJ DZIAŁALNOŚCI 
JEST TEŻ MIEJSCE DLA SPÓŁ-
DZIELNI MIESZKANIOWYCH?

- Uważam, że współpraca 
z siemianowickimi spółdziel-
niami mieszkaniowymi ukła-
da się bardzo dobrze. Jest 
wiele wspólnych inicjatyw 
w zakresie upiększania mia-
sta. Razem z SSM i właści-
cielem supermarketu wyre-
montowaliśmy parking przy 
ul. Kościelnej 34 i Przyjaźni 
26. Lada dzień ruszy grun-
towny remont ulicy Okręż-
nej. Wiemy, że SSM ma 
pozytywne doświadcze-
nia w monitoringu osie-
dli, miasto również pracuje 
nad takim systemem. Nowo 
wybudowane skrzyżowania 
mają już założony system 
kamer, ale całość musi być 
jeszcze dopracowana. Za 
parę miesięcy ruszy moder-
nizacja sieci kanalizacyj-
nej w rejonie ulicy Przyjaźni 
i Waleriana Łukasińskiego 
w Michałkowicach, wiemy, 
że SSM bardzo zależało na 
tym remoncie, ze względu 
na szereg występujących 
tam awarii. Zespół pracują-
cy nad zmianami układów 
komunikacyjnych w mieście 
pracuje też nad moderniza-
cją drogi biegnącej od ulicy 
Walerego Wróblewskiego 
na Bytkowie aż do ul. Tar-
nogórskiej w Michałkowi-
cach. Ale na razie jeszcze 
za wcześnie na mówienie 
o konkretach. Zależy nam 
jednak na rozwiązaniu pro-
blemu jednego z odcinków 
o najbardziej natężonym 
ruchu samochodowym.

- DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.
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wie spółdzielni przy przekształceniu na 
odrębną własność wpłacali 20 tys. zł 
na spłatę odprowadzonego do budże-
tu państwa umorzonego kredytu obcią-
żającego dany lokal, a pozostała część 
uzupełniała fundusz remontowy spół-
dzielni.

Tu nastąpiła zasadnicza zmiana prze-
pisów, która polega na tym, że obowią-
zek przekształcającego został ograni-
czony tylko do wpłacenia nominalnej 
kwoty umorzenia, czyli – w przykładzie 
wyżej podanym – 500 zł zamiast 20 
tys., natomiast spółdzielnia, czyli ogół 
mieszkańców, który jest właścicielem 
spółdzielczego majątku, nie otrzyma 
nic, nul, zero.

Projekt rządowy nie przewidywał 
takiego rozwiązania. Proponował utrzy-
manie wysokości 30% zwaloryzowa-
nej pomocy ze środków publicznych. 
W projekcie rządowym sami spółdziel-
cy mieli prawo zapisać w swoich sta-
tutach korzystniejsze zasady rozliczeń 
z tytułu przekształceń. I to zapewnia-
ło konstytucyjność obniżaniu kosztów 
przekształceń, bo nie ustawa, a ogół 
mieszkańców decydowałby o spół-
dzielczej własności. Zaś obecny zapis, 
zdaniem znawców prawa jest niekon-
stytucyjny, bowiem właścicielem nieru-
chomości spółdzielczej jest spółdziel-
nia, więc prawo zbywania tej własno-
ści zależy od niej. Tak więc obecny 
zapis będzie, jak się oczekuje, z pew-
nością zaskarżony w TK. Najwyraź-
niej z taką ewentualnością nie liczy-
li się posłowie i partie, które repre-
zentują. Podczas kampanii wyborczej 
obiecywali uwłaszczenie spółdzielcom 
posiadającym lokatorskie prawo do 
lokalu, a teraz z obietnic się wywiązali  
– To było naszym obowiązkiem wobec 
wyborców – zapewniają.

Podzielono spółdzielców
Póki co, posiadacze lokatorskiego 

prawa do lokalu – a jest ich 900 tysięcy 
– są zachwyceni. Możliwość nabycia na 
własność lokalu za bezcen to okazja, 
jakich mało! Natomiast większość, bo 
2,6 mln spółdzielców, którzy płacili przy 
przekształceniu niekiedy kilkadziesiąt 
tysięcy, jest oburzona. Zwłaszcza, że 
wszystkie propozycje, np. aby byli zwol-
nieni ze spłacenia reszty należności, 
jeśli była rozłożona na raty lub nie pła-
cili na fundusz remontowy – są niereal-
ne. Bo prawo nie działa wstecz, a jesz-
cze bardziej ogołocony fundusz remon-
towy spowodowałby popadanie domów 
spółdzielczych w ruinę.

Podejrzewam, że do grona nieza-
dowolonych z nowych uregulowań 
prawnych dołączy za pewien czas 
grupa uwłaszczonych, gdy okaże 
się, że z prawa własności wynika-
ją znacznie większe obowiązki niż 
z prawa lokatorskiego. Łatwo moż-
na sobie wyobrazić taką sytuację, 
gdzie większość właścicieli mieszkań 
w jakimś budynku decyduje, że wystę-
puje ze spółdzielni – co jest obec-
nie prawem dozwolone – bo sami, we 
wspólnocie, będą lepiej i taniej zarzą-
dzać swoją własnością. I rychło okaże 
się, że kondycja ekonomiczna takie-
go jednodomowego gospodarstwa 
jest znacznie gorsza niż w czasach, 
gdy dom był jednym z wielu w osie-
dlu, gdy na fundusz remontowy wpła-
cało tysiące spółdzielców. Dotychczas 
ze wspólnej puli w kolejnych budyn-
kach dokonywało się a to wymiany 
dachu, a to modernizacji urządzeń 
wod-kan. itp. Teraz trzeba będzie to 
wszystko robić we własnym zakresie, 
więc zanim uzbiera się wystarczają-
cą kwotę, minąć może wiele lat. Chy-
ba że drastycznie podniesie się wyso-
kość miesięcznych wpłat na fundusz 
remontowy. (...)

Małe nie zawsze  jest piękne
Występując ze spółdzielni i idąc na 

swoje, straci się też pożytki płyną-
ce z prowadzonej przez spółdzielnie 
działalności gospodarczej, takiej jak: 
wynajem obiektów lub lokali użytko-
wych - W spółdzielni „Górczewska” 
na 50-metrowe mieszkanie przypada 
rocznie z tego tytułu ok. 300 zł i o tyle 
mniej wynoszą opłaty za to miesz-
kanie, w budżecie domowym to się 
liczy – mówi Lech Karpowicz, prezes 
SM „Górczewska”, jednej z najwięk-
szych spółdzielni mieszkaniowych 
w Warszawie, liczącej ponad 20 tysię-
cy mieszkańców. (...)

(Uwaga: w SSM z tytułu dochodów 
pozyskiwanych z lokali użytkowych 
uzyskujemy na każde mieszkanie 
ok. 45 gr/m2/miesiąc - dop. red.)

(…) Prezes Karpowicz obawia się 
jedynie, że za skutki stanowienia nie-
przemyślanego prawa odpowiedzial-
ność ponosi praktycznie ten, który jest 
najbliżej, na miejscu, czyli zarządza-
jący spółdzielnią. A za błędny zapis 
w nowej ustawie uważa ust. 4 dopisa-
ny do art. 4. Mówi on o tym, że zarząd 
spółdzielni prowadzi odrębną rachunko-
wość dla każdej nieruchomości z osob-
na - Idea spółdzielczości została w ten 

sposób zachwiana – twierdzi Karpo-
wicz – Dotychczas środki były łączone, 
wykorzystywane wspólnie. Teraz usta-
wodawca uparcie dąży do tego, aby 
każdy sobie rzepkę skrobał. Powsta-
ną spółdzielnie wspólnot mieszkanio-
wych, jakiś przedziwny twór. I przyta-
cza minusy jednodomowej gospodar-
ki, o których wyżej pisałam - Trzeba np. 
100 tys. zł na wymianę c.o. w budyn-
ku, a na jego fundusz remontowy wpły-
wa rocznie 10 tys. zł. Czyli będzie moż-
na to zrobić za 10 lat. A z łączenia środ-
ków i załatwiania pewnych spraw hur-
tem są same korzyści (na przykład inną 
cenę uzyskamy w przetargu za wymia-
nę okien trzech klatek budynku, a inną 
– niższą – za wymianę okien 30 kla-
tek w 10 budynkach). Problemy roz-
liczeń między budynkami są obecnie 
rewidowane przepisami wewnętrznymi 
spółdzielni, które stają się nieważne po 
wejściu w życie ustaw. Brak zapisów 
umożliwiających np. pożyczki pomię-
dzy nieruchomościami, „Górczewska” 
ma 127 domów, z tego 114 wybudowa-
nych w latach 1976-81. To był fatalny 
okres dla jakości budownictwa w Pol-
sce – królowała przemarzająca wiel-
ka płyta – W tym roku kończymy docie-
planie budynków, co kosztowało 34 mln 
zł. Z tego mieszkańcy zapłacili 14 mln, 
a pozostałe środki pochodziły z prze-
kształceń mieszkań lokatorskich na wła-
snościowe, z premii termomoderniza-
cyjnej oraz z działalności gospodarczej.

A przy okazji prezes Karpowicz pod-
rzuca takie wyliczenie - Zostało u nas 
jeszcze ok. 1400 mieszkań lokator-
skich Za wykup każdego z nich był-
by wpływ ok. 20 tys. zł. Znowelizowa-
na ustawa spowoduje, że stracimy 28 
mln, a tym samym możliwość dokona-
nia kompleksowej modernizacji insta-
lacji c.o., dzięki której gospodarka cie-
płem w warszawskiej spółdzielni, „Gór-
czewska” osiągnęłaby dobry, europej-
ski poziom, zaś spółdzielcy płaciliby 
mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Nie masz wyboru!
Wszystkie te wyliczenia prowadzą 

do jednego wniosku – spółdzielnie 
przestaną budować dla spółdziel-
ców, ale ograniczą się do wznosze-
nia domów na handel, zamieniając 
się w firmy deweloperskie, aby zdo-
bywać środki na modernizacje sta-
rzejących się zasobów. W ten sposób 
powstanie jeszcze jedna grupa nieza-
dowolonych z nowych regulacji praw-
nych, a mianowicie tych, którzy reali-
zują dążenia do zdobycia mieszkania 
spółdzielczego. (...)

Pokazano marchewkę …ciąg dalszy  
ze str. 5
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Wreszcie dobry zapis!
Wreszcie trafiam na chwalony zapis 

z gruntowej łączki. Mianowicie ust. 
41 dopisany do art. 35 - Spółdziel-
nie mieszkaniowe, które przed dniem 
5 grudnia 1990 r. były posiadacza-
mi gruntu należącego do Skarbu Pań-
stwa albo gminy, albo gdy właściciel 
tego gruntu jest nieznany, pomimo 
podjętych starań o jego ustalenie, i do 
tego czasu na podstawie pozwoleń na 
budowę i decyzji lokalizacyjnych wybu-
dowały budynki, uzyskują uprawnie-
nie do sądowego uznania zasiedzenia 
tego gruntu. Orzeczenie sądu stwier-
dzające nabycie prawa własności tego 
gruntu jest podstawą do wpisania do 
księgi wieczystej. Prezesi spółdziel-
ni zgodnym chórem chwałą ten zapis 
– nareszcie skończy się wiele sporów 
z gminami, które nie przekazują tere-
nów, nie realizują decyzji wywłaszcze-
niowych sprzed 30 niekiedy lat.

Polska spółdzielczość
mieszkaniowa na peryferiach

Dr Krystyna Krzekotowska, dok-
tor nauk prawnych, dyrektor Między-
narodowego Instytutu Prawa i Miesz-
kalnictwa, ekspert prawa spółdziel-
czego i mieszkaniowego oraz specja-
listka polityki mieszkaniowej, krytycz-
nie patrzy na rosnącą ingerencję pań-
stwa w działalność spółdzielni miesz-
kaniowych - To, co powinno znaleźć się 
w statutach spółdzielni z woli jej człon-
ków, coraz częściej reguluje się usta-
wami. A przecież na świecie są pań-
stwa, które w ogóle nie wtrącają się 
w wewnętrzne sprawy spółdzielni. Inne, 
tworząc ustawy dotyczące spółdziel-
czości mieszkaniowej, w pełni szanują 
właścicielskie prawa spółdzielni, a są 
i takie, gdzie ustawy dotyczą całej spół-
dzielczości i określają ogólne ramy jej 
funkcjonowania i roli w państwie.

Zdaniem dr Krzekotowskiej to, co 
się w tej chwili dzieje w Polsce, zmie-
rza do ubezwłasnowolnienia spółdziel-
czości mieszkaniowej. Żeby osłabić jej 
pozycję, tworzy się przepisy wymu-
szające rozbijanie dużych spółdzielni, 
podczas gdy np. w USA tendencja jest 
dokładnie odwrotna. Praktyka poka-
zała bowiem, że kondycja ekono-
miczna małych spółdzielni i w ogóle 
małych nieruchomości, zwłaszcza 
zamieszkiwanych przez skromnie 
sytuowane rodziny, jest znacznie 
słabsza, a więc stwarzająca więcej 
problemów, niż organizmów dużych 
np. te pierwsze wpadają w poważne 
kłopoty, gdy 2-3 mieszkańców domu 
przestaje regularnie płacić za lokal. 

