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Przeczytaj - zobacz

... w Spółdzielni pozostaje i wy-
datkowywana jest mniejsza część 
całej miesięcznej opłaty. Ona też 
powoli  i tylko w ostateczności wra-
sta...

- stwierdza się w artykule ,,Ile 
czynszu w czynszu’’

- czytaj na str. 6 

... W Spółdzielni opracowane zo-
stały trzy warianty możliwości dal-
szego prowadzenia termomoderniza-
cji Osiedla Piastów. Każdy wymaga 
zwiększenia odpisów na fundusz 
remontowy - co stanowić będzie ob-
ciążenia tamtejszych mieszkańców...

- można się dowiedzieć z artykułu 
,,Termomodernizacja - plany i dyle-
maty’’

- czytaj na str. 8

... za wszystkim stoją finanse ja-
kimi gminy (poprzez rady i burmi-
strzów lub prezydenta) dysponują 
i wydają. W trzech mniejszych mia-
stach chodzi o dziesiątki milionów 
złotych, zaś w Wodzisławiu Śl. o gru-
bo ponad setkę milionów. To nasze, 
obywatelskie pieniądze...

- pisze w: Wieściach ,,z pierwszej 
ręki’’ przezes Zarządu SM ,,ROW’’ 
Jan Grabowiecki

- czytaj na str. 3 - 4
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4 grudnia górnicy 
mają swoje święto 
- Barbórkę. Cieszą 

się z całorocznej pracy, 
dziękują swojej patronce. 
Ale to hucznię obchod-
zone niegdyś święto traci 
swój rozrnach, wdzięk  
a i chyba przede wszyst-
kim znaczenie. Stwi-
erdzenie to dotyczy (co 
smutne) naszego miasta 
- Wodzisławia Śląskiego.

Owszem, wielu wodzi-
sławian nadal pracuje  

BARBÓRKOWE 
WSPOMNIENIA
w gómictwie, ale juz poza 
miastem, w okolicznych 
kopalniach. Wszak je-
dyna wodzisławska Ko-
palnia Węgla Kamien-
nego ,,1 Maja” już nie 
istnieje. Pamiętamy, że 
symboliczny  ,,ostatni wóz 
węgla” wyjechał w niej 
na powierzchnię 8 marca 
2001 roku. Z tą datą ko-

palnia, zatrudniająca w 
najlepszych latach blisko 
7 tysięcy ludzi, przestała 
istnieć...

To pewnie dlatego ulice 
naszego miasta nie są  
już w ,,Barbórkę” przys-
trojone flagami w górni-
czych, zielono-czarnych 
barwach. Trudno też 
dostrzec górnika w galo-
wym mundurze z charak-
terystycznym pióropusz-
em, a górnicza orkiestra 

nię budzi nas jak kiedyś 4 
grudnia.

Warto dodać, że kopal-
nia ,,1 Maja’’ w tym roku 
świętowałaby swoje 50-le-
cie.

Być może owo 
półwiecze sprawiło, że 
kilku byłych pracowników  
tej kopalni - dziś już 
emerytów, postanowiło 

zorganizować spotkanie, 
coś na kształt  ,,Gómi-
czych Gwarków’’.

Od pomysłu do rea-
lizacji droga często jest 
daleka, ale tym razem 
zapał był na tyle silny, że 
zdołano zapiąć wszystko 
na ostatni guzik w ciągu 
kilku zaledwie dni. 

Spotkanie pod nazwą 
,,Barbórkowe wspomnie-
nia’’ odbyło się w sobotę 
11 grudnia 2010 roku, 

a patronował mu nowo 
wybrany przewodniczący 
Rady Miasta.

Do zajazdu ,,Cyganek’’, 
gdzie się zgromadzono, 
przybyła liczna rzesza 
wodzisławskich gwarków, 
w większości byłych pra-
cowników kopalni ,,1 
Maja”. Niektórym udało 
się ,,wbić’’ w galowe mun-
dury, co dokumentują 
fotografie. Ci zaś, co nieco  
,,wyrośli” z mundurów, 
przyszli w dowolnych, 
ale dostojnych strojach.  
W spotkaniu tym wzięli 
udział także zaprosze-
ni goście nie mający 
wcześniej na co dzień 
styczności z górnictwem.

Barbórkowy nastrój 
udzielił się wszystkim 
bardzo szybko, jako, że 
imprezę z wielką swadą 

i humorem poprowadził 
dobrze znany obecnym 
Marian Plewnia.

,,Barbórkowe wspom-
nienia” rozpoczęły się 
oczywiście uroczystym 
odśpiewaniem górni-
czego hymnu i złożeniem 
gwarkowej przysięgi. Po 
wypowiedzeniu jej roty 
nikt z obecnych, dotknięty 
rubasznym dowcipem, 
nie miał prawa się 
obrazić. Śpiewano sporo, 
wesoło i głośno górnicze 
i śląskie piosenki. Była 
też golonka i krupnioki. 
Słowem - coś dla duszy  
i ciała.

Rozchodzono się ze 
wzajemną obietnicą, a 
zarazem i nadzieją - do 
spotkania za rok.

Tekst i foto:
MARIAN BESZTERDA

W
WODZISŁAWIU

ŚLĄSKIM
BYŁA

KIEDYŚ
KOPALNIA...
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Wieści „z pierwszej ręki”Prezes Zarządu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

Osiedle XXX-lecia w zimowej szacie

Radny nie bezradny

Oczywiście mieliśmy też udział  
w wyborze radnych Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, ale w tym przy-
padku wyborem musieliśmy się dzie-
lić z innymi miastami ze wspólnego 
okręgu wyborczego. O władzy samo-
rządowej w mieście i powiecie de-
cydowaliśmy sami - my wyborcy, tu  
i teraz mieszkający w wymienionych 
miastach i powiecie. Wyniki wyborów 
są znane. Wiemy, którzy z radnych sa-
morządu terytorialnego   są członkami 
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, 
mieszkają po sąsiedzku w spółdziel-
czych zasobach. Znamy ich osobiście 

wie jest mowa o gminie, należy przez 
to rozumieć wspólnotę samorządową 
oraz odpowiednie terytorium”. Po-
tem ustawa wyjaśnia, że gminami są 
również miasta - takie jak czwórka 
naszych miast. 

To ustawowo gminy (miasta) są 
odpowiedzialne za zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej mieszkańców. To zadanie wła-
sne gmin, z którego nikt nie może ich 
zwolnić, a co najwyżej pomóc w wy-
pełnianiu zadań poprzez współpracę  
z nimi. W szczególności zadania wła-
sne gmin (przytaczam je dla przejrzy-
stości za tekstem ustawy i niektóre 
podkreślam wytłuszczeniem) obej-
mują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospo-
darki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodar-
ki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów oraz organizacji ruchu drogo-
wego,

3) wodociągów i zaopatrzenia  
w wodę, kanalizacji, usuwania  
i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  
i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbioro-
wego,

5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym 

ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa 

mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek 

gminnych i innych instytucji kultury 
oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami,

10) kultury fizycznej i turystyki, 
w tym terenów rekreacyjnych i urzą-
dzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bez-

pieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpożarowej i przeciw powo-
dziowej, w tym wyposażenia i utrzy-
mania gminnego magazynu przeciw-
powodziowego,

Stwierdzenie zawarte już w ty-
tule odnosi sie jednakowo 
do radnych – w samorządzie 

spółdzielczym, jak i do radnych  
w samorządzie terytorialnym.  
W Spółdzielni – to pochodzący ze 
społecznego wyboru członkowie 
Rad Osiedli i Rady Nadzorczej.  
W miastach i w powiecie – to rad-
ni, których 21 listopada 2010 roku 
wybraliśmy do Rad Miejskich (ma-
jących ustawowe uprawnienia rad 
gminnych) Pszowa, Radlina, Ryduł-
tów i Wodzisławia Śląskiego, a tak-
że radni wybrani do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego. 

lub tylko z widzenia. Ważne jest, by-
śmy jako spółdzielcy utrzymywali  
z nimi bliską więź (no i odwrotnie!). 
To w ich kompetencji – jako człon-
ków rad, czyli gremiów stanowiących 
prawo miejscowe – są najróżniej-
sze sprawy, dla nas życiowo ważne,  
z jakimi z reguły zwracamy się jako 
mieszkańcy do Spółdzielni, a które – 
w rzeczy samej – nie do właściwości 
SM „ROW”, a do rad miast lub powia-
tu należą.

Radny nie jest bezradny, bo 
ustawa sejmowa nadała władzy      
samorządowej przeogromne 

uprawnienia. Rzecz w tym, by rady  
i tworzący je radni, wykorzystywali 
swe prerogatywy zgodnie z potrzeba-
mi i oczekiwaniami społeczeństwa. 
Nakazuje to art. 23 ustawy o samo-
rządzie terytorialnym stwierdzający 
w pkt. 1.: „Radny obowiązany jest 
kierować się dobrem wspólnoty sa-
morządowej gminy.” Miejsce tu sto-
sowne, by przypomnieć nowo wybra-
nym radnym i szerokiej rzeszy ich 
wyborców, fundamentalne stwierdze-
nia rozpoczynające wspomnianą usta-
wę, a mianowicie jej art. 1 mówiący 
w pkt. 1: „Mieszkańcy gminy tworzą 
z mocy prawa wspólnotę samorządo-
wą.” oraz w pkt. 2: „Ilekroć w usta-

(Dokończenie na str. 4)
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Radny nie bezradny
(Dokończenie ze str. 3)

15) utrzymania gminnych obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicz-
nej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym 
zapewnienia kobietom w ciąży opieki 
socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechnia-
nia idei samorządowej, w tym tworze-
nia warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania 
programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej,

18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami 

pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościa-

mi lokalnymi i regionalnymi innych 
państw.

Prawda, że niezmiernie dużo?  
I zadań i możliwości. I za 
wszystkim stoją finanse, jakimi 

gminy (poprzez rady i burmistrzów 
lub prezydenta) dysponują i wydają. 
W trzech mniejszych miastach cho-
dzi o dziesiątki milionów złotych, zaś  
w Wodzisławiu Śl. o grubo ponad set-
kę milionów. To nasze, obywatelskie 
pieniądze, bo z najróżniejszych danin 
na rzecz miasta i państwa pochodzą. 
W naszym zatem interesie jest, by 
były celowo i racjonalnie wydawane.  
A czynić to będą właśnie nowo wybra-
ni radni uchwalając budżety miejskie, 
sumujące kwoty dochodów (ze wska-
zaniem ich źródeł) i wydatków (z pre-
cyzyjnym określeniem celów na jakie 
są przeznaczone).

Niektórzy kandydaci na radnych, 
w czasie kampanii prezentując swój 
program tak się w tym „zapalili”, że 
nawet sprawy absolutnie nie będące 
w kompetencji rady gminy umieszcza-
li w swoim programie. Przedmiotem 
kampanii stała się też sprzedaż na 
rzecz Spółdzielni działki po byłej bi-
bliotece na osiedlu XXX-lecia. Stało 
się to dla niektórych głównym, pro-
pagandowym „motorem” wyborczym, 
pomimo iż uchwała Rady Miasta z 25. 
03. 2010 roku mówi wprost, iż sprze-
daż następuje na potrzeby Spółdzielni.  
W mniemaniu owych kandydatów 
sprzedaż owej działki przez miasto 
każdej innej firmie, osobie - byleby 
nie dla potrzeb członków spółdziel-
ni - byłaby bardziej zasadna. Na-
wet wymyślono sobie na ten czas, iż  
w miejscu tym powstanie apartamen-
towiec, nie wiedząc o tym, że sprze-
daż działki na potrzeby statutowe 

spółdzielni jest korzystne dla spó-
dzielców, bo to oni (a nie propagan-
dziści wyborczy) będą decydowali 
o tym, co w tym miejscu powstanie. 
Rozsądek mieszkańców nie dał wiary 
podrzucanym anonimowym ulotkom - 
dowodzi rezultat głosowania.  

Nadeszła jednak pora, by przed-
wyborcze obietnice znalazły  
odzwierciedlenie w uchwala-

nych budżetach, których projekty (a 
więc opracowania możliwe do zmian)  
przygotowały ekipy władz, jakie za-
kończyły swoją kadencję. Oczywiście, 
nie wszystko da się zrobić „od ręki”, 
ale tego wywiązywania się z przedwy-
borczych obietnic trzeba pilnować od 
początku, a nie dopiero pod koniec 
kadencji. Nie jest bowiem satysfak-
cją dla żadnego z wyborców, że na-
stępnym razem, gdy miną cztery lata, 
zagłosują na kogoś innego. Przecież 
bezowocnie upłynie długi czas, w któ-
rym to, co obiecywano, co miało być 
zrobione – pozostało tylko w sferze 
papierowych i propagandowych słów.

Demokratyczny akt wyboru 
władz samorządowych został doko-
nany. Ale każdy z mieszkańców, two-
rzących (te ustawowe) wspólnoty sa-
morządowe, musi być świadom swej 
odpowiedzialności za podjętą perso-
nalną decyzję i pilnować, by ten, kogo 
obdarzyli zaufaniem, nie zawiódł ich. 
By rzeczywiście pracował dla dobra 
wspólnoty.

W każdym z naszych czterech 
miast spółdzielcy są bardzo znaczą-
cą liczebnie częścią tychże samorzą-
dowych wspólnot. Mają określone  
i znane potrzeby i oczekiwania. Do 
czołowych należy równe traktowanie 
mieszkańców domów spółdzielczych, 
komunalnych i prywatnych w róż-
norodnych opłatach. Potrzebne jest 
także osiągnięcie wyższego poziomu 
współdziałania władz samorządu te-
rytorialnego z władzami Spółdzielni, 
też przecież samorządowymi.

Każdy z tych samorządów ma 
swoje kompetencje. Te, dotyczące te-
rytorialnego – właśnie przytoczyłem, 
te odnoszące sie do spółdzielczego – 
są członkom SM „ROW” znane „od 
zawsze”, bo określone są w naszym 
Statucie. Są te uprawnienia wobec 
siebie niezależne, ale uzupełniająco 
– by użyć słowa „na czasie” – kompa-
tybilne. Każda decyzja władz samo-
rządu terytorialnego dotycząca ogółu 
obywateli danej miejscowości obejmu-

je oczywiście i wszystkich spółdziel-
ców. Ale decyzja władz spółdziel-
czych dotyczy nie ogółu mieszkańców 
danego miasta, a tylko społeczności 
spółdzielczej. Jako członkowie SM 
„ROW” jesteśmy – istotną wprawdzie 
– ale tylko częścią w całości. Bez nas 
jednak całość owa nie istnieje.

Do tego dochodzi jeszcze samo-
rząd powiatowy – ten na wyciągnięcie 
ręki w postaci Rady Powiatu (z Za-
rządem i Starostwem), a także woje-
wódzki, już nieco oddalony, w postaci 
Sejmiku. Zgodnie z zasadą pomocni-
czości – samorząd powiatu zajmuje 
się sprawami, jakie ustawowo nie są 
przypisane gminom, przekraczają ich 
możliwości, zaś samorząd wojewódz-
ki robi to, czego nawet powiaty nie są 
w stanie w pojedynkę zrealizować.

Zajmując się jednak tylko bli-
skim powiatem, wskazać trzeba (już 
nie taksatywnie cytując ustawę, ale 
praktycznie) na wykonywanie takich 
zadań ponad gminnych, jak m.in.: 
odpowiedzialność za służbę zdro-
wia (szpitale i przychodnie specjali-
styczne), organizacja i prowadzenie 
oświaty, pomocy społecznej, trans-
portu zbiorowego i dróg publicznych, 
przeciwdziałanie bezrobociu, ochro-
na praw konsumenta, kwestie doty-
czące geodezji, kartografii i katastru, 
ochrony przeciwpowodziowej i prze-
ciwpożarowej oraz obronności.

Wszystkie te gminne (miej-
skie) oraz powiatowe upraw-
nienia i zarazem obowiązki  

– codziennie dotykają każdego z nas.  
I właśnie ta powszechność sprawia, że 
tak ważną rangę posiadają nasi radni, 
jakich do samorządów terytorialnych 
wybraliśmy. Są władzą uchwałodaw-
czą i kontrolną. Wskazują zadania 
do podjęcia i sprawdzają stopień ich 
realizacji. A więc, jeśli chcemy, by 
coś zostało w mieście lub powiecie 
zrobione, winniśmy udać się do swo-
jego radnego. Jeśli naszym zdaniem 
„coś nie tak” jest wykonywane – to 
też powinniśmy udać sie do swojego 
radnego. I za każdym razem żądać 
konkretnej odpowiedzi na poruszone 
przez nas kwestie. To spowoduje, że 
również radny podobnie będzie sta-
wiał żądania wobec wykonawczych 
władz, odpowiednio - burmistrzów, 
prezydenta i starosty. 

Demokracja obejmuje nie tylko 
proces wyboru, ale i sprawowania 
władzy.
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Dla naszego zdrowia i także dla „zdrowia” naszych domów, potrzebna jest...

SPRAWNA WENTYLACJA

(Dokończenie na str. 7)

Zima już w pełni. Doświadczając dokuczliwe-
go chłodu na dworze, wszyscy chcemy mieć 
ciepło w mieszkaniach. Jest ono ważnym 

wyznacznikiem komfortu w jakim przychodzi nam 
żyć. A więc na początek bardzo wielu z nas zaczy-
na na potęgę uszczelniać okna i drzwi, ba – nawet 
zatykać wywietrzniki. W ten sposób zakłócona zo-
staje prawidłowa wentylacja lokali. A to jest – od 
początku trzeba to mocno podkreślić – poważne 
zagrożenie dla zdrowia, niekiedy także i życia 
mieszkańców. A nadto – inaczej rzecz tę ujmując, 
także dla „zdrowia” samego budynku, w którym 
mamy mieszkanie, a w nim to swoje ciepełko...

Zgłoszenia usterek  
w funkcjonowaniu wen-
tylacji w okresie letnim 
zdarzają sie rzadko, ale 
w miarę spadku tempe-
ratur wzrasta ilość takich 
zgłoszeń. Zdarza się, że 
sygnałem (zbyt późnym 
niestety) świadczącym  
o braku dostatecznej wen-
tylacji, są przypadki złego 
samopoczucia, zasłab-
nięć, utraty przytomności, 
a nawet życia.

W wymiarze mate-
rialnym zgłasza-
ne są w admini-

stracjach: zaparowanie 
szyb, ścian, pojawiająca 
się pleśń, a nawet powsta-
jące (rzadko, ale jednak) 
zagrzybienia. Spadające 
temperatury zewnętrzne 
powodują nasze prawi-
dłowe reakcje w postaci 
domykania okien i drzwi; 
dzięki nowszym technolo-
giom, coraz lepiej izolują-
cych i szczelniejszych. Są 
jednak sytuacje w których 
rozsądek i roztropność  
w trosce o zdrowie i życie, 
a także komfort zamiesz-
kiwania, powinny zwycię-
żać z brakiem wyobraźni 
oraz przesadną oszczęd-
nością ciepła i portfela.

W tym kontekście nie-
prawidłowe jest:

• zasłanianie w całości 
lub części kratek wentyla-
cyjnych,

• „zalepianie” na-
wiewników okiennych po-
wodujące ich nieprawidło-
we działanie,

• przesadne, dodat-
kowe doszczelnianie, a 
nawet zaklejanie „na głu-
cho” okien,

• nadmierne uszczel-
nianie drzwi wejściowych 
do lokali.

Niedopuszczalne jest 
stosowanie lokalowych 
wentylacji wywiewnych  
w mieszkaniach wyposa-
żonych w gazowe kuchen-
ki i podgrzewacze wody, 
w których zastosowano 
grawitacyjne odprowadze-
nie spalin do przewodu 
kominowego. Używanie 
takich  wentylatorów czę-
stokroć może spowodować 
„przepychanie” naszych 
spalin czy też nieprzyjem-
nych zapachów do innych 
pomieszczeń w naszym 
mieszkaniu lub sąsied-
nich w pionie lokali, po-
wodując zagrożenie utraty 
zdrowia i życia, a już na 
pewno dyskomfort.

Zdarza sie, że przy-
czyną złego wentylowa-
nia lokalu – szczególnie  
w budynkach z natural-

nym tj. grawitacyjnym sys-
temem wentylacji – jest 
jego szczelne „zapuszko-
wanie” oraz – co nierzad-
ko sie zdarza – jednocze-
sne zbyt duże schłodze-
nie. Może to doprowadzić 
nawet do tego, że to do na-
szego mieszkania trafiają 
cudze spaliny, wyziewy  
i „zużyte” powietrze, po-
nieważ sami nierozważnie 
powodujemy odwrócenie 
kierunku przepływu tego 
powietrza pozbawione-
go tlenu, a jednocześnie 
nasyconego szkodliwymi  
i nieprzyjemnymi gazami.

Pamiętajmy też, że 
we wszystkich po-
mieszczeniach w 

których przebywamy, nie-
zbędne jest umożliwienie 
wymiany powietrza „zu-
żytego”, zanieczyszczone-
go, na powietrze świeże, 
doprowadzane z zewnątrz 
budynku. Trzeba mieć na  
uwadze i to, że dla nor-
matywnie poprawnego 
funkcjonowania wentyla-
cji i dla naszego zdrowia, 
musimy jednocześnie za-
pewnić możliwość „ode-
ssania” z naszego lokalu 
tej samej ilości „zużytego” 
powietrza jaka powinna 
być „wessana” do nasze-
go mieszkania z zewnątrz, 
jako świeże, niezbędne do 
życia i poprawnego funk-
cjonowania urządzeń np. 
spalających gaz.

Dla przykładu norma 
taka wynosi:

• 30 m3/godzinę dla 
kuchni z oknem, wyposa-
żonej w kuchenkę elek-
tryczną, w której przeby-
wają trzy osoby, 

• 50 m3/godzinę dla 
kuchni jak wyżej, w któ-
rej przebywa więcej niż 3 
osoby, 

• 70 m3/godzinę dla 

kuchni j.w. wyposażonej  
w kuchenkę gazową,

• 50 m3/godzinę dla 
łazienki z WC,

• 30 m3/godzinę dla 
WC, itd.

Obowiązkiem insty-
tucji budujących 
budynki mieszkal-

ne i użytkowe, a w dal-
szej kolejności eksploatu-
jących te budynki – więc  
i naszej Spółdzielni –  jest 
zapewnienie technicznych 
możliwości dostatecznej 
wymiany zużytego powie-
trza i spalin na odpowied-
nią ilość świeżego powie-
trza. I to zostało zrobione.

Mają temu służyć 
sprawne przewody komi-
nowe, sprawne wentyla-
tory wyciągowe przy wa-
riancie wentylacji mecha-
nicznej, stosowanie sto-
larki okiennej i drzwiowej  
z funkcją mikrowentylacji 
oraz możliwością rozsz-
czelniania.

Nadto, tam gdzie to 
jest wskazane, jako uzu-
pełnienie w celu podnie-
sienia sprawności wenty-
lacji, zalecany jest montaż 
różnego typu nawiewni-
ków okiennych. Nawiew-
niki w ostatnich latach są 
coraz bardziej popularne 
i doceniane jako urządze-
nia skutecznie zwiększa-
jące sprawność systemu 
wentylacyjnego lokali. 
Zasadniczymi typami na-
wiewników okiennych, 
znajdującymi najczęstsze 
zastosowanie są:

• nawiewniki higroste-
rowalne automatycznie, 
reagujące na zmiany wil-
gotności powietrza w po-
mieszczeniach, otwierając 
lub przymykając przepust-
nice;
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Przeliczmy to razem - nie ma nawet 36%!

Ile  czynszu  w...   czynszu?
Opłata za mieszka-

nie, której termino-
we płacenie (do 20 

dnia każdego miesiąca) jest 
i ustawowym, i statutowym 
obowiązkiem, jest co pe-
wien czas podwyższana. 

Potoczna ocena takiego 
faktu sprowadza się na ogół 
do stwierdzenia: Spółdziel-
nia znów podniosła czynsz! 
Spółdzielnia, bo przecież 
do jej kasy, na jej konto 
wnosimy należne opłaty. 
Tymczasem prawda jest 
inna i wcale nie potwierdza 
tego, co sobie wielu sądzi, 
gdy dostaje nowe stawki 
czynszowe.

Służby finansowe SM 
„ROW” kierowane przez 
Iwonę Kołeczko zastępcę 
prezesa Zarządu ds. eko-
nomiczno-finansowych, 
przygotowały statystyczne 
wyliczenia ile tak napraw-
dę – na co i za co płacimy 
co miesiąc. Zgodnie z zasa-
dami statystycznych uśred-
nień przyjęto jednolite zało-
żenie, że wyliczenia dotyczą 
mieszkań o powierzchni 50 
m2, które zamieszkują trzy 
osoby.

Spróbujmy poświęcić 
nieco czasu i wysiłku dla 
prześledzenia tych wyli-
czeń – zilustrowane obok 
stosownymi wykresami. Za-
stanówmy się wspólnie: ile 
tak naprawdę jest „czynszu 
w czynszu”- czyli ile z tego, 
co miesięcznie wpłacamy 
pozostaje w Spółdzielni,  
a ile przekazuje ona instytu-
cjom zewnętrznym, wystę-
pując w takim przypadku 
jedynie w roli darmowego 
inkasenta należności.

Omówimy dwa przykła-
dowe mieszkania – jedno 
w domu bez wind, drugie 
w budynku z windami. Te 
urządzenia i wysokość do-
mów mają bowiem bardzo 
istotny wpływ na wielkość 
opłaty za mieszkanie. Owe 
statystyczne trzy osoby, za-
mieszkujące taki sam lokal, 

ale - w dwu tak różnych bu-
dynkach - płacą odmienne 
czynsze, bowiem generowa-
ne są zgoła różne koszty.

Składniki opłaty czyn-
szowej ponoszonej  
w domach bez dźwi-

gów są następujące:
• eksploatacja i utrzy-

manie nieruchomości: 
80,00 zł; 

• fundusz remontowy: 
78,50 zł;

• podatek od nierucho-
mości i gruntu oraz wie-
czyste użytkowanie terenu: 
7,50  zł;

• energia elektryczna: 
4,50 zł;

• ubezpieczenie mająt-
ku: 1,50 zł;

• ubezpieczenie miesz-
kania: 2,50 zł;

• antena zbiorcza: 7,00 
zł;

• wywóz nieczystości 
stałych: 18,90 zł;

• woda zimna i odpro-
wadzenie ścieków: 31,50 zł;

• podgrzanie wody: 
33,00 zł; 

• centralne ogrzewanie: 
219,50

Razem: 484,40 złotych. 
Z tego: w Spółdzielni pozo-
staje tylko 158,50 zł, nato-
miast 325,90 zł Spółdziel-
nia przekazuje na zewnątrz.

Przyjrzyjmy się teraz 
składnikom opłaty 
czynszowej w do-

mach z dźwigami. Są one 
takie:

• eksploatacja i utrzy-
manie nieruchomości: 
83,00 zł;

• fundusz remontowy: 
78,50 zł;

• podatek od nierucho-
mości i gruntu oraz wieczy-
stego użytkowania terenu:  
7,50 zł;

• energia elektryczna: 
10,50 zł;

• ubezpieczenie mająt-
ku: 1,50 zł;

• ubezpieczenie miesz-
kania: 2,50 zł;

• antena zbiorcza: 7 zł; 
• wywóz nieczystości 

stałych: 18,90 zł;
• woda zimna i odpro-

wadzenie ścieków: 31,50 zł; 
• podgrzanie wody:  

33,00 zł;
• centralne ogrzewanie:  

219,50 zł;
• eksploatacja dźwigów:  

9,30 zł;
• fundusz remontowy 

dźwigów: 13,50 zł; .
Razem: 516,20 zł. To 

jest o 107,65 zł więcej niż 
w domu bez wind (więc 
niskim). I z tej sumy tyl-
ko 184,30 zł pozostaje  
w Spółdzielni, zaś 331,90 
zł odprowadzane jest na ze-
wnątrz.

W tym miejscu dodać 
koniecznie i wy-
jaśnić trzeba, że 

za tę usługę poboru należ-
ności i ich odprowadzenia 
Spółdzielnia nie otrzymuje 
ekwiwalentu finansowego. 
A przecież wykonywana jest 
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(Dokończenie ze str. 5)

Sprawna wentylacja
• równie dobry efekt 

gwarantuje zapewnienie 
stałego, długotrwałego 
dopływu świeżego powie-
trza,  np. poprzez mikro 
uchył okien (tzw. funkcja 
rozszczelniania w nowsze-
go typu oknach z pcv oraz 
drewnianych nowej gene-
racji);

• czynne reagowa-
nie na złe samopoczucie, 
odczuwanie duszności, 
wysokiej wilgotności, za-
wilgocenia szyb i ścian, 
pojawiające  się wykwity 
pleśni czy też zagrzybień; 

• przeanalizowanie 
swoich zachowań w za-
kresie korzystania z do-
stępnych urządzeń wen-
tylacyjnych oraz rozsądne, 
optymalne gospodarowa-
nie ciepłem, tzn. nie do-
prowadzanie do zbytniego 
schładzania pomieszczeń 
i lokali.

Oczywiście wszyscy 
wiemy, że ciepło 
jest stosunkowo 

drogie i należy je sza-
nować, ale czyż zdrowie  
i życie nie są bezcenne  
i wszystko co je chroni jest 
nie do przecenienia?! Je-
śli mimo podejmowanych 
prawidłowych działań nie 
następuje poprawa, po-
winniśmy problemy z uzy-
skaniem prawidłowej wy-
miany powietrza zgłaszać 
jak najrychlej do admini-
stracji.

Dla jeszcze większego 
bezpieczeństwa można,  
a nawet wskazane było-
by, zamontowanie już do-
stępnych na rynku czujni-
ków tlenku węgla (czadu)  
i czujników zwiększonego  
stężenia gazu w lokalach, 
no ale to już jest dodatko-
wy wydatek od kilkudzie-
sięciu do kilkuset złotych.

Nie da się żyć bez po-
wietrza! Nie odgradzajmy 
się od jego świeżego do-
pływu z dworu. Można to 
wszystko czynić z rozsąd-
kiem i bez nadmiernych 
kosztów.  

• nawiewniki ciśnie-
niowe, automatycznie re-
agujące na zmiany różni-
cy ciśnienia na zewnątrz 
i wewnątrz lokalu przez 
otwieranie lub przymyka-
nie przepustnicy np. przy 
silnym wietrze;

• nawiewniki ręcznie 
regulowane  przez użyt-
kownika, uzależnione od 
jego pamieci i reakcji.

Trudno nie wspo-
mnieć o tym, że 
zapewnieniu pra-

widłowej wentylacji służą 
obowiązkowo przepro-
wadzane okresowe kon-
trole, dokonywane przez 
zarządcę. Chodzi o sys-
tematyczne sprawdza-
nie  szczelności instala-
cji gazowych w lokalach,  
a także kontrole drożności 
i skuteczności wentylacji 
(w zakresie  sprawności 
przewodów kominowych) 
dokonywane w lokalach 
przez kominiarzy.

Użytkownikom lokali 
pozostaje tylko, albo... aż! 
należyta dbałość o stan 
swojego samopoczucia, 
zdrowia oraz zachowanie-
instynktu samozachowaw-
czego w postaci ochrony 
życia swojego, swoich 
współmieszkańców i są-
siadów.

O tym czego nie wolno 
robić w związku z tym już 
było, teraz o tym, co robić 
należy dla zapewnienia 
prawidłowej wentylacji po-
mieszczeń i lokali. Trady-
cyjnie dobrym sposobem 
jest:

• częste, intensywne, 
krótkotrwałe  przewie-
trzanie - wówczas pamię-
tajmy o absolutnej ko-
nieczności uprzedniego  
zakręcenia kaloryferów,  
gdyż inaczej rozgrzewają 
się one na potęgę dla na-
tychmiastowego wyrówna-
nia temperatury, co jest i 
nieskuteczne i kosztowne;

konkretna praca, do której 
zatrudnieni są ludzie nie 
„w czynie społecznym”, 
ale na zasadzie normalnej 
umowy o pracę i przez to 
wynagradzani. To są rze-
czywiste koszty, które nie 
są Spółdzielni zwracane.

Taki system zbierania 
inkasa i odprowadzania go 
jest reliktem z minionej 
epoki. W gospodarce rynko-
wej przecież nic nie dzieje 
się za darmo. Wszystko ma 
swoją cenę. A tymczasem 
od spółdzielni mieszkanio-
wych (dotyczy to bowiem  
ich to wszystkich w całym 
w kraju) wymaga się bez-
płatnego świadczenia usług 
na rzecz... prywatnych prze-
cież firm, dostarczających 
wodę, ciepło, prąd, odbie-
rających ścieki, wywożą-
cych śmieci.

Zróbmy jeszcze jed-
no wyliczenie. Jeśli 
w domach bez wind 

kwota 484,40 zł stanowi 
100% opłaty za mieszkanie, 
to pozostające jako czynsz 
w Spółdzielni 158,50 zł sta-
nowi tylko 32,72%, zaś po-
zostałe, odprowadzane na 
zewnątrz i od Spółdzielni 
niezależne 325,90 zł stano-
wi aż 67,28%.

I policzmy to samo  
w budynkach z windami, 
gdzie: 561,20 zł stanowi 
100% opłaty miesięcznej za 
mieszkanie, więc pozostają-
ce w Spółdzielni 184,30 zł 
stanowi 35,70%, a odprowa-
dzane na zewnątrz 331,90 
zł to 64,30% całości.

Zastrzec tu trzeba, że 
w porównywalnych bu-
dynkach opłaty pomiędzy 
tymi domami różnią się np.  
z tytułu centralnego ogrze-
wania, gdzie zaliczki usta-
lane są w zależności od zu-
życia ciepła w danym węźle 
cieplnym. Różnice są też  
w energii elektrycznej - w 
budynkach z dźwigami 
jej zuzycie jest oczywiście 
wieksze z tytułu pobo-
ru energii przez dźwigi. 
W każdym jednak z nich, 
opłaty które zależne są od 
Spółdzielni, nie przekra-
czają 36%.

W ten oto sposób doko-
naliśmy analizy owej zawar-

tości „czynszu w  czynszu”. 
W obu przypadkach w Spół-
dzielni pozostaje i wydat-
kowana jest mniejsza część 
całej miesięcznej opłaty. 
Ona też powoli i tylko  
w ostateczności wzrasta. 

Gospodarskie licze-
nie się z każdą złotówką,  
z każdym groszem – jest ka-
nonem działania Zarządu  
i administracji SM „ROW”, 
a na straży tego stoją  
i bacznie kontrolują organy 
spółdzielczego samorządu 
- Rady Osiedli i Rada Nad-
zorcza, wybrane przecież 
przez spółdzielców z grona 
członków. A któremu człon-
kowi Spółdzielni zależy 
na tym, by samemu sobie 
czynsz podnosić?!

Co innego jest z firmami 
zewnętrznymi.  One stosu-
ją wobec Spółdzielni swój 
dyktat, często skrajnie mo-
nopolistyczny. Wprowadza-
ne co rusz to wyższe staw-
ki nie są ze Spółdzielnią  
w żaden sposób uzgad-
niane, negocjowane. Ot – 
po prostu do Spółdzielni 
przekazywana jest tylko 
lakoniczna informacja, że 
z dniem taki a takim, obo-
wiązywać będą takie i takie 
stawki. Za każdym razem 
wyższe.

Z nowym rokiem spo-
dziewać się można kolej-
nych podwyżek za energię 
elektryczną i ciepło. Już je 
awizują w swych doniesie-
niach codzienne publika-
tory. Gdy zostaną wprowa-
dzone, gdy znajdą potem 
swe odbicie w nowych – siłą 
rzeczy podwyższonych – 
opłatach miesięcznych za-
mieszkanie, nie mówmy, 
ot tak sobie: znów Spół-
dzielnia podwyższyła nam 
czynsz.

Sprawdzajmy uważ-
nie co tak naprawdę 
znów „podskoczy”. 

Bo przecież – jak wykazuje 
to nasze wspólne, długie  
i żmudne (ale konieczne) 
wyliczenie: „czynszu w 
czynszu” nie ma nawet 36% 
tego co każdego miesiąca 
płacimy. Główne koszty 
i podwyżki są poza Spół-
dzielnią.  
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TERMOMODERNIZACJA

Na Osiedlu Piastów

Rysunek kolorystyki nowej elwacji

R
uszy³a termomodernizacja
wielkiego budynku przy ul.
Przemys³awa 12 na osiedlu

Piastów. To konsekwentna realizacja
dotychczasowych i dawno zatwier-
dzonych planów Spó³dzielni. Przy
bocznej œcianie stanê³y ju¿ rusztowa-
nia. Oczywiœcie roboty - ze wzgledu
na warunki pogodowe - bêd¹ mia³y
swój fina³ dopiero w przysz³ym roku.

Koszty termomodernizacji tego bu-
dynku (weg³ug przetargu) wynosz¹ 2 mln
26.960 z³. •ród³ami finansowania s¹:
œrodki w³asne Spó³dzielni w wysokoœci
548.354 z³ (ju¿ wydatkowano 22.791 z³
na koszty przygotowania - audyt i doku-

mentacjê), a tak¿e po¿yczka z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln
478.606 z³ (w tym 205.281 z³ na ca³oœæ
kosztów demonta¿u i unieszkodliwienia
p³yt elewacyjnych).

Pisz¹c o tym wielkim przedsiêwziê-
ciu przypomnieæ trzeba, ¿e korzystanie
z po¿yczek ekologiczncyh WFOŒiGW jest
wielce korzystne. Ni¿ej oprocentowane od
kredytów bankowych, s¹ - przy termino-
wym zakoñczeniu przewidzianych robót
i równie¿ terminowych sp³atach rat - w
po³owie umarzane, zaœ uzyskane w ten
sposób przez Spó³dzielniê pieni¹dze zo-
staj¹ przez ni¹ wykorzystane na kolejne
proekologiczne zadania.

Wraz z termomodernizacja budyn-
ku przy ul. Przemys³awa 12  koñczy siê
dotychczasowy program dociepleñ. Za-
rz¹d i Rada Nadzorcza stoj¹ przed dyle-
matem - co czyniæ dalej?

W Spó³dzielni
opracowane zosta³y
trzy warianty mo¿liwo-
œci dalszego prowadze-
nia termomodernizacji
Osiedla Piastów.

Ka¿dy wymaga
zwiêkszenia odpisów
na fundusz remontowy
- co stanowiæ bêdzie
obci¹¿enia tamtej-
szych mieszkañców.
Oto owe propozycje:

�  wariant I. -
przy zwiêkszonym od-
pisie na fundusz re-
montowy o 0,80 z³/m2

Prace dociepleniowe-moderniczacyjne budynku przy
ul. Przemys³awa 12 w³aœnie rozpoczêto

w przypadku budynków niskich zakoñ-
czenie termomodernizacji nast¹pi³oby w
roku 2024, a budynków wysokich w roku
2020;

� wariant II. zak³ada odpis remon-
towy zwiêkszony o 1,00 z³/m2 i  zakoñ-
czenie prac w budynkach niskiech w roku
2022, a w przypadku budynków wysokich
w roku 2019;

� wariant III. zak³ada zwieksznie
odpisu remontowego o 1,50 z³/m2 i za-
koñczenie termomodernizacji budynków
niskich w roku 2020, zaœ budynków wy-
sokich w roku 2017.

Kalkulacjê tê dla wszystkich  wa-
riantów Zarz¹d sporz¹dzi³ na podstawie
kosztów roku bie¿¹cego, przyjmuj¹c war-
toœci cen materia³ów i us³ug na dzieñ 30.
08. 2010 r.

Propozycje te ocenia³a ju¿ wstêpnie
Rada Nadzorcza. W wypowiedziach

cz³onków Rady podkreœlano, i¿ wartoœæ
z³otówki za kilka lat zapewne ulegnie
zmianie (istnieje te¿ prawdopodobieñ-
stwo wejœcia Polski do strefy waluty
euro), st¹d nale¿y przypuszczaæ i¿ porów-
nywalne koszty  bêd¹ wy¿sze od spodzie-
wanych. Zauwa¿ono te¿, ¿e obecne zasa-
dy pozyskiwania œrodków z WFOŒiGW,
jakie uwzglêdniono w opracowanych wa-
riantach tak¿e mog¹ byæ zmienione. Dla-
tego - konkludowano - zachodzi ryzyko,
i¿ pomimo dodatkowych wp³at na fun-
dusz remontowy przez mieszkañców
(obojêtnie, w którym wariacie) realiza-
cja termomodernizacji i tak za kilka lat
mo¿e byæ w¹tpliwa. Jak odnios¹ siê wów-
czas do tego mieszkañcy? Jednoczeœnie
podkreœlono, ¿e bez korzystania ze œrod-
ków zewnêtrznych termomodernizacja
w tym jest w ogóle niemo¿liwa.

A co o tym s¹dzi
ogó³ mieszkañców?

Publikacj¹ t¹
SM „ROW” rozpoczyna
spo³eczn¹ konsultacjê.
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TERMOMODERNIZACJA

Na Osiedlu Piastów

Rysunek kolorystyki nowej elwacji

R
uszy³a termomodernizacja
wielkiego budynku przy ul.
Przemys³awa 12 na osiedlu

Piastów. To konsekwentna realizacja
dotychczasowych i dawno zatwier-
dzonych planów Spó³dzielni. Przy
bocznej œcianie stanê³y ju¿ rusztowa-
nia. Oczywiœcie roboty - ze wzgledu
na warunki pogodowe - bêd¹ mia³y
swój fina³ dopiero w przysz³ym roku.

Koszty termomodernizacji tego bu-
dynku (weg³ug przetargu) wynosz¹ 2 mln
26.960 z³. •ród³ami finansowania s¹:
œrodki w³asne Spó³dzielni w wysokoœci
548.354 z³ (ju¿ wydatkowano 22.791 z³
na koszty przygotowania - audyt i doku-

mentacjê), a tak¿e po¿yczka z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w kwocie 1 mln
478.606 z³ (w tym 205.281 z³ na ca³oœæ
kosztów demonta¿u i unieszkodliwienia
p³yt elewacyjnych).

Pisz¹c o tym wielkim przedsiêwziê-
ciu przypomnieæ trzeba, ¿e korzystanie
z po¿yczek ekologiczncyh WFOŒiGW jest
wielce korzystne. Ni¿ej oprocentowane od
kredytów bankowych, s¹ - przy termino-
wym zakoñczeniu przewidzianych robót
i równie¿ terminowych sp³atach rat - w
po³owie umarzane, zaœ uzyskane w ten
sposób przez Spó³dzielniê pieni¹dze zo-
staj¹ przez ni¹ wykorzystane na kolejne
proekologiczne zadania.

Wraz z termomodernizacja budyn-
ku przy ul. Przemys³awa 12  koñczy siê
dotychczasowy program dociepleñ. Za-
rz¹d i Rada Nadzorcza stoj¹ przed dyle-
matem - co czyniæ dalej?

W Spó³dzielni
opracowane zosta³y
trzy warianty mo¿liwo-
œci dalszego prowadze-
nia termomodernizacji
Osiedla Piastów.

Ka¿dy wymaga
zwiêkszenia odpisów
na fundusz remontowy
- co stanowiæ bêdzie
obci¹¿enia tamtej-
szych mieszkañców.
Oto owe propozycje:

�  wariant I. -
przy zwiêkszonym od-
pisie na fundusz re-
montowy o 0,80 z³/m2

Prace dociepleniowe-moderniczacyjne budynku przy
ul. Przemys³awa 12 w³aœnie rozpoczêto

w przypadku budynków niskich zakoñ-
czenie termomodernizacji nast¹pi³oby w
roku 2024, a budynków wysokich w roku
2020;

� wariant II. zak³ada odpis remon-
towy zwiêkszony o 1,00 z³/m2 i  zakoñ-
czenie prac w budynkach niskiech w roku
2022, a w przypadku budynków wysokich
w roku 2019;

� wariant III. zak³ada zwieksznie
odpisu remontowego o 1,50 z³/m2 i za-
koñczenie termomodernizacji budynków
niskich w roku 2020, zaœ budynków wy-
sokich w roku 2017.

Kalkulacjê tê dla wszystkich  wa-
riantów Zarz¹d sporz¹dzi³ na podstawie
kosztów roku bie¿¹cego, przyjmuj¹c war-
toœci cen materia³ów i us³ug na dzieñ 30.
08. 2010 r.

Propozycje te ocenia³a ju¿ wstêpnie
Rada Nadzorcza. W wypowiedziach

cz³onków Rady podkreœlano, i¿ wartoœæ
z³otówki za kilka lat zapewne ulegnie
zmianie (istnieje te¿ prawdopodobieñ-
stwo wejœcia Polski do strefy waluty
euro), st¹d nale¿y przypuszczaæ i¿ porów-
nywalne koszty  bêd¹ wy¿sze od spodzie-
wanych. Zauwa¿ono te¿, ¿e obecne zasa-
dy pozyskiwania œrodków z WFOŒiGW,
jakie uwzglêdniono w opracowanych wa-
riantach tak¿e mog¹ byæ zmienione. Dla-
tego - konkludowano - zachodzi ryzyko,
i¿ pomimo dodatkowych wp³at na fun-
dusz remontowy przez mieszkañców
(obojêtnie, w którym wariacie) realiza-
cja termomodernizacji i tak za kilka lat
mo¿e byæ w¹tpliwa. Jak odnios¹ siê wów-
czas do tego mieszkañcy? Jednoczeœnie
podkreœlono, ¿e bez korzystania ze œrod-
ków zewnêtrznych termomodernizacja
w tym jest w ogóle niemo¿liwa.

A co o tym s¹dzi
ogó³ mieszkañców?

Publikacj¹ t¹
SM „ROW” rozpoczyna
spo³eczn¹ konsultacjê.

Na Osiedlu Piastów

TERMOMODERNIZACJA
- PLANY i DYLEMATY

Prace
dociepleniowo- 
modernizacyj-

ne budynku
przy ul.

Przemysława 
12

rozpoczęto
jeszcze
przed

śnieżycami

Ruszyła termomodernizacja 
wielkiego budynku przy ul. 
Przemysława 12 na osiedlu 

Piastów. To konsekwentna reali-
zacja dotychczasowych i dawno 
zatwierdzonych planów Spółdziel-
ni. Przy ścianach domu stanęły już 
rusztowania. Oczywiście roboty 
- ze względu na warunki pogodo-
we - będą miały swój finał dopiero  
w przyszłym roku.

Koszty samej termomoderni-
zacji tego budynku wynoszą 2 mln 
26.960 zł bez koniecznych robót do-
datkowych.

Źródłami finansowania są środ-
ki własne Spółdzielni w wysokości 
około 600 tys. zł (już wydatkowano 
22.791 zł na koszty przygotowania 
- audyt i dokumentacje),a także po-
życzka z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 1 mln 478.606 zł 
(w tym 205.281 zł na całość kosztów 
demontażu i unieszkodliwienia płyt 
elewacyjnych, która to kwota  jest 
bezzwrotna).

Pisząc o tym wielkim przedsię-
wzięciu przypomnieć trzeba, że ko-
rzystanie z pożyczek ekologicznych 

WFOŚiGW jest wielce korzystne, 
bowiem oprocentowanie jest dużo 
niższe od innych kredytów. Przy 
terminowym zakończeniu przewi-
dzianych robót i również termino-
wych spłatach rat – pożyczka jest  
w połowie umarzana. Uzyskane  
w ten sposób przez Spółdzielnię 
pieniądze zostają przez nią wyko-
rzystane na kolejne proekologiczne 
zadania.

Wraz z termomodernizacją bu-
dynku przy ul. Przemysława 12 
kończy się dotychczasowy program 
dociepleń przyjęty i realizowany  
w SM „ROW”. Zarząd i Rada Nad-

zorcza stoją przed dylematem- co 
czynić dalej?

W Spółdzielni opracowane zo-
stały trzy warianty możliwości dal-
szego prowadzenia termomoderni-
zacji Osiedla Piastów. Każdy wyma-
ga zwiększenia odpisów na fundusz 
remontowy – co stanowić będzie ob-
ciążenia tamtejszych mieszkańców. 
Oto owe propozycje:
r wariant I. – przy zwięk-

szonym odpisie na fundusz 
remontowy o 0,80 zł/m2  

(Dokończenie na str. 10)

Szkic
architektoniczno
- plastyczny
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Zaszczytne wyróżnienie
dla naszej Spółdzielni

ORZEŁ BUDOWNICTWA
W ZARZĄDZANIU

NIERUCHOMOŚCIAMI

Kapituła i Organizatorzy Konkursu
Orły Polskiego Budownictwa 2010

pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury
przyznają:

Wielka Gala Samorządu i Biznesu, Warszawa 23.10.2010 r.

Zdzisława Rodak

Naczelnik Departamentu 
Rynku Budowlanego i Techniki 

Ministerstwa Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

Minister Infrastruktury

Robert Składowski

Prezes Zarządu
Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług

Zbigniew Jarzyna

Prezes Zarządu
Naczelnej Rady Zrzeszeń 

Handlu i Usług

Patron Honorowy Przewodnicząca Kapituły Konkursu Organizatorzy

Wyróżnienie
w kategorii:

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Spółdzielni Mieszkaniowej 

”
ROW”

23 października 2010 roku w Warszawie, już po 
raz czwarty został rozstrzygnięty Konkurs 
„Orły Polskiego Budownictwa”, który objęty 

jest honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruk-
tury. Jest to dla laureatów jak również organizatorów 
bardzo ważne, że administracja rządowa docenia 
wkład firm nagrodzonych, aktywnie uczestniczących  
w projektach służących budownictwu i mieszkalnictwu.

Kapituła Konkursu i jego organizatorzy –  Mazo-
wieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Na- 
czelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000 
Consulting Sp. z o.o. , nagrodzili statuetkami i dyplo-
mami  „Orły Budownictwa” najlepsze firmy działające 
na rynku budowlanym i zarządzające nieuchomościami.

Miło nam poinformować, że w kategorii 
„Zarządzanie Nieruchomościami” Spółdzielnia Miesz-
kaniowa  „ROW” otrzymała Wyróżnienie, jako jedna  
z nielicznych w kraju, bo taki sam laur otrzymały jesz-
cze tylko Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława 
Jagiełły w Łodzi, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe”, Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przylesie” oraz  Sieradzka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa.

DAWID MAZUR
szef kuchni w restauracji „Warka”

Sąsiad z osiedla SM „ROW”

Jest żonaty. Przed 4 laty 
żona Roksana powiła im 
przeurocze bliźniaczki - Ju-
lię i Amelię.

Pan Dawid proponuje 
nam kilka potraw na stół  wi-
gilijny i sylwestrowy. Starał 
się tak je dobrać, by były ła-
twe w zdobyciu składników  
i proste w przyrządzaniu, no  
i oczywiście smakowite.

A zatem zachęcamy do 
lektury i przygotowania po-
traw razem z naszym osie-
dlowym sąsiadem. 

Acha - jeszcze jedno: 
to wszystko znajdzie się na 
stole i w rodzinie państwa 
Mazurów. Tyle, że w wigilię 
oprócz - proponowanego tu-
taj barszczu, pani Roksana 
przygotuje jeszcze moczkę, 
według tradycyjnego, rodzin-
nego przepisu.  

Przypominamy, że przed 
rokiem publikowaliśmy na 
łamach „Pod Wspólnym Da-
chem” przepis na tę śląską, 
bakaliową zupę, autorstwa 
Remigiusza Rączki - nauczy-
ciela zawodu w ZSE. 

Przepisy Dawida Mazura 
zamieszczamy na następnej, 
10 stronie.

10 lat już pracu-
je w zawodzie, 
stale dosko-

naląc swoje umiejętno-
ści. Mieszka na osiedlu 
XXX-lecia i do restaura-
cji „Warka”, gdzie jest 
szefem kuchni, ma ledwo  
5 minut piechotą.

Dawid Mazur swoje 
pierwsze kwalifikacje ku-
charskie zdobył w popular-
nym w Wodzisławiu Śląskim 
- Zespole Szkół Ekonomicz-
nych przy ul. Szkolnej.

Coś na stół wigilijny
i sylwestrowy
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Coś
na stół wigilijny
i sylwestrowy

DAWID MAZUR

WIGILIJNY BARSZCZ CZERWONY

2 kg buraków, 2 liście laurowe, pięc kuleczek 
ziela angielskiego, 3 płaskie łyżki soli, 3 płaskie 
łyżki cukru, mała łyżeczka zmielonego pieprzu,  
3 cebule, 1 łyżeczka przyprawy stołowej (maggi),  
1 łyżeczka majeranku, 3 duże ząbki czosnku,  
3 łyżki octu spirytusowego, 2 litry wody, 2 litry od-
rębnie przygotownego bezmięsnego (post!) bulionu 
warzywnego.

Barszcz przygotowujemy dzień przed wigi-
lią. Do zagotowanych 2 litrów wody dodać pociętą  
w płatki cebulę, liście laurowe, ziele angielskie, 
sól, cukier. Następnie włożyć uprzednio obrane  
i potarte buraki. Zagotować. Dodać pieprz, zgnie-
ciony czosnek, maggi, majeranek. Gotować 10 mi-
nut. Wlać ocet i odstawić do zimnego miejsca na 
całą noc. Nzajutrz przecedzić i zmieszć z bulionem 
warzywnym. Doprawić do smaku. Podawać z uszka-
mi.
   
WIGILIJNY KARP SMAŻONY

Na kilka dni przed wigilią karpia oporządzić i 
czystego zamrozić. 2 dni przed wigilią zmrożonego 
karpia zamoczyć na noc w mleku (z kartonika). Na-
zajutrz karpia upłukać, skropić cytryną, nasolić, po-
sypać wegetą i pieprzem, obłożyć mocno plastrami 
cebuli. Przechowywać w miejscu zimnym, ale bez 
zamrożenia. W wigilię, po zdjęciu cebuli - smażyć 
karpia w dużej ilości rozgrzanego masła.  

SYLWESTROWA RÓŻYCZKA Z ŁOSOSIA

Cienki płat wędzonego łososia, 1 kromka chle-
ba tostowego, 2 łyżeczki serka naturalnego, 1 ły-
żeczka tartego chrzanu (gotowy ze słoika), 1 roztar-
ty ząbeczek czosnku, szczyptka pieprzu i soli, łyżka 
oliwy, długi pęd szczypiorku, plasterek cytryny do 
dekoracji.

Serek mieszamy z chrzanem, doprawiamy, 
powstałą pastę odstawiamy na kwadrans. Następ-
nie paste nakładamy na płat łososia i zwijamy go 
w różyczkę, którą starannie obwiązujemy szczypio-
rem. Łososiową różyczkę kładziemy pośrodku ta-
lerzyka. Na rozgrzanej na patelni oliwie smażymy 
krótko obustronnie tost. Przecinamy go ukośnie na 
dwa trójkąty, układamy je na po bokach różyczki. 
Dekorujemy cytrynką. To oczywiście jednoosobowa 
porcja tej wykwintnej przekąski.

Smacznego!

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego 2011 Roku! 

w przypadku budyn-
ków niskich zakoń-
czenie termomoder-
nizacji nastąpiłoby  
w roku 2024, a budyn-
ków wysokich w roku 
2020;
r wariant II. za-

kłada odpis remonto-
wy zwiększony o 1,00 
zł/m2 i zakończenie 
prac w budynkach 

niskich w roku 2022,  
a w przypadku budyn-
ków wysokich w roku 
2019;
r wariant III. 

zakłada zwiększenie 
odpisu remontowe-
go o 1,50 zł/m2 i za-
kończenie termomo-
dernizacji budynków 
niskich w roku 2020, 
zaś budynków wyso-
kich w roku 2017.

Kalkulacje te, dla 
wszystkich wariantów Za-
rząd sporządził na pod-
stawie kosztów roku bie-
żącego, przyjmując warto-
ści cen materiałów i usług 
na dzień 30. 08. 2010 r.

Propozycje te oceniała 
już wstępnie Rada Nad-
zorcza. W wypowiedziach 
członków Rady podkre-
ślano, iż wartość złote-
go za kilka lat zapewne 
ulegnie zmianie (istnieje 
też prawdopodobieństwo 
wejścia Polski do strefy 
waluty euro), stąd należy 
przypuszczać, iż porówny-
walne koszty będą wyższe 
od spodziewanych.

Zauważono też, że 
obecne zasady pozyskiwa-
nia środków z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jakie uwzględ-

TERMOMODERNIZACJA
- PLANY i DYLEMATY

(Dokończenie ze str. 8) niono w opracowanych 
wariantach, także mogą 
być zmienione. Dlatego – 
konkludowano – zachodzi 
ryzyko, iż pomimo pro-
gnozowaniu dodatkowych 
wpłat na fundusz remon-
towy przez mieszkańców 
(obojętnie, w którym wa-
riancie) realizacja termo-
modernizacji i tak za kil-
ka lat może być wątpliwa. 
Jak odniosą się do tego 
mieszkańcy?

Jednocześnie podkre-
ślono, że niekorzystne 

zmiany, jakie jakie wpro-
wadziła ustawa z 2000 
roku co do finansowania 
tego typu przedsięwzięć 
dają teraz o sobie znać,  
a przedstawione warianty 
są wymuszonym efektem 
tychże zmian.

Natomiast gdyby tych 
ustawowych nowelizacji 
nie było, prace termomo-
dernizacyjne przebiegały 
by  jak dotychczas bez ko-
nieczności dodatkowych 
obciążeń mieszkańców.

Z kolei bez wykorzysty-
wania środków zewnetrz-
nych z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej termomodernizacja 
jakiegokolwiek budynku 
na tym osiedlu nie byłaby 
możliwa. Czy zatem nasz 
rząd i Sejm Rzeczypo-
spolitej wspmoga miesz-
kańców przy likwidacji  
i utylizacji zdejmowanych 
tysięcy płyt acekolowych 
okrywających domy na na-
szych osiedlach? Czy też 
na fali zmian ustawowych 
sięgnie się głęboko do kie-
szeni mieszkańców? To 
jest sprawa zasadnicza. 

A co o tym sądzą 
mieszkańcy dowiemy się 
po konsultacjach jakie Za-
rząd Spółdzielni przepro-
wadzi z mieszkańcami już 
w styczniu 2011 roku.
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Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

   
 

CODZIENNIE OD 8:00 DO 16:00 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. 

Żory aleja Wojska Polskiego 4 tel. 32 435 06 06 
www.arpsa.pl, arpsa@ka.onet.pl 
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Nie będzie lekko
W tegorocznym, majowym 

wydaniu „Pod Wspólnym 
Dachem” informowaliśmy 

i cieszyliśmy się z tego, że środo-
wisko spółdzielcze dopracowało 
się swego, obywatelskiego projektu 
ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych. Poparty ponad 150 tysią-
cami podpisów dokument ten trafił 
do Sejmu. Liczyliśmy na uchwa-
lenie tego, wyraża obywatelskie 
oczekiwania. Nadzieje spółdzielców 
niestety skończyły się cztery mie-
siące później, kiedy to podczas tzw. 
pierwszego sejmowego czytania po-
słowie - większościa głosów - odrzu-
cili obywatelski projekt ustawy.

Miesiąc później Sejm natomiast 
przyjał do procedowania dwa poselskie 
projekty ustaw: „o spółdzielczości” (ma  
zastąpić dotychczasową ustawę „Pra-
wo spółdzielcze” z 1983 roku), a także  
„o spółdzielniach mieszkaniowych” 
(ma wymienić obecną ustawę z 2000 
roku i jej kolejne - jak sama ustawa - 
wielce nieudane nowelizacje, uznawa-
ne wielokroć przez Trybunał Konstytu-
cyjny za sprzeczne z Konstytucją RP).

Mało tego - doczekaliśmy się tak-
że rządowej strategii mieszkaniowej 
przyjętej 30 listopada br. na posiedze-
niu Rady Ministrów, a noszącej tytuł: 
„Główne problemy, cele i kierunki 
programu wspierania rozwoju bu-
downictwa mieszkaniowego do 2020 
roku.” Jej wnioskodawcą był Minister 
Infrastruktury.

Ponieważ zarówno projekty obu 
ustaw (pilotowane przez Plat-
formę Obywatelską) i inne 

ustawy oraz rozporządzenia mające 
wynikać ze startegii mieszkaniowej 
mają być podjęte w 2011 roku (rok 
wyborów parlamentarnych!) - spo-
dziewać się możemy „wiekiego ru-
chu” w kwestiach mieszkaniowych  
i spółdzielczych.

Ale od razu jedna ważna uwa-
ga wynikająca z lektury strategii 
mieszkaniowej (dokument dostęp-
ny na stronie internetowej Minister-
stwa Infrastruktury) - rząd nie ma 
zamiaru zajmować się spółdzielczym 
mieszkalnictwem. Dla niego liczy się 
tylko to, co komunalne, co rodem z 
Towarzystw Budownictwa Społeczne-
go, z indywidulnych przedsięwzięć, 

Spółdzielczość się nie liczy...

Co oferuje obywatelom rządowa strategia mieszkaniowa?

co jest prywatną wlasnościa, jak  
i - ale to dopiero zapowiedź - co będzie 
jakąś nową, właśnie wymyśloną, formy 
budowy wielorodzinnych domów. 

Ponieważ jednak skutki propono-
wanych przez rząd rozwiązań dotkną 
również mieszkańców zasobów spół-
dzielczych (np. w dodatkach miesz-
kaniowych, rygorystyczniejszych eks-
misjach i in.), przeto zajmiemy się 
analizą tego - co oferuje obywatelom 
rządowa strategia mieszkaniowa.

Z dokumentu rządowego już 
na wstępie dowiedzieć się moż-
na, że „aktualnie statystyczny 

deficyt mieszkań w Polsce wynosi ok. 
1 850 tys. mieszkań.” Dlaczego? Pada 
odpowiedź stwierdzająca, że brak 
mieszkań jest przede wszystkim pro-
blemem związanym „z niedostateczną 
dostępnością, rozumianą jako możli-
wość zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych przez gospodarstwa domowe. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w Polsce wystarcza obecnie na ok. 0,8 
m2 powierzchni mieszkania. Jeszcze 
gorsza sytuacja panuje w największych 
miastach, gdzie za przeciętną pensję 
można nabyć jedynie ok. 0,5-0,6 m2 
mieszkania. W krajach zachodnioeuro-
pejskich za przeciętną pensję obywate-
le mogą zakupić ok. 2-3 m2 mieszka-
nia.” 

Jest tak, chociaż przez ostatnie 
dwadzieścia lat kolejne rządy stara-
ły się wpływać na poprawę sytuacji w 
mieszkalnictwie. I podawane są przy-
kłady, w których brak chociaż jednego 
zdania o spółdzielczości mieszkanio-
wej. Zgodnie z prawdą. Spółdzielcy 
dobrze wiedzą, że im nie pomagano, 
ale przeciwnie - przeszkadzano, ogra-
niczano możliwości rozwojowe, cho-
ciaż mimo to budowali nowe domy.

Te cytowane powyżej, niepokojące 
konstatacje powodują, iż rząd 
zamierza podjąć wiele nowych 

działań, skupiając się na mieszka-
niówce komunalnej – socjalnej i na wy-
najem, na kontynuowaniu w zmienio-
nej formie Towarzystw Budownictwa 
Społecznego, na stworzeniu nowej for-
my popierania budownictwa wieloro-
dzinnego na najem z możliwości prze-
kształcania gotowych już mieszkań we 
własnościowe. Ten nowy system bu-
downictwa mieszkaniowego określany 
jest skrótem SGM.

Szczegółów tego nowego rozwią-
zania jeszcze się nie podaje, ale od-
nieść można wrażenia, że będą to… 
quasi spółdzielnie, czy jakaś odmiana 
TBS-ów. No bo będzie musiała się do-
browolnie zebrać grupa zainteresowa-
nych, wyłożyć swoje własne fundusze 
(także pochodzące z kredytów) i za-
cząć budowę wielorodzinnego domu. 
Do czasu zakończenia tej wspólnej 
inwestycji wszyscy muszą trzymać się 
razem, dopiero po ewentualnym, fi-
nalnym uwłaszczeniu (związanym ze 
spłatą pełni kosztów inwestycji) będą 
mogli się formalnie rozstać. Ponieważ 
szczegółowe projekty ustawowe mają 
pojawić się i zostać uchwalone już w 
2011 roku (i to zapewne przed wybo-
rami parlamentarnymi) – to wkrótce 
wiele z rodzących się pytań znajdzie 
swoją odpowiedź.

Sporo uwagi poświęca się w do-
kumencie budownictwu socjal-
nemu. Państwo uczestniczyło 

będzie w powstawaniu noclegowni i 
domów dla bezdomnych (najbardziej 
wiarygodne dane mówią, stwierdza 
dokument - iż obecnie mamy Polsce 
około 70-80 tys. takich osób.) oraz w 
tworzeniu lokali socjalnych. Te ostat-
nie stanowią część zasobu mieszka-
niowego gmin i są przeznaczone dla 
osób najuboższych, osób o szczególnie 
ciężkiej sytuacji życiowej, w tym także 
dla osób eksmitowanych z innych za-
sobów, np. z powodu nieregularnego 
opłacania czynszu za dotychczasowe 
mieszkania.

Zapowiada się politykę „zaciska-
nia pasa”, polegającą m.in. na ogra-
niczeniach w programie „Rodzina na 
swoim”, w dostępności do dodatków 
mieszkaniowych, w wygaszaniu tzw. 
książeczek mieszkaniowych. Gminy 
przestaną pomagać tym, którzy są wła-
ścicielami mieszkań i domów. Zakła-
da się stopniowe obniżanie dodatku 
mieszkaniowego dla osób będących 
właścicielami nieruchomości i wypła-
canie go przez okres 3 lat od wejścia 
w życie zmian – na poziomie 75% przy-
sługującego dodatku w 1 roku, 50% w 
2  roku i 25% 3 roku.

Przewiduje się zwiększenie ru-
chu we wtórnym obrocie mieszkania-
mi. W komunalnych  zasobach ma 
przestać obowiązywać zasada bezter-
minowego (w praktyce dożywotniego) 
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najmu mieszkań. Najem ma być tylko 
na czas określony. Ma zakończyć swój 
byt także zasada, że po śmierci najem-
cy (potocznie zwanego głównym na-
jemcą) – automatycznie najemcą loka-
lu stawał się owdowiały małżonek. W 
niedalekiej już przyszłości gmina oce-
ni sytuację materialna samotnej osoby 
i będzie mogła jej zaproponować pod-
pisanie umowy najmu na inne miesz-
kanie, stosowne do możliwości mate-
rialnych najemcy. Unikać się będzie  
w ten  sposób długotrwałych zadłużeń 
i konieczności eksmisyjnych.

Natomiast dla bogatszych, bo 
właścicieli mieszkań i domów, 
stworzona zostanie oficjalna, 

ustawowa, prowadzona przez banki 
formuła tzw. odwróconego kredytu hi-
potecznego (rządowy dokument używa 
angielskiej nazwy: reverse mortgage).  

Awizowaliśmy już przed rokiem 
na naszych łamach, iż przygotowy-
wana jest taka możliwość, w której  
w praktyce chodzi o stworzenie sobie 
(przez właścicieli mieszkań i domów) 
– dodatkowej emerytury, której źró-
dłem finansowania będzie hipoteczna 
wartość posiadanej nieruchomości. 
W rządowym dokumencie pisze się  
o tym zawile, że chodzi o umożliwie-
nie „otrzymania kredytu zabezpieczo-
nego hipoteką na nieruchomości lub 
określonym prawie do nieruchomości, 
którego spłata będzie zasadniczo od-
roczona do określonego momentu po 
śmierci kredytobiorcy i nastąpi z nie-
ruchomości”.

Rząd zapowiada wiele jeszcze 
zmian. Sygnalnie tylko tu wskazuje-
my, iż wprowadzona ma być w miesz-
kaniach komunalnych zasada (w spół-
dzielczości fundamentalnie oczywista 
– przyp.  red.), że czynsz musi pokry-
wać koszty co najmniej utrzymania 
nieruchomości – gdyż jak wiadomo, 
jest on powszednie daleki od tego. A 
więc szykują się poważne podwyżki  w 
opłatach czynszowych. Proponuje się 
też rezygnację z ustawowego określa-
nia katalogu osób, którym obecnie sąd 
musi przyznać lokal socjalny i wpro-
wadzenie ustalania prawa do lokalu 
socjalnego na podstawie rozeznania 
rzeczywistej sytuacji lokatora. A więc 
gminom nieco zmniejszą się kolejki do 
lokali socjalnych. 

No i ostatnia uwaga po lekturze 
tejże rządowej strategii: budow-
nictwo spółdzielcze (w ogóle 

spółdzielczość mieszkaniowa) nie jest 
przedmiotem planów rządowych. Tak 
jakby nie istniało. Nie uwzględnia się 
go w ogóle w rozwiązaniu kwestii de-
ficytu mieszkań. To, że kiedyś latami 
dostarczało krajowi po 90% oddawa-
nych do użytku mieszkań (liczonych 
w setkach tysięcy lokali) – jest widać 
wielką „winą” spółdzielczości, godną 
„kary” w postaci eliminacji z rynku. 
Może w ogóle z istnienia? 

TWodzisław Śląski T Pszów T Radlin T Rydułtowy T

Z każdej miejscowości coś ciekawego
WODZISŁAWSKA

WIGILIA

Na wspólną wigilię 
zaprasza mieszkańców 
Wodzisławia Śląskiego 
Prezydent Miasta. Spot-
kanie świąteczne, które 
pozwoli każdemu poczuć 
magiczną atmosferę 
Świąt Bożego Narodze-
nia, zaplanowano na 
sobotę 18 grudnia. 
Wodzisławska wigilia 
rozpocznie się na Rynku 
o godzinie 18:30 - i to 
bez wzgledu na pogodę, 
a śniegu i mrozu można 
się spodziewać. Dla 
wszystkich uczestników 
przygotowany będzie 
smaczny świąteczny 
poczęstunek. Podczas 
wigilii spróbować bę-
dzie można barszczu, 
krokietów, aromatycz-
nego piernika i trady-
cyjnej, śląskiej moczki. 
Wigilijny wieczór umili 
wszystkim koncert ko- 
lędowy w wykonaniu 
zespołu wokalno-muzy-
cznego „Karlik”, który 
tworzą członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”.

KONCERTY NA
 PRZEŁOMIE ROKU

W Radlinie za-
kończenie roku kalen-
darzowego zwiastuje 
impreza w Miejskim 
Ośrodku Kultury p.n. 
„Kulturalne Ostatki”. 
Od dziesięciu lat na 
scenie tej  placówki 
prezentują się wykonaw-
cy, którzy należą do 
najpopularniejszych w 
kraju. Oklaskiwano już 
Eleni, Czerwone Gitary, 
Grupę Mo Carta, The 
Beatles Revival, Krzysz-
tofa Daukszewicza, 
Justynę Steczkowską, 
Kasię Nosowską i Hey, 
Michała Bajora oraz 
Janusza Radka. Tym 
razem, w środę 29 
grudnia o godz. 19:00 
wystąpi Alicja Majew-
ska z towarzyszeniem 
Włodzimierza Korcza.

Natomiast w Pszo-
wie artystycznym powi-

taniem Nowego Roku 
będzie występ Ka-
zika Staszewskiego  
w Miejskim Ośrodk Kul-
tury. Kazik Staszewski 
występował już w Pszo-
wie kilka razy z różnymi 
formacjami, ale jako Ka-
zik na Żywo - będzie po 
raz pierwszy. Koncert  
w sobotę, 7 stycznia 
2011 roku.

WYSTAWY
GODNE OBEJRZENIA

W Wodziaławiu Śląs-
kim do końca roku trwa 
kilka ciekawych ekspo-
zycji, które naprawdę 
warto zwiedzić, gdyż 
tematycznie dobrze wto-
pione są w grudniowe 
klimaty.

Pierwszą z nich 
są „Anioły” w malarst-
wie Stanisława Woj- 
tyny - wystawa w Ga- 
lerii TMZW, Rynek, 
do oglądania w po-
niedziałki  czwartki, 
godz. 11:00 - 17:00. 
Dwie wystawy prezen-
towane są w Galerii Pod 
Fikusem w Miejskiej  
i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej - „Górnik 
górnikowi w hołdzie” 
- wystawa malarstwa 
Jana Śliżewskiego oraz 
„Choinka ręcznie dzier-
gana” - wystawa prac 
Władysławy Horowