Rodzinne
tradycje
tworzą
atmosferę
wigilijnego
wieczoru
Znowu nadchodzą piękne Święta Bożego Narodzenia, z którymi
każdemu z nas kojarzy się przeżycie wieczerzy wigilijnej z niezapomnianymi tradycjami rodzinnych
tradycji, które tworzą rodzinną atmosferę wigilijnego wieczoru. Na tę
jednorazową atmosferę składają się
wspomnienia wigilii przeżywanej
w domu rodzinnym, wspomnienia
osób, rodziców, może ludzi bliskich
nam sercu z którymi kiedykolwiek
zasiadaliśmy do stołu wigilijnego.
Na nowo odżywa w naszej pamięci choinka, żłóbek, przełamanie się
opłatkiem z świątecznymi życzeniami, spożywanie potraw wigilijnych
starannie przygotowanych przez
nasze matki, gospodynie domowe,
które kunszt przygotowania tych
potraw przekazywały z pokolenia na pokolenie, potem radość
z dzielenia się darami serca złożonymi pod choinką i wreszcie śpiew
pięknych kolęd na cześć Nowonarodzonego w Betlejem złożonego
w żłóbku Bożego Dzieciątka. To
wszystko wprowadza nas w przeżycie tych pięknych Świąt i sprawia,
że przeżywana w liturgii Kościoła
wigilia, czyli modlitewne czuwanie
wprowadzające wiernych w przeżycie największych tajemnic wiary
dotyczących naszego zbawienia,
a taką tajemnicą wiary jest przyjście na świat Syna Bożego, Zbawiciela świata przez przyjęcie naszej
ludzkiej natury i zjednoczenie jej
z naturą Bożą przez narodzenie
w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa,
głęboko weszła w tradycję chrześcijańskich rodzin i ubogaciła
nasze życie. Ta treść wigilijnego
wieczoru, możemy powiedzieć, że
wyciska swoje niepowtarzalne piętno w naszych sercach, w tradycji
naszych rodzin, a także w tradycji
naszego narodu i całej chrześcijańskiej społeczności. Dlatego przeżywając ten święty wigilijny wieczór
warto sięgnąć do wspomnień. Święty papież Jan Paweł II mawiał, że
„naród bez pamięci naraża się na
niebezpieczeństwo utraty swojej
tożsamości”. Wspomnienia bowiem
pomagają człowiekowi docenić
wartość teraźniejszych naszych
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osiągnięć, a nieraz mogą być pomocne w skorygowaniu naszych
życiowych potknięć i niepowodzeń.
W tym miejscu warto wspomnieć
wigilijną scenerię naszego domu
rodzinnego, może pełną radości
wśród śpiewu kolęd, życzliwości
naszych bliskich, a może i te biedne, czy wręcz smutne wigilie przeżyte w niedostatku, lub z powodu
braku kogoś bliskiego, kto był zawsze z nami. W literaturze opisującej nam życie dawniejszych i nam
współczesnych czasów możemy
znaleźć opisy, opowieści wigilijne,
które mogły dziać się na naszych
oczach. Starsze pokolenia pamiętają wigilie czasów wojny, opowieści o tym jak przeżywano wigilie
w obozach koncentracyjnych, czy
w sowieckich łagrach, gdzie ludzie wyrwani przemocą ze swoich
środowisk rodzinnych przeżywali w ten wieczór smutek i tęsknotę
za swoimi bliskimi a śpiew kolędy
mieszał się z płaczliwym łkaniem
pełnym bólu, to samo przeżywali
ci, którzy pozostali w domu wobec
niepewności jutra swoich bliskich.
Zresztą to nie są tak odległe czasy,
pamiętamy wigilię stanu wojennego i związaną z nią traumę jaką
przeżywali internowani i ich rodziny porozrywane wzajemnym oddzieleniem, do dziś właściwie, nie
wiadomo po co? A rzeczywistość
dzisiejsza również nie jest wolna
od nabrzmiałych problemów, które
dzielą ludzi. Oprócz tych różnych
dyskusji i polemik w społeczeństwie
jesteśmy świadkami podzielonych
rodzin a to z powodu wyjazdów zarobkowych, a to z powodu rozbitych
małżeństw, oraz trudności i braku
dobrej woli w rozwiązywaniu różnorakich życiowych problemów,
które zresztą zawsze towarzyszyły
naszemu życiu. A cóż powiedzieć
o wigilii wśród tylu w różnych regionach świata ludzi prześladowanych i drżących o swoje życie i los
tylko z powodu tego, że są wyznawcami Chrystusa???
Kiedy się nad tym zastanawiam to
zauważam, w kontekście wigilijnego wieczoru, jeden jakby wspólny
mianownik, mianowicie ten, że
w tym dniu, mimo trudności wszyscy umieją zdobyć się na jakiś,
chyba przez samego Boga zakorzeniony w sercu ludzkim odruch
człowieczeństwa i dobrej woli. We
wspomnieniach czytamy,że nawet
w obozach koncentracyjnych można było zaśpiewać kolędę, a nawet
prześladowcy śpiewali swoje rodzime kolędy. W okresie ideologicznej
walki z Kościołem nie tylko podawano w mediach, że już jedzie do
nas statek z pomarańczami na Święta, ale i nucono kolędy. Dzisiaj też
z niepokojem człowiek spogląda na
reklamy w myśl których przeżywanie Świąt w pewnym sensie miałoby
się ograniczać do wielkiego jedzenia, czy wpatrywania się w najno-