A kilka tysięcy kieszeni wytrzymu-
je nawet większe obciążenie, sta-
rając się równocześnie dopomóc 
sąsiadom – spółdzielcom w rozwią-
zaniu ich problemów materialnych. 
Bo pomoc wzajemna to wszak fun-
dament spółdzielczości mieszkanio-
wej. O czym coraz częściej się u nas 
zapomina, gdyż spółdzielnie zaprząt-
nięte są obroną przed atakami ze 
strony niechętnych spółdzielczości 
sił politycznych. Zaś państwo zajęte 
„zarządzaniem” spółdzielniami zanie-
dbuje możliwości np. pozyskania dla 
spółdzielczości pomocy ze strony Unii 
Europejskiej. Takie okazje już dwukrot-
nie zaprzepaściliśmy, nie podpisując 
stosownych umów. W ten sposób traci-
my możliwości pozyskania środków na 
stworzenie zaplecza badawczo-nauko-
wego spółdzielczości mieszkaniowej, 
na rewitalizację i rozwój miast, niekie-
dy w znacznej części zabudowanych 
przez domy spółdzielcze.
Irena Scholl, ADMINISTRATOR 6/2007”

* * *
Mamy nadzieję, że tekst przyczyni 

się do chłodnego, by nie rzec zimnego, 
a nawet wyrafinowanego spojrzenia na 
problemy, jakie zasygnalizowaliśmy, 
że nie będzie się nas odsądzać od czci 
i wiary, tak jak onegdaj, gdy pisaliśmy 
materiały o wentylacji, teksty de facto 
pionierskie w skali kraju, bo codzienna 
prasa i inne media prezentowały zupeł-
nie odmienne opinie. Wtedy zarzuca-
no nam nieuctwo i odsyłano do szko-
ły podstawowej, by dokończyć eduka-
cję z fizyki na poziomie 5 klasy. Teraz 
tych, którzy będą chcieli nam zarzucić, 
że jesteśmy przeciwni zmianom, prosi-
my najpierw o kontakt z dobrym eko-
nomistą w celu postawienia mu pytań: 
dlaczego mamy do czynienia z kon-
centracją kapitału, komu łatwiej prze-
trwać przy chwilowych finansowych 
zaburzeniach i komu łatwiej negocju-
je się ceny – małemu czy dużemu 
organizmowi gospodarczemu? Małe, 
a zawsze to mówiliśmy, jest owszem 
piękne, ale duże jest silniejsze.

I tu dygresja:
życie pokazuje ostatnio, że dopiero 

potęga Unii Europejskiej, jednoznacz-
ne jej stanowisko i niejako wymuszo-
ne wsparcie w naszych staraniach 
o zniesienie embarga na polskie mięso 
powoli zaczyna kruszyć postawę Rosji, 
a to dowodzi, że duży, nawet przy wie-
lu zastrzeżeniach, może jednak więcej, 
chociaż też nie jest mu łatwo i realizuje 
zadanie z problemami. Dorzućmy jesz-
cze zdarzenia z naszej historii, w któ-

rej aż roi się od przykładów o słabości 
w chwili rozbicia i poszatkowania więk-
szych organizmów na mniejsze.

Pozostawmy jednak dygresje na 
boku i wróćmy do meritum. Poruszone 
wątki nie są bez znaczenia, bo przed 
nami najprostsze wyzwanie: jak roz-
sądnie zapewnić wykonywanie prac 
remontowych, gdy ceny materiałów 
budowlanych oszalały i pogłębia się 
deficyt fachowców wykonujących takie 
prace, a ci którzy są, nie chcą pod-
jąć się pracy za oferowane pieniądze? 
Czym można ich przyciągnąć? Moż-
na im zapłacić więcej, ale na to muszą 
być pieniądze. Pieniądze, które musi-
my wyciągnąć z naszych kieszeni.

Można też, i tak się to dzieje, zapew-
nić im duży front robót, a tylko wte-
dy w grę wchodzą upusty. Pamiętaj-
my, by spokojnie analizować dociera-
jące do nas informacje. Rzeczywistość 
jest bardziej skomplikowana niż jed-
na ustawa, która wejdzie w życie. Na 
rzeczywistość składają się dziesiątki 
aktów prawnych, regulujących drobia-
zgowo wszelkie obowiązki związane 
z racjonalnym zarządzaniem zasoba-
mi. Obowiązki te muszą być realizowa-
ne i to nie dlatego, że grożą kary, a dla-
tego, że pojęcie bezpieczne zamiesz-
kanie jest nadrzędne. 

Te ustawy zaś pociągają za sobą 
wydatki, które rozdzielone na setki 
mieszkań nie stanowią dużego obcią-
żenia, a które przełożone na kilkana-
ście mieszkań siłą rzeczy muszą wzro-
snąć. Najprościej można całość zilustro-
wać przykładem: Jedna osoba jedzie 
samochodem na odległość 100 km, 
a koszt przejazdu wynosi np. 20 zło-
tych. Tę trasę, identycznym pojaz-
dem pokonują 4 osoby. Dołóżmy lek-
ką ręką, a co tam będziemy oszczę-
dzać, drugie tyle naddatku za większe 
zużycie paliwa z tytułu wzrostu obcią-
żenia i podzielmy otrzymaną kwotę,  
tj. 40 zł przez 4...

I jeszcze jedno. Ustawodawca okre-
ślając podstawę przyznania dodat-
ku mieszkaniowego mającego pomóc 
w ponoszeniu ciężaru kosztów utrzy-
mania mieszkania, zróżnicował docho-
dy i wprowadził – i słusznie – dwie 
kategorie: dla gospodarstw domowych 
jednoosobowych i gospodarstw domo-
wych wieloosobowych. Dziwnym tra-
fem kwota podstawy dla jednej osoby 
jest wyższa. Przełóżmy to na budyn-
ki w kategoriach kosztów utrzymania: 
jeden budynek a kilka, kilkanaście, kil-
kadziesiąt...

Piotr Sowisło
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Zużyte ciepło, woda ze ściekami, gaz, 
energia elektryczna zsumowane ra-
zem dają bardzo pokaźne i znaczą-
ce w budżetach domowych kwoty. Dla-
tego ważne jest, by używać ich racjo-
nalnie, tj. zgodnie z własnymi potrze-
bami, przyzwyczajeniami, a to oznacza 
nie tyle skrajne i przesadne oszczędza-
nie, co używanie tak, by mieszkało się 
nam zarówno komfortowo, jak i tanio, 
by to w efekcie tworzyło w całości przy-
jazny dom. Na łamach „MS” dzie-
siątki razy poruszaliśmy kwestie 
prawidłowego korzystania z za-
worów termostatycznych, zasad 
i praw obowiązujących w wenty-
lacji – mającej również ogrom-
ny wpływ na zużycie ciepła. Tym 
razem publikujemy zbiorcze ze-
stawienie zaleceń, uwag związa-
nych z oszczędzaniem mediów. 
Niektóre z publikowanych wska-
zówek mogą się wydać oczywiste, 
ba, śmieszne... ale życie dowodzi, 
że to, co oczywiste, często przy-
sparza najwięcej problemów, ot 
jak np. gotowanie wyłącznie takiej 
ilości wody, jaka jest nam w danej 
chwili potrzebna. Pamiętajmy przy 
tym, że oszczędzając energię, wodę sa-
mi bezwiednie wpisujemy się w ochronę 
środowiska naturalnego, które nie mo-
że być traktowane jako coś dane na za-
wsze, bo po nas będą inni i dla nich to 
środowisko też musi istnieć. War-
to czytając te zalecenia, zastano-
wić się, ile obecnie byśmy płaci-
li za używane media, gdyby nie 
podjęte działania oszczędnościo-
we. Rzecz jasna możemy psio-
czyć na pojawiające się w rachunkach 
nowe elementy kosztowe, ale te bar-
dziej związane są z technicznymi uwa-
runkowaniami dostarczania ciepła, wo-
dy, gazu, prądu niż z ceną, jaką płacimy 
za, nazwijmy umownie, jednostkę su-
rowca nam służącą.

Możesz zmniejszyć swoje wydatki 
dzięki prawidłowemu korzystaniu z:
 ogrzewania,
 ciepłej i zimnej wody,
 oświetlenia,
 wentylacji,
 urządzeń elektrycznych,
 kuchni.

Oszczędność energii to:
 oszczędność pieniędzy,
 zmniejszenie zanieczyszczenia śro-

dowiska.

Aby zmniejszyć koszty zużycia cie-
pła w mieszkaniach, konieczne jest 
wykonanie termomodernizacji budyn-

ku, czyli jego ocieplenie, usprawnienie 
działania wentylacji, instalacji ogrze-
wania oraz ciepłej wody.

OŚWIETLENIE l URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE

Oszczędne oświetlenie
 W lampach, które używane są wię-

cej niż 1 godzinę dziennie, warto 
zainstalować świetlówki energo-
oszczędne zużywające 5 razy 
mniej energii niż tradycyjne ża-
rówki,
 Nie stosujmy intensywne-
go oświetlenia tam, gdzie nie 
jest ono potrzebne, np. 

w sypialni, łazience, przed-
pokoju,
 Używajmy abażurów nie-

tłumiących zbytnio światła,
 Wyłączajmy niepotrzebne oświetle-

nie.
Energooszczędność urządzeń

 Kupując elektryczne urządzenie do-
mowe (telewizor, lodówka, pralka, od-
kurzacz, żelazko itp.), wybierajmy ta-
kie, które nie tylko dobrze spełnią swo-
je zadanie, ale także zużywają ma-
ło energii.

Czas użytkowania
 Żelazka, suszarki, odkurzacze, mik-

sery itp. należy używać możliwie 
krótko, ograniczając czas pobierania 
energii elektrycznej z sieci.

Lodówki i zamrażarki
 Należy otwierać je na krótko, aby 

nie wprowadzać do wnętrza ciepłe-
go powietrza. Agregat musi je póź-
niej schłodzić, zużywając dodatkową 
energię, za którą płacimy.

Pralki
 Gdy dysponujemy pralkami starsze-

go typu, to wykorzystujmy w pełni 
pojemność bębna. Przy częściowym 
wypełnieniu bębna pralka pobiera ty-
le samo energii i wody, co przy peł-
nym załadunku.
 Korzystając z dobrego proszku, mo-

żemy prać w niższej temperaturze.
WENTYLACJA

Powietrze w mieszkaniu musi 
być stale wymieniane. Jest to ko-
nieczne dla zdrowia mieszkań-
ców, a także dla uniknięcia wy-
stąpienia wilgoci, pleśni i grzyba.

Okna
 powinny być stale ustawione 
w pozycji tworzącej mikroszcze-
linę, co zapewnia stały napływ 
świeżego powietrza.
 Szczelne zamknięcie okna 
przerywa dopływ powietrza, pro-
wadzi do złego samopoczucia 
mieszkańców i gromadzenia pa-
ry wodnej, która wykrapla się na 
szybach i ścianach,
 Okna warto wyposażyć w spe-

cjalne nawiewniki. Zapewniają one 
odpowiedni dopływ powietrza nie-
zbędnego do działania wentylacji. 
Nawiewniki mogą automatycznie do-
stosowywać strumień dopływającego 
powietrza do aktualnych potrzeb.

Intensywne wietrzenie
Jeżeli chcemy przewietrzyć miesz-

kanie, to pamiętajmy, że korzystne 
jest przewietrzenie pomieszczeń po-
przez pełne otwarcie okna na krót-

ką chwilę. Wtedy szybko do-
chodzi do pełnej wymiany po-
wietrza bez wyziębienia po-
mieszczenia.

Po praniu lub gotowaniu
 w pomieszczeniu jest dużo pary 

wodnej. Tylko sprawnie działająca 
wentylacja może ją usunąć, ale warto 
też przewietrzyć pomieszczenie, że-
by nie dopuścić do osadzania się wil-
goci w mieszkaniu.

Kanały wentylacyjne
Dobra wentylacja wymaga niezakłó-

conego odpływu powietrza przez ka-
nały wentylacyjne z kuchni, łazienki, 
toalety oraz z pomieszczeń bez okien, 
np z garderoby.
 Pod drzwiami pomiędzy pokojami 

oraz do kuchni powinny być szcze-

Oszczędny 
dom

Gdy na spokojnie sprawdzimy wszystkie nasze miesięczne płatności, to 
okaże się, że właściwie największe koszty za utrzymanie mieszkania 

ponosimy z tytułu opłat za szeroko rozumiane pobrane i wykorzystane 
przez nas samych media.
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liny (co najmniej 1 cm), a w dolnej 
części drzwi do łazienki otwór o po-
wierzchni 220 cm2,
 Konieczna jest coroczna kontrola 

drożności kanałów,

 Nie można zasłaniać kratek wenty-
lacyjnych, otworów wentylacyjnych 
w drzwiach do łazienek,
 Nie wolno podłączać okapów ku-

chennych do kratek wentylacyjnych 
w budynkach ze zbiorczymi kana-
łami.

