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Dlaczego jest œwiêto Bo¿ego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na niebie?
Dlaczego œpiewamy kolêdy?
Dlatego, ¿eby siê nauczyæ mi³oœci do Pana Jezusa.
Dlatego, ¿eby podawaæ sobie rêce.
Dlatego, ¿eby uœmiechaæ siê do siebie.
Dlatego, ¿eby sobie przebaczaæ.

ks. Jan Twardowski

Wszystkim spó³dzielcom,
s¹siadom

spod wspólnego dachu,
Radosnych Œwi¹t

Bo¿ego Narodzenia
i pomyœlnoœci w ca³ym

Nowym 2009 Roku
¿yczy Zarz¹d

i Rada Nadzorcza
Spó³dzielni

Mieszkaniowej „ROW”

DLACZEGO
JEST

ŒWIÊTO
BO¯EGO

NARODZENIA?
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Ubywa nas...
Zasoby naszej Spó³dzielni (szczêœliwie) nie malej¹.

Bez zmian mamy siedem osiedli i 7268 mieszkañ. Uby-
wa jednak mieszkañców. Z danych meldunkowo - reje-
stracyjnych wynika, ¿e liczba zamieszka³ych w I. pó³ro-
czu 2008 roku w stosunku do takiego okresu w roku
2007 zmala³a a¿ o 1789 osób. A ile „zniknê³o” niewy-
meldowanych mieszkañców? Jeœli ci pierwsi powo³ani
zostali do wojska, podjêli pracê „gdzieœ” w Polsce (a
niektórzy tak¿e legaln¹ za granic¹), wyjechali do rodzin-
nych stron, zaœ nieliczni znaleŸli siê na „pañstwowym
wikcie” w miejscach odosobnienia, a tyle ci drudzy do-
rabiaj¹ „na czarno”, w którymœ z krajów zachodniej
i pó³nocnej Europy.

Cz³owiek czy metr?
O kwestii tej dyskutu-

je siê nie tylko w naszej
Spó³dzielni, ale chyba w
ka¿dej, w ca³ej Polsce. Cho-
dzi o to, jak liczyæ pewne
nale¿noœci - aby by³o spra-
wiedliwe - a w kasie Spó³-
dzielni i w indywidualnych
bud¿etach domowych nie
powstawa³y „dziury”. Przy-
k³adem jest rozliczanie

kosztów za wywóz nieczy-
stoœci. Œmieci „produkuj¹”
konkretni ludzie. Ale coraz
trudniej uchwyciæ ilu ich
naprawdê zamieszkuje
w danym lokalu. Zagma-
twa tê sprawê jeszcze bar-
dziej zniesienie obowi¹zku
meldunkowego - co rz¹d
wkrótce wprowadza. Jak
bez meldunku lokatorskie-
go znaæ liczbê mieszkañ-
ców - czyli owych „produ-
centów”?

A mo¿e wybraæ za
przelicznik metr po-
wierzchni mieszkalnej? To
siê przynajmniej nie zmie-
nia. Có¿ - temat do dalszej
dyskusji...

Nowe boisko
29 listopada br. oddano do u¿ytku boisko sportowe

w  Szkole Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka,
znajduj¹cej siê na naszym osiedlu XXX-lecia. Z wielofunk-
cyjnego obiektu o wymiarach 31 na  44 m, o nawierzchni
poliuteranowej, ciesz¹ siê m³odzi mi³oœnicy koszykówki,
pi³ki rêcznej, siatkówki oraz tenisa ziemnego. Piêknie wy-
gl¹daj¹ce boisko bêdzie ogólnodostêpne, a wiêc korzystaæ
z niego bêd¹ mogli zarówno uczniowie tej szko³y, jak
równie¿ m³odzie¿ oraz starsi mieszkañcy osiedla.

W ca³ym kraju trwa wymiana skrzynek pocztowych
na nowe, tzw. „euroskrzynki”. Zobowi¹zuje do tego Pol-
skê dyrektywa Unii Europejskiej.

Nowe skrzynki, od dotychczasowych ró¿ni¹ siê nie
tylko estetyk¹, ale g³ównie tym, ¿e listy wrzuca siê od
przodu do poszczególnych mieszkaniowych przegródek
i nie trzeba otwieraæ ca³ego segmentu skrzynek dla uk³a-
dania przesy³ek na pó³eczkach.

W naszej Spó³dzielni „euroskrzynki” s¹ ju¿ we
wszystkich budynkach osiedla XXX-lecia. W pozosta³ych
osiedlach wymiana jest sukcesywnie prowadzona.

„Euroskrzynki”

Zmiany
we w³adzach
spó³dzielczych

W Zarz¹dzie Spó³-
dzielni Mieszkaniowej
„ROW”, kierowanym
przez prezesa Jana Gra-
bowieckiego dosz³o do
zmian osobowych. Obok
prezesa Zarz¹d tworz¹
obecnie: Iwona Ko³eczko
- zastêpca prezesa do
spraw ekonomiczno-fi-
nansowych oraz W³ady-
s³aw Maryjka - zastêpca
prezesa do spraw tech-
nicznych.

W Radzie Osiedlowej
osiedli XXX-lecia i Pia-
stów przewodnicz¹cym
jest obecnie Ryszard Ple-
szewski, a dotychczasowy
szef Rady Krystyn Walas
jest teraz zastêpc¹ prze-
wodnicz¹cego.

Wielkie
gabaryty

Œwiêta za pasem.
A bêd¹ d³ugie. Po (przecie¿
te¿ œwi¹tecznej Wigilii)
mamy a¿ cztery dni Bo¿e-
go Narodzenia: 25. XII., w
czwartek I. œwiêto, 26., w
pi¹tek II. œwiêto, a potem
jeszcze w ci¹gu œwi¹tecz-
nym: woln¹ sobotê, no i nie-
dzielê.

Przed œwiêtami naby-
wamy chêtnie nie tylko ar-
tyku³y spo¿ywcze, ale tak-
¿e meble, sprzêt RTV (naj-
modniej telewizory plazmo-
we!), nowe pralki, lodówki,
zmywarki itd, itp. Nabytki
ciesz¹ oczy w mieszkaniu -
a stare? - l¹duj¹ na œmiet-
niku, gdzieœ obok domu.

Z tej to przyczyny in-
formujemy uprzejmie
wszystkich, którzy zechc¹
tzw, „wielkie gabaryty”
przed œwiêtami usun¹æ
z mieszkania, ¿e w zaso-
bach naszej Spó³dzielni
zrobiæ to nale¿y  tylko do
23 grudnia. W Wigiliê du¿e
rupiecie nie bêd¹ ju¿ uprz¹-
tane i stanowiæ bêd¹ w¹t-
pliw¹ „ozdobê” naszych
osiedli przez te d³ugie dni
Bo¿onarodzeniowe.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydu³towach jako
typowa placówka wychowania pozaszkolnego uzupe³nia
i wzbogaca proces szkolnej edukacji i wychowania dzieci
i m³odzie¿y. Wype³nia im czas wolny po zajêciach szkol-
nych organizuj¹c zajêcia o du¿ych walorach edukacyjno
- wychowawczych, szczególnie w zakresie edukacji kultu-
ralnej.

Ognisko wspó³pracuje ze spó³dzielniami mieszkanio-
wymi - „Or³owiec” (wspólnymi si³ami prowadzony jest
klub „Bielik” na Or³owcu) oraz SM „ROW” prowadz¹c
klub „Orlik” mieszcz¹cy siê w Rydu³towach, przy ul. Ple-
biscytowej 48.

„Orlik” skupia przede  wszystkim dzieci i m³odzie¿,
najm³odszych mieszkañców rydu³towskich osiedli SM
„ROW”. Jak informuje B. Wójcicka, dyrektor OPP - co-
dziennie w godz. 14:30 - 19:00, a w soboty 10:00 - 13:00
„Orlik” wype³nia ciekawymi zajêciami czas wolny po za-
jêciach szkolnych. Dzieci uzyskuj¹ pomoc przy odrabia-
niu szkolnych prac domowych, rozwijaj¹ swe zaintereso-
wania i pasje uczestnicz¹c w specjalistycznych zajêciach
o charakterze artystycznym, poprzez zabawê æwicz¹ i do-
skonal¹ prawid³owe relacje w grupie rówieœniczej  i w
rodzinie. W klubie organizowane s¹ równie¿ liczne im-
prezy okazjonalne. Hucznie obchodzone s¹ DNI - Ch³op-
ca, Kobiet (œwiêto wszystkich dziewczynek), Dziecka,
Matki, a ponadto Andrzejki, Miko³ajki i Walentynki.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia na wspólnym ko-
lêdowaniu, w œrodê 17 grudnia 2008 r., o godz. 17:00,
spotkaj¹ siê wychowankowie klubu i ich rodzice. Wszy-
scy s¹ gor¹co zapraszani.

„Orlik” zaprasza
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”

JAN GRABOWIECKI

Spó³dzielcy - czyli kto?

Wieœci „z pierwszej rêki”

K
si¹dz Benedykt Chmielow-
ski - autor pierwszej polskiej
encyklopedii powszechnej

(wydanie pierwsze w roku 1754),
której nada³ tytu³ Nowe Ateny*),
wszystkie has³a szeroko omawia³
z wyj¹tkiem jednego. Pod liter¹ „K”,
w stosownym miejscu by³ ³askaw na-
pisaæ: „KOÑ - jaki jest ka¿dy widzi”.
I nic wiêcej. Nie, nie pójdê œladem
przewielebnego kanonika i nie za-
koñczê odpowiedzi na pytanie posta-
wione w tytule stwierdzeniem: spó³-
dzielca - jaki jest ka¿dy widzi...

Nie powstanie tutaj tak¿e encyklopedia
i nie bêd¹ przedstawiane naukowe wyniki ze
stosownych i wieloletnich badañ. No, chocia¿
- wieloletnie tak, tyle ¿e nie „teoretyczno-
uczone”, lecz myœli wynikaj¹ce z kilkudzie-
siêciu lat osobistego doœwiadczenia w dzia-
³aniu zawodowym i spo³ecznikowskim w ru-
chu spó³dzielczoœci mieszkaniowej.

A zatem - kto to s¹ spó³dzielcy? Ludzie -
twierdzê - niezwykli. W ka¿dym czasie, w ja-
kim by nie przysz³o im ¿yæ, s¹ tymi osobami
w spo³eczeñstwie, którym... chce siê chcieæ!
Dzia³aæ wspólnie z innymi, rozwi¹zywaæ pro-
blemy w pojedynkê nierozwi¹zywalne, dbaæ
przy tym, by wszystko czyniæ jak najkorzyst-
niej i najlepiej. Bo przecie¿ wszystko co siê
robi - czyni siê dla samego siebie, chocia¿
razem z innymi. Owo wspó³dzia³anie z podob-
nymi ludŸmi, jest warunkiem koniecznym, ale
jest tak¿e dobrowolone. Ka¿dy bowiem wspó³-
dzia³aj¹cy (wspó³dzielca - czyli... spó³dzielca)
realizuje swoje prywatne
potrzeby, które nie mog¹
byæ jednak  sprzeczne
z potrzebami pozosta-
³ych spó³dzielców. Bo
gdyby tak by³o, to nie
bêd¹ spó³dzielcami, ale
rywalami, przeciwnika-
mi, a mo¿e i wrogami.

I te omówione wa-
runki wstêpne bycia spó³-
dzielc¹ zosta³y trafnie

ujête  w „spó³dzielczej konstytucji” jak¹ jest
ustawa Prawo spó³dzielcze. W art. 1., § 2  czy-
tamy: „Spó³dzielnia jest dobrowolnym zrzesze-
niem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym
sk³adzie osobowym i zmiennym funduszu
udzia³owym, które w interesie swoich cz³on-
ków prowadzi wspóln¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹”.

Dobrowolnoœæ wspólnej pracy i najró¿-
niejszych dzia³añ jest j¹drem spó³dzielczo-
œci. Ich efektem jest dorobienie siê maj¹tku,
wspólnego, chocia¿ prywatnego. To ma kolo-
salne skutki prawne i finansowe.

Powie ktoœ: - ale ja nie chcia³em siê do
spó³dzielni zapisaæ, kazali mi, daj¹c na kopalni
przydzia³ na mieszkanie. Có¿, to prawda. Mo¿-
na by³o nie skorzystaæ z otrzymanej propozy-
cji i... zostaæ z niczym. Wiemy, ¿e dzia³o siê
to w czasach bardzo ograniczonej samodziel-
noœci i samorz¹dnoœci spó³dzielni mieszka-
niowych, ¿e wynika³o z ustroju politycznego
w jakim przysz³o nam ¿yæ.

Ale przecie¿ z kartk¹ przydzia³u na
mieszkania kierowano nie np. do sklepu, lecz
w³aœnie do spó³dzielni, do ju¿ czynnych spó³-
dzielców, którzy swoj¹ spó³dzielniê ju¿ wcze-
œniej za³o¿yli. W przypadku SM „ROW” sta³o
siê to w 1924 roku. Wówczas w³aœnie znaleŸ-
li siê w Wodzis³awiu tacy ludzie, którym
chcia³o siê chcieæ dzia³aæ wspólnie. Chcieli
zaspokoiæ potrzeby mieszkanie swoich ro-
dzin, ale nie mieli pieniêdzy na w³asne wille
czy kamienice. Mieli pieniêdzy jednak na tyle,
¿e „zrzucili siê” razem - i to wystarczy³o na
pocz¹tek budowy domu dla nich wszystkich,
który stoi po dziœ dzieñ przy ul. Wa³owej 22.

Oczywiœcie pisz¹c spó³dzielcy - mam ca³y
czas na myœli nas, spó³dzielców mieszkanio-

wych, a przecie¿ form dzia³alnoœci spó³dziel-
czej jest bardzo wiele. Te formalnie zareje-
strowane w Polsce wymienione s¹ w informa-
cji o IV Kongresie Spó³dzielczoœci (na str. 11).
To oczywiœcie tylko czêœæ z istniej¹cych na ca-
³ym œwiecie, a zw³aszcza w Europie Zachod-
niej i Ameryce. Podawane s¹ dane z Unii Eu-
ropejskiej (w dawnym sk³adzie) gdzie w 132
tysi¹cach firm spó³dzielczych zrzeszonych
by³o ponad 83 mln cz³onków oraz USA, w któ-
rych funkcjonuje 47 tysiêcy ró¿nych spó³dziel-
ni skupiaj¹cych ok. 100 milionów cz³onków.

Spytaæ w tym miejscu warto - dlaczego
w tamtych krajach, wielu wy¿ej rozwiniêtych
gospodarczo ni¿ Polska, tak szeroko i prê¿-
nie dzia³a ruch spó³dzielczy? OdpowiedŸ jest
doœæ prosta i formu³owana przez praktyków
oraz teoretyków ekonomiczno-gospodarczych
i doœwiadczonych polityków: spó³dzielczoœæ
jest jak najrówniejszym i równorzêdnym part-
nerem dla dwu pozosta³ych sektorów gospo-
darczych - pañstwowego i prywatnego. Wspo-
mnianym pañstwom op³aca siê stwarzaæ wa-
runki prawne sprzyjaj¹ce dzia³alnoœci spó³-
dzielczej, nie - preferuj¹ce j¹, ale nie ograni-
czaj¹ce inicjatywnoœci i samodzielnoœci. W in-
teresie Polski jest, by nasi decydenci i usta-
wodawcy jak najrychlej skorzystali z tych d³u-
goletnich doœwiadczeñ i podjêli wzory od
przywódców Zachodu.

Jednoczeœnie spó³dzielczoœæ - to przecie¿
dobrowolne stowarzyszenia (na ca³ym globie
w sumie ok. 800 milionów ludzi) i zarazem
organizacje demokratyczne, o samorz¹dnym
i sprawiedliwych charakterze dzia³ania
i takich¿e struktur. W tym tkwi dynamizm
wszelkich spó³dzielni.

Te milionowe rzesze cz³onkowskie za-
wsze s¹ w stanie wy³oniæ liderów, ujawniæ

pomys ³oda wców,
oprzeæ siê na najlep-
szych i najrzetelniej-
szych realizatorach.
To przeolbrzymi po-
tencja³ intelektualny
i wykonawczy.

A zatem spó³-
dzielcy - to tylko for-
malnie ci, którzy s¹
cz³onkami spó³dziel-
ni. Tak naprawdê to
ci ludzie, którzy
œwiadomie do spó³-
dzielni nale¿¹, chc¹
dzia³aæ zgodnie z za-
sadami ruchu spó³-
dzielczego, którzy
chêæ dzia³ania - dla
wspólnego z innymi
dobra - maj¹ „we
krwi”.

Na koniec i bez
fa³szywej skromno-
œci: - jestem  dumny
z tego, ¿e jestem
spó³dzielc¹.To spó³dzielcy - ludzie którym chce siê chcieæ - postawili dom

przy ul. Wa³owej 22. I tak... zaczê³a siê nasza Spó³dzielnia.

*)Tytu³ encyklopedii
w rzeczy samej jest
d³u¿szy, bo brzmi:
Nowe Ateny Albo
Akademiia Wszelkiej
Sciencyi Pe³na, Na
Ró¿ne Tytu³y Jak Na
Classes Podzielona,
M¹drym Dla Memo-
ryja³u, Idiotom Dla
Nauki, Politykom
Dla Praktyki, Melan-
kolikom Dla Rozryw-
ki Erygowana
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P³acimy, p³acimy, p³acimy...
Policzmy razem, ile...

Z
a darmo - to nam jeszcze tylko s³oñce œwieci. Od
deszczu wymyœlono ju¿ bowiem op³atê. Póki wiêc
ciep³o i energia s³oneczna nie s¹ opodatkowane -

mo¿e warto ogrzewaæ nimi (poprzez kolektory solarne)
nasze mieszkania? O nie! To by prowadzi³o do rezygna-
cji z wêgla. Czy to jest do wyobra¿enia w Rybnickim
Okrêgu Wêglowym? Póki mamy z³o¿a czarnego krusz-
cu, póty nie siêgniemy (powszechnie) po darmowe s³oñ-
ce. Zapewne zrobi¹ to nastêpne pokolenia mieszkañców
Wodzis³awia, Pszowa, Radlina, Rydu³tów... Mo¿e pra-
wnukowie dzisiejszych (w sile wieku) spó³dzielców, gdy
te¿ bêd¹ ju¿ doroœli. Nam przychodzi p³aciæ za wêgiel
i wytwarzane zeñ ciep³o. Jednak nie tylko za to. Przy-
chodzi nam p³aciæ, za warunki w jakich ¿yjemy, za do-
brodziejstwa (i minusy) epoki, w której siê znaleŸliœmy.
I s¹ to p³atnoœci od nas... niezale¿ne. Ale s¹.

Z sytuacj¹ istnienia
p³atnoœci niezale¿nych
mamy stale do czynienia
w comiesiêcznych op³atach
za mieszkanie. P³acimy,
p³acimy, p³acimy... ale rzad-
ko kiedy analizujemy za co
i ile p³acimy? Dlatego spró-
bujmy razem tego dokonaæ.

T
rudno omówiæ rozli-
czenia czynszowe
ka¿dego z mieszkañ,

dlatego za przyk³ad zosta³y
wziête dwa identyczne me-
tra¿owo lokale, po 50 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej, z dwu
ró¿nych osiedli. Nazwiemy
je sobie: Mieszkanie I.
(M.I.) oraz Mieszkanie II.
(M.II.). I za³o¿yliœmy, ¿e
w ka¿dym z tych mieszkañ
¿yj¹ (s¹ zameldowane) po
trzy osoby. To wszystko wa¿-
ne, bo przecie¿ jedne p³at-
noœci uiszczne s¹ od iloœci
metrów kwadratowych, a
drugie od liczby mieszkañ-
cow.

W Mieszkaniu I. jest a¿
dwanaœcie pozycji na wyka-
zie miesiêcznego czynszu,
a w drugim przyk³adzie jest
ich dziewiêæ. Ró¿nica st¹d,
¿e w M.I. mamy do czynie-
nia jeszcze z wind¹ oraz
z centralnie ciep³¹ wod¹,
czego nie ma w przyk³adzie
drugim. Ju¿ z tej ró¿nicy
liczby pozycji do p³acenia

wyci¹gn¹æ mo¿na wniosek,
¿e za M.I. trzeba p³aciæ wiê-
cej ni¿ za M.II. Potwierdzi
siê to w dalszych wylicze-
niach. Oto szczegó³y.

M
ieszkanie I., czêœæ
pierwsza op³at -
zale¿nych od

Spó³dzielni posiada cztery
pozycje: - 1./ eksploatacja
i utrzymanie nieruchomo-
œci - stawka 1,40 z³ za m2 -
to daje (pomno¿one przez
50 m2) kwotê 70 z³; - 2./ fun-
dusz remontowy - stawka
1,45 z³ za m2 - to daje 72,50
z³; - 3./ eksploatacja dŸwi-
gu - stawka 2,70 z³ od oso-
by (wiêc pomno¿ona przez
3) -  to daje 8,10 z³; - 4./ fun-
dusz remontowy dŸwigu -
stawka 3,80 z³ od osoby - to
daje 11,40 z³. Razem te
cztery p³atnoœci daj¹ kwotê
160,00 z³. Tyle zale¿y i na-
le¿y siê Spó³dzielni. Jak by
to by³o wspaniale, gdyby na
tym koñczy³y siê nale¿noœci
czynszowe! Niestety s¹ jesz-
cze p³atnoœci niezale¿ne od
Spó³dzielni, które te¿ trze-
ba uiszczaæ - i s¹ one w su-
mie znacznie wy¿sze ni¿
dotychczas wyliczona nale¿-
noœæ za M.I.

Op³aty niezale¿ne od
Spó³dzielni (ale przecie¿
obowi¹zkowe do pobrania)
posiadaj¹ w przyk³adzie

M.I. osiem pozycji: - 1./ po-
datek od nieruchomoœci
i gruntu oraz op³ata za wie-
czyste u¿ytkowanie terenu
- 0,15 z³ od m2 mieszkania
- to daje 7,50 z³; - 2./ ener-
gia elektryczna (poza
mieszkaniem - korytarze,
klatki schodowe, windy, ko-
rytarze piwniczne) - 0,21 z³
od m2 mieszkania - to daje
10,50 z³; 3./ ubezpieczenie
maj¹tku - 0,02 z³ od m2 - to
daje 1,00 z³; - 4./ ubezpie-
czenie mieszkania - 2,50 z³
miesiêcznie; - 5./ wywóz
nieczystoœci sta³ych (œmie-
ci) -  6,30 z³ od osoby - to
daje 18,90 z³; - 6./ dostar-
czenie zimnej wody i odpro-
wadzenie œcieków (kanali-
zacja) - stawka 8,74 z³ od
m3 mno¿ona przez (zalicz-
kowe) zu¿ycie 12,10 m3 - to
daje 105,75 z³; - 7./ pod-
grzanie wody - stawka
16,40 z³ od m3 - to daje
88,56 z³; 8./ centralne
ogrzewanie - stawka 2,78 z³
pomno¿ona przez 50 m2 - to
daje 139,00 z³. £¹cznie tych
osiem pozycji sumuje siê w
373,71 z³.

Teraz dodaæ trzeba
obie nale¿noœci: zale¿ne od
Spó³dzielni 160,00  i nieza-
le¿ne od niej  373,71 z³, no
i mamy pe³n¹ op³atê mie-
siêczn¹ za mieszkanie:
533,71 z³.

A
 oto takie samo wyli-
czenie dla Mieszka-
nia II. Tutaj w sk³ad-

nikach op³at zale¿nych od
Spó³dzielni s¹ tylko dwie
pozycje:  - 1./ eksploatacja
i utrzymanie nieruchomo-
œci - stawka 1,48 z³ za m2 -
to daje (pomno¿one przez
50 m2) kwotê 74 z³; - 2./ fun-
dusz remontowy - stawka
1,45 z³ za m2 - to daje 72,50
z³. Razem stanowi to kwotê
146,50 z³. Ale to nie koniec
nale¿noœci, bo jeszcze s¹
op³aty od Spó³dzielni nieza-
le¿ne.