wocześniejsze telefony komórkowe.
Owszem każda świąteczna radość
sprawiona drugiemu człowiekowi cieszy, ale jest jeden zasadniczy problem - pytanie: Gdzie się
zapodział Ten, Którego pamiątkę
narodzenia w te Święta obchodzimy??? Dlatego zanim zasiądziemy
do stołu wigilijnego, zanim w światłach choinki i świątecznych, dzięki
Bogu, coraz liczniejszych i coraz
piękniejszych dekoracji w naszych
domach i poza nimi, połamiemy się
opłatkiem, złożymy sobie najserdeczniejsze życzenia, zanim spożyjemy potrawy wieczerzy wigilijnej,
obdarujemy się podarunkami i zaśpiewamy kolędę zdobądźmy się na
chwilę refleksji. Jest w naszej tradycji piękny zwyczaj, że przy stole wigilijnym zostawiamy puste miejsce.
Wpatrując się w to puste miejsce
z wdzięcznością Bogu i ludziom
wspomnijmy tych, którzy kiedyś byli
z nami, którzy przekazali nam skarb
wiary w Boże Narodzenie, wspomnijmy tych, którzy cierpią z powodu chorób, z powodu prześladowań
za wiarę, z powodu oddalenia od
swych rodzin z różnych powodów.
Niedawno usłyszałem i odnalazłem
w internecie piękny tekst nowej kolędy, który polecam odnaleźć pod
hasłem: „Kolęda nieobecnych”.
Tu pozwolę sobie przytoczyć fragment tej kolędy: „A nadzieja znów
wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią
się cienie. Uwierzymy kolejny raz
w jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar bo
zabrakło czyjegoś głosu, Przyjdź
tu do nas i z nami trwaj, wbrew
tak zwanej ironii losu. Przyjdź na
świat by wyrównać rachunki strat,
żeby zająć wśród nas puste miejsce
przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem wśród nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy
stole.”
A potem przy stole wigilijnym
wspomnijmy dobroć tych ,,wśród
których żyjemy, naszych bliskich,
nasze rodziny, oraz tych dzięki którym możemy z radością świętować
Boże Narodzenie. Otwórzmy życzliwe serce każdemu człowiekowi,
szczególnie tym, którzy potrzebują
pomocy, naszym sąsiadom. Tyle jest
w tym czasie akcji dobroczynnych,
to owoce miłości zakorzenionej
w sercu człowieka. Przy wigilijnym stole nie zapomnijmy o tych,
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którzy troszczą się o nasze dobro
wspólne, którym okazaliśmy mandat zaufania - władzom samorządowym, ojcom naszych miast i osiedli,
władzom Spółdzielni. Z wdzięcznością patrzymy na piękniejące
nasze Osiedla Mieszkaniowe, nasze
miasta i wioski, to owoce rzetelnej i gospodarnej a nieraz i pełnej
poświęcenia służby dla ludzi, dla
każdego z nas, którzy tworzymy
wspólnotę Pod wspólnym dachem.
Przy wigilijnym stole spójrzmy też
w naszą przyszłość nadchodzącego
Nowego 2019 roku i życzmy sobie
Bożego pokoju, zdrowia i tego, by
każdy dzień Nowego Roku był czasem zdrowia, radości, powodzenia
i spokoju w sercu każdego z nas,
w naszych rodzinach,w naszym
społeczeństwie. Wiele można by
jeszcze wpisać w treść i wspaniałość wymowy wigilijnego stołu.
Niech każdy z czytających to zamyślenie w tym miejscu wstawi swoje
wspomnienia, myśli i plany.
Kończąc to wigilijno-wiąteczne zamyślenie jeszcze raz wpatruję się
z Wami w tajemnicę tego, co zdarzyło się w Betlejem w noc Bożego Narodzenia. Życzmy sobie tego, byśmy
jak pasterze usłyszeli i z otwartym
sercem przyjęli głos Anioła: „Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to
będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki
i złożone w żłobie”. (Łuk.2,10-12).
Życzmy sobie nawzajem owocnego
przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Niech Ten o którym śpiewamy
„...wszedł między lud ukochany
dzieląc z nim trudy i znoje” Jezus
Chrystus na nowo wejdzie w nasze życie i Swą Bożą mocą odmienia wszystko na dobro. Tego sobie
życzmy i radośnie jak co roku, ale
szczególnie w tym Roku 100 rocznicy Niepodległości naszej kochanej
Ojczyzny, pod wspólnym dachem
śpiewajmy: „Podnieś rączkę Boże
Dziecię błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach w dobrym bycie wspieraj Jej siłę Swą siłą. Dom
nasz i majętność całą i wszystkie
wioski z miastami. A Słowo Ciałem się stało i mieszkało Między
nami”.
Ks. Józef Moczygęba
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Drodzy mieszkańcy,
jeszcze kilka dni i znów zasiądziemy przy wigilijnym stole świętując narodziny Jezusa
Chrystusa. Tak to już bywa, że składając sobie życzenia świąteczne podsumowujemy krótko kończący się rok, tym samym mówiąc, żeby ten kolejny był równie dobry,
albo, żeby był lepszy, niż mijający.
Dla naszej Spółdzielni rok
2018 był dobry. W dalszym
ciągu prowadziliśmy termomodernizacje budynków
mieszkalnych, działaliśmy
na rzecz poprawy energooszczędności za co otrzymaliśmy Białe Certyfikaty,
czyli dodatkowe środki finansowe, które poszerzają
zakres robót. Duży nacisk
również położono na małą
infrastrukturę, która w znaczący sposób wpłynęła na
poprawę estetyki osiedli,
a tym samym na poprawę
komfortu mieszkańców.
Przypomnę również – we
współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, PSS Społem

i Miastem Wodzisław Śląski
uporządkowaliśmy dojazd
do Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca.
Z jednej strony poprawiło to
transport pacjentów i osób
niepełnosprawnych, z drugiej pozwoliło wygospodarować dodatkowe miejsca
parkingowe. Wyremontowaliśmy budynek, w którym
mieści się Ognisko Pracy
Pozaszkolnej, a latem cieszyliśmy się ze sfinalizowania przełomowej wręcz
inwestycji dla Wodzisławia
Śląskiego, a tym samym naszych mieszkańców – chodnika i trasy rowerowej, która
połączyła nasze osiedla ze
starym miastem.

Kolejny rok zapowiada się
szczególnie. To rok jubileuszu 95-lecia SM ROW. Tak
jest. Zalążek naszej spółdzielni powstał w 1926 roku,
ledwie rok po tym, jak Śląsk
oficjalnie włączony został
do Rzeczpospolitej Polskiej.
Nawiasem mówiąc, okres
po 1918 roku odznaczał
się prężnym rozwojem ruchu spółdzielczego, o czym
przeczytacie w artykule
o 100-leciu odzyskania niepodległości.

nie, na które już teraz serdecznie zapraszam.

W roku 2019 – roku jubileuszowym nie zabraknie
wyjątkowych
wydarzeń,
a pierwszym akcentem
wspólnego świętowania będzie styczniowe kolędowa-

Jan Grabowiecki
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Na końcu pozwólcie Drodzy
Spółdzielcy, mieszkańcy,
że złożę Wam z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
życzenia. Życzę Wam dużo
zdrowia, uśmiechu na co
dzień, wielu chwil z bliskimi, dobrych rozmów przy
świątecznym stole, spełnienia marzeń i planów w kolejnym roku. ■

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW
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SP 10 z nowoczesną

„ZIELONĄ pracownią”
W Szkole Podstawowej
nr 10 im. Janusza Korczaka
na osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim, gdzie
uczęszczają dzieci naszych
mieszkańców, oddano do
użytku „zieloną pracownię”. Ma ona za zadanie
rozwijanie w uczniach odpowiedzialności za środowisko, którego człowiek
stanowi ważne ogniwo.
Uczniowie przygotowali się bardzo solidnie do ogłoszonego konkursu „Zielona pracownia_projekt’2018”, dzięki
temu wygrali i szkoła otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie nowoczesnej pracowni.
Będą się tam odbywać lekcje chemii,
biologii, przyrody, fizyki, geografii,
geologii a także lekcje o tematyce ekologicznej.
Powstało miejsce aktywnego uczenia
się, prowadzenia badań i eksperymentów. Nowoczesne wyposażenie na mia-
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rę XXI wieku pozwoli na rozwijanie
zainteresowań i umiejętności związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. Praca w tak wyposażonej sali
będzie samą przyjemnością.
Uczniowie propagują walkę ze smogiem, dbanie o środowisko, a także
zdrowie człowieka. Ci młodzi ludzie
w dniu otwarcia wykazali się szeroką
wiedzą w tych tematach. Miło patrzeć
jak dla naszej młodzieży ważna jest
ekologia i dbałość o siebie. To z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Dziękuję za zaproszenie i możliwość
uczestniczenia w tak ciekawym spotkaniu z młodzieżą, która z wielka pasją
i zaangażowaniem dzieliła się zdobytą
wiedzą na tematy ekologii i zdrowego
życia. Z taką młodzieżą śmiało można
patrzeć w przyszłość – powiedział Jan
Grabowiecki. ■
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„Dziesiątka”
walczy ze smogiem
„Nie truj sąsiada” – tak nazywa się konkurs ekologiczno-edukacyjny, w którym wzięli udział uczniowie SP 10.
Podczas spotkań m.in. z leśniczym, pracownikami zakładu
komunalnego, sklepu RTV-AGD,
zakładu cieplnego, dyrektor
i uczniowie SP 10 zbierali informacje o budownictwie energooszczędnym, segregacji i recyklingu, odnawialnych źródłach
energii, a także o walce z niską
emisją i korzyściach z dołączania do sieci ciepłowniczej. Potem wykorzystaną wiedzą dzielili się z mieszkańcami, głównie
osiedla XXX-lecia, na terenie

którego leży „Dziesiątka”. W oknach
szkoły uczniowie zamieścili duże, widoczne z daleka hasła jak „Rośliny doniczkowe walczą ze smogiem”, „Naszą
wspólną misją jest walka z niską emisją”. Zorganizowali też wiele wydarzeń
podnoszących świadomość ekologiczną
mieszkańców, np. festyn rodzinny, czy
festiwal nauki, podczas którego w ramach akcji „Puść reklamówki z torbami” propagowali rezygnację z toreb plastikowych, popularnych reklamówek,
na rzecz toreb wielokrotnego użytku.
Uczniowie napisali też listy do sąsiadów – trucicieli, by „ruszyć ich sumienia”, czy umieścili na ogrodzeniu szkoły, od strony ul. Radlińskiej, duży baner
z hasłem „Nie truj sąsiada”. ■

Odnowione lokale
Ognisko pracy pozaszkolnej zmieniło się nie do poznania!
Znajdujące się na terenie osiedla
XXX-lecia Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu
Śląskim przestało straszyć wyglądem elewacji i nabrało nowego charakteru.
Za sprawą Spółdzielni Mieszkaniowej ROW brudne tynki
zniknęły. Pojawiła się nowa,
jasna elewacja z kolorowymi
sylwetkami dzieci ożywiającymi bryłę budynku. Dzięki temu
już z daleka widać, że to miejsce
spotkań dzieci i młodzieży.
Bardzo dziękujemy Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
za przeprowadzony remont
elewacji. Efekt przerósł nasze
najśmielsze oczekiwania – cieszą się w OPP 1. ■
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Ile płacimy my,
a ile płacą inni?
Prawda o czynszach
na osiedlach
Piastów i Dąbrówki
Stawki opłat czynszowych są dość często tematem rozmów pomiędzy sąsiadami i znajomymi mieszkającymi na terenie
naszej Spółdzielni. Nieraz słyszy się pytania: „Dlaczego my płacimy tyle (w domyśle – tak dużo), skoro oni za ten sam
metraż płacą mniej?”, itd.
Co to czynsz?
Przede wszystkim uściślijmy, co znaczy słowo czynsz.
Zgodnie z kodeksem cywilnym „czynsz” to kwota, jaką
najemca (czytaj mieszkaniec)
zobowiązuje się płacić wynajmującemu lokal za prawo do korzystania z niego.
A zatem prawdziwy czynsz
płacą wynajmujący pokój,
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mieszkanie, biuro, sklep itp.
od właściciela kamienicy,
biurowca, domku jednorodzinnego, TBS, zakładu pracy czy gminy. Nie dotyczy
to członków i mieszkańców
spółdzielni z uwagi na fakt,
że mieszkańcy wnoszą opłaty
z tytułu użytkowania lokalu
do wysokości kosztów jakie
z tego tytułu są ponoszone.

I to jest istotna różnica.
Opłaty
za
mieszkanie
w spółdzielni nie są więc
„czynszem”, choć zwyczajowo tak się je nazywa. Opłaty
za użytkowanie mieszkania są często komentowane
– oceny są pozytywne lub
negatywne, gdyż dla wielu
mieszkańców jest to znacząca pozycja w budżecie
domowym. A przecież w zasadniczej części wysokość
tych opłat jest uzależniona
od samych mieszkańców; od
tego ile poszczególne gospodarstwa domowe zużywają
wody, jakie mają potrzeby
„cieplne”, czy w budynku
jest centralna ciepła woda,
czy nie, w jakich rozmiarach
występują dewastacje.

Opłata
za
eksploatację
i utrzymanie lokali mieszkalnych obejmuje koszty
związane z utrzymaniem
nieruchomości i ich obsługą.
Składają się na nie:
• obowiązkowe okresowe
przeglądy techniczne budynków (instalacji elektrycznej, gazowej odgromowej,
wentylacyjnej,
spalinowej) oraz przeglądy
budowlane (mały – coroczny i duży – co 5 lat),
• koszty utrzymania czystości i porządku,
• koszty związane z bieżącą konserwacją części
wspólnych nieruchomości
– koszty związane z utrzymaniem zieleni (np. prześwietlanie drzew, wycinka,
zakup drzew, krzewów),

• koszty
związane
Podatki ustala miasto
z mediami dostarczanymi
i zużywanymi w częściach
Na koszty ma wpływ rówwspólnych (woda, centralnież to, jak wysokie opłaty
ne ogrzewanie bez energii
publiczno – prawne uchwalą
elektrycznej, która stanowi
lokalne władze samorządoodrębny składnik),
we, które są zróżnicowane
w poszczególnych miastach. • koszty związane z obsługą
pocztową, opłaty bankoNależą do nich np. opłaty za
we, sądowe,
odpady segregowane i niesegregowane, stawki podatku • koszty związane z zarządzaniem i administrowaod nieruchomości.
niem zasobami mieszkaniowymi,
Tylko dwa składniki opłaty
za użytkowanie mieszka- • koszty związane z zakupania zależą od spółdzielni
mi materiałów (piasek, sól,
materiały biurowe, matemieszkaniowej, a mianoriały bhp),
wicie eksploatacja i utrzymanie lokali mieszkalnych • mała architektura osiedli
oraz fundusz remontowy.
wraz z jej późniejszą kon-
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serwacją (place zabaw, siłownie na zewnątrz, ławki,
kosze),
• koszty związane z odczytami i rozliczeniem zużycia wody,
• czyszczenie kanalizacji,
• dezynfekcja, dezynsekcja itp.

Czemu służy fundusz
remontowy?
Drugim składnikiem zależnym od Spółdzielni jest
fundusz remontowy. Środki
finansowe z tej opłaty pokrywają koszty stanowiące
nakłady (wydatki) ponoszone na utrzymanie nie tylko
niepogorszonego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych, ale także poprawę
tego stanu i modernizację zarządzanych nieruchomości.
Dla mieszkańców oznacza
to niedopuszczenie do obniżenia wartości użytkowej
i rynkowej ich materialnego
majątku, którym są lokale i budynki, a także w ich
następstwie racjonalizację
kosztów w sferze eksploatacyjnej.

Czy oni rzeczywiście
płacą więcej?
Teraz kiedy już pokrótce
wiemy co składa się na opłatę za użytkowanie mieszkania i od kogo jest uzależniona jej wysokość, wróćmy do
odpowiedzi na pytanie: Ile
płacimy my, a ile płacą inni?
Pracownicy Spółdzielni często słyszą stwierdzenie, że na
osiedlach Piastów i Dąbrówki są najdroższe „czynsze”.
Że na „trzydziestce” płacą
o wiele mniej. Czy rzeczywiście?
Większość opłat za użytkowanie mieszkania zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa są uzależnione
od powierzchni mieszkania. Mieszkania zarówno na
osiedlu Piastów, jak i na osiedlu Dąbrówki są największe
w całych zasobach Spółdzielni. Średnia powierzch-

nia mieszkań na osiedlu
Piastów wynosi 62,94 m²,
na osiedlu Dąbrówki 67,61
m², a na osiedlu XXX-lecia
54,21 m², a na innych osiedlach około 45,00 m². Wniosek nasuwa się sam. Mam
większe mieszkanie, mam
większy komfort zamieszkiwania, będę więcej płacił za
jego utrzymanie.

Gdzie jest junkers,
gdzie go nie ma
Kolejną istotną kwestią podejmowaną przez mieszkańców jest koszt ciepłej
wody. Na osiedlach Piastów
i Dąbrówki budynki wyposażone są w instalację centralnej ciepłej wody i opłatę
z tytułu podgrzania wody
mieszkańcy wnoszą do Spółdzielni w ramach opłaty za
mieszkanie, natomiast na
osiedlu XXX-lecia ciepła
woda ogrzewana jest na gaz.
Mieszkania wyposażone są
w junkersy. Tu mieszkańcy
koszt podgrzania wody płacą do gazowni. Przyjmując
przeciętne zużycie ciepłej
wody dla 4 osobowej rodziny
4 m³/ miesiąc, średni koszt
podgrzania wody na osiedlu Piastów wynosić będzie
104,00 zł/miesiąc. Na osie-

dlu XXX-lecia 4-osobowa
rodzina opłaca rachunek za
gaz w kwocie około 215,00
zł raz na dwa miesiące, czyli miesięczny koszt zakupu
gazu wynosi 107,50 zł. Zatem koszt podgrzania wody
jest porównywalny, a różnica
polega tylko na tym, że tam,
gdzie jest centralna ciepła
wody opłatę pobiera Spółdzielnia (w ramach opłaty za
mieszkanie), a tam gdzie jest
gaz opłatę pobiera dostawca gazu. W mieszkaniach,
gdzie są piecyki gazowe do
kosztów podgrzania wody
należy jeszcze doliczyć koszt
obowiązkowego corocznego
przeglądu junkersów przez
osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie.

Sami możemy
zaoszczędzić
Podsumowując – wyższe
„czynsze” na Dąbrówki czy
Piastów wynikają z większego metrażu tamtejszych
mieszkań. Inne koszty są
porównywalne. Natomiast
o pewnej rzeczy powinniśmy pamiętać – na część
kosztów mamy wpływ sami.
Chociażby to, czy myjemy naczynia pod bieżącą
wodą, w wodzie zgromadzo-
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nej w zlewozmywaku czy
w zmywarce? Czy wolimy
kąpiele w wannie czy szybki prysznic? Czy dbamy o to,
by w sezonie zimowym były
zamknięte drzwi wejściowe
do bloków i okna na klatkach, czy nie zwracamy na
to uwagi? A przecież koszt
ogrzania klatek schodowych
doliczany jest do kosztu CO.
Wreszcie ważne jest wietrzenie mieszkań zimą – czy
wietrzymy krótko, ale intensywnie, czy też okna mamy
uchylone, bądź na tzw. mikrouchyle, przez co ciepło
systematycznie „ucieka”.

A może dodatek?
Jest jeszcze jedna kwestia,
z której niejednokrotnie nie
zdajemy sobie sprawy. Jeśli
utrzymanie mieszkania jest
znacznym obciążeniem budżetu domowego, sprawdźmy, czy przysługują nam
dodatki mieszkaniowe. Możemy to uczynić odwiedzając naszą administrację lub
wysyłając pytanie poprzez
formularz kontaktowy na
stronie www.sm-row.pl. ■
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Za nami drugie Walne
w tym roku.
Dlaczego zebrania były konieczne?
W tym roku drugi raz członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej ROW zebrali się
na Walnym Zgromadzeniu
Osiedli. 9 listopada w I LO
im. 14 Pułku Powstańców
Śląskich debatowali członkowie Osiedli Dąbrówki,
Piastów i XXX-lecia. 13 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbyło się Walne dla członków
mieszkających w Radlinie. 14 listopada w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie debatowali członkowie z tego miasta. Dzień
później odbyło się Walne
w Rydułtowskim Centrum
Kultury Feniks, w którym
uczestniczyli
członkowie
z Rydułtów. Cykle zebrań zamknęło Walne dla członków
zamieszkałych na zasobach
Osiedla Centrum w Wodzisławiu Śląskim.

Jaki był powód
ponownego zwołania
Walnego?
Otóż konieczne było wprowadzenie do statutu spółdzielni zmian wynikających
ze znowelizowania ustawy

8

o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany omówili
prezes Jan Grabowiecki a także radca prawny.
Z wszystkimi zmienionymi
punktami statutu można się
zapoznać na stronie internetowej www.sm-row.pl w zakładce Walne Zgromadzenie. Każdy zmieniony punkt
został pogrubiony. Poprawek
jest sporo, niektóre mają charakter porządkowy i stylistyczny, dlatego najważniejsze nowinki wynotowaliśmy.

Co najważniejszego
zmieniło się
w statucie?
Zmiany dotyczą między
innymi nabywania członkostwa
w
spółdzielni
mieszkaniowej. W myśl znowelizowanej ustawy członkami spółdzielni z mocy prawa stały się:
• osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
• oboje małżonkowie, jeżeli
spółdzielcze lokatorskie
lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przysługuje im wspólnie.

Wprowadzono zasadę powstania członkostwa z mocy
prawa w przypadku nabycia
spółdzielczego prawa do lokalu. Osobom posiadającym
prawo odrębnej własności lokalu przysługuje roszczenie
o przyjęcie w poczet członków. Członkostwo z mocy
prawa traci osoba, która zbyła prawo do lokalu.
Zmodyfikowano
przepisy
dotyczące umowy o budowę
lokali, regulacji stanu prawnego spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, nabycia ekspektatywy* odrębnej
własności lokali i rozliczeń
wkładu mieszkaniowego.
Wprowadzono obowiązek
dokonywania rozliczeń funduszu remontowego odrębnie we wszystkich nieruchomościach
spółdzielni
mieszkaniowej.
W Walnym Zgromadzeniu
będą mogli uczestniczyć
pełnomocnicy
członków
spółdzielni niezależnie od
zapisów statutowych. Pozostawiono zasadę określoną
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w prawie spółdzielczym, że
pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.
Zmieniono zasady dotyczące przeprowadzenia lustracji
– lustratorami nie mogą być
m. in. członkowie zarządu,
prokurenci, główny księgowy, pracownicy podlegli zarządowi jakiejkolwiek spółdzielni.
Dodajmy jeszcze, że zmienione przepisy ustawy rozszerzyły uprawnienia kontrolne ministra infrastruktury
i budownictwa w stosunku
do spółdzielni mieszkaniowych.

Plany remontowe
Drugim
merytorycznym
punktem Walnego Zgromadzenia były plany remontowe
na rok 2019. O szczegółach
dotyczących remontów będziemy informować w kolejnych wydaniach gazety „Pod
wspólnym dachem”.
* Ekspektatywa jest roszczeniem o ustanowienie odrębnej własności lokalu przez
spółdzielnię po jego wybudowaniu. Na jej mocy członek spółdzielni może żądać
(w każdej sytuacji po wybudowaniu lokalu) ustanowienia na jego rzecz prawa
spółdzielczej własności lub
spółdzielczego prawa własności, które zostało wskazane w umowie o wybudowanie lokalu mieszkalnego. ■
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Nareszcie wolni – 100 lat temu
odzyskaliśmy niepodległość!
W listopadzie 1918 roku, po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Zadecydowały o tym dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze – wytrwałość i ofiarność aktywnej
części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. Po drugie
– podczas I wojny światowej zaborcy, czyli Prusy, Austro-Węgry i Rosja stanęli przeciwko sobie, tym samym złamali dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.
Kiedy latem 1914 r. wybuchała wojna aktywni Polacy
stanęli przed dylematem –
z kim warto trzymać, z kim
łatwiej odzyskamy wolność?
Józef Piłsudski opowiadał
się za państwami centralnymi, czyli m.in. Austro-Węgrami i Prusami. Dlatego
właśnie na terenie cesarstwa
austro-węgierskiego sformowano ochotnicze Legiony
Polskie. Z kolei inna grupa,
w tym Roman Dmowski
widział raczej szanse na niepodległość w państwach ententy, czyli w Rosji, Francji
i Wielkiej Brytanii.
Dla setek tysięcy Polaków
zmobilizowanych do armii
państw zaborczych wojna
miała charakter bratobójczy. Rodacy stawali twarzą
w twarz po obu stronach
frontu. Poza tym same działania wojenne przyczyniły
się do ogromnych zniszczeń
materialnych, a setki tysięcy
osób zmusiły do opuszczenia
swych domostw w charakterze uchodźców wojennych.
Przełom w sprawie polskiej
nastąpił w listopadzie 1916 r.
Wówczas to cesarze Niemiec
i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na
ziemiach odebranych Rosji
(tzw. Akt 5 Listopada). Stanowił on wyłom w zmowie
milczenia w kwestii polskiej.
Kilka miesięcy później w Ro-

sji obalono carat. Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia.
Wkrótce zdecydowali się na
to Francuzi i Brytyjczycy.
Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać
Polsce rzeczywistej niepodległości, Piłsudski zerwał
z nimi i został internowany,
Legiony rozwiązane a część
legionistów – internowana –
pisze dr hab. Piotr Szlanta.

Protest przeciwko pokojowi
w Brześciu Litewskim.
Kraków, 16 lutego 1918

Na rzecz sprawy polskiej
lobbowali na Zachodzie
działacze polskiej kultury.
Ignacy Paderewski zbierał
pieniądze na ofiary wojny na
ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei
niepodległości Polski. Między innymi w wyniku jego
zabiegów Woodrow Wil-

Grupa oficerów legionowych

son, prezydent USA, które
w kwietniu 1917 r. przystąpiły do wojny, zaczął sprzyjać
Polakom. Postulat niepodległości Polski uznali wkrótce i inni przywódcy państw
ententy. We Francji z ochotników wywodzących się
głównie ze środowisk polonijnych sformowano Armię
Polską, na której czele stanął
gen Józef Haller. Jego armię
zwano Błękitną.
W lutym 1918 r. państwa centralne zawarły niekorzystny
z polskiej perspektywy pokój
brzeski z Ukrainą. Rozczarowani Polacy ostatecznie
zerwali z państwami centralnymi i nadzieje na odbudowę
Polski zaczęli powszechnie
wiązać z ententą. Rozwiązano ostatnie odziały polskie
walczące u boku państw centralnych. W przemówieniu
do kongresu w styczniu 1918
r. Woodrow Wilson uznał
odbudowę niepodległej Polski z dostępem do morza za
jeden z warunków zawarcia
trwałego pokoju – zauważa
dr hab. Piotr Szlanta.
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Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna
na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy
przystąpili do rozbrajania
okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez
Niemców Józef Piłsudski
przyjechał do Warszawy,
gdzie 11 listopada 1918 r.
przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując
funkcję Naczelnika Państwa.
Rozpoczął się nowy etap
w historii Polski.
Odzyskanie
niepodległości zdopingowało zarazem
rozwój spółdzielczości, powstałej jeszcze pod zaborami. Od II połowy XIX wieku w Wielkopolsce działały
banki ludowe. W Królestwie
Polskim, czyli na terenie
zaboru rosyjskiego powstały spółdzielnie spożywców,
zaś Galicja wyróżniała się
Kasami Stefczyka. Pod ko-

Józef Piłsudski w czasie internowania
w Magdeburgu
POD WSPÓLNYM DACHEM
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niec XIX wieku powstały pierwsze
spółdzielnie pracy (1872r.), mleczarskie
(1882r.), mieszkaniowe (1890r.). Kiedy
Polska odzyskała niepodległość spółdzielcy dostrzegli potrzebę stworzenia
wspólnych przepisów dla działalności
w kraju.
Pierwsze ważne decyzje dla ruchu
spółdzielczego zapadły na naszych ziemiach jeszcze na początku 1918 roku,
dziewięć miesięcy przed przyjazdem do
Polski Piłsudskiego i proklamowaniem
niepodległości. Od 7 do 9 lutego w Lublinie obradowała Pierwsza Konferencja Przewodników Polskiej Kooperacji,
której uchwały i wnioski miały jeden

zasadniczy cel – ujednostajnić polską
spółdzielczość, której zalążki powstały
pod trzema zaborami, zatem w trzech
odmiennych warunkach prawnych,
ekonomicznych i społecznych. Podnoszono, że spółdzielnie (wówczas zwane
kooperatywami) powinny działać po
rejestracji sądowej, a nie na podstawie
koncesji. Koncesję ktoś musi udzielić,
ustalić warunki, itd. Tymczasem rejestracja sądowa powoduje, że wystarczy,
jak zbierze się grupa przedsiębiorczych
osób, które chcą działać jako spółdzielnia, rejestrują się i już.
Podczas debat przebijały się stwierdzenia o konieczności zapewnienia
kooperatywom dużej samodzielności
i niezależności od administracji rządowej. Z jednej strony zapewni to swobodę działania, a z drugiej – wzmocni odpowiedzialność spółdzielców za
swoje postępowanie. Podnoszono, że
uzależnienie od rządu spowoduje szukanie przyczyn ewentualnych porażek
po stronie administracji i unikanie odpowiedzialności własnej „to nie moja

wina, rząd tak kazał”. Uczestnicy zjazdu zgodnie uchwalili też konieczność
powołania spółdzielczego instytutu
naukowego, kuźni kadr dla kooperatyw
w całym kraju.
Decyzje podjęte przez delegatów zjazdu
w Lublinie stały się podstawą ustawy
o spółdzielniach podjętej przez Sejm
29 października 1920 roku. Ustawa do
dziś uważana jest za jeden z najlepszych i najnowocześniejszych w tym
czasie tego typu aktów prawnych w Europie. Najwyższym organem całej spółdzielczości stała się Państwowa Rada
Spółdzielcza, instytucja o szczególnym
spółdzielczo-rządowym charakterze.
Rozwijała się edukacja spółdzielcza,
wydawana była spółdzielcza prasa.
Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej, co piąty obywatel RP był
członkiem jakiejś spółdzielni, w handlu
detalicznym udział spółdzielni sięgał
do 5 proc., w skupie produktów rolnych do 12 proc., zaś 20 proc. depozytów oszczędnościowych złożone było
w bankach i kasach spółdzielczych. ■

Biało-czerwone
liście przed SP 10
Na oryginalny sposób upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wpadli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka w Wodzisławiu Śląskim. W szkolnym ogródku
zasadzili Drzewa Dla Polski. Z kolei na drzewach przed
szkołą zawiesili symbolicznie biało-czerwone liście.
Oczywiście nie zabrakło tradycyjnych obchodów. Szkoła
przygotowała uroczystą akademię. Były recytacje, wspólny
śpiew, chwila zadumy nad trudnymi losami naszego kraju,
próba odpowiedzi co to znaczy patriotyzm dla dzisiejszej
młodzieży. Szczególnie wzruszające były podziękowania
od żołnierzy z Afganistanu za kartki świąteczne, które wysyłali uczniowie tej szkoły. Wśród nich był uczeń Kacper
Szopa, który poprzez korespondencję zaprzyjaźnił się z majorem Stanisławem Skalskim.
W akademii uczestniczyli też przedstawiciele władz miasta
i prezes SM ROW Jan Grabowiecki. - Dziękuję, że mogłem
uczestniczyć w tak wspaniałym wydarzeniu wśród tak znakomitych gości. To spotkanie było dla wszystkich ciekawą
i wzruszającą lekcją historii – mówi prezes spółdzielni. ■
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Niech żyją górnicy!
Za nami osiedlowa Barbórka, która już na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości
jakie Spółdzielnia organizuje dla mieszkańców naszych zasobów. 4 grudnia z myślą
o nich zadbaliśmy by jak co roku było coś dla duszy i dla ciała.
Uroczystości
rozpoczęto mszą świętą w Kościele
pw. św. Herberta na osiedlu
XXX-lecia. Była to chwila refleksji i podsumowań,
a także modlitwy w intencji
górników i ich rodzin. Spod
kościoła w asyście Górniczej
Orkiestry Dętej ruszył uroczysty pochód osiedlowymi
ulicami na spotkanie barbórkowe. Przemarsz był bardzo
uroczysty, a dźwięki muzyki przyciągnęły dużą liczbę
uczestników. Widać było, że
mieszkańcy są zadowoleni
z takiej formy świętowania.
Wiemy przecież, że górnicy
przywiązują olbrzymia wagę
do tradycji dnia Świętej Barbary i starają się pielęgnować
związane z nim zwyczaje.
W lokalu odbyła się wesoła
biesiada górnicza. Gości przywitał prezes Jan Grabowiecki, dziękując wszystkim za
tak liczne przybycie i życząc
udanej zabawy. Natomiast
proboszcz Janusz Badura pobłogosławił posiłek oraz zgromadzonych górników.
Po wystąpieniach przyszła
kolej na występ gwiazdy.
Spółdzielnia nie informo-

wała na plakatach kogo tym
razem zaprosiła na Barbórkę.
To miała być niespodzianka.
Kiedy więc na scenie pojawił
się doskonale znany i lubiany
na Śląsku znakomity artysta sceniczny i kabaretowy
Grzegorz Poloczek w towarzystwie zespołu, wszyscy
wiedzieli, że czeka ich solidna porcja dowcipu.
Artysta sypał kawałami,
anegdotami, żartami. Nie
od dziś wiadomo, że Grzegorz Poloczek jest również
świetnym wokalistą. Podczas
Barbórki udowodnił to wielokrotnie. Zabawa z artystą
nie zakończyła się po zejściu ze sceny. Biesiadnicy
mogli sobie zrobić zdjęcie
z gwiazdami oraz zakupić
autorską płytę.
To radosne świętowanie na
długo zostanie w pamięci
wszystkich uczestników. Na
koniec pragniemy jeszcze raz
złożyć wszystkim Górnikom
oraz ich rodzinom z okazji
barbórkowego święta najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. ■

Szczęść Wam Boże!
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Wandale
z wyrokami
Mirosław Gawor i Mateusz Herc
– co łączy te nazwiska?
Obaj wodzisławianie zostali
prawomocnie skazani przez sąd
za niszczenie mienia Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.
Wyrok w sprawie 32-letniego Herca
zapadł 18 sierpnia br. w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., II Wydziale
Karnym. Sąd skazał wodzisławianina
na karę 1500 zł grzywny i podanie do

publicznej wiadomości wyroku poprzez
publikację w gazecie „Pod wspólnym
dachem” oraz na stronie internetowej
SM ROW. Co zrobił 32-latek? 3 lipca
2016 roku zniszczył pięścią kamerę monitoringu osiedlowego w holu pawilonu
62C na osiedlu XXX-lecia. Herc sądzony był również za to, że w 2013 roku
znieważył policjantów KPP w Wodzisławiu Śląskim. Obrażał ich i groził im
pozbawieniem życia.
Z kolei 33-letni Mirosław Gawor w listopadzie 2017 r. pokrył bohomazami
ściany na parterze oraz VI i VII piętrze
bloku przy ul. Przemysława 13 niszcząc tym samym elewację. Dodatkowo
pomalował sprajem lustro w windzie.
Zniszczenia oszacowano na 744 zł, za

które musiała zapłacić Spółdzielnia,
czyli tak naprawdę my sami. 33-latek
nie uniknął jednak odpowiedzialności.
Wandal został złapany i stanął przed
wymiarem sprawiedliwości.
17 maja br. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim Wydział II Karny uznał
Gawora za winnego zarzucanych mu
czynów i skazał go na trzy miesiące pozbawienia wolności i zapłatę na rzecz
pokrzywdzonej Spółdzielni Mieszkaniowej ROW 744 zł za wyrządzone
szkody. Dodatkową karą było podanie wyroku do publicznej wiadomości
w dwóch następujących po sobie wydaniach gazety „Pod wspólnym dachem. ■

Kuchnia Remigiusza Rączki
na wigilijny wieczór.
Kuchnia śląska na święta jest tak dobra, że u Remigiusza Rączki z Wodzisławia Śląskiego, ulubionego kucharza naszego regionu, nie brakuje żadnej potrawy, której by
nie jadali w Wigilię jego pradziadowie.
Tradycyjna śląska kuchnia jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych kuchni
regionalnych, ale przede wszystkim jest
kuchnią smaczną, treściwą i niezwykle
bogatą w różnorodne przepisy.
W okolicach Wodzisławia do dnia dzisiejszego sporządza się tradycyjne dania wigilijne, które śmiało można nazwać „śląskimi perełkami”. Do takich
dań możemy zaliczyć: moczkę, makówki, zupę z głów karpia, karp piwowara, karp na maśle, zupa z konopi tzw.
„siemieniotka”, kompot wigilijny
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Przepisy Remigiusza Rączki
Zupa rybna na bazie głów karpi
Przygotuj: 3-4 głowy z karpia, jedną
marchewkę, jedną pietruszkę, jeden
średni seler, połowę pora. Przyprawy: sól i pieprz, jedna łyżka przyprawy warzywnej, maggi, śmietany
kwaśnej 200 ml
Wodę zagotować z przyprawą warzywną, dodać głowy karpia i warzywa. Gotować na lekkim ogniu tak jak rosół.
Gdy warzywa będą miękkie, przecedzić
zupę. Następnie doprawić pieprzem,
solą, maggi. Śmietanę zahartować (najpierw wlać do kubka i zalać paroma
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łyżkami gorącej zupy) i połączyć z resztą zupy. Podawać z grzankami z bułki
pszennej, smażonymi na maśle.

Karp na maśle
Przygotuj: karpia o wadze 1,5 kg, pół
kostki masła, bułki tartej 200 g, mąki
pszennej 150 g, dwa jaja, sól, pieprz,
jedną cebulę, dwa ząbki czosnku.
Karpia dobrze opłukanego natrzeć
solą i obłożyć cebulą oraz czosnkiem.
Pozostawić na co najmniej dwanaście godzin, następnie lekko opłukać
i panierować. Najpierw w mące, potem
w roztrzepanych jajach, a na koniec
w bułce tartej. Smażyć na złoty kolor na
maśle. ■
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Pożyczka Na PIĄTkĘ

swobodnie steruj pożyczką

TY WYBIERASZ KWOTĘ
I OKRES SPŁATY.
MY daJEMY
OPROCENTOWANIE 5%.
Zapraszamy:
Wodzisław Śląski
ul. Wyszyńskiego 43, ☎ 32 456 00 62
w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ROW

RRSO 9,89%

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSo) dla oferty Pożyczka na Piątkę wynosi 9,89%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych
kosztów): 24 700 zł, całkowita kwota do zapłaty: 35 316,68 zł, oprocentowanie zmienne: 5%, całkowity koszt kredytu: 10 616,68 zł (w tym
prowizja: 4358,83 zł (15%), odsetki: 6257,85 zł), 96 równych, miesięcznych rat w wysokości 367,89 zł. kalkulacja została dokonana na
17.09.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty
kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
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