JAK ROZPOZNAĆ OBJAWY
ZŁEJ WENTYLACJI

l JAK JĄ POPRAWIĆ?
Zaparowane szyby w oknach,

to objaw nadmiernej zawartości pa-
ry wodnej w mieszkaniu. Nieskutecz-
na wentylacja nie usuwa pary na ze-
wnątrz.
 Sprawdź, czy w kanałach wentyla-

cyjnych jest odpowiedni ciąg (przy 
oknach zamkniętych i otwartych). 
Sprawdź też, czy w drzwiach do ła-
zienki i kuchni jest otwór umożliwia-
jący przepływ powietrza oraz czy pod 
drzwiami jest odpowiednia szczeli-
na. Jeżeli przy otwartych oknach ciąg 
jest prawidłowy i przez drzwi 
do łazienki i kuchni powie-
trze przepływa swobodnie, 
a przy oknach zamkniętych 
ciągu nie ma, to znaczy, że 
okna są zbyt szczelne.
Rozwiązanie: zamontuj w oknach 

nawiewniki lub przynajmniej na sta-
łe ustaw rozszczelnienie (szczelinę) 
w oknach.

Jeśli z kratek wentylacyjnych 
nawiewa powietrze,

to jest to objaw dużej szczelności 
okien lub nieprawidłowego, co zde-
cydowanie mniej prawdopodobne ze 
względu na częste kontrole, zakończe-
nia kanałów wentylacyjnych na dachu.
 Sprawdź, czy przy bezwietrznej po-

godzie zjawisko ustępuje i czy wtedy 
jest prawidłowy ciąg w kanałach wen-
tylacyjnych. Jeżeli mimo bezwietrznej 
pogody z kratek nadal nawiewa po-
wietrze, sprawdź, czy podczas otwar-
cia okien ciąg się poprawia.
Rozwiązanie: zamontuj w oknach 

nawiewniki doprowadzające do miesz-
kania powietrze niezbędne do wytwo-
rzenia właściwego ciągu wentylacyjne-

go lub przynajmniej na stałe ustaw roz-
szczelnienie (szczelinę) w oknach. Za-
montuj na zakończeniu kanałów wen-
tylacyjnych specjalne nasady komino-
we zapobiegające wtłaczaniu przez 
wiatr powietrza do kanałów.

Z kratki wentylacyjnej przedostają 
się zapachy z innych mieszkań.

To objaw nieszczelności kanałów 
wentylacyjnych podłączonych do in-
nych mieszkań Przyczyną może być 
też działanie wyciągu ku-
chennego lub wentylatora 
w łazience albo toalecie 
w innym mieszkaniu pod-
łączonego do tego same-
go kanału wentylacyjne-
go, który obsługuje Twoje 
mieszkanie. Takie kana-
ły budowano w starszych 
budynkach.
 Sprawdź, czy kanały 

wentylacyjne są szczel-
ne – poproś o to komi-
niarza. Sprawdź u admi-
nistratora budynku, czy 
są w nim wspólne kana-
ły wentylacyjne dla róż-
nych mieszkań.
Rozwiązanie: nieszczel-

ne kanały trzeba napra-
wić. Musi to zrobić specjalista. Jeże-
li kanały są wspólne dla kilku miesz-
kań (przeważnie podłączone są co 
drugą kondygnację), poproś sąsiadów 

o odłączenie okapów i wen-
tylatorów łazienkowych od 
kratek wentylacyjnych.
 Często przyczyny zakłó-
ceń w działaniu wentylacji są 
skomplikowane. Dlatego, je-

żeli są to wyraźne odczuwalne zakłó-
cenia, warto zasięgnąć porady spe-
cjalisty.

OCIEPLONA ELEWACJA
Ocieplenie ścian naszego domu 

zmniejsza koszty ogrzewania. Będzie 
ono skuteczne, jeżeli zachowamy je 
w dobrym stanie, bez uszko-
dzeń. Dbajmy o to i zwracaj-
my uwagę wszystkim, którzy 
nowe ocieplone elewacje ry-
sują, drapią lub w inny sposób 
uszkadzają. Ocieplona elewa-
cja to nasze wspólne dobro.

POMIESZCZENIA WSPÓLNE
 Szanujmy ciepło w pomieszczeniach 

wspólnych, takich jak klatki scho-
dowe, piwnice, pralnie itp. Zamykaj-
my drzwi zewnętrzne i nie otwierajmy 
niepotrzebnie okien.
 Oszczędnie używajmy wind oraz 

oświetlenia klatek schodowych i po-

mieszczeń wspólnych. To także wpły-
wa na wysokość naszych kosztów.
 Stosujmy specjalne głowice termo-

statyczne o podwyższonej wytrzyma-
łości odporne na kradzież oraz zmia-
nę ustawienia temperatury.

OGRZEWANIE
Regulacja temperatury

Indywidualna regulacja temperatu-
ry w każdym pomieszczeniu zapew-
nia wysoki komfort cieplny wszystkim 

mieszkańcom, niezależnie 
od zmian temperatury na 
zewnątrz. Swobodne do-
stosowywanie temperatury 
do własnych potrzeb jest 
możliwe dzięki zastosowa-
niu zaworów termostatycz-
nych, które powinny zostać 
zainstalowane przy każdym 
grzejniku w mieszkaniu. Za-
wory mają tę dodatkową za-
letę, że pozwalają na znacz-
ną oszczędność energii – 
nawet do około 20%.

Regulacja  
termostatyczna

Zawory z głowicą termo-
statyczną ograniczają lub 
zwiększają przepływ cie-
płej wody w grzejniku, 

dzięki czemu można zmniejszyć bądź 
zwiększyć temperaturę w pomieszcze-
niu.

Korzystanie z grzejnikowych zawo-
rów i głowic termostatycznych umoż-
liwia dostosowanie temperatury w po-
mieszczeniach do potrzeb ich miesz-
kańców.

Dzięki termostatycznym zaworom 
grzejnikowym uzyskuje się:
❂ oszczędność energii cieplnej (mniej-

sze koszty ogrzewania),
❂ wyższy komfort cieplny odczuwalny 

przez mieszkańców,
❂ oszczędność energii elektrycznej 

w pompie obiegowej zlokalizowanej 
w węźle cieplnym lub w kotłowni,

❂ możliwość utrzymania 
temperatury w poszczegól-
nych pomieszczeniach na 
odpowiednim poziomie,
❂ eliminowanie okresowe-
go przegrzewania pomiesz-
czeń, gdy na zewnątrz pa-

nuje wyższa temperatura (np. wiosną 
i jesienią),

❂ możliwość obniżania temperatury 
w niektórych pomieszczeniach, gdy 
mieszkańcy śpią lub są poza domem,

❂ możliwość ograniczania ogrzewania 
dzięki wykorzystaniu nasłonecznie-

ciąg dalszy na str. 12
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nia i ciepła wytwarzanego przez ludzi 
oraz urządzenia domowe.

Przepisy budowlane
Zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi budowlanymi, w budynkach wielo-
rodzinnych termostaty grzejnikowe po-
winny posiadać ograniczenie uniemoż-
liwiające ustawienie temperatury poni-
żej +16°C. Przepis ten ma zapobiegać 
zjawisku ogrzewania mieszkań kosz-
tem sąsiadów, co mogłoby doprowa-
dzić do niesprawiedliwego podziału 
kosztów ogrzewania. Ponad-
to, utrzymywanie temperatu-
ry na poziomie powyżej +16°C 
zapobiega niszczeniu struktury 
technicznej budynku - np. za-
wilgoceniu lub zagrzybieniu.

Przepisy obowiązujące przy 
wznoszeniu nowych budyn-
ków, modernizacji istniejących 
instalacji zapisane są w §134 ust. 4-6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12. 04. 2002 r.  
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Jak efektywnie  
wykorzystać

ciepło grzejników?
❂ Najlepiej, gdy grzejniki 

są całkowicie odsłonię-
te, bez ozdobnej obu-
dowy, niezakryte firan-
kami czy zasłonami.

❂ Za grzejnikami powin-
ny być założone ekra-
ny zagrzejnikowe, któ-
re całe ciepło z grzej-
nika kierują do wnętrza 
mieszkania.

❂ Jeśli grzejnik jest umieszczony za ko-
tarą lub w obudowie, należy stoso-
wać specjalne głowice termostatyczne 
z wyniesionym czujnikiem lub z funk-
cją zdalnego nastawiania temperatu-
ry. Istnieje wtedy możliwość regulowa-
nia temperatury w miejscu zamonto-
wania czujnika, nie zaś za kotarą.

❂ Gdy pomieszczenia są wietrzone 
(szczególnie zimą), głowice termo-
statyczne należy ustawić na naj-
mniejszą możliwą temperaturę. 
Dzięki temu stracimy minimalną 
ilość ciepła.

Racjonalna temperatura
Ciepło kosztuje dużo, warto więc 

przyzwyczaić się do umiarkowanej 

temperatury w pomieszczeniach. Ob-
niżenie temperatury o jeden stopień 
powoduje zmniejszenie zużycia ciepła 
o 5% i pozwala na obniżenie kosztów 
ogrzewania.
Optymalna temperatura w poszcze-

gólnych pomieszczeniach to:
 w pokojach mieszkalnych  

+20 do 21°C,
 w kuchni i sypialni + 18°C,
 w łazience + 24°C,
 na klatce schodowej + 8°C.

Instalacja grzewcza budynku
Równoważenie hydrauliczne insta-

lacji oznacza dostosowanie ciśnienia 
i przepływu czynnika grzewczego do 
rzeczywistych potrzeb użytkowników.

Instalacja centralnego ogrzewania 
działa najbardziej efektywnie, jeśli uży-
wane są automatyczne zawory równo-
ważące. Usprawniają one pracę ter-
mostatów grzejnikowych, zapobiegają 
hałasom w instalacji, poprawiają sku-
teczność regulacji ogrzewania, a także 

prowadzą do znacznych oszczędno-
ści energii. Automatyczne zawory rów-
noważące mogą być montowane pod 
pionami na początku gałęzi lub przed 
rozdzielaczem mieszkaniowym.

W przypadku pomieszczeń ogólno-
dostępnych (korytarze klatki schodo-
we i inne) należy stosować specjal-
ne głowice termostatyczne o podwyż-
szonej wytrzymałości, odporne na kra-
dzież oraz zabezpieczone przed zmia-
ną ustawienia temperatury przez przy-
padkowe osoby.

CIEPŁA l ZIMNA WODA
Aby w każdym mieszkaniu mieć moż-

liwość natychmiastowego dostępu do 
wody o wymaganej temperaturze, na-
leży stosować instalację cyrkulacyjną 

ciepłej wody użytkowej wyposażoną 
w regulatory temperatury. Gwarantuje 
to oszczędność w zużyciu ciepłej wo-
dy, a także zmniejszenie ilości ciepła 
potrzebnego do jej podgrzania o około 
30%. Jeśli instalacja cyrkulacyjna jest 
prawidłowo wyregulowana, temperatu-
ra wody w całej instalacji utrzymywana 
jest stale na właściwym poziomie. Wie-
lofunkcyjne zawory termostatyczne po-
zwalają ponadto na przeprowadzenie 
okresowego przegrzewu dezynfekcyj-
nego, który przeciwdziała rozwojowi 
groźnej bakterii Legionella.
 Unikajmy cieknących kranów i spłu-

czek ustępowych. Nawet drobne, ale 
długotrwałe przecieki powodują du-

że straty wody, a tym samym 
pieniędzy.
 Podczas kąpieli pod pryszni-
cem zużywa się prawie o po-
łowę mniej wody niż podczas 
kąpieli w wannie.
 Naczyń nie należy zmywać 
pod strumieniem bieżącej wo-
dy, ale myć w zlewozmywaku 

lub zmywarce. Zmniejszamy w ten 
sposób znacznie (nawet o połowę) 
zużycie wody.

GOTOWANIE
Oszczędne gotowanie to gotowanie 

w dobrze przykrytym garnku o płaskim 
dnie. Płomień palnika powinien ogrze-

wać tylko dno garnka, a nie je-
go boczne ścianki. Za duży pło-
mień prowadzi tylko do niepo-
trzebnej straty gazu.
 Podczas gotowania używaj-
my tylko tyle wody, ile jest na-
prawdę konieczne. Nadmiar 
wody to stracona energia, czas 
i pieniądze.
 W czajniku należy gotować 
tylko tyle wody, ile jest nam ak-
tualnie potrzebne.

 Do potraw o długim czasie gotowa-
nia używajmy szybkowaru. Oszczę-
dzamy wtedy około 40% energii 
i 70% czasu
 Podczas korzystania z piekarnika 

otwierajmy jego drzwiczki tylko wte-
dy, gdy jest to niezbędne. Każde 
otwarcie drzwiczek zwiększa zużycie 
energii o 10-20%.
Wskazówki i zalecenia oszczędne-

go użytkowania opracowano na pod-
stawie ulotki przygotowanej przez: 
Departament Regulacji Rynku Bu-
dowlanego i Procesu Inwestycyjne-
go Ministerstwa Budownictwa, Zrze-
szenie Audytorów Energetycznych 
i Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP. pes

ciąg dalszy ze str. 11

Oszczędny 
dom

Racjonalne oszczędzanie  
to kilka składowych,  

a nie tylko ocieplenie ścian.
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KUPON ad SILESIA -  20% rabatu
Imię i nazwisko ...................................................

ulica .....................................................................

kod i miejscowość ..............................................

telefon ..................................................................

dane dodatkowe (np. pojazdu) .................................
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Serwis samochodowy

*Wszelkich informacji o promocji udzielają doradcy techniczni Serwisu  
pod nr. telefonu 032-229-18-40, 032-229-17-90

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 19.00; w sobotę 8.00 - 14.00

ul. ks. Jana Kapicy 10
41-106 Siemianowice Śl.


Za oknem upał, a Ty o tym nie wiesz, bo podróżujesz przyjemniej i bezpieczniej
-  serwis kl imatyzacji  tylko 149,-  zł*

Wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy z 29. 08. 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833) na przetwarzanie przez ad Silesia ul. Kapicy 10 Siemianowice Śl.  
moich danych osobowych do celów związanych z działalnością ww. firmy w tym dla promocji i marketingu. Podanie danych jest dobrowolne.

 Silesia to uto oskonałe dla Ciebie

BEZTROSKIE WAKACJE!
Uczestnicy programu, zarejestrowani na podstawie

danych osobowych zawartych na załączonym
kuponie, skorzystają do 31. 08. 2007 r. z 20% rabatu

na usługi serwisowe bez części zamiennych*

Serwis samochodowy
ad Silesia, ul. Ks. Jana Kapicy 10,

41-106 Siemianowice Śląskie

 *promocje nie ulegają łączeniu

Myśl tylko o wypoczynku i urlopie. My zatroszczymy się o Twój samochód
-  darmowy przegląd  s tanu technicznego pojazdu  

na  Stac j i  Kontro l i  Po jazdów*

Podstawowym celem konkursu jest 
zaktywizowanie jak największej ilości 
mieszkańców w budowę nowego wize-
runku osiedli, które dzięki miłośnikom 
kwiatów stają się bardziej kolorowe 
i przyjazne dla mieszkańców.

Latem balkon wypełniony kwitnący-
mi roślinami przypomina wielobarwną 
mozaikę, której poszczególne elemen-
ty pomagają stworzyć przytulne miej-
sce do wypoczynku. Ta najcieplejsza 
pora roku przywitała nas wyjątkowymi 
upałami. Kto nie zamienił swoich kilku 
metrów kwadratowych w zielony zaką-
tek, przed nim ostatnia szansa. Sklepy 
ogrodnicze oferują wyjątkowo bogaty 
wybór roślin ozdobnych urzekających 
intensywnością kolorów.

Niezależnie od inwencji twórczej 
mieszkańców, a można jej czasami 
pozazdrościć, również poszczególne 
administracje osiedlowe dbają o este-
tykę i wygląd terenów zielonych. Cieszy 

więc fakt, że coraz więcej spółdzielców 
odczuwa radość i zadowolenie płynące 
z posiadania wielobarwnie kwitnących 
roślin. My natomiast proponujemy rozej-

rzeć się dookoła, bo osiedla o tej porze 
roku wyglądają wyjątkowo pięknie.

Non stop czekamy na Państwa 
zgłoszenia na redakcyjnym dyżu-

rze pod numerem telefonu 032- 6091- 
405 w każdy poniedziałek w godzinach 
15.00 – 16.30 lub pod emailowym 
adresem: ssm@poczta.fm

Warto zadbać o zgłoszenie, gdyż 
oprócz prezentacji na łamach „MS” 
na laureatów czekają nagrody książ-
kowe i splendor za posiadanie ładne-
go balkonu, ogródka. Zdaniem wielu 
osób takie miejsce może stać się praw-

dziwą namiastką ogrodu, a przebywa-
nie w nim to najlepszy sposób na let-
ni wypoczynek w miejscu zamieszka-
nia. mig

Zielono nam

Całymi dniami pielęgnujesz ogródek przydomowy albo tworzysz oazę 
zieleni na balkonie? Możesz efekty swej pracy i pasji pokazać innym. 

Wystarczy tylko zgłosić się do „Zielonego Konkursu” organizowanego po 
raz kolejny przez władze SSM oraz redakcję „MS”.

ul. Pocztowa 14 ul. Władysława Jagiełły 1
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ciąg dalszy 
ze str. 28 P o w i t a n o  l a t o

ne, a ich uwieńczeniem będzie IV Święto Bytkowa połą-
czone z rozpoczęciem obchodów 50-lecia Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

W pierwszej części festynu wystąpiło szereg zespołów 
artystycznych z pobliskich szkół podstawowych i gimna-

zjalnych. U młodych artystów widać było nie tylko ogrom-
ną tremę, ale też młodzieńczy zapał i chęć zaprezentowa-
nia swoich różnych umiejętności. Kółko teatralne z SP 1 

przedstawiło spektakl „Kopciuszek”, do którego podkład 
muzyczny stanowiły znane utwory Piotra Rubika. Chociaż 
fabuła tej baśni jest powszechnie znana, to młodzi akto-

- Witam wszystkich 
w nowych Siemianowicach, 
w mieście pojednania i zgo-
dy oraz życzę wspaniałej 
zabawy.

Z kolei Zbigniew Krupski, 
szef Stowarzyszenia „Nasz 
Dom” dodał: - Obecny festyn 
organizujemy z okazji powi-
tania lata w mieście, w któ-
rym odbędzie się z tej okazji 
wiele imprez. Jednocześnie 
zaprosił wszystkie dzieci do 
uczestnictwa w półkoloniach 
w DK „Chemik”, na które tyl-
ko podczas festynu zapisało 
się ponad 30 uczestników. 
Natomiast Andrzej Gości-
niak, przewodniczący Sto-
warzyszenia Przyjaciół Byt-
kowa, stwierdził: - Trudno 
nam dokładnie policzyć, któ-
ry to już festyn na Ryn-
ku Bytkowskim. Z pewno-
ścią odbyło się ich już kilka-
naście. Na najbliższy czas 
mamy zaplanowane kolej-

rzy wzbogacili ją o własne 
elementy choreograficzne. 
- W skład kółka teatralnego 
wchodzą uczniowie z klasy 
VI c, którzy od blisko roku 

razem spotykają się na tych 
zajęciach. Wspólna aktor-
ska gra daje im ogromną 
przyjemność i dzieci chęt-
nie występują w różnych 
spektaklach – mówi Graży-
na Strzelczyk, nauczyciel-
ka z SP 1 i opiekunka kół-
ka teatralnego.

Równie dużym talentem 
artystycznym popisały się 
dzieci z SP 1 uczestniczące 
w zajęciach kółka muzycz-
nego. Kilkoro z nich wystę-
pując razem na scenie, 
zagrało na swoich gitarach 
różne znane utwory. War-
ty podkreślenia jest fakt, że 
prawie żadne z nich nie ma 
specjalnego wykształcenia 
muzycznego, a jedynie ćwi-
czą pod okiem swojej opie-

Kółko teatralne z SP 1 – „Kopciuszek” Po prostu Jacek Kierok

Dla najmłodszych, i nie tylko, cukrowa wata, a dla starszych piwo i coś na ząb.



kunki i nauczycielki Kami-
li Kafki.

- Na zajęcia kółka muzycz-
nego chodzi kilkanaścio-
ro dzieci. Najlepsze z nich 
właśnie dzisiaj występują. 
Uczą się one grać za pomo-
cą akordów, ale jak widać, 
świetnie czują muzykę. Nasz 
repertuar jest zróżnicowany, 
obejmuje tradycyjne ludowe 
utwory oraz współczesne 
piosenki – podkreśla Kami-
la Kafka.

Prawdziwy pokaz umiejęt-
ności nowoczesnego tańca

zaprezentowały
dziewczęta

z zespołu „Top Secret” 
z Gimnazjum nr 3, któ-
re aby być bliżej publiczno-
ści, zrezygnowały z wystę-
pu na scenie na rzecz placu 
znajdującego się tuż przed 
ławkami. Pełna ekspresja 
ruchów młodych dziewcząt 
w pełni współgrała z dyna-
miczną muzyką. Nad prze-
biegiem całej imprezy czu-
wał konferansjer Marek 
„Biesiadny”, który w prze-
rwach pomiędzy występa-
mi kolejnych wykonawców 
zabawiał publiczność dowci-
pami i ciekawymi opowiast-
kami.

– Widać, że mieszkańcy 
świetnie się tutaj bawią. Naj-
bardziej podobają się wyko-
nawcy prezentujący ślą-
skie utwory – twierdzi Marek 
„Biesiadny”. Potwierdze-
niem tych słów był żywio-
łowo przyjęty występ Jac-
ka Kieroka wraz z zespo-
łem. Można powiedzieć, że 
swoimi tradycyjnymi śląski-
mi piosenkami trafił wprost 

do serc bytkowian rzęsistymi brawami oklaskujących każdy 
prezentowany utwór. Po jego występie w kuluarach zgroma-
dziła się rzesza jego fanów cierpliwie czekających w kolejce 

po autograf na jego płycie z piosenkami biesiadnymi. Jacek 
Kierok występował na Rynku Bytkowskim po raz pierwszy 
i sam przyznał, że jest zaskoczony tak gorącym przyjęciem 
publiczności.

- To miejsce nazwałbym epicentrum Śląska, publicz-
ność czuła tu moje piosenki. I do tego świetna akustyka na 

scenie ustawionej pomiędzy 
wysokimi budynkami. Chęt-
nie przyjadę tu ponownie, 
jeżeli oczywiście organizato-
rzy mnie zaproszą – podkre-
śla z zadowoleniem Jacek 
Kierot, znany m.in. z ante-
ny Radia Piekary śląski pio-
senkarz.

Później jeszcze na sce-
nie pojawił się zespół bie-
siadno – rozrywkowy „Przy-
cieszanki” składający się 
z Pań, które jak same okre-
śliły, niedawno ukończyły 
„osiemnastkę” i zaprezento-
wały, przy ciepłym przyjęciu 
widowni, repertuar również 
złożony z tradycyjnych ślą-
skich utworów.

Furorę zrobił jednak 
występujący w ostatniej 
części festynu Max „Mario” 
Mariusz Kalaga prezentu-
jący własne wykonanie naj-
większych przebojów Roya 
Orbisona, Elvisa Presley’a 
i Shakin’ Stevensa. Po raz 
kolejny wszyscy mogli się 
przekonać o tym, że są to 
ponadczasowi artyści i przy 
ich piosenkach znakomicie 
bawi się zarówno młodzież, 
jak i rówieśnicy tej świato-
wej sławy muzyków. Dobra 
atmosfera, jaka panowała 
przez całą imprezę sprzy-
jała utrzymaniu porządku 
i bezpieczeństwa, nad któ-
rym czuwała Straż Miejska.

- Jesteśmy tutaj od kil-
ku godzin i nie musieliśmy 
z koleżanką ani razu inter-
weniować. Jest spokojnie, 
wszyscy dobrze się bawią, 
oby tak było do samego 
końca – mówi strażnik Bar-
tłomiej Peliński.

Jak wszystko co dobre, tak 
i festyn zakończył się szyb-
ko, co spora część widowni 
przyjęła z dezaprobatą. Tak 
to już jednak jest.

Dodajmy, że współorga-
nizatorami festynu były 
Rady i Administracje byt-
kowskich osiedli SSM: 
„Chemik”, „Młodych”, im. 
J. Tuwima, „Węzłowiec” 
oraz DK „Chemik”, Gimna-
zjum nr 3, Społeczne Ogni-
sko Muzyczne, SP 1, Zespół 
Szkół Sportowych. mig
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Sponsorzy festynu:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa,

- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,

- Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,

- Stowarzyszenie „Nasz Dom”,

- Firma internetowa „Sukces” Sebastian Kachel,

- ZRB „MJ” Małgorzata Juranek,

- Sklep spożywczy Bogdan Banaszczyk,

- Telepizza Siemianowice ul. Wróblewskiego 67,

- ZBI „Renbud” Władysław Piliszko, Ryszard Rogula,

- ZRB Leonard Ogaza,

- FR „Daxbor” Ryszard Sklorz,

- ZI Bronisław Laube,

- PW „Rewinstal” s.c. Justyna Okoń, Szymon Okoń,

- PP „Zak-Bud” Krzysztof Wąs,

- Sklep spożywczy „Raftom” Tomasz Trosset.

Jacek Guzy w stroju śląskim prezentował się  
całkiem, całkiem. Po bokach Zbigniew Krupski – z lewej 

i Andrzej Gościniak – z prawej.

Werwa, dynamizm, gracja = „Top Secret”

A ja też będę na scenie.
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Od lat Rada Osiedla im. J. Tuwima zabiegała o prze-
prowadzenie remontu ulicy Okrężnej. Starania 

o wprowadzenie zadania do harmonogramu miejskich remon-
tów – ulica należy do gminy – prowadziły Rady kilku poprzed-
nich kadencji. Zawsze w mieście było jednak coś ważniej-
szego do wykonania. Temat remontu ulicy był więc obowiąz-
kowym punktem w dyskusji na paru minionych Zebraniach 
Grup Członkowskich. Wreszcie, po szeregu interpelacji rad-
nych doprowadzono do ujęcia tego zadania w budżecie mia-
sta i teraz przystąpiono do tak długo oczekiwanych prac.

Aktualnie teren przekazano wykonawcy – jest nim „Dro-
gopol” – i roboty ruszyły. Gdy piszemy te słowa, zerwano 
już znaczną część chodnika i zwożono kostkę do układa-
nia nawierzchni. Z rozmowy z mieszkańcami wywniosko-
waliśmy, że byłoby dobrze, gdyby wzdłuż boiska wyznaczo-
no także miejsca parkingowe, bo zaplanowano je tylko za 
bramkami.  pes

2 lipca rozpoczęły się pół-
kolonie od lat gromadzące 
rzeszę dzieciaków łaknących 
w grupie aktywnie spędzać 
wolny czas. Dla nich wspól-
ne wycieczki, gry, zabawy, 
turnieje są znakomitą alter-
natywą dla gry na kompute-
rze czy oglądania telewizji. 
Wiele z nich atrakcje z pół-
kolonii wspomina jeszcze 
długo po ich zakończeniu. 

W tym roku z pewnością 

będzie podobnie, gdyż kie-
rownictwo DK „Chemik” przy-
gotowało dla swoich pod-
opiecznych mnóstwo atrak-
cji. Nad bezpieczeństwem 
dzieci czuwa kilku wycho-
wawców służących w każ-
dym momencie radą i pomo-
cą. Część przychodzi na 
zajęcia na kilka tygodni, póź-
niej wyjeżdża z rodzicami na 
wakacje lub na kolonie, obo-
zy. Warto więc być w kontak-

cie z organizatorami, gdyż 
kolejni chętni będą na bieżą-
co przyjmowani do grupy.

Zniżka na tor bowlingowy 
w „RENOMIE” ochoczo wyko-
rzystywana jest z kolei przez 
starsze dzieci i młodzież. Dla 
wielu z nich jest to świetny 
sposób na letnie upały, ponie-
waż „RENOMA” zapewnia kli-
matyzowany lokal. Władze 
Spółdzielni zachęcone efek-
tami akcji z lat ubiegłych pod-

jęły decyzję, aby również w te 
wakacje obniżyć ceny wyna-
jęcia toru w godzinach od 
1100 do 1700. Do „RENOMY” 
warto przyjść z przyjaciółmi, 
a wtedy koszt proporcjonal-
nie się zmniejszy. Życzymy 
samych celnych rzutów. 

Z innymi ofertami let-
niej akcji, jaką przygotowa-
ło miasto, można zapoznać 
się w różnych informatorach 
oraz na afiszach rozwieszo-
nych na słupach ogłoszenio-
wych. Miejmy nadzieję, że 
ani jedno dziecko spędzają-
ce swoje wakacje w mieście 
nie będzie się nudziło. mig

Ponad sześćdziesięciu młodych chłopców uczest-
niczyło w Dzielnicowym Turnieju Piłki Nożnej, jaki 

12 czerwca br. zorganizował siemianowicki MOSiR wraz 
z SSM na terenie boiska osiedlowego przy ul. Przyjaź-
ni 44 w Michałkowicach. W sumie do turnieju zgłosiło się 
10 drużyn piłkarskich, które rozgrywały mecze w dwóch gru-
pach. Spotkania były tak zacięte, że organizatorzy zdecydo-
wali się rozegrać pojedynki o wszystkie poszczególne miej-
sca. Niektórzy młodzi piłkarze podeszli bardzo poważnie do 
turnieju i szlifowali swoją formę na osiedlowym boisku na 
długo przed rozpoczęciem imprezy.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 
1. Ruch Chorzów, 2. FC Michały, 3. Wściekłe psy, 4. FC 
Fabud, 5. Górnik Michałkowice, 6. Dzikie banany, 7. Mer-
kury, 8. Jedność Siemianowice, 9. Betbojs, 10. Szalone 
dziewczyny. mig

N a  p ó ł k o l o n i e  i  d o  „ R e n o m y ”

Osiedlowy turniej

Od kilku dni trwa akcja „Lato w mieście”, z której korzystać mogą wszystkie 
dzieci i młodzież mające przerwę w nauce. Do bogatej oferty kulturalnej 

i sportowej na wakacyjne dni dołączyła również Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, która zaprasza dzieci na półkolonie do DK „Chemik” oraz do Strefy Rozryw-
ki „RENOMA”, gdzie można zagrać w bowling po zniżkowej cenie.

Okrężna  ruszy ła

P a m i ę t a j  o  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w y m
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku uzyskać można w Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM w Siemianowicach Śl., ul. Michałkowicka 105. Tam także składamy wypełnione wnioski.

Zapisz się na turniej!
Rada Osiedla „Węzłowiec” organizuje ogólnodostępne turnieje pił-
ki siatkowej i nożnej. Zapraszamy chętnych do zgłaszania drużyn 

do 24. 08. br. w ADM os. „Węzłowiec”
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Hałaśliwi konserwatorzy
Na nasz redakcyjny dyżur zgłosił 

się pan Norbert Kania, który złożył 
skargę na zakłócanie ciszy i spokoju 
przez konserwatorów ADM os. „Tuwi-

ma” mających swoje pomieszczenie 
przy ul. Korfantego 9c. Nad tym loka-
lem mieszka jego córka wraz z dwójką 
małych dzieci skazanych w godzinach 
porannych na słuchanie dochodzą-
cych stamtąd rozmów. Niestety, pra-
cownicy ci używają niecenzuralnych 
słów, a gdy poruszają różne tema-
ty, stosują wulgarne określenia. Spół-
dzielca prosi o wyjaśnienie, od której 
godziny konserwatorzy powinni udać 
się na osiedle, by wykonywać powie-
rzone im zlecenia oraz czy jest możli-
we przydzielenie im innego pomiesz-
czenia, które nie znajdowałoby się 
w pobliżu mieszkań lokatorów. 

ZARZĄD SSM: Przy ul. Wojciecha 
Korfantego 9c obok siedziby admi-
nistracji znajdują się pomieszczenia 
socjalne przeznaczone dla konser-
watorów. Aby ograniczyć uciążliwo-
ści z tym związane, ADM os. „Tuwi-
ma” dokona wyciszenia stropu te-
go pomieszczenia. Zobowiązano 
również konserwatorów do zacho-
wania ciszy i spokoju. W przyszło-
ści planuje się przeniesienie sie-
dziby ADM-u do pomieszczeń przy 
ul. Hermana Wróbla, w których znaj-
dowała się apteka. Rozwiązanie to 
pozwoli na wyeliminowanie wszel-
kich takich uciążliwości.

ul. Jagiełły 1A
Podsłuchiwacze

– opamiętajcie się
Zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc 

mieszkanka osiedla „Węzłowiec”, któ-
ra złożyła skargę na swoich sąsia-
dów z ul. Jagiełły 1A. Wielokrotnie 
przy świadkach złapała ich na gorą-
cym uczynku, gdy podsłuchiwali pod 
drzwiami jej mieszkania. Jednak zwró-
cenie im uwagi spowodowało nasile-
nie różnego rodzaju złośliwości z ich 
strony. Lokatorka obawia się dalszej 
eskalacji konfliktu, więc za pośrednic-
twem gazety „MS” apeluje o posiada-

nie prawa do prywatności i ochrony 
swojego dobrego imienia.

G. U. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Niewątpliwie na-

ganne, ba, zabronione jest podsłu-
chiwanie pod drzwiami sąsiada, 
gdyż każdy ma prawo do zachowa-
nia minimum intymności. Apeluje-
my więc do wszystkich mieszkań-
ców, aby pamiętali o tej podstawo-
wej zasadzie i układali swoje rela-
cje z sąsiadami na bazie obopólnej 
zgody i porozumienia.

Złom stoi, 
a miejsc brakuje

- Pomimo artykułów publikowanych 
w „Mojej Spółdzielni” na temat par-
kowania złomu samochodowego, 
nadal stoi przy ul. Grunwaldzkiej 7, 
a raczej wypuszcza korzenie wrak sta-
rego Poloneza. Parkuje on już ponad 
3 lata, blokując cenne miejsce posto-
jowe. Pojazd ten nikogo nie interesuje, 
a zwłaszcza Straży Miejskiej i Policji. 
W ramach ustawy o obowiązkowym 
ubezpieczeniu OC są 2 tryby pozbycia 
się samochodu: sprzedaż lub złomo-
wanie. Chciałbym dodać, że ustawa 
nakłada obowiązek opłaty OC pomi-
mo tego, że auto tylko stoi.

A. i J. os. „Węzłowiec”
ZARZĄD SSM: ADM osiedla „Wę-

złowiec” wystąpiła do Straży Miej-
skiej z wnioskiem o ustalenie właści-
ciela wspomnianego Poloneza, jak 
również o podjęcie stosownych dzia-
łań związanych z jego usunięciem.

W głowie się nie mieści, a jednak…
Wylewanie brudów 

przez balkon!!!
Pracownicy z ADM na osiedlu „Mło-

dych” nie mają co robić tylko chodzić 
z dzielnicowym po osiedlu i osądzać, 
wypytywać ludzi, kto leje wodę z bal-
konów? Czysta parodia. Jestem zmu-
szony opublikować to na forum inter-
netowym. Czy wylanie na parterze 
wody, z balkonu, po uprzednim umy-
ciu jest przestępstwem??

Podejrzewam, że pytanie 
nie jest za trudne!!!

Witold Daszkiewicz
ZARZĄD SSM: W sprawie nie-

typowego zachowania jedne-
go z mieszkańców wylewającego 
brudną wodę przez balkon admi-

nistracja osiedla „Młodych” otrzy-
muje wiele interwencji. Mieszkańcy 
domagają się podjęcia zdecydowa-
nych kroków mających na celu wy-
eliminowanie tego jednoznacznie 

urągającego dobrym obyczajom 
zachowania. Rozmówcy podkre-
ślają, że należy stanowczo ukrócić 
proceder kompletnie nieprzystają-
cy do współczesnych norm, gdyż 
czasy wylewania brudów za okno 
minęły baaaardzo dawno i znane 
są z historii średniowiecza. Stąd 
też w konsekwencji podjęto dzia-
łania polegające na wystosowa-
niu pisma do mieszkańca i roz-
mowie z Radą Osiedla z jednocze-
snym powiadomieniem Policji, by 
ta podjęła interwencję. 

Możemy Pana zapewnić, że pra-
cownicy administracji mają wiele in-
nych ważniejszych spraw do zała-
twienia i absolutnie nie są zadowo-
leni z faktu, że mają zajmować się 
sprawą, jaka w ogóle nie powinna 
mieć miejsca. Prosimy zatem miesz-
kańca dopuszczającego się tych 
działań o ich zaprzestanie, gdyż 
miejsce pod balkonem na pewno 
nie może służyć do wylewania brud-
nej wody... bo tak mi się podoba.

Slalom na Grunwaldzkiej
Jadąc od ulicy Łokietka, przy sklepie 

motoryzacyjnym przy ulicy Grunwaldz-
kiej, notorycznie stoi na zakazie posto-
ju i parkowania kilkadziesiąt samocho-
dów. Trzeba więc dokonywać slalomu 
na odległości liczone w centymetrach, 
wymijając jadące z naprzeciwka auta. 
Kierowcy wymijając auta stojące nie-
ruchomo, zachowują większą odle-
głość, niż wymijając jadące z naprze-
ciwka! Służby powołane do pilnowania 
porządku, straż miejska i policja kom-
pletnie ignorują to poważne wykrocze-
nie. Zapominają, że nie są od interpre-
tacji prawa drogowego, lecz od jego 
egzekucji.

Mieszkaniec jaando@....pl
ZARZĄD SSM: Przypadki noto-

rycznego nieprzestrzegania zakazu 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

ciąg dalszy na str. 22
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

parkowania samochodów wzdłuż uli-
cy Grunwaldzkiej goszczą na łamach 
„MS” bardzo często. W pełni podzie-
lamy pogląd, że ustawione znaki za-
kazu muszą być przestrzegane i po-
nownie apelujemy do Straży Miej-
skiej i Policji o otoczenie tego miej-
sca szczególną kontrolą w celu wy-
egzekwowania od niesfornych kie-
rowców bezwzględnego nienarusza-
nia zasad ruchu drogowego.

Plac zabaw, boisko 
ul. Przyjaźni. 

Czekamy na opinie!
Witam!!!
Jestem mieszkanką budynku przy uli-

cy Przyjaźni 40. Piszę do was, ponie-
waż bardzo nie podoba mi się nasze 
osiedle, można powiedzieć, że jest 
w opłakanym stanie.

Nasz plac zabaw, zastanawiam się, 
czy jest to nie jest, aby jakaś prowi-
zorka, bo nie dość, że nie ma na nim 
praktycznie nic, tylko jakaś miniaturka 
piaskownicy, drabinki i jedna malutka 
huśtawka. To jeszcze sypiąc piasek, 
żaden pracownik nie zauważył dwóch 
zdechłych szczurów. I na pewno ten 
tak zwany niby-plac zabaw nie spełnia 
norm Unii Europejskiej.

Druga sprawa to boisko, lepiej nie 
komentować, bo było wiele zgłoszeń 
na temat tego też tak zwanego boiska 
i nic do tej pory nie zostało zrobione, 
czyli następna rzecz, która nie spełnia 
norm Unii Europejskiej.

Trzecia sprawa to ławki – dwie z opar-
ciem pomalowane chyba resztką farby 
albo tak niechlujnie przez pracowników 
i jedna bez oparcia jeszcze w takim miej-
scu, że nie wiadomo, czy śmiać się, czy 
płakać, a jak jest ciepło, to nie ma gdzie 
usiąść, bo wszystkie są zajęte. I ostatnia 
sprawa to nasze drzewa – rozumiem, że 
topole zostały ścięte, bo jest wielu aler-
gików, ale żeby ktoś był uczulony na 
naszą czereśnię, to nie słyszałam, a tej 
zresztą też już nie ma. Wiem, że ankie-
ta była przeprowadzona, czy ją ściąć, 
czy nie i po tym, co się dowiedziałam, to 
większość mieszkańców naszego bloku 
i obok nie chciała tego, tylko praktycz-
nie kilku osobom ona bardzo przeszka-
dzała. Na pewno nie była to większość, 
mam takie odczucie, że była sfałszo-
wana. Może od razu wyciąć wszystkie 

drzewa na osiedlu, wybudować nowe 
garaże i wtedy będzie pięknie?. Więc 
w ramach rekompensaty mam nadzieję, 
że będzie tam rosło inne, równie prze-
piękne drzewko i wy o to zadbacie.

Z poważaniem mieszkanka ulicy 
Przyjaźni 40 – dane do wiadomości 
redakcji.

ZARZĄD SSM: Nie możemy zgo-
dzić się z opinią, że osiedle jest 
w opłakanym stanie, gdyż taki emo-
cjonalny osąd nie oddaje stanu fak-
tycznego. W ostatnich latach na te-
renie osiedla Michałkowice, jak 
i w rejonie ulicy Przyjaźni wykona-
no, wydatkując potężne środki, wie-
le prac, których efektem jest pod-
niesienie estetyki np. nowe elewa-
cje, chodniki z kostki brukowej, par-
kingi, nowoczesny plac zabaw dla 
dzieci. Wszystkie te prace znacząco 
poprawiły wygląd budynków i tere-
nów między nimi, więc ferowanie ta-
kich opinii jest, w naszym odczuciu, 
co najmniej krzywdzące. Mamy jed-
nak świadomość, że wiele jest jesz-
cze do wykonania i nie wszystko 
jest w takim stanie, w jakim byśmy 
sobie tego wszyscy życzyli. Uwaga 
ta dotyczy także miniplacu zabaw 
i boiska przy ul. Przyjaźni 40 – 42. 
Jednakże podejmowanie w tym re-
jonie jakichkolwiek poważniejszych 
przedsięwzięć uwarunkowane jest 
w głównej mierze akceptacją miesz-
kańców tego rejonu. Wielu zamiesz-
kałych stanowczo protestuje prze-
ciwko zlokalizowanemu tam boisku. 
Brak jest także zgodności poglądów 
co do miejsca, w którym mógłby po-
wstać plac zabaw z prawdziwego 
zdarzenia – wskazywane lokalizacje 
zawsze komuś przeszkadzają.

Przypominamy, że boisko, o któ-
rym mowa, powstało bez udziału 
Spółdzielni i stworzone zostało sa-
morzutnie przez zamieszkałą tam 
młodzież – jest to tzw. dzikie bo-
isko. W długookresowym progra-
mie Spółdzielni zakładającym suk-
cesywną modernizację istniejących 
boisk osiedlowych ujęto wykona-
nie w przyszłości, w tym właśnie re-
jonie, boiska ze sztuczną nawierzch-

nią. Podstawowym warunkiem re-
alizacji, ze względu na niebagatel-
ny koszt, jest jednak pełna akcepta-
cja usytuowania boiska przez zde-
cydowaną większość wszystkich za-
mieszkałych. Ciekawi jesteśmy opi-
nii innych mieszkańców w tej kon-
kretnej sprawie.

Przeprowadzony ostatnio przegląd 
techniczny wszystkich placów za-
baw położonych na terenach Spół-
dzielni, w tym i tego przy ul. Przy-
jaźni, pozwolił na opracowanie li-
sty niedociągnięć, które osiedlowe 
administracje winny w najbliższym 
czasie wyeliminować.

Wymienione przez Panią drzewo 
owocowe zostało usunięte wyłącz-
nie na wniosek lokatorów, którym 
w istotny sposób pogarszało 
warunki zamieszkania ze względu 
na fakt, że rosło bardzo blisko 
budynku. Musimy pamiętać, że 
korona drzewa nieprzeszkadzają-
ca na wyższych piętrach, na niż-
szych jest utrapieniem ogranicza-
jącym dostęp światła dziennego 
do pomieszczeń.

Skwer czy dom?
Witam serdecznie!!!
W ostatnim wydaniu „Mojej Spółdziel-

ni” przeczytałam, że już wiosną 2008 
roku (zaraz po zakończeniu budowy 
ostatniego bloku) rozpoczną się pra-
ce mające na celu zagospodarowanie 
skweru pomiędzy budynkami nr 22 i 24 
przy ulicy Wł. Łokietka. Jestem zwo-
lenniczką działań mających na celu 
poprawę estetyki otoczenia naszych 
budynków i powyższa wiadomość spra-
wiła mi wiele radości. Jakie było moje 
zdziwienie, gdy parę dni później przez 
okno mojego mieszkania zobaczyłam 
pracowników spółdzielni wykonujących 
obmiary. Jak się jednak okazało, pomia-
ry nie miały nic wspólnego z moder-
nizacją skweru, miały dać tylko odpo-
wiedź, czy na tym terenie uda się „wci-
snąć” jeszcze jeden budynek mieszkal-
ny. „Wcisnąć” to dobre słowo, bowiem 
boczna ściana nowego budynku ma 
stanąć zaledwie 10 m od już istniejące-
go bloku. Uważam, a nie jest to pogląd 
odosobniony, że takie usytuowanie jest 
niefortunne. Zamiast oazy zieleni Spół-
dzielnia chce nas „uszczęśliwić” nowym 

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24
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Większość z nas czeka na lato 
przez cały rok. Niektórzy pla-

nują swój kolejny urlop zaraz po 
zakończeniu wcześniejszego waka-
cyjnego wyjazdu. I nie ma się co 
temu dziwić.

Dla jednych to okazja, by odpo-
cząć od miejskiego zgiełku, przecią-
żenia pracą, dla innych sposobność 
do zawarcia nowych znajomości czy 
zdobycia wrażeń, które będą dodawa-
ły energii przez cały rok. O ile będąc 
w codziennym rytmie, jesteśmy w sta-
nie przewidzieć różne niebezpieczeń-
stwa, to okres wakacji, podróży niesie 
ze sobą pewną niewiadomą. Do koń-
ca nie znamy miejsca, gdzie przyje-
chaliśmy, a jako osoby nowe, zwraca-
my bardziej na siebie uwagę. Głodni 
życiowych wrażeń często bywamy też 
mniej ostrożni. A na te wszystkie sytu-
acje czekają   złodzieje i inni przestęp-
cy, którzy doskonale potrafią wyko-
rzystać naszą nieuwagę i brak ostroż-
ności. Stąd policja w okresie waka-
cji rejestruje znacznie większą licz-
bę zgłoszeń kradzieży, włamań, roz-
bojów. Co zatem zrobić, aby rozpo-
czynające się wakacje nie kojarzyły 
nam się z jakimś pechowym zdarze-
niem, przez które będziemy przekli-
nać los przez najbliższy rok? Może-
my dostosować się do rad i wskazó-
wek specjalnie na ten okres przygo-
towanych przez policję. Stosując się 
do nich, z pewnością ograniczymy do 
minimum czyhające na nas niebezpie-
czeństwa. 

Udając się w podróż, pamiętaj:
• Bądź szczególnie ostrożny przy wsia-

daniu do zatłoczonego autobusu czy 
pociągu.

• Jeśli masz przy sobie większą kwotę 
pieniędzy, nie trzymaj jej w jednym 
miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewen-
tualnej utraty całej kwoty.

• Zachowaj szczególną ostrożność 
w miejscach, gdzie występuje duży 
tłok, np. na dworcach kolejowych czy 
autobusach, na przystankach i w środ-
kach komunikacji publicznej, itp. 

• Torebki, podręczne plecaki staraj się 
nosić z przodu lub pod ramieniem, 
zamknięciem do siebie.

• W czasie podróży staraj się nie pozo-
stawiać bagażu bez opieki – zwłasz-
cza toreb i neseserów.

• W podróży miej przy sobie tylko nie-
zbędną kwotę pieniędzy.

• W środkach komunikacji publicz-
nej siadaj blisko kierowcy lub grupy 
ludzi.

• Podróżując koleją, unikaj pustych 
przedziałów. Staraj się nie spać, 
podróżując komunikacją publiczną.

• Planuj zwiedzanie nieznanej oko-
licy. Zapytaj w recepcji hotelu lub 
pensjonatu, w którym zamieszkałeś, 
o niebezpieczne miejsca i ewentual-
ne zagrożenia.

• Cenne przedmioty, pieniądze, cze-
ki podróżne, dokumenty przechowuj 
w sejfie hotelowym, skrytce bankowej.

• Nie przyjmuj poczęstunku od przy-
padkowo poznanych osób. Nie trać 
kontaktu z otoczeniem – przestępcy 
mogą to wykorzystać.

• Bądź nieufny w stosunku do niezna-
nych Ci osób, nie zawieraj przygod-
nych znajomości z podróży. 

• Zachowaj dużą ostrożność w sto-
sunku do szczególnie atrakcyjnych 
propozycji współpracy, korzystnych 
ofert handlowych, kupna tradycyj-
nych towarów po niskich cenach.

• Jeżeli zostaną Ci skradzione doku-
menty, karty płatnicze, bagaż lub 
inne przedmioty, pamiętaj, aby jak 
najszybciej zgłosić ten fakt w najbliż-
szej jednostce policji.
W czasie wakacji różne zagroże-

nia czyhają także na dzieci. Często 

w wolnym czasie pozostawione są 
same w domu. Mając więcej swobo-
dy, wspólnie z rówieśnikami korzysta-
ją z uroku wakacji. Nie zawsze te letnie 
eskapady mają szczęśliwy finał. Zatem 
na rodzicach i opiekunach spoczywa 
obowiązek nauczenia swoich pociech, 
jak mają się zachowywać, aby chronić 
siebie przed różnego rodzaju zagroże-
niami. Nikt nie lubi być pouczany, jed-
nak czując odpowiedzialność za swo-
je dzieci, musimy pomóc im zrozu-
mieć, jak ważne jest przestrzeganie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. 
Komenda Miejska Policji w Siemiano-
wicach Śl. opracowała kilka najważ-
niejszych zasad, które pomogą dzie-
ciom w tym, jak mają się zachowywać 
w czasie wakacji.

Dzieci i młodzieży  
pamiętajcie:

• Spożywanie alkoholu przez dzieci 
i młodzież do lat 18 jest zabronione.

• Wychodząc z domu, dla własnego 
bezpieczeństwa informuj zawsze 
rodziców, dokąd i z kim się udajesz 
oraz kiedy wrócisz.

• Baw się tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych, unikaj miejsc nie-
bezpiecznych, takich jak: jezdnia, 
parkingi samochodowe, opuszczone 
budynki, miejsca mocno zadrzewio-
ne, itp.

• Nie ufaj osobom nieznajomym 
i podającym się za znajomych Two-
ich rodziców, a których jeszcze nie 
poznałeś. Korzystając z uroków lata, 
kąp się pod nadzorem ratownika tyl-
ko w zbiornikach wodnych do tego 
przeznaczonych. mig
Jeśli wiesz, że w Twoim otocze-

niu dzieje się coś niepokojącego, 
zadzwoń na anonimowy  

„Policyjny  
Telefon Pomocy Rodzinie”
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blokiem, pozbawiając dzieci miejsca do 
zabawy, a mieszkańców bloku nr 22 
widoku zieleni oraz dostępu słońca do 
pomieszczeń mieszkalnych.

Proszę o potwierdzenie bądź zde-
mentowanie posiadanych przeze mnie 
informacji. Ewa Parkieta

ZARZĄD SSM: Podtrzymuje-
my w pełni plany związane z zago-
spodarowaniem na wiosnę 2008 r. 
skweru po stronie zachodniej bu-
dynku przy ul. Wł. Łokietka 22-24. 
Informujemy również, że rzeczy-
wiście planujemy, jednak od stro-
ny wschodniej wspomnianego blo-
ku, budowę jednoklatkowego, wie-
lorodzinnego domu mieszkalnego. 
Budynek ten położony będzie w od-
ległości ok. 25 metrów od Pani do-
mu, co w najmniejszym stopniu nie 
powinno wpłynąć na obniżenie do-
tychczasowych warunków zamiesz-
kania, dostęp światła dziennego 
etc. Obecnie wbite paliki nie są ob-
rysem przyszłego domu, gdyż bę-
dzie on przesunięty dalej, w kierun-
ku wschodnim ze względu na prze-
biegający w tym miejscu ciepłociąg.

Na Polaczka dzieci 
nie mają...

Dzień dobry
Zwracam się do Spółdzielni w spra-

wie placu zabaw, który znajduje się 
przy ulicy Jana Polaczka. Plac jest 
opłakanym w stanie: połamane ław-
ki, wystające gwoździe z piaskowni-
cy, które zagrażają bezpieczeństwu 
bawiących się tu dzieci. 

Mam nadzieję, że Spółdzielnia zajmie 
się tym w najbliższym czasie. Do listu 
dołączam zdjęcia ww. placu zabaw.

Pozdrawiam
A. M. (Imię i nazwisko do wiad. red.)
ZARZĄD SSM: Na przełomie ma-

ja i czerwca br. Urząd Dozoru Tech-
nicznego w Katowicach dokonał ba-
dania urządzeń zabawowych zlokali-
zowanych na terenie całej Spółdziel-
ni. Badania te wykonano na nasze 
zlecenie, a ich celem było sprawdze-
nie wszystkich, nawet najdrobniej-
szych elementów urządzeń zaba-
wowych pod kątem bezpieczeństwa 
użytkowania dla najmłodszych na-
szych mieszkańców. Sprawdzenie 
urządzeń zabawowych wykonano 

w celu stwierdzenia zgodności z Pol-
ską Normą, a szczególnie normami:

PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2,  
PN-EN 1176-7.

Obecnie na terenach wszystkich 
osiedli trwają prace mające wyeli-
minować stwierdzone uchybienia. 
Wymieniony w interwencji do re-

dakcji plac zabaw został już wyre-
montowany i będzie w niedługim 
czasie ponownie zbadany przez 
UDT w celu uzyskania certyfikatu 
bezpieczeństwa.

Na marginesie, chcemy zauważyć, 
że ławki nie połamały się same, jak 
i trudno domniemać, by maluchy by-
ły w stanie podważyć gwoździe aż 
tak mocno, że wystawały z drewna.

O drodze i miejscach 
parkingowych

Sprawa pierwsza. Na odcinku 
100-200 metrów jest remontowana 
nawierzchnia drogi. No właśnie, niby 
jest remontowana... Przepraszam bar-
dzo za wzburzenie, ale jak tylko o tym 
myślę, wzbiera we mnie złość. Dla mnie 
jest to jakaś tragedia. Sprawa toczy się 
od zeszłego roku!!!! Jak można rozko-
pać drogę o względnej jakości, żeby 
przez rok była tak sobie rozkopana. 
Mamy przez to brudno, chodniki wzdłuż 
są popękane, krawężniki podwyższo-
ne, że nie da się wyminąć dwóm samo-
chodom, nie mówiąc już o zaparkowa-
niu pojazdów. Kto wydał takie decyzje? 
Kto za to odpowiada? Kiedy remont 
zostanie zakończony? Jeżeli brak pie-
niędzy ma być argumentem, to proszę 
go nie używać, bo to żaden argument. 
Trzeba było to zostawić tak, jak było. 
Partactwo i nieodpowiedzialność osób 
decyzyjnych. Chciałoby się powiedzieć 
„jak wszystko w Polsce”.

Sprawa druga. Jest ładnie zrobio-
ny parking – naprzeciw bloku nr 11. 
Czy jest możliwość, aby zaznaczyć na 
tym parkingu miejsca parkingowe, bo 
wielu kierowców z pobliskich bloków 
zapomniało chyba zasad kultury. Nie 
wspomnę, że miejsc jest bardzo mało 
na Gansińca, a praktycznie każdego 
dnia można poprzestawiać tam samo-

chody i weszłyby kolejne 2. Pozdra-
wiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Mieszkaniec ul. Gansińca
ZARZĄD SSM: Remontu drogi pod-

jęto się ze względu na fatalny stan 
nawierzchni. Jednak ograniczoność 
środków finansowych spowodowa-
ła rozłożenie robót na dwa lata. Na 
dniach prace zostaną podjęte, a pla-
nuje się ich zakończenie w lipiec br. 
Za przedłużający się remont i wystę-
pujące w tym czasie niedogodności 
przepraszamy. Pana uwaga o zazna-
czeniu miejsc parkingowych jest ze 
wszech miar słuszna i zasadna. Ad-
ministracja osiedla „Centrum” nie-
zwłocznie wykona to oznaczenie, tj. 
namalowane zostaną linie wydziela-
jące miejsca parkingowe.

„Jedyna” w ŚLLK i słupki
Chciałbym poinformować redakcję, 

że w rozgrywkach Śląskiej Letniej Ligi 
Koszykówki uczestniczyć będzie dru-
żyna z Siemianowic, a jej boiskiem 
„domowym” będzie nowe boisko na 
osiedlu „Młodych”. Nazwa naszej dru-
żyny to „Jedyna”. 

Zapraszam do odwiedzin strony roz-
grywek. Przy okazji chciałbym zapytać, 
czy byłaby możliwość zabezpieczenia 
słupków podtrzymujących tablice, gdyż 
zdarzały się już przypadki, że grający 
„lądowali” na tych słupkach, a wystar-
czyłoby chyba tylko założyć piankową 
otulinę, jaką stosuje się na rury…

Pozdrawiam Kurian
ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 

przyjęliśmy nadesłaną do redak-
cji informację, że nowe boisko zo-
stanie wykorzystane do rozgrywek 
Śląskiej Letniej Ligi Koszykówki. 
Przy okazji życzymy drużynie „Je-
dyna” osiągnięcia jak najlepszych 
wyników we wszystkich meczach 
i zajęcia pierwszego miejsca.

W sprawie zabezpieczenia kon-
strukcji koszy prosimy o skontakto-
wanie się z kierownikiem administra-
cji osiedla w celu określenia ich ro-
dzaju. Sądzimy, że administracja wy-
kona odpowiednie prace, o ile koszt 
osłon nie będzie nazbyt wysoki.

Krystian K. (kur...@poczta.onet.pl)
Pana e-mail wpłynął w ostatniej chwili. 
Odpowiedź zamieścimy w przyszłym 
wydaniu „MS”

ciąg dalszy ze str. 22

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Niestety, pod tym 
znakiem rzadko 
rodzą się ludzie, 
którzy na starość 

z poświęceniem i miłością zajmują się 
wnukami. Barany mają własne zainte-
resowania i jeśli czasami zabiorą wnu-
ki na spacer, to uważają, że i tak zro-
biły dla nich dużo.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem są 
zazwyczaj dobrymi 
dziadkami i wnukom 

poświęcają dużo czasu. Jednak pan 
Byk uważa, że niańczenie dzieci to 
babska sprawa. Najmłodsi członkowie 
rodziny mogą też liczyć na praktycz-
ne prezenty.

Jeśli Twój dziadek 
czy babcia urodzi-
li się pod znakiem 
Bliźniąt na pew-

no będą Ci poświęcać dużo uwagi. 
Senior chętnie czyta bajki, kupuje 
książki, stara się o rozwój intelektu-
alny. Szybko jednak się nudzi i wte-
dy wnuki rzadko go widują. 

Babcia czy dzia-
dek spod Raka byli-
by idealni, gdyby nie 
interesowali się prze-

sadnie wszystkim, co dotyczy wnu-
ków. Ciągle udzielają im rad, boją 
się, że dzieci zachorują, bardzo dba-
ją o czystość i higienę, co dla wnuków 
bywa męczące.

Dziadek Lew ciągle 
podkreśla, że swoje 
wnuki bardzo kocha 
i jest z nich dumny. 

W jego opowiadaniach są to dzieci 
bardzo uzdolnione, świetnie się uczą-
ce. Nie zawsze jest to zgodne z rze-
czywistością, choć dla malców miłe.

Pod Panną rodzą 
się idealne babcie! 
Najczęściej to one 
wychowują wnuki, 

przyrządzają dla nich smakołyki, pro-
wadzą na spacer. Gdy te podrosną 
pomagają im w nauce, pilnują odra-
biania lekcji.

Babcia, a już szcze-
gólnie dziadkowie 
spod Wagi bardzo 
interesują się wnu-

kami, gdy te już podrosną. Przywiązu-
ją dużą wagę do ich rozwoju intelek-
tualnego, czasem stawiając im zbyt 
wysokie wymagania.

Cieszy się wnukami, 
ale nie ma czasu, 
ani ochoty zajmo-
wać się nimi, na co 
dzień. Czasem dzia-

dek dziwi się, że ten duży chłopiec to 
jego wnuk. Gdy dzieci dorosną, mogą 
liczyć na pomoc dziadków.

Wnuki Strzelca mają 
się dobrze! Gdy tyl-
ko trochę podro-
sną, dziadek zabie-
ra je na wycieczki, 

uczy nazw drzew, ptaków, motyli. Cie-
szy się, jeżeli uda mu się zaszczepić 
malcom miłość do przyrody, podróży, 
poznawania nowości.

Jeśli masz dziadka 
spod znaku Kozio-
rożca, nawet nie 
próbuj mu się prze-

ciwstawiać. Jeśli sobie postanowi, że 
wnuk będzie lekarzem, to na pewno 
dopnie swego. Wnuki mające swoje 
zdanie nie mogą liczyć na dziadka.

Dziadkowie Ryby bar-
dzo chętnie zajmują 
się wnukami. Bywa, 
że obecność babci 

i dziadka jest dla dzieci tak oczywista 
jak rodziców. Babcie umiejące szyć, 
pięknie wnuki ubierają i często zmie-
niają im garderobę.

Panowie, a już na 
pewno panie spod 
tego znaku, nie lubią, 
gdy zbyt wcześnie 

zostają dziadkami. Uważają, że to ich 
postarza. Wnuki kochają, ale nie zajmu-
ją się nimi zbyt często, są jednak bardzo 
sympatyczni i wnuki za nimi przepadają.

Kiedyś była uprawiana w Polsce. 
Później zdziczała i uległa zapomnie-
niu. Teraz przeżywa renesans. Rukola 
to warzywo o pikantnym smaku z list-
kami podobnymi do pietruszki i zawie-
rającymi dużo witamin, zwłaszcza C, 
soli mineralnych, kwasów organicz-
nych oraz olejków eterycznych. Uwa-

ga: można ją uprawiać w mieszkaniu.  
Z jednej roślinki otrzymamy kilka porcji – 
obrywać należy dolne listki, pozwalając, 
by górne nadal rosły. Zioło dodaje spe-
cyficznego smaku wielu sałatkom, wspa-
niale smakowo współgra z serami (feta, 
parmezan, ser kozi, gorgonzola, rokpol, 
camembert, brie), orzechami (prażony-
mi), owocami cytrusowymi.

Rukola z camembertem
2 krążki sera camembert, 150 g ruko-

li, 6 pomidorów, oliwki do ozdoby, 
3 łyżki oliwy, 2 łyżki octu winnego, sól, 
świeżo zmielony pieprz. Rukolę i pomi-
dory umyć i dokładnie wysuszyć. Ser 
camembert pokroić w cienkie paski, 
pomidory w plastry – pomidory, by 
nie puszczały soku skroić w poprzek 
gniazd nasiennych. Układać na półmi-
sku na przemian, posypać liśćmi ruko-
li, polać sosem przygotowanym z oli-
wy, octu i szczypty soli. Oprószyć pie-
przem, udekorować oliwkami.

Sałatka z rukolą  
i z serem na ciepło

100 g rukoli, 2 czerwone papryki, 
10 czarnych oliwek, 2 łyżki oliwy, 1 łyż-
ka octu z białego wina, sól, świeżo 
zmielony pieprz, 1 jajo, 3 łyżki bułki tar-
tej, tłuszcz do smażenia, ok. 100 g sera 
feta w dwóch kawałkach (lub 2 sery 
np. brie). Paprykę umyć, przekroić na 
połówki, ułożyć na blasze skórką do 
góry i opiekać pod rozgrzanym gril-
lem aż zbrązowieje skórka. Następ-
nie nieco wystudzić, obrać ze skórki 
i pokroić na podłużne kawałki. Ruko-
lę umyć i dokładnie osuszyć, a oliwki 
osączyć. Ser maczać w rozmąconym 
jajku, następnie panierować w bułce 
tartej, mocno dociskając, aby panierka 
nie odeszła w trakcie smażenia. Sma-
żyć na złoty kolor z obu stron, uważa-
jąc, aby nie uszkodzić w momencie 
przekładania. Usmażony ser obłożyć 
kawałkami papryki, liśćmi rukoli, posy-
pać oliwkami i polać sosem przygo-
towanym z oliwy, octu i odrobiny soli. 
Posypać świeżo zmielonym pieprzem.

przepisy za: palce lizać

C z y  j e s t e ś  
d o b r ą  b a b c i ą 
i  d z i a d k i e m ?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Danie barowe; 

8. Wypoczynek urlopowy; 9. Kawon; 
10. Małpa z koczkodanów; 11. Sło-
neczna, ciepła pora; 12. Korek na 
drodze; 13. Zdjęcie; 14. Długa wypo-
wiedź; 16. Odmiana jabłoni renety; 
19. Nora; 20. Człowiek nierozgarnię-
ty; 21. Przypadek. 22. Kończyny dol-
ne; 23. Postęp w doskonaleniu się; 
28. Spis, wykaz; 31. Zawiadomie-
nie o nadejściu przesyłki; 32. Powta-
rza się w piosence; 33. Pokrywa na 
zawiasach; 34. Atrament w gwarze 
śląskiej; 35. Bogini prawa i prawo-
rządności; 36. Dość otyła postać czło-
wieka; 37. Na przykład Brynica.

PIONOWO: 1. Szereg stopni i porę-
cze; 2. Ogół pracowników; 3. Zwie-
rzę o długiej szyi; 4. Okrągłe okno 
z promienistym podziałem; 5. Guz 
wypełniony kaszowatą masą; 6. Wiel-
ka obfitość czegoś; 7. Mała cza-
ra; 14. Teatr po śląsku; 15. Zajmu-
je się oprawą obrazów; 17. Harmonij-
ka ustna; 18. Mocny, skręcony sznu-
rek; 24. Przydatny latem do opalania; 
25. Rotor; 26. Bursztyn; 27. Dobytek; 
28. Miejsce uzyskane w klasyfikacji; 
29. Widoki powodzenia; 30. Może być 
telefoniczny.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwią-

zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do dnia 20 VII 2007 r. – na 
adres SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 
z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 7/2007.

Wszystkich P.T. Czytelników prze-

praszamy za uniemożliwienie rozwią-
zania Krzyżówki z „MS” nr 6/07. W fer-
worze przygotowywania gazety do dru-
ku podaliśmy hasła z innej krzyżów-
ki – SERDECZNIE PRZEPRASZAMY 
i PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ.

W pociągu, w jednym przedziale sie-
dzą — szeregowy, generał, matka i jej 
18 letnia córka. W pewnej chwili pociąg 
wjechał do tunelu, zrobiło się zupełnie 
ciemno. Słychać głośne plaśnięcie, jak-
by uderzenie w policzek. Pociąg wyjeż-
dża z tunelu. Co sobie myślą te czte-
ry osoby?

- Matka: Oho, któryś z panów próbo-
wał pocałować moją córeczkę, a ona 
wymierzyła mu policzek.

- Córka: Oho, mamusia ma jeszcze 
powodzenie.

- Generał: No tak! Żołnierz skorzy-
stał, a ja dostałem.

- Żołnierz: Jak jeszcze raz wjedzie-
my do tunelu, to znowu dam generało-
wi po gębie...

  
Poborca wyniósł z domu zadłużone-

go chłopa wszystkie sprzęty. Pozostał 
mu już tylko obraz „Ostatnia wiecze-
rza”, do którego gospodarz był bardzo 
przywiązany. Ponieważ komornik zapo-
wiedział swoją wizytę w celu zajęcia 
także i obrazu, chłop poszedł po radę 
do sąsiada.

- Wyjmij obraz z ram, a w jego miej-
sce wstaw portret ministra rolnictwa.

Tak też zrobił.
- Co to za obraz? — zdziwił się 

komornik — Przecież w tych ramach 
była „Ostatnia wieczerza”?

- No tak. Wieczerza się skończyła, 

biesiadnicy się rozeszli, a pozostał tyl-
ko Judasz!

  
- Czy oskarżony był już karany?
- Tak, za konkurencję.
- W naszym kraju zmierzającym do 

kapitalizmu za konkurencję się nie 
karze. Co oskarżony konkretnie robił?

- Banknoty. Dokładnie takie same jak 
mennica państwowa.

  
Pani domu czyta książkę „Psycholo-

gia zwierząt”.
W pewnej chwili odrywa się od lektu-

ry i zwraca do męża:
- Kochanie, tu piszą, że koty są okrut-

ne, perfidne i zdradliwe. Czy to prawda?
- Tak kiciu.
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Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.z.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Przez blisko 9 miesięcy trwały pasjo-
nujące rozgrywki gromadzące na 
poszczególnych zawodach wielu miło-
śników bowlingu. W tej edycji turnie-
ju zastosowano nowe zasady polega-
jące na tym, że co kwar-
tał, po czterech rozgryw-
kach, wyłaniano 3 finali-
stów czerwcowej imprezy. 
Najlepsi mieli już zapew-
nione miejsce w finale kilka 
miesięcy temu, inni musie-
li o nie walczyć do ostat-
niego turnieju. Wprowa-
dzona innowacja umożliwi-
ła uczestnictwo w każdej 
eliminacji nowym osobom. 
Ta bardziej otwarta formu-
ła „RENOMY CUP”  spowo-
dowała, że imprezą zainte-
resowało się wielu nowych 
zawodników. Wśród nich byli tacy, któ-
rzy zaskoczyli wszystkich swoimi umie-
jętnościami i dobrą formą. 

Wielki finał „RENOMY CUP” zgroma-
dził 8 najlepszych zawodników. Orga-
nizatorzy zaproponowali formułę, która 
dodatkowo dostarczyła emocji. Zdecydo-
wano, aby w finale każdy grał z każdym. 
Zwycięzca otrzymywał 3 punkty, a całe 
zawody ten, kto odniósł największą licz-
bę zwycięstw. Tak więc o wygranej nie 
decydowała suma zdobytych w rzutach 
punktów, a wyniki z poszczególnych 
pojedynków. Przyjęta formuła przyniosła 
wiele niespodzianek, gdy okazało się, 
że w bezpośrednich rozgrywkach teo-
retyczny faworyt nie wytrzymywał presji 
i musiał pogodzić się z przegraną.

Chociaż na zwycięzców czekały 
atrakcyjne finansowe nagrody ufun-
dowane przez sponsorów imprezy – 
Coca Colę i Carlsberg, to nie one były 
najważniejsze. Uczestnicy turnieju naj-
bardziej cenili sobie sportową i kole-
żeńską atmosferę, która towarzyszyła 
im od pierwszego turnieju rozegrane-
go w październiku ub.r. We wszystkich 
odbytych zawodach walka była bar-
dzo wyrównana i widać, że dyspropor-
cje pomiędzy najlepszymi zawodnika-
mi się zacierały.

Wielki finał trzymał w napięciu do ostat-
niego rzutu. Przed ostateczną rozgryw-
ką jeszcze 4 zawodników miało szan-

sę na zwycięstwo. W sumie okazało 
się, że Radek Strybulewicz i Andrzej 

Kulka mieli taką samą liczbę punk-
tów. O wygranej w turnieju zdecydowa-
ło zwycięstwo Strybulewicza w bezpo-
średnim pojedynku. - To moje 3 zwycię-
stwo w „RENOMIE CUP”, ale tym razem 
było chyba najtrudniej. Miał na to wpływ 
wysoki poziom umiejętności moich kole-
gów oraz pewna presja, gdyż niełatwo 
się gra będąc faworytem – mówi zwy-
cięzca imprezy. – Po raz pierwszy bra-
łem udział w tym turnieju. Na co dzień 
gram w kręgielni w Sosnowcu, ale tutaj 
jest o wiele wyższy poziom i przychodzi 
znacznie więcej osób. Zawody traktuję 
jako sportową rywalizację, a że przegra-
łem bezpośredni pojedynek z Radkiem, 
to jestem drugi. Być może będzie jesz-
cze kiedyś okazja do rewanżu – twierdzi 
Andrzej Kulka.

Rozgrywki finałowe uważnie śle-
dził prezes Siemianowickiego Sto-
warzyszenia Bowlingowego Mariusz 
Łazowski. – Poziom zawodników był 
tak wysoki, że nie dostałem się do ści-
słego finału – mówi Mariusz Łazowski, 
na co dzień zawodnik drużyny „Draft 
21”, która niedawno zdobyła wicemi-
strzostwo Polski w Amatorskiej Lidze 
Bowlingowej. – Planujemy jako stowa-
rzyszenie organizować więcej otwar-
tych turniejów, gdzie wszyscy miło-
śnicy bowlingu będą mogli zmierzyć 
się z zawodnikami z SSB, którzy mają 
na swoim koncie ogólnopolskie suk-

cesy. We wrześniu odbędzie się tur-
niej z okazji 50-lecia Siemianowickie-
go TKKF-u. Myślę, że będzie to kolej-
ny krok ku naszej dobrej współpracy – 
dodaje prezes.

Jednym z finalistów „RENOMY CUP” 
był Leszek Rusek, który kilka tygo-
dni temu zdobył tytuł indywidualne-

go mistrza Polski pod-
czas finału ABL rozegra-
nego w katowickiej Silesii. 
-W bowling gram już 5 lat. 
Początkowo przychodzi-
łem do „RENOMY” razem 
ze znajomymi w towarzy-
skich celach, potem prze-
kształciło się to w sporto-
wą rywalizację. Aby zdo-
być wysokie umiejętności, 
trzeba dużo grać, również 
z lepszymi od siebie i dzię-
ki temu nabierać nowych 
doświadczeń. Bardzo się 
cieszę z tytułu mistrza Pol-

ski. We wrześniu będę uczestniczył 
w mistrzostwach Europy, które odbędą 
się we Wrocławiu i zamierzam powal-
czyć o jak najlepszy wynik – podkreśla 
mistrz Polski w rozgrywkach ABL-u, na 
co dzień trenujący w „RENOMIE”.

Uczestnicy finału otrzymali pamiąt-
kowe medale, które wręczała szefowa 
„RENOMY” Katarzyna Brol. Trójka naj-
lepszych otrzymała puchary oraz nagro-
dy pieniężne. Na zakończenie orga-
nizatorzy ogłosili, że była to już ostat-
nia edycja „RENOMY CUP”. Zapew-
niają jednak, że po wakacjach zapro-
ponują nową formułę turniejów, któ-
ra z pewnością znów przyciągnie do 
kręgielni rzesze miłośników bowlingu. 
W ostatnich 6 latach, gdy rozgrywano 
„RENOMA CUP”, wielu zawodników 
nabyło tak wysokie sportowe umiejętno-
ści, że wygrywają ogólnopolskie impre-
zy. Zagrać z nimi w „RENOMIE” będzie 
nie lada gratką dla wielu sympatyków 
tego sportu.

Końcowa k lasyf ikacja 
„RENOMY CUP”  2007:

1. Radek Strybulewicz,
2. Andrzej Kulka,
3. Krzysztof Gładysz,
4. Aleksander Kulka
5. Darek Matyśniak,
6. Karol Szulc,
7. Darek Muc,
8. Leszek Rusek. mig

Tak najkrócej można powiedzieć o zawodnikach wielkiego finału 6 edycji 
„RENOMY CUP”, który rozegrano 27 czerwca bieżącego roku w Strefie 

Rozrywki „RENOMA”.

był 
dni temu zdobył tytuł indywidualne-

8 wspaniałych

Ósemka finalistów po rozstrzygnięciu.
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W sumie lato na Rynku Bytkowskim 
powitano przy dźwiękach skocznej 

muzyki okraszonej dobrym humorem 
oraz fantastycznymi występami arty-
stycznymi dzieci i młodzieży z pobli-
skich szkół, które zwłaszcza w pierw-
szej części imprezy zaprezentowały 
swoje wyjątkowe talenty.

Tak na dobrą sprawę, to festyn w Byt-
kowie rozpoczął się
przed oficjalnym otwarciem,

które zaplanowano na 15.00. Harce 
na płycie Rynku Bytkowskiego i usta-

wionej tam estradzie zainicjowała gru-
pa rockowo-bluesowa „Droga Ewa-

kuacyjna” założona przez młodzież 
z liceum ogólnokształcącego przy 
Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Byt-
kowie. Przez blisko godzinę można 
było posłuchać znanych standardów 
muzycznych w interesującej aranża-
cji oraz nowych utworów, a na uwa-
gę zasłużyły ciekawe gitarowe solów-
ki oraz duże możliwości wokalne Hia-
cynty Zdechlikiewicz. Po koncercie 
wokalistka powiedziała: - Nasz zespół 

istnieje dopiero pół roku, ale bardzo 
lubimy razem grać i występować. Do 
tej pory graliśmy na różnych szkol-
nych imprezach, ale od niedawna 
występujemy również przy okazji róż-
nych wydarzeń kulturalnych w mieście. 
Mamy już za sobą debiut na Festiwa-
lu Młodzieży Szkolnej w Siemianowi-
cach. Dzisiaj daliśmy koncert na Ryn-
ku Bytkowskim, a jutro gramy w Amfi-
teatrze Miejskim z okazji XXV Dni Sie-
mianowic Śląskich.

Organizatorami festynu na Rynku 
Bytkowskim byli: Urząd Miasta Sie-
mianowice Śląskie, Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Bytkowa oraz 
Stowarzyszenie „NASZ DOM”. Cho-
ciaż tego typu imprezy na rynku mają 
już swoją kilkuletnią tradycję, to część 
organizatorów obawiała się, że trwają-
ce w tym samym czasie w centrum mia-
sta inne wydarzenia artystyczne mogą 
spowodować, że frekwencja mieszkań-
ców będzie mniejsza niż zwykle. Oba-
wy te jednak szybko zostały rozwiane, 
gdyż od samego początku
występy grup przyciągały
sporą rzeszę zainteresowanych 

i złaknionych dobrej zabawy. Na ofi-
cjalne otwarcie festynu przybył pre-
zydent miasta Siemianowice Śląskie 
Jacek Guzy, który w tradycyjnym ślą-
skim stroju ludowym przywitał zebra-
nych i stwierdził:

P o w i t a n o  l a t o
Do ostatniej chwili aura trzymała w niepewności organizatorów 

festynu Powitanie Lata przeprowadzonego w sobotę, 16 czerwca 
na Rynku Bytkowskim. Jednak po rozpoczęciu imprezy okazało się, że 
słońce, podobnie jak cała rzesza mieszkańców pobliskich osiedli, prze-
pada za dobrą muzyką i rozrywką, gdyż wraz z pojawieniem się na scenie 
pierwszych artystów wyszło zza chmur i towarzyszyło uczestnikom pra-
wie do samego końca festynu.

Gra i śpiewa „Droga Ewakuacyjna” Kółko gitarowe z SP 1

Na dzień dobry - bytkowskie szkoły.