Pozycji tych w przyk³a-
dzie M.II. jest siedem: - 1./
podatek od nieruchomoœci
i gruntu oraz op³ata za wie-
czyste u¿ytkowanie terenu
- 0,11 z³ od m2 mieszkania
- to daje 5,50 z³; - 2./ ener-
gia elektryczna - 0,24 z³ od
m2 mieszkania - to daje
12,00 z³; 3./ ubezpieczenie
maj¹tku - 0,02 z³ od m2 - to
daje 1,00 z³; - 4./ ubezpie-
czenie mieszkania - 2,50 z³
miesiêcznie; - 5./ wywóz
nieczystoœci sta³ych - 7,50
z³ od osoby - to daje 22,50
z³; - 6./ dostarczenie zimnej
wody i odprowadzenie œcie-
ków - stawka 8,74 z³ od m3

te¿ mno¿ona przez (zaliczko-
we) zu¿ycie 12,10 m3 - to
daje 105,75 z³; - 7./ central-
ne ogrzewanie - stawka
2,29 z³ pomno¿ona przez 50
m2 - to daje 114,50 z³.
£¹cznie tych siedem pozy-
cji sumuje siê w kwotê
263,75 z³.

Dodajemy zatem do
siebie sumy kosztów zale¿-
nych i niezale¿nych od
Spó³dzielni: 146,50 z³ oraz
263,75 z³ i otrzymujemy
³¹cznie 410,25 z³ czynszu
do zap³aty.

N
o i mamy potwier-
dzenie: - Mieszka-
nie I. jest kosztow-

niejsze od M.II. o 123,46 z³.
To cena jak¹ przychodzi p³a-
ciæ za korzystanie z windy
i centralnie ciep³ej wody.
Mieszkañcy z M.II. maj¹ za
to do dodatkowego uiszcza-
nia, na rzecz gazowni, op³a-
tê za gaz potrzebny do pod-
grzania wody. Zawsze jest
coœ - za coœ. W przyk³adzie
M.I. ni¿sza jest te¿ stawka
za wywóz nieczystoœci ni¿
w M.II., ale to wynika z re-
aliów: - firmy tym siê zajmu-
j¹ce pobieraj¹ inne kwoty.

No i na koniec: - praw-
da, ¿e warto by³o poznaæ za
co i ile p³acimy?!
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Mieszkali, mieszkaj¹ i bêd¹ mieszkaæ obok siebie...

Lokatorzy oraz w³aœciciele
spó³dzielczy i wyodrêbnieni

E
fekty wdra¿ania w ¿ycie ustawy z 14 czerwca 2007
roku o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych (Dz. U. 2007, nr 125, poz. 873), któ-

ra mocy prawnej nabra³a od 31 lipca ub.r., jakie w za-
sadniczej czêœci zosta³o w naszej Spó³dzielni ju¿ pó³ roku
temu zakoñczone, doprowadzi³y do wyraŸnej polaryza-
cji pogl¹dów w gronie cz³onków (nie tylko naszej) Spó³-
dzielni.

Inne s¹ oceny i stanowiska tych, którzy mimo do-
brodziejstw „uw³aszczeniowych” ustawy nadal s¹ „tyl-
ko” lokatorami, inne pogl¹dy i s¹dy tych, którzy od daw-
na s¹ w³aœcicielami swoich mieszkañ na prawach w³a-
snoœci spó³dzielczej (czyli - rzeczowego prawa ograni-
czonego), a jeszcze inne, by nie stwierdziæ - krañcowo
ró¿ne - stanowisko zajmuj¹ ci, którym ustawa „da³a”
mieszkanie za niewielk¹ kwotê. I racji tych nie da siê
pogodziæ.

Rachunek wzajemnych korzyœci i strat - w ¿aden
sposób siê nie bilansuje na „zero”. Jedni zyskali, dru-
dzy stracili. I nie os³adza tego faktu to, ¿e wszystko do-
kona³o siê w „spó³dzielczej rodzinie”.

Maj¹tek (tak¿e owe 1604 dot¹d „uw³aszczone”
u nas mieszkania) by³ w³asnoœci¹ wszystkich cz³onków
Spó³dzielni. Na mocy umowy lokatorskiej (poprzedzo-
nej czêsto tzw. „przydzia³em” mieszkania) mieszkania
by³y rzecz jasna wykorzystywane przez konkretnych
spó³dzielców.

S
pó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” - w przybli¿e-
niu (dla prostszego liczenia) - posiada 7200 cz³on-
ków. Przed wejœciem w ¿ycie ustawy „uw³aszcze-

niowej” ka¿dy sk³adnik spó³dzielczego maj¹tku posia-
da³ 7200 w³aœcicieli. Ka¿demu z nich przys³ugiwa³a
1/7200 czêœæ praw do wszystkich domów, rynien, wind,
dachów, piwnic, gruntów na których domy s¹ zbudowa-
ne itd., itd. Wyj¹tkiem by³y mieszkania, które na zasa-
dzie spó³dzielczego prawa w³asnoœciowego zosta³y przez
poszczególnych cz³onków Spó³dzielni wykupione. Pozo-
sta³e mieszkania - lokatorskie - mia³y (ka¿de!) 7200 w³a-
œcicieli. No, przynajmniej tylu spó³dzielców mog³o ro-
œciæ do nich swoje uzasadnione prawo. Oczywiœcie u¿yt-
kownikiem ka¿dego z tych mieszkañ by³ tylko jeden spó³-
dzielca, ten z umow¹ lokatorsk¹.

I co siê sta³o? Ustawa „uw³aszczeniowa” odebra³a
mieszkania lokatorskie ogó³owi cz³onków Spó³dzielni.
Ka¿dy lokal mieszkalny, za stosunkowo niewielk¹ kwo-
tê (ale nie za podawan¹ propagandowo 1 z³otówkê) zo-
sta³ sprzedany temu jednemu cz³onkowi, który w nim
mieszka³. Ale „wyw³aszczonych” z takiego sprzedanego
mieszkania zosta³o pozosta³ych 7199 spó³dzielców.

Tak wygl¹da mechanizm funkcjonowania tej usta-
wy. Nic wiêc dziwnego, ¿e wyg³aszane s¹ o niej przeciw-
stawne oceny. Przypomnieæ siê w tym miejscu te¿ godzi,

i¿ grupa ponad 4700 cz³onków wczeœniej za wykupienie
mieszkania zap³aci³a grube tysi¹ce z³otych, które zasi-
li³y spó³dzielcz¹ kasê i zosta³y spo¿ytkowane dla dobra
ogó³u cz³onków.

No i mamy teraz 900 lokatorów i 6300 w³aœcicieli
mieszkañ (liczby - podane s¹ tu w niewielkim przybli¿e-
niu). Mieszkaj¹ nadal obok siebie. Tyle tylko, ¿e lokato-
rzy i spó³dzielczy w³aœciciele - bez zmian we wszystkim
mog¹ siê zdawaæ na Spó³dzielniê. A dawni lokatorzy,
którzy zostali w³aœcicielami wyodrêbnionych mieszkañ,
s¹ w innej sytuacji. Otrzymali w³asnoœciowe przywileje,
ale te¿ i obowi¹zki, te zaœ  powoduj¹ koniecznoœæ pono-
szenia kosztów innych ni¿ dot¹d, a tak¿e nowych.

Z
 uporz¹dkowanego œwiata spó³dzielczoœci, gdzie
mo¿na by³o mieæ „œwiêty spokój” i wszystko po-
zostawiæ  na barkach zarz¹dzaj¹cej administracji

oraz decyzjom samorz¹du spó³dzielczego, posiadacze
wyodrêbnionych mieszkañ trafili do œwiata galimatiasu
przepisów prawnych i fiskalnych, które - dla swego do-
bra - musz¹ poznaæ osobiœcie. A zacz¹æ ka¿demu wypa-
da od zaznajomienia siê z mechanizmem p³acenia po-
datku od nieruchomoœci czy op³aty za wieczyste u¿ytko-
wanie gruntu i osobistego, terminowego ich uiszczania.

Bêd¹ i inne koszty, bo jak siê jest czegoœ w³aœcicie-
lem, to trzeba za tê majêtnoœæ p³aciæ. Wszyscy „uw³asz-
czeni” spó³dzielcy musz¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e na mocy
ustawy nabyli nie tylko u¿ytkowane dot¹d mieszkanie.
Kupili tak¿e (a jest to zapisane w akcie notarialnym prze-
niesienia w³asnoœci) u³amkowe wielkoœci innych sk³ad-
ników spó³dzielczego maj¹tku. I jako „u³amkowy” w³a-
œciciel ka¿dy jest zobligowany uczestniczyæ nie tylko
w kosztach utrzymania i eksploatacji wszystkich elemen-
tów wspólnych nieruchomoœci, ale tak¿e partycypowaæ
w utrzymaniu innych nieruchomoœci i elementów infra-
struktury towarzysz¹cej zrealizowanej (poza budynka-
mi) w osiedlu, typu: zieleñce, place zabaw, chodniki,
drogi, kot³ownie itd., a które stanowi¹ lub bêd¹ nadal
stanowi³y w³asnoœæ Spó³dzielni (jako jej maj¹tek i mie-
nie obs³uguj¹ce budynek czy osiedle).

Ze skutkami realizacji ustawy „uw³aszczeniowej”
przyjdzie nam d³ugo (zawsze?) ¿yæ. Zaistnia³e fakty prze-
niesienia w³asnoœci wyodrêbnionego mieszkania na rzecz
konkretnych osób s¹ (raczej) nieodwracalne. Mimo to
z przeogromnym zainteresowaniem spó³dzielcy bêd¹ œle-
dziæ decyzje Trybuna³u Konstytucyjnego, który - wresz-
cie! - bêdzie rozstrzyga³ o konstytucyjnoœci, lub nie,
omawianej ustawy. Na wokandzie wypisanej na œrodê,
17 grudnia br., stanie rozpatrzenie wniosku S¹du Rejo-
nowy dla £odzi-Œródmieœcia o uznanie niektórych sfor-
mu³owañ ustawy za sprzeczne z Konstytucj¹ RP. Wiêc
ju¿ za parê dni dowiemy siê czy „uw³aszczenia” odby-
waj¹ siê zgodnie - czy wbrew Konstytucji.
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Ma³a pi³ka - wielki sport

Tak „œcina” Wojciech Kaptur

Przy stole - mistrz Antoni Szwab

Tenis sto³owy ma wielu mi-
³oœników. I to nie tylko tych,
którzy ten sport z ma³¹ pi³ecz-
ka celuloidow¹ uprawiaj¹ wy-
czynowao (nawet i zawodowo),
ale nade wszystko tych, którzy
amatorsko, rekreacyjnie siêgaj¹
po paletki pingpongowe. A s¹
to tysi¹ce ludzi. W Wodzis³awiu
Œl¹skim uprawiaj¹cych tenis
sto³owy jest te¿ bardzo wielu.

Gra siê od okazji do okazji,
albo te¿ uczestniczy w systema-
tycznych, chocia¿ amatorskich
treningach i zawodach.

Dziêki pomocy Zarz¹du
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” oraz administracji
Osiedla D¹brówka, w œwietlicy
osiedlowej (D¹brówki 12c) pro-
wadzone s¹ treningi tego piêk-
nego sportu.

W gronie spotykaj¹cych siê
tam na trenigowym doskonale-
niu umiejêtnoœci zawodniczych

s¹: - Krzystof Godoœ i Robert
Musur (graj¹ w III ligowej dru-
¿ynie Gwiazda Skrzyszów) oraz
Bogus³aw Balawajder (zawod-
nik MUKS Jedynka Pszów - te¿
III liga). Ponadto trenuj¹ tam
amatorzy i seniorzy. Wymieniæ
trzeba takich wielbicieli ping-

ponga jak: - S³awomir Marzec
(by³ Mistrzem Polski koleja-
rzy), Antoni Szwab (aktualny
mistrz województwa œl¹skie-
go w kategorii powy¿ej 65
lat), Wojciech Kaptur (zdo-
bywca 3 miejsca w ogólnopol-
skim turnieju amatorów i we-
teranów w Chorzowie w ka-
tegorii 60-70 lat), Marek Ka-
czorek i Janusz Makowski
(zwyciêzcy kilku wojewódz-
kich turniejów), Franciszek
Mrozik, Edward ¯ukiewicz
i Stanis³aw Balawajder - se-
niorzy zajmuj¹cy czo³owe lo-
katy w swojej kategorii wie-
kowej), Tadeusz Mazurek (co-
raz czêœciej startuj¹cy w wo-
jewódzkich turniejach).

Wszystkich zaintereso-
wanych amatorsko lub za-
wodniczo tym wielkim spor-
tem ma³ej pi³eczki zachêcamy
do odwiedzenia osiedlowej

œwietlicy, a tak¿e do zerkniê-
cia na strony internetowe:
www.szts.pl (strona Œl¹skiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego),
www.pingpong.pl (wojewódz-
ka strona amatorów),
www.pingpong.musur.net
(strona wodzis³awska).

Podczas konkursu kolêd i pastora³ek

Kwiat - a mo¿e gwiazda m³odych, zdolnych g³ów

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
na XXX-leciu posadowione

Setki dzieci i tyle¿ imprez

Mo¿e wrêcz trudno w to uwierzyæ, ale liczby nie
k³ami¹: - w poprzednim roku szkolnym (2007/

08) a¿ 393 wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej nr 1  wziê³o udzia³ w 26 konkursach i przegl¹dach
zdobywaj¹c 86 nagród i wyró¿nieñ. To najdobitniej do-
wodzi i tego - ¿e dzieci s¹ utalentowane, i tego, ¿e
instruktorzy OPP te „diamenty” potrafi¹ znakomicie
oszlifowaæ... A rodziców pytamy: - czy Wasze dziecko
jest w tej gromadzie? Tak - gratulujemy! Nie - pytamy
dlaczego? Przecie¿ Wasze latoroœle te¿ mog¹ siêgn¹æ
po sukces!
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Setki dzieci i tyle¿ imprez

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzis³awiu Œl. utwo-
rzone zosta³o z dniem 1 listopada 1972 roku. Od roku
powstania do roku 1981 placówka mieœci³a siê w Szkole
Podstawowej nr 7. W OPP dzia³a³o wówczas ok. 10 kó³
i zespo³ów. W roku szkolnym1981/1982 dzia³alnoœæ OPP
1 zosta³a zawieszona. Od roku 1982/83 Ognisko zosta³o
przeniesione do Szko³y Podstawowej nr 3. W listopadzie
1983 roku OPP nr1 uzyska³o pawilon na Osiedlu XXX-
lecia 41 do wy³¹cznego u¿ytku, który pozosta³ jego sie-
dzib¹ do dnia dzisiejszego. Obecnie w ramach dzia³alno-
œci placówki prowadzone s¹ tak¿e zajêcia w Szkole Pod-
stawowej nr 16 w dzielnicy miasta Zawada oraz   w Ze-
spole szkó³ nr 1 na Wilchwach (Szko³a Podstawowa nr  9
i Gimnzjum nr 4 oraz w budynku Zespo³u Szkó³ nr 1 (Szko-
³a Podstawowa nr 28 i Gimnazjum nr 3) na osiedlu Pia-
stów. Od listopada 2004 r. w ramach wolontariatu pro-
wadzone s¹ zajêcia plastyczne oraz muzyczno- integra-
cyjne dla pacjentów oddzia³u dzieciêcego Szpitala Miej-
skiego nr 1 w Wodzis³awiu Œl.

Nieco o historii

MISJA  i WIZJA Ogniska
MISJ¥ Ogniska jest podejmowanie takich dzia³añ, któ-
re pozwol¹ wychowankom na  wszechstronny rozwój jego
osobowoœci oraz pomog¹ w zdobywaniu wiedzy, umie-
jêtnoœci  postaw i zachowañ koniecznych do  aktywnego
udzia³u w ¿yciu kulturalnym oraz twórczego wykorzy-
stania czas wolnego.
WIZJ¥ Ogniska jest placówk¹, która, prowadzi zajêcia
ciesz¹ce siê rosn¹cym i wymiernym zainteresowaniem;
wspiera szko³y i inne placówki oœwiatowe w ich dzia³a-
niach wychowawczo-edukacyjnych, zw³aszcza w wycho-
waniu przez sztukê; efektywnie wspó³pracuje ze œrodo-
wiskiem; realizuje potrzeby spo³ecznoœci szkolnej i œro-
dowiska lokalnego; propaguje kulturê oraz tradycje re-
gionu i narodu.
MOTTAMI  dzia³añ Ogniska s¹ myœli: - Jana Paw³a II
„Œwiat bez sztuki nara¿a siê na to, ¿e bêdzie œwiatem
zamkniêtym na mi³oœæ” oraz Edyty Stein „Posiadamy
w sobie du¿o wiêcej mo¿liwoœci, ni¿ o tym wiemy”.

Kadra
W placówce obecnie za-

trudnionych jest wraz z
dyrektorem 9 - tu nauczy-
cieli - instruktorów. W ra-
mach 66 godzin tygodnio-
wo dzia³aj¹ 22 ko³a - 7 mu-
zycznych, 6 plastycznych, 5
tanecznych, 2 teatralne i 2
sportowo- rekreacyjne, na
które uczêszcza oko³o 300
wychowanków. W dalszym
ci¹gu trwa nabór do kó³
(oprócz ko³a organowego)

Z tej oferty warto
dzieciom skorzystaæ

tami tañca towarzyskiego,
dyskotekowego czy  break
dance, ale i ze sfer¹ kultural-
nego zachowania siê w czasie
spotkañ towarzyskich.

KO£A PLASTYCZNE
(XXX- lecia 41) -  ko³o graficz-
ne, malarskie, plastyczne -
zajêcia prowadzi Aneta ¯ok;
ko³o rzemios³a artystycznego
i papieroplastyki - zajêcia pro-
wadzi mgr Natalia Sternik -
Poparda, - Szko³a Podstawo-
wa nr 16 (Wodzis³aw Œl. - Za-
wada) ko³o ekspresji twórczej
- zajêcia prowadzi Aneta ¯ok.
Zespó³ Szkó³ nr 3 (ul. Miesz-
ka) - ko³o „Przygoda ze
sztuk¹” prowadzone przez
Nataliê Sternik - Poparda.

„ESTRADA DZIECIÊCA”
- Ko³o Instrumentalno-Wokal-
ne i Teatralne (XXX- lecia 41)
prowadzone przez dwie    in-
struktorki mgr Sylwiê Szmuk
i mgr Katarzynê Nochciñsk¹,
³¹czy ze sob¹ elementy teatru,
œpiewu, muzyki, tañca i poezji.
W wiêkszoœci uczêszczaj¹ na
nie dzieci z klas m³odszych
szko³y podstawowej.

KO£O REKREACYJNO -
SPORTOWE I - Zajêcia odby-
waj¹ siê na basenie przy Ze-
spole Szkó³ Budowlanych (ul.
Pszowska) - zajêcia prowadzi
mgr Iwona B¹k - gry i zabawy
w wodzie.

KO£O REKREACYJNO
SPORTOWE II - w zajêciach
prowadzonych przez mgr Se-
weryna Elsnera, g³ównie
uczestniczy starsza m³odzie¿
doskonal¹c swoj¹ sprawnoœæ
poprzez udzia³ w grach zespo-
³owych - koszykówka, siat-
kówka, pi³ka no¿na.

Zajêcia dla przedszkola-
ków i dzieci m³odszych (od 5
do 7 lat) odbywaj¹ siê w pawi-
lonie na Osiedlu XXX-lecia 41,
w ramach kó³:

INSTRUMENTALNO-
WOKALNEGO i KO£A TA-
NECZNEGO „ESTRADA
ŒL¥SKA” prowadzonych
przez mgr Katarzyna Noch-
ciñsk¹  i mgr Emiliê Furtok.
Dzieci poznaj¹ elementy folk-
loru œl¹skiego - tañce ludowe,

Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej nr 1 w Wodzis³awiu

Œl. zaprasza dzieci i m³odzie¿
na BEZP£ATNE zajêcia. Na-
prawdê warto z nich skorzy-
staæ!

KO£O GITAROWE -
(XXX- lecia 41 - nauczyciel -
instruktor mgr Piotr Rut). Dla
m³odzie¿y szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i szkó³ œred-
nich. Na zajêcia mog¹ uczêsz-
czaæ zarówno ci, którzy mieli
ju¿ stycznoœæ z tym instrumen-
tem, jak i osoby, których przy-
goda z gitar¹ dopiero siê za-
czyna.

KO£O INSTRUMENTAL-
NO - WOKALNE (XXX- lecia
41 - nauczyciel - instruktor
mgr Katarzyna Nochciñska)
w ramach którego dzia³aj¹
grupy: DZWONKOWA - Dzie-
ci ucz¹ siê gry w zespole na
metalofonach (cymba³kach)
z akompaniamentem instru-
mentów perkusyjnych oraz
pianina. Nauka  ró¿nych po-
pularnych melodii odbywa siê
ze s³uchu. ORGANOWA -  Za-
poznaj¹ siê z budow¹ ze-
wnêtrzn¹ keyboardu oraz
z technik¹ gry na tym instru-
mencie z nut oraz z pamiêci.
Z powodu du¿ej popularnoœci
ko³a w tym roku szkolnym za-
koñczono ju¿ zapisy na zajê-
cia. WOKALNA - m³odzie¿
z gimnazjum i szkó³ ponad
gimnazjalnych rozwija swoje
umiejêtnoœci wokalne pozna-
j¹c przeboje polskiej piosenki.
Nabór poprzedzony jest prze-
s³uchaniem i weryfikacj¹ za-
interesowanego zapisaniem
siê do ko³a.

KO£O INSTRUMENTAL-
NO - WOKALNE (Zespó³
Szkó³ nr 3, ul. Mieszka) Dzie-
ci ucz¹ siê gry na gitarach, fle-
tach oraz  œpiewaæ popularne
piosenki, kolêdy.

KO£A TANECZNE -
KURS TAÑCA TOWARZY-
SKIEGO, TANIEC WSPÓ£-
CZESNY, BREAK DANCE  -
(XXX- lecia 41 , Zespó³ Szkó³
nr 3 - nauczyciel - instruktor
mgr Emilia Furtok). Na zajê-
ciach, wychowankowie zapo-
znaj¹ siê nie tylko z elemen-

popularne zabawy dzieciêce,
a tak¿e stroje, zwyczaje i ob-
rzêdy naszego regionu.

KO£A PLASTYCZNEGO -
prowadzonego przez Anetê
¯ok - dzieci poznaj¹ ró¿ne
techniki oraz œrodki wyrazu
plastycznego, rozwijaj¹ swoj¹
wyobraŸniê i umiejêtnoœci ma-
nualne.

UWAGA - z pe³n¹ ofert¹
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
nr 1 mo¿na zapoznaæ odwie-
dzaj¹c tê placówkê. Najlepiej
wspólnie - ktoœ z rodziców ra-
zem z dzieckiem!
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OSIEDLE XXX-LECIA

Osiedla s¹ dwa: XXX-
lecia PRL oraz Pia-

stów. £¹czy je bardzo wie-
le - i bliskie s¹siedztwo,
i podobne problemy spo-
³eczne do rozwi¹zywania,
no i - wspólna Rada Osie-
dlowa.

W tym spó³dziel-
czym samorz¹dzie w³a-
œnie dokona³a siê zmiana
na funkcji przewodnicz¹-
cego. Obj¹³ j¹ Ryszard
Pleszewski (os. Piastów),
a dotychczasowy szef
Rady - Krystyn Walas (os.
XXX-lecia) zosta³ zastêp-
ca przewodnicz¹cego.

- Nie by³o ¿adnego
„zamachu stanu” - wyja-
œniaj¹ zgodnie obaj pano-
wie. Kadencja wszystkich
Rad Osiedlowych w Spó³-

Tylko ten budynek - na
zdjêciu poni¿ej - o urodzie pa-
suj¹cej do œródziemnomor-
skiego kurortu, stoi przy ul.
Leszka, a wiêc w pewnym od-
daleniu od zwartego kom-

pleksu bloków XXX-lecia.

Radê tworz¹ doœwiad-
czeni spo³ecznicy. Dlatego
wybrano ich na Zebraniach
Grup Cz³onkowskich, ¿e
ju¿ wczeœniej siê sprawdzi-
li. Jako dobrzy gospodarze,
jako ludzie, którym zale¿y
na swoim, ale i przylegaj¹-

cym osiedlu, na ich wygl¹-
dzie, na tym - jak siê lu-
dziom na tych osiedlach
mieszka. A spraw jest prze-

cie¿ mnóstwo do rozwi¹za-
nia.

- Pewnych kwestii koñ-
ca nie widaæ - stwierdza R.
Pleszewski. Sporo budyn-
ków jest piêknie odnowio-
nych, ale niestety - wyros³o
ju¿ chyba kolejne pokole-

nie „grafficiarzy”, które
wziê³o sobie za „punkt
honoru” zostawiæ po so-
bie „pami¹tkê” na ja-

snych elewacjach domów
i w korytarzach oraz klat-
kach schodowych we-
wn¹trz budynków. Czy
zm¹drzej¹ dobiero gdy
dorosn¹? Gdy sami bêd¹
p³aciæ czynsz za mieszka-
nie i analizowaæ jego
sk³adniki, z³orzecz¹c, ¿e
tak du¿o kosztuje usuwa-
nie skutków dewastacji?!

Generalnie miesz-
kañcy jednak dbaj¹ o swo-
je osiedle i m³odzie¿owe
„wyskoki malarskie” (i
inne) nie deklasuj¹ urody
domów i ich otoczenia.

Oba osiedla maj¹ po-
dobne problemy z bra-
kiem miejsc postojowych
dla „nawa³nicy” samo-
chodów. Projektanci osie-
dli tego nie przewidywa-
li. Przed laty by³y inne

********************

dzielni Mieszkaniowej
„ROW” trwa od 2006 do
2010 roku. Teraz jest pó³-
metek, wiêc zgodnie
z ustaleniem poczynionym
na jej pocz¹tku, dosz³o do
zamiany funkcji. Ale g³oso-
wanie siê odby³o.
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I OSIEDLE PIASTÓW

R ada Osiedla jest
wspólna dla obu

wielkich osiedli - XXX-le-
cia oraz Piastów, bo i pro-
blemy maj¹ wspólne.
Tworz¹ j¹: - przewodnicz¹-
cy RO - Ryszard Pleszew-
ski, zastêpca przewodni-
cz¹cego RO - Krystyn
Walas, sekretarz RO -
Piotr Kominek, przewod-
nicz¹cy Komisji Gospo-
darczej - Jan Bugajski,
przewodnicz¹cy Komisji
Spo³eczno-Wychowawczej
- Marek  Radomski oraz
cz³onkowie Rady: - Leszek
Baliñski,  Marian Beszter-

da, Jerzy Dragon, Emilia
Drzazgowska, W³adys³aw
Gawenda, Wojciech Jêdraœ,

Halina Kostuœ, Henryk
Okoñ, Czes³aw  Stec. W ze-
braniach Rady uczestniczy

zawsze kierownik admini-
stracji osiedlowej - W³odzi-
mierz Pietrzak.

normy okreœlaj¹ce pro-
porcje miêdzy iloœci¹
mieszkañ, liczb¹ w nich
mieszkañców a iloœci¹
miejsc do parkowania.
I to siê teraz mœci. Lobby
motoryzacyjne polikwido-
wa³o by trochê zieleni,
wykarczowa³o krzewy
i drzewa. Inni s¹ temu

zdecydowanie przeciwni.
No i maj¹ swoj¹ uzasad-
nion¹ racjê. Osiedla bo-
wiem niemal ton¹ w ziele-
ni. Maj¹ sporo piêknych
elementów tzw. ma³ej ar-
chitektury. I niesposób
zgodziæ siê, by j¹ zlikwido-
waæ. Sporu komu nale¿ne
jest pierwszeñstwo: lu-

dziom - przyrodzie - au-
tom? - nie da siê rozstrzy-
gn¹æ bez kompromisów.

Na obrze¿ach osiedla
Piastów istnieje problem
pustostanów, koniunktu-
ralnie ongiœ „rozdmucha-

ny” w kampanii wyborczej
do Sejmu. Lokale - po skle-
pach i punktach us³ugo-
wych - s¹ puste, bo w naj-
bli¿szej okolicy nie ma
„si³y nabywczej pieni¹dza”
- jak mówi¹ ekonomiœci.
Pustki dochodu nie przy-

nosz¹, ale przecie¿ kosz-
tuj¹. No i jest to wydatek
dodatkowy dla tamtej-
szych mieszkañców. Byæ
mo¿e rocznej po kampa-
nii „uw³aszczeniowej”
mieszkañ - gdy wyodrêb-

nieni w³aœciciele dok³ad-
niej bêd¹ przeliczaæ swo-
je wydatki - nadejdzie
stosowny klimat do roz-
wi¹zania i tego problemu.

A osiedla? Có¿ oba
s¹ piêkne! Popatrzmy na
zdjêcia...



Strona 10 POD WSPÓLNYM DACHEM          Grudzieñ 2008 r.

K
a¿dy chce, by nie tylko ca³y bu-
dynek, w którym mieszka ³ad-
nie wygl¹da³ - po ociepleniu

z now¹ elewacj¹, ale tak¿e by o odpo-
wiednim standardzie by³o jego miesz-
kanie.  S³u¿y ono nam wprawdzie ju¿
przez ...naœcie lub ...dziesi¹t lat, ale
w³aœnie teraz przychodzi
nam ochota dokonaæ
pewnych zmian. Zreszt¹
- w specjalistycznych
sklepach, a zw³aszcza
w wielkich marketach,
tyle jest teraz materia³ów
i sprzêtów, ¿e rêce a¿
same siê rwi¹ do roboty.

Tu siê przekuje
otwór w œcianie miêdzy
kuchni¹ a pokojem, tam
zburzy siê gipsow¹ œcian-
kê, prostok¹tny otwór
drzwiowy przerobi siê na
³ukowy, w kuchi przesta-
wi siê piec gazowy i za-
buduje nowe meble, a z ³azienki wyrzu-
ci siê wannê i wstawi jacuzzi lub kabi-
nê prysznicow¹...

Pomys³ów mo¿e byæ zreszt¹ nie-
ograniczona iloœæ. No i prawie wszyst-
kie mo¿na zrealizowaæ, jeœli siê ma wy-
starczaj¹c¹ na ten cel gotówkê (tu prze-
strzegamy przed kredytami - po nie-
dawnym œwiatowym krachu mo¿na do-
œwiadczyæ krachu indywidualnego). No
i jeœli spe³ni sie warunki ustawy Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 roku.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„ROW” istniej¹ca od 1924 roku - prze-
pisami z zakresu budownictwa mia³a
ju¿ do czynienia w Polsce miêdzywo-
jennej. Zawarte by³y one w rozporz¹-
dzeniu Prezydenta Pañstwa z 16 lute-
go 1928 roku o prawie budowlanym
i zabudowie osiedli.

P
rawo budowlane, wraz z postê-
pem techniki, ulega nieustan
nym zmianom. Jednak general-

ne zasady s¹ trwa³e. Zatem Prawo bu-
dowlane stanowi, ¿e obiekt budowlany
nale¿y projektowaæ, budowaæ i potem
uzytkowaæ w sposób okreœlony w prze-
pisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej w sposób, który zapewni spe³-
nienie wymagañ podstawowych doty-
cz¹cych w szczególnoœci bezpieczeñ-
stwa konstrukcji, bezpieczeñstwa po-
¿arowego, bezpieczeñstwa u¿ytkowa-
nia, odpowiednich warunków higie-
nicznych i zdrowotnych oraz ochrony
œrodowiska, ochrony przez ha³asem
i drganiami, oszczêdnoœci energii oraz
odpowiedniej izolacyjnoœci cieplnej itd.

Prawo budowlane okreœla jedno-
znacznie dla wykonywania jakich robót
budowlanych konieczne jest uzyskanie
we w³aœciwym organie w³adzy (jest nim
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania
Urz¹d Miasta) pozwolenia na wykona-
nie tych robót. Na Spó³dzielni, jako na
zarz¹dcy budynku, spoczywa obowi¹-

zek pilnowania, by prace w tym budyn-
ku by³y wykonywane zgodnie z przepi-
sami. Samowolnych przeróbek nie je-
steœsmy w stanie dopilnowaæ, ale kto
tak czyni - nara¿a siê na bardzo powa¿-
ne konsekwencje karne.

B
udzi to sprzeciw wielu zainte-
resowanych osób. Dochodzi np.
do utarczek z pracownikami

Spó³dzielni, gdy lokator ma zamiar wy-
kucia nowego otworu drzwiowego lub
okiennego w œcianie konstrukcyjnej bu-
dynku. Remontuj¹cy swe mieszkanie
nie chc¹ pogodziæ siê z koniecznoœci¹
poprzedzenia realizacji tego zamiaru
opracowaniem projektu budowlanego
i dostarczenia do Spó³dzielni pozwo-
lenia Urzêdu Miasta na realizacjê ro-
bót - wraz z klauzul¹, ¿e decyzja-pozwo-
lenie, jest ostateczna.

Argumenty, ¿e jest to przecie¿
czynnoœæ rutynowa, prosta; ¿e wykona
j¹ uprawniony pracownik zak³adu bu-
dowlanego itp. nie wystarcz¹. To nie
wymóg powsta³y w Spó³dzielni, ale  pil-
nowanie przez ni¹ ustawowego prawa.

Równie powa¿ne s¹ obostrzenia
przy  zmianach w instalacji gazowej.
Projekt budowlany, a tak¿e pozwolenie
na budowê (pozwolenie na wykonanie
robót), opatrzone stwierdzeniem Urzê-
du Miasta, ¿e decyzja  jest ostateczna -
s¹ dokumentami warunkuj¹cymi roz-
poczêcie prac. Wielokrotnie zdarzaj¹
siê ¿¹dania, by  Spó³dzielnia sama wy-
razi³a zgodê na przebudowê mieszka-
nia bez udawania siê do Urzêdu Mia-
sta i nara¿ania lokatora na koszty za

zezwolenia. Ale tak siê nie da. Spó³-
dzielnia nie jest uprawniona do samo-
dzielnego (z pominiêciem Urzêdu Mia-
sta) wyra¿ania zgody w tym zakresie.

Poniewa¿ przy tak powa¿nych re-
montach mo¿na zastosowaæ najró¿-
zniejsze materia³y, a ich oferta handlo-
wa jest wspó³czesnie przebogata, trze-

ba wiedzieæ, ¿e na za-
rz¹dcy budynku, a
wiêc na Spó³dzielni,
spoczywa obowi¹zek
¿¹dania, by ka¿dora-
zowo w trakcie robót
remontowych stoso-
wane by³y wy³¹cznie
wyroby o okreœlonych
atestach i które zosta-
³y wprowadzone do ob-
rotu zgodnie z przepi-
sami zawartymi  w Art.
10 prawa budowlane-
go.

Prawo budowlane na-
kazuje u¿ytkowaæ obiekt budowlany
w sposób zgodny z jego przeznacze-
niem i wymaganiami ochrony œrodowi-
ska oraz utrzymywaæ go w nale¿ytym
stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczaj¹c do nadmiernego pogor-
szenia siê jego w³asnoœci u¿ytkowych
i sprawnoœci technicznej. Dlatego te¿
obowi¹zkowe jest przeprowadzanie
okresowej kontroli co najmniej raz
w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu sta-
nu technicznego budynku.

K
ontroli podlegaj¹ tak¿e instala-
cje gazowe oraz przewody komi-
nowe (dymowe, spalinowe

i wentylacyjne). Co najmniej raz na 5
lat przeprowadza  siê kontrolne spraw-
dzenie stanu technicznego i przydat-
noœci do u¿ytkowania obiektu budow-
lanego, jego estetyki i otoczenia. Kon-
trol¹ s¹ objête równie¿ instalacje elek-
tryczne i piorunochronne. Niektóre
z tych obowi¹zkowych kontroli wyma-
gaj¹ zajrzenia do ka¿dego mieszkania.
To nie „wœcibstwo”, ale ustawowy obo-
wi¹zek, dla zapenienia mieszkañcom
bezpieczeñstwa. Dlatego Spó³dzielnia
nieustannie prosi o nieutrudnianie wy-
konania czynnoœci sprawdzaj¹cych
i udostêpnianie swoich mieszkañ. Pro-
simy te¿ pamiêtaæ, ¿e wszelkie uster-
ki, które wskazane zostan¹ podczas
kontroli, wymagaj¹ niezw³ocznego usu-
niêcia. Dotyczy to szczególnie instala-
cji gazowej i urz¹dzeñ gazowych, któ-
rych niew³aœciwy stan techniczny mo¿e
byæ powodem tragedii (wybuchy, zatru-
cia tlenkiem wêgla).

Mieszkanie mo¿na remontowaæ, przerabiaæ, modernizowaæ tylko...

ZGODNIE
Z PRAWEM

BUDOWLANYM
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SPÓ£DZIELNIA
RZEMIEŒLNICZA

WIELOBRAN¯OWA
oferuje roboty

budowlane w zakresie
remontów mieszkañ,
dociepleñ budynków,

robót dekarskich.
Zapewniamy

rzetelne i fachowe
wykonanie robót

Rybnik ul. Wysoka 15/17
tel.: 032 - 422 31 33

0 601 495 958

Kompleksowa i fachowa obs³uga naszego Biura
- gwarancj¹ udanego wypoczynku!

Biuro Podró¿y

„V I T A  T O U R ”
poleca:

WCZASY - WYCIECZKI - KOLONIE
- POBYTY WEEKENDOWE

Piotr Kominek

44-286 Wodzis³aw Œl¹ski
Os. XXX-lecia 62c (obok poczty)
tel.: (032) 456-13-41, kom. 505-015-042

Zak³ad Ogólnobudowlany
Rêbacz Jan

 oferuje
remonty mieszkania

w zakresie malowania,
tapetowania, kafelkowania,

uk³adania paneli
pod³ogowych oraz

wylewek posadzkowych.
Nasza Firma oferuje

wykonanie prac fachowo
i profesjonalnie

Wodzis³aw Œl¹ski
Os. XXX-lecia 31/11
tel.: 032 - 455 31 76

� Obok niezwyk³ej atmosfery serwujemy wykwintne dania, zestawy miês

i surówek, a tak¿e wyj¹tkow¹  pizzê.

� Organizujemy bankiety, spotkania biznesowe, przyjêcia okolicznoœciowe

oraz oferujemy pe³ny zakres us³ug kateringowych i dowóz zamówionych dañ.

� Restauracja „PIWIARNIA WARKA” Wodzis³aw Œl. osiedle XXX-lecia 62c

PIRAMIDA, tel. (032) 456 68 20.

Restauracja

„PIWIARNIA WARKA”
-  to wyj¹tkowe miejsce, w którym
mo¿esz spotkaæ siê z przyjació³mi
i w ciekawy sposób spêdziæ wolny
czas. Mi³a atmosfera pozwoli ci siê
odprê¿yæ, a dodatkowo mo¿esz zo-
baczyæ wydarzenia sportowe, miê-
dzy innymi mecze pi³ki no¿nej.

Po rocznych przygoto-
waniach, w dniach 21-

22 listopada 2008 roku,
w Pa³acu Kultury i Nauki
w Warszawie, obradowa³
IV Kongres Spó³dzielczo-
œci. By³o to wielkie wyda-
rzenie  dla ca³ego ruchu
spó³dzielczego w naszym
kraju.

Kongres zgromadzi³ 455
delegatów z kilkunastu bran¿
spó³dzielczych, poœród któ-
rych byli tak¿e przedstawicie-
le spó³dzielczoœci mieszkanio-
wej. Wybrano nowe, 100-oso-
bowe Zgromadzenie Ogólne
Krajowej Rady Spó³dzielczej.
W jej sk³adzie jedn¹ czwart¹
cz³onków stanowi¹ spó³dziel-
cy mieszkaniowi. To nie dzi-
wi, bowiem w³aœnie „mieszka-
niówka” stanowi najwiêksz¹
grupê w polskim ruchu spó³-
dzielczym, tworzy j¹ oko³o 3,5
tysi¹ca spó³dzielni, o zaso-
bach ponad 3 milionów miesz-
kañ i bez ma³a 10 milionach
mieszkañców. Ale przecie¿ do
polskiego ruchu spó³dzielcze-
go nale¿¹ tak¿e spó³dzielnie
wiejskie: - „Samopomoc
Ch³opska”, Mleczarskie,
Ogrodniczo-Pszczelarskie,
Rolnicze Spó³dzielnie Pro-
dukcyjne, Spó³dzielnie Kó³ek
Rolniczych, Spó³dzielcze Gru-
py Producentów Rolnych, s¹
spó³dzielnie finansowe: - Ban-
ki Spó³dzielcze, Spó³dzielcze
Kasy Oszczêdnoœciowo-Kre-

dytowe, s¹ tak¿e spó³dzielnie
wytwórczo-us³ugowe: - Po-
wszechna Spó³dzielnia Spo-
¿ywców „Spo³em”, Spó³dziel-
nie Pracy i Us³ug, Spó³dziel-
nie Budowlane, Inwalidów i
Niewidomych, Spó³dzielnie
„Cepelia”, Spó³dzielnie Rze-
mieœlnicze, s¹ i wreszcie Spó³-
dzielnie Socjalne.

To tak wielki potencja³ go-
spodarczy i ludzki, ¿e drugie-
go takiego w Polsce nie ma.
Dlatego pilnie, wrêcz natych-
miast potrzeba, by znalaz³ w
naszym kraju swoje miejsce,
pe³noprawne - z sektorem
pañstwowym i prywatnym - we
wszystkich aspektach ¿ycia,
tak ekonomicznych, jak i
ustrojowych, politycznych i

spo³ecznych. Uwagi te stano-
wi³y kanwê dyskusji kongreso-
wej i przyjêtych na nim
uchwa³, w tym tej w sprawie
stanu spó³dzielczoœci w Rze-
czypospolitej Polskiej i kierun-
ków jej rozwoju w latach 2009-
2013.

Obok wskazania zadañ
dla œrodowiska spó³dzielcze-
go IV Kongres zwraca w niej
uwagê, ¿e rozwój spó³dzielczo-
œci jest nie tylko spraw¹ spó³-
dzielców, ale równie¿ pañstwa
odpowiedzialnego za rozwój
spo³eczno - ekonomiczny kra-
ju. Dlatego IV Kongres Spó³-
dzielczoœci Polskiej oczekuje
od polityki pañstwa m.in.: -
dobrego ustawodawstwa, sza-
nuj¹cego spó³dzielcz¹ autono-

miê i miêdzynarodowe zasa-
dy spó³dzielcze oraz sprawie-
dliwego i równoprawnego
traktowania w polityce kredy-
towej i podatkowej oraz za-
pewnienia równoprawnego
dostêpu do unijnych œrodków
pomocowych.

Honorowymi goœæmi Kon-
gresu m.in. byli: wicepremier
i minister gospodarki Walde-
mar Pawlak; wicemarsza³ek
Sejmu RP, Jaros³aw Kalinow-
ski; minister rolnictwa i roz-
woju wsi, Marek Sawicki.
Przedstawiciele w³adz, a tak-
¿e opozycyjni parlamentarzy-
œci,  deklarowali nowe, ¿ycz-
liwsze ni¿ dot¹d spojrzenie na
ruch spó³dzielczy.

O poszanowanie
dla spó³dzielczej autonomii
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D
opiero co ukaza³o siê (po
d³ugiej przerwie) czasopi-
smo naszej Spó³dzielni -

„Pod Wspólnym Dachem”,
a ju¿ wywo³a³o ono spore porusze-
nie. Zw³aszcza jeden z omówionych
tematów przyniós³ odzew w postaci
listów, telefonów i bezpoœrednich
uwag kierowanych do Zarz¹du. Ich
cech¹ jest to, ¿e odnosz¹ siê do kwe-

stii bezpiecznego zamieszkiwania.

Wprawdzie wszy-
scy korespondenci
uznaj¹ za s³uszne przy-
pomnienie warunków
dobrej wentylacji - jej
wp³ywu na bezpieczne
i zdrowe zamieszkiwa-
nie, ale stwierdzaj¹
(zdumiewaj¹co licznie
i zgodnie), ¿e ich proble-
mem nie s¹ warunki
w posiadanym mieszka-
niu. Ich te¿ interesuje -
a w³aœciwie niepokoi -
stan bezpieczeñstwa za-
mieszkiwania, ale cho-
dzi im o ca³kiem inne kwestie.

Spraw¹ wiod¹ca jest ma³a sku-
tecznoœæ s³u¿b porz¹dkowych - tak
policji jak i stra¿y miejskiej. - Nie wi-
daæ ich na naszych osiedlach - to
stwierdza niemal ka¿dy. A ju¿ na pew-
no nie sposób dostrzec mundurowych
w godzinach wieczornych lub noc-
nych. Czasem przemknie siê patrol
w aucie, ale o pieszych stró¿ach bez-
pieczeñstwa nie ma co mówiæ.

W nieustannej obecnoœci pomie-
dzy blokami, w penetrowaniu ró¿nych
zakamarków „wyrêczaj¹” ich za to
grupy nastolatków - i to p³ci obojga.
Ale oni maj¹ w tym zgo³a inne cele:
„poszumieæ”, popiæ alkohol, siêgn¹æ
po „prochy”, wywo³aæ awanturê
a nawet bójkê i w koñcu uwieczniæ
swoje „zami³owanie do sztuki” w ba-
zgro³ach na (zw³aszcza nowych!) ele-
wacjach spó³dzielczych budynków.

Pisze jeden z mieszkañców:
„Mam ju¿ 68 lat, wieczorami wypro-
wadzam psa, ale gdy widzê tak¹ gru-
pê wyrostków - omijam j¹ jak najda-
lej. Jakbym zobaczy³, ¿e paskudz¹
œcianê domu jakimiœ napisami, to
nerwy by mi „puœci³y” i musia³bym
zareagowaæ. Ale kto by mnie wspar³,
albo obroni³ przed tymi ³obuzami?
Mój ma³y kundelek? Nie mamy na
Piastów opieki ani policjantów, ani
stra¿ników.”

Dwie panie - s¹siadki, jak wyni-
ka z treœci korespondencji - uskar¿aj¹
si¹ na w³aœcicieli aut wje¿d¿aj¹cych
na chodniki, parkuj¹cych na trawie.
„Ludziom jednak coraz lepiej siê po-
wodzi. Tych aut jest wiêcej i  wiêcej.
No niech je maj¹. Ale niech nam
dadz¹ chodziæ bezpiecznie i nie roz-
grzebuj¹ aut pod oknami. Taki, co to
myœli, ¿e sam naprawi sobie auto, to
umie przez 4-5 godzin zapuszczaæ

motor, gazowaæ nim, gasiæ i znowu
zapuszczaæ, Do zwariowania...” Z tek-
stu listu wynika, ¿e na dodatek to te¿
s¹siad z bloku, tyle, ¿e o po³owê, albo
i wiêcej, m³odszy od zastraszonych
kobiet.

 Inny autor listu ¿ali siê na to,
¿e zosta³ zwymyœlany przez mê¿czy-
znê z osobowego samochodu, które -
w bia³y dzieñ - zatrzyma³o siê prawie
przy kontenerach ze œmieciami. Kie-
rowca nie wy³¹czy³ nawet silnika, pa-
sa¿er doœæ szybko wysiad³ z auta, wy-
ci¹gn¹³ dwa worki (chyba ze œmiecia-
mi, bo z czym by?) i rzuci³ je pod kon-
tener. Nawet nie do œrodka. Przecho-
dz¹cy akurat mieszkaniec - zdo³a³ za-
wo³aæ: „nie podrzucajcie nam œmie-
ci”. W odpowiedzi us³ysza³: - „za-
mknij siê ch...” i obaj panowie odje-
chali. „By³em tak zdenerwowany, ¿e
nawet nie zapamiêta³em rejestracji.
Ale czy by to coœ da³o? Wróci³em do
domu ca³y rozdygotany z bezsilnoœci.”

Kwestia podrzucania œmieci
i  bezkarnoœci tych co to czyni¹ - to
bardzo nabrzmia³y problem. Z listów,
a w³aœciwie ze skarg w nich zawar-
tych wynika, ¿e nie ma takiego osie-
dla w naszej Spó³dzielni, gdzie by nie
dochodzi³o do tego typu incydentów.
W podrzucaniu œmieci „specjalizuj¹
siê” osoby przyje¿d¿aj¹ce samocho-
dami. Wiele negatywnych uwag doty-

czy te¿ w³aœcicieli  najró¿niejszych
sklepów, którzy tak¿e zape³niaj¹ osie-
dlowe œmietniki czym popadnie, a nie
wiadomo, czy partycypuj¹ w kosztach
wywo¿enia œmieci.

 Wiadomo natomiast, ¿e od nas,
od spó³dzielców, firmy wywo¿¹ce nie-
czystoœci ¿¹daj¹ coraz wiêcej. Pod-
wy¿ki jakie zaserwowano nam w 2008
roku (w porównaniu do roku 2007)
by³y ogromne. S³u¿by Komunalne
Miasta Wodzis³aw Œl¹ski wprowadzi-

³y ponad 57% pod-
wy¿kê, spó³ka z o.o
„Naprzód” wywo¿¹-
ca œmieci z Pszowa,
Rydu³tów i os. D¹-
brówka podnios³a
op³aty o prawie 50%,
zaœ „Global Servis”
wywo¿¹cy odpady z
Radlina „zadowoli³
siê” 39% podwy¿k¹.

Od przysz³ego
roku koszty wywo¿e-
nia œmieci znowu
wzrastaj¹. Jednak

nie mo¿e tak byæ, ¿e spó³dzielcy bêd¹
p³aciæ te podwy¿szone kwoty znów za
siebie i za innych. Najwy¿szy czas, by
miasto - odpowiednimi uchwa³ami
Rady Miasta i rygorystyczn¹ ich re-
alizacj¹ - zlikwidowa³o  problem
„œmieciowych kuku³ek”, bo tak trze-
ba nazwaæ tych wszystkich, którzy li-
muzynami przewo¿¹ odpadki ze swo-
ich eleganckich czêsto domów - do
rejonu wielopiêtrowych bloków. No,
ale jeœli na osiedlach nie widaæ tych,
którzy maj¹ pilnowaæ porz¹dku i bez-
pieczeñstwa, to proceder ten bêdzie
trwa³ nadal.

Temu podrzucaniu (a w³aœciwie
przywo¿eniu œmieci) na nasze osie-
dla sprzyja tak¿e to, ¿e w³adze mia-
sta nie egzekwuj¹ od posiadaczy dom-
ków czy kamienic zawierania indywi-
dualnych umów na wywóz œmieci. Bo
to nie prawda, ¿e oni wszystko spa-
laj¹ w swoich piecach (chocia¿ fak-
tycznie - jak siê widzi i czuje dym
z kominów, to a¿ strach - czym oni
nas, i siebie te¿!, truj¹).

A zatem - kwestia bezpiecznego
mieszkania ma tak¿e wymiar finan-
sowy - bo owe „kuku³ki” podrzucaj¹c
nam swoje œmieci, okradaj¹ nas
z naszych pieniêdzy, które w coraz
wiêkszej iloœci musimy wydawaæ dba-
j¹c o czystoœæ i porz¹dek w naszych,
spó³dzielczych osiedlach.

Czego tak naprawdê bardzo chcemy?

Mieszkaæ
bezpiecznie!
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Przy œwi¹tecznym stole

Przy œwi¹tecznym stole rodzina zasiada,
ziêæ z teœciow¹ grzecznie i serdecznie gada
babcia zaœ bez przeszkód instruuje wnuki,
¿e im uczciwoœci trzeba i nauki…

Na œwi¹tecznym stole wêdlin i ciast du¿o,
poza tym s¹ flaszki, co weselu s³u¿¹.
Chwal¹ bez ustanku goœcie pani¹ domu,
nikt ¿adnej przykroœci nie robi nikomu…

Przy œwi¹tecznym stole kolêda rozbrzmiewa,
gapi¹ siê przez okno oœnie¿one drzewa,
zapewne siê dziwi¹, ¿e rodzina ca³a
w sielskiej atmosferze tutaj siê zebra³a…

********
Po œwi¹tecznym stole nie zosta³o œladu.
M¹¿ wrzeszczy na ¿onê znów podczas obiadu,
przedrzeŸniaj¹ babciê niegrzeczne wnuczêta.
Bo przecie¿ na reszcie skoñczy³y siê œwiêta!

Apoloniusz B. Cio³kiewicz

Bo¿e Narodzenie

Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Œwieci ka¿dy dom.
W zamyœleniu, uliczkami,
Idê, tul¹c œwiêtoœæ œwi¹t.

Wielobarwne w oknach b³yski
I zabawek kusi czar.
Radoœæ dzieci, œpiew ko³yski,
Trwa kruchego szczêœcia dar.

Wiêc opuszczam mury miasta,
Idê polom bia³ym rad.
Zachwyt w dr¿eniu œwiêtym wzrasta:
Jak jest wielki cichy œwiat!

Gwiazdy niby ³y¿wy krzesz¹
Œnie¿ne iskry, cudów blask.
Kolêd dŸwiêki niech ciê wskrzesz¹ -
Czasie pe³en Bo¿ych ³ask!

 Joseph von Eichendorff
T³umaczy³: ks. prof. Jerzy Szymik W. Gawron: Gwiazda Betlejemska. Drzeworyt.

Zawierzyli przeto
gwieŸdzie nad Betlejem,
ona im stajenkê
wskaza³a promieniem.

Emilia Berndsen

GWIAZDA TRZECH KRÓLI
Z dalekiego wschodu
piaskami pustyni,
jad¹ trzej królowie
bardzo ju¿ znu¿eni.

Od miasta do miasta
w s³onecznej spiekocie,
rozpytuj¹ wszêdzie
o królewskie Dzieciê.

Nikt jednak im wskazaæ
nie potrafi drogi:
w pa³acach Go nie ma,
bo to król ubogi.

*********************************

Œwi¹t naprawdê!!! weso³ych
¿yczy wszystkim Czytelnikom

Redakcja „Pod Wspólnym Dachem”

Tata pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby
œwiêety Miko³aj przyniós³
ci dwa komplety kolejki
elektrycznej?
- Bo ja te¿ chcê siê bawiæ,
kiedy jesteœ w domu.

***
Miêdzy przyjació³kami:
- Z jakiego zwierzaka jest
twoje futerko jakie dosta-
³aœ na gwiazdkê?
- Z ma³py!
- Wspania³e! Wygl¹dasz,
jakbyœ siê w nim urodzi³a!

***
Azorek mówi do Burka:
- Ju¿ nie mogê siê docze-
kaæ tych œwi¹t!
- Dlaczego?
- Nie doœæ, ¿e dostanê dwa
worki smakowitych koœci,
to jeszcze w Wigiliê o pó³-
nocy ludzkim g³osem bêdê
móg³ powiedzieæ swojemu
panu, co o nim myœlê!

***
Dwóch ch³opców spêdza
noc przed wigili¹ u dziad-
ków. Przed pójœciem spaæ,
klêkaj¹ przed ³ó¿kami
i modl¹ siê, a jeden z nich
ile si³ w p³ucach wo³a g³o-
œno:

- Modlê siê o nowy rowe-
rek, proszê ciê Boziu o
nowe ¿o³nierzyki, modlê
siê o nowy odtwarzacz
dvd...
Starszy brat pochyli³ siê
i szturchn¹³ go mówi¹c:
- Dlaczego tak krzyczysz?
Bóg nie jest g³uchy.
Na to ch³opiec:
- Nie, ale babcia jest.

***
Przedszkolak pyta kolegê:
- Co dosta³eœ na gwiazdkê?
- Tr¹bkê.
- A mówi³eœ, ¿e dostaniesz
œwietne prezenty!
- To super prezent! Dziêki
tr¹bce zarabiam codzien-
nie 10 z³otych!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, ¿ebym prze-
sta³ tr¹biæ!

***
W dzieñ wigilijny przez sa-
wannê afrykañsk¹ idzie
misjonarz i nagle spotyka
lwa. Przera¿ony modli siê:
- Bo¿e spraw, aby w to zwie-
rzê wst¹pi³y chrzeœcijañ-
skie uczucia.
I sta³ siê cud i lew przemó-
wi³ ludzkim g³osem:
- Bo¿e racz pob³ogos³awiæ
ten posi³ek, który za chwi-
lê spo¿ywa³ bêdê.
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Zapraszamy
do korzystania
z mo¿liwoœci

og³aszania siê w

„POD
WSPÓLNYM
DACHEM”

- Gazecie
Spó³dzielni

Mieszkaniowej
„ROW”

Informacji udziela
i og³oszenia przyjmuje

Dzia³ organizacji, spraw
samorz¹dowych i pra-
cowniczych SM „ROW”

tel. (032) 455 66 86
wew. 107

Mo¿liwe s¹ og³oszenia
czarno-bia³e

i pe³nokolorowe

DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.

informuje, ¿e dysponuje

wolnymi lokalami u¿ytkowymi

Wodzis³aw Œl¹ski:
ul. Przemys³awa 6 pow. u¿yt 208,94 m2

ul. Przemys³awa 9 pow. u¿yt. 165,81 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.  83,91 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt. 116,58 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.   65,10 m2

ul. Marklowicka 23 pow. u¿yt. 103,86 m2

ul. Marklowicka 23 pow. u¿yt.   33,84 m2

ul. Marklowicka 23 pow. u¿yt. 145,49 m2

Bli¿szych informacji o lokalach i warunkach najmu
mo¿na uzyskaæ

w Dziale Lokali U¿ytkowych SM „ROW”
44 - 300 Wodzis³aw Œl¹ski,

ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43
telefon (032) 455 66 86 wew. 127

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Poœrednictwa
przy
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

nr licencji 1314 - licencjonowanego poœrednika w obrocie nieruchomoœciami

44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43
Tel. (032) 455 24 04, Kom. 0 693 449 754

Czynne: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00, Wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
Œrody od 9:00 do 15:00, Pi¹tki od 7:00 do 14:00

U nas zawsze
rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz, sprzedasz, zamienisz, wynajmiesz!
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POZIOMO: 1. partner baleriny, 6. miasto w Wielkopolsce,
8. wejdziesz (albo wjedziesz) na ni¹ z Ustronia, 9. ciasto pieczone
na ro¿nie, 11. drzewo wiecznie zielone, 12. dawny sk³adacz czcio-
nek, 15. uzyskiwany za pracê, 19. do odka¿ania ran, 20. pomo¿e ci
w rozwi¹zywaniu problemów, 21. prorok ze Starego Testamentu,
22. omasta, 23. Pszczó³ka z dobranocki.

PIONOWO: 1. imiê aktora Bilewskiego, 2. rodzaj literacki,
3. autor dzie³a, 4. s³awny ilustrator m.in. bajek dla dzieci, 5. po-
siadacz rancza, 7. ... albo przewóz (w przys³owiu), 10. artystka
cyrkowa, 13. robotnik folwarczny, 14. „steruj¹” koniem, 16. miœ
lubi¹cy eukaliptusy, 17. potok zdecydowych s³ów, 18. ¿ona (i syno-
we!) starego Budrysa.

Po wpisaniu rozwi¹zañ do diagramu krzy¿ówki - prosimy od-
czytaæ HAS£O, które utworz¹ litery w polach oznaczonych dolny-
mi liczbami. I to has³o stanowi ostateczne rozwi¹zanie, które  pro-
simy oddawaæ w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w
pokoju nr 7. Poœród osób, które dostarcz¹ do 23 stycznia 2009 roku
prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿ko-
we ufundowane przez Wydawnictwo „URSA”.

ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-
300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
43. Godziny pracy: poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku  od 7:00 do 15:00, pi¹tki 7:00
do 14:00. Telefony: centrala - (032) 455 66 86; (032)
- 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (032)
456 39 05; dzia³ techniczny: (032) - 456 39 04; dzia³
rozliczeñ z cz³onkami: (032) 455 38 72; Biuro po-
œrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (032) 455
24 04.

ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-
300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
30, tel. (032) 455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW
i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXX-
lecia 62c, tel. (032) 456 47 10, (032) 456 51 80, godz.

� ADRESY � TELEFONY � WA¯NE INFORMACJE
pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00;
RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul. Plebiscytowa
48, tel. (032) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³-
ku do pi¹tku  od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (032) 72 91 040 czyn-
na: wtorki i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja
Radlin:  44 - 310 ul Korfantego 18  tel. 032 - 455 83
27 poniedzia³ki i czwartek od 11:00 do 13:00.

AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni
prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyj-
ne: Administracja Rydu³towy - 0 605 365 674, Ad-
ministracja Centrum - 0 607 041 129,  Administra-
cja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki - 0 601 857 402.
Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administra-
cji - elektryk - 0 609 442 461, dŸwigowiec - 0 601
858 176.

� ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ � ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ

POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzi-
s³awiu Œl¹skim redagowana i wydawana przez „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Mate-
ria³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adresem lub sk³adaæ je w admini-
stracjach osiedlowych. Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia
do gazety przyjmuje oraz  informacji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych
i pracowniczych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 7 w siedzibie Zarz¹du, tel.
(032) 455 66 86, wew. 107. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadaj¹.

NASZA
 KRZY¯ÓWKA

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥NIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W POPRZEDNIM WYDANIU
Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane

przez Wydawnictwo „URSA” otrzymuj¹ Renata Stempska,  Franci-
szek Pawlenka, Waldemar Reiss. Gratulujemy! Nagrody s¹ do od-
bioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacji, spraw samo-
rz¹dowych i pracowniczych,pokój nr 7.

4444422222 55555 66666 7777733333 88888 1818181818171717171716161616161313131313 151515151514141414141212121212111111111199999 101010101011111

7

15

9

6

1

10

11

1716 18

13

53 42

12

8

14

19

22

20

21

23

33333

44444

55555

66666

77777

88888

99999

1010101010 1111111111

1212121212

1313131313

1414141414

1515151515

1616161616

22222

1818181818

1717171717

11111



WIGILIJNY WIECZÓR

Przepis babciny

MOCZKA
Moczkê robi siê nie tylko w sam¹ wigiliê,
ale ju¿ dzieñ wczeœniej. Ok. 40 dkg pier-
nika (specjalnego - jaki jest na ten cel
w piekarniach przygotowywany, do na-
bycia w wielu ma³ych sklepach), pokro-
iæ na kawa³ki i zalaæ po³ow¹ butelki ciem-
nego s³odowego piwa. Dodaæ do tego trze-
ba ok. 10 dkg rodzynek, tyle samo mig-
da³ów (sparzonych, obranych ze skórki
i drobno posiekanych), z 5 dkg w³oskich
orzechów te¿ drobno posiekanych (nie na
miazgê!), 5-6 fig, cieniutko pociêtych,
w malutkie i krótkie paseczki oraz kilka
³y¿ek wiœni zalewanych spirytusem w cu-
krze (przygotowaæ nale¿a³o je latem, osta-
tecznie mo¿na je kupiæ). No i to wszystko
moczyæ przez ca³¹ noc. Od tego moczenia
jest nazwa zupy - moczka. Ju¿ w Wigiliê
æwieræ kilo suszonych, bezpestkowych œli-
wek namoczyæ w pó³ litra letniej wody
i potem króciutko je zagotowaæ. Po wy-
studzeniu œliwki posiekaæ, a wodê po nich
zachowaæ. Osobno zrobiæ wywar jarzyno-
wy (uwaga: zamiast pietruszki - koniecz-
nie! - pasternak) z marchwi¹, selerem,
por¹. Gotowaæ w nim dobrze wyczyszczo-
ne ³by karpi i ogony z p³etwami. Wywar
leciutko posoliæ (nigdy tak mocno jak
wywar na zwyk³¹ zupê!). Po przecedze-
niu i wystudzeniu jarzynowego wywaru
obraæ kawa³ki ryby - cz¹stki rybiego miê-
sa zostawiæ w wywarze. Dodaæ do niego
rozmoczon¹ miazgê jaka powsta³a z pier-
nika i bakalii, a tak¿e pociête œliwki i wlaæ
wywar z nich. Wcisn¹æ sok (bez pestek!)
z po³ówki cytryny, dodaæ ³y¿kê mas³a,
³y¿kê miodu (najlepiej lipowego lub wie-
lokwiatowego). Na lekkim ogniu ca³oœæ
zagotowaæ, kosztuj¹c i doprawiaj¹c do
smaku niewielkimi iloœciami soli, cukru,
dodatkowymi kroplami (tak - kroplami!)
miodu lub cytryny. Zupê podaje siê bar-
dzo ciep³¹, ale dla jej podgrzania nie na-
le¿y jej ponownie gotowaæ, bo nazbyt
zgêstnieje, a i tak ju¿ jest o konsystencji -
jak p³ynny kisiel. Od piernika, œliwek, ro-
dzynek i ciemnego piwa - moczka ma piêk-
ny, ciemnobr¹zowy kolor. Smacznego!

Kiedy na niebie zaœwieci pierwsza gwiazda - a dzie-
 ci, wnuki-prawnuki, przez szybê j¹ wypatruj¹ i nie

gapi¹ siê w ekran komputerowy (co bywa po¿yteczne,
kiedy s³u¿y wiedzy) lub co gorsza w ekran  telewizora
(uwaga: - og³upia!) - rodzina zasiada do wieczerzy wi-
gilijnej. Stó³ odœwiêtnie zastawiony. Jedno nakrycie
i jedno krzes³o - wolne. Dla niespodziewanego goœcia.
Dla tych, którzy duchowo mog¹ siê z obecnymi ³¹czyæ,
dla tych, którzy ju¿ na zawsze od nas odeszli, dla tych,
o których myœlimy…

Potrawy s¹ ju¿ na stole. - Wszystko jest bardzo
gorkie, dejcie pozór! - ostrzega babka. Waza

i pó³miski ustawione s¹ tak, by by³y w zasiêgu
rêki, bez odchodzenia po nie. - Tyn, co w wilijo
³od sto³u ³odyjdzie - prawi jak zawsze starzyk
- do roku nos ³opuœci! On tego, z racji wieku,
najbardziej siê boi, ale i wszyscy mê¿czyŸ-
ni, bo wiadomo - robota na kopalni
niebezpieczna, a jednemu z nich
dodatkowo grozi pobór do wojska.
Kobiety zadba³y wiêc, wieczerzê
rychtuj¹c, by nikt od sto³u nie
musia³ siê oddaliæ.

Ojciec rozpoczyna modlitwê,
matka czyta fragment Pisma

Œwiêtego - o tym jak to Pan Jezus
siê narodzi³, jak to nie by³o dla nie-
go miejsca w gospodzie i musia³
przyjœæ na œwiat w szopie pomiêdzy
bydlêtami, i jak go anio³owie paste-
rzom zwiastowali.
Wszyscy prze³amuj¹ siê z sob¹ op³at-
kiem. £zy siê w oczach œwiec¹. Na-
wet ojcu g³os siê za³amuje, gdy œci-
ska wszystkich po kolei i ¿yczy b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego przez ca³y
nadchodz¹cy rok. Matka - przyt³u-
mionym ze wzruszenia g³osem
mówi dwudziestoparoletniej ju¿
córce - a jo Ci ¿yca, cobyœ sie wyda-
³a…
Wreszcie rodzina zasiada do sto³u.
Znad obrusa unosz¹ siê zapachy
wigilijnego jad³a. Matka nalewa - do
podawanych sobie talerzy - Moczkê.
Od niej trzeba zacz¹æ. Jest tylko raz
w roku. Taka s³odziutka, taka aniel-
sko dobra, ¿e na pewno jest tak, jak
goda³a nie¿yj¹ca ju¿ starka - jak
bydymy w niebie, to zawdy moczka
tam bydymy jeœæ…
Potem kartofle, ca³e, nie „sztamfo-
wane”, piêknie obsypane drobno
siekan¹ naci¹ pietruszki. Jest jesz-
cze zieleñsza ni¿ ga³¹zki choinki sto-
j¹cej opodal. Karp - w m¹ce, jajku
i bu³ce - rumiano  wysma¿ony w ma-
œle, no i kapusta. Kiszona, gotowa-
na, z grzybami suszonymi i fasol¹.

Niykterzy dowaj¹ groch, ale jo wola fandzole, noj-
leprzi te bio³e i niy za wielkie - to babcia, te¿ jak co

roku, oznajmia. - Uwa¿ejcie na ³oœci - ostrzega jeszcze
ojciec.

A potem jest kompot z suszonych owoców i… ma-
 kówki! Sama rozkosz w gêbie. Bo to i mak, i ro-

dzynki, i orzechy, i migda³y, i kokosowe wiórki, i miód,
i rumu co nieco… Makówkowa uczta powtórzy siê jesz-
cze za… 13 dni. Na Trzech Króli. Taki rodzina ma oby-
czaj od pokoleñ. Drugie makówki - mo¿e nie tak boga-
te w bakalie - zamyka³y na stole okres Bo¿ego Naro-
dzenia. Chocia¿ do Matki Boskiej Gromniczej - co wie-
czór œpiewem kolêd zawsze siê go czci³o.

Wspólna modlitwa, „gibciutkie”
posprz¹tanie talerzy, misek,

szklanek i co by tam na stole siê nie
znalaz³o. Wieczerza skromna, jak to
w œl¹skiej, w górniczej od pokoleñ,
rodzinie. Skromna - bo gdzie¿ do
tych opiewanych „jaœniepañskich”
i „nowobogackich” a¿ 12 potraw?!.
Ale przecie¿ wieczerza obfita w sma-
kowitoœci. I zasobna - a to przecie¿
najwa¿niejsze - w wiarê, ¿e Nowo-
narodzony bêdzie wszystkim b³o-
gos³awi³, w ka¿dej chwili ¿ycia.
No i wreszcie prezenty oraz kolêdy.
„Bóg siê rodzi - moc truchleje” na-
samprzód i… na stoj¹co. Z szacun-
ku dla tego, co w³aœnie do nas przy-
chodzi jako ma³a Dziecina. Pije siê
kawê i „maszkyci”. Doroœli dostaj¹
po kieliszku „czegoœ mocniejsze-
go”. W tym dniu - coœ, jak ca³y wie-
czór, s³odkiego - ajerkoniak albo
wiœniówkê, specjalnie na tê chwilê
latem zrobione i le¿akuj¹ce.
Komu wiek i zdrowie pozwala -
idzie na pasterkê. Pogoda niewa¿-
na, chocia¿ o wiele milej iœæ po œnie-
gu, gdy gwiazdy i ksiê¿yc œwiec¹, ni¿
w deszczu, bo i on siê teraz zdarza.
- Piyrwej tego niy by³o - ocenia sta-
rzyk - nawet we wilijo œwiat siê po-
psowo³. Downi zawdy bo³ mroz
i to srogi. Woda nieroz w kokotkach
zamarz³a. A œniegu tak wiela, ¿e te,
co w familoku na dole mieszkali,
³okna mieli do pu szybow zasute.
Starzyk, co od 1922 roku przez pó³
wieku robiyli na kopalni - maj¹
dobr¹ pamiêæ. I nadziejê, ¿e w przy-
sz³ym roku, w maju, bêdzie obcho-
dzi³ swoje - wymarzone i wymodlo-
ne - 100 lat.
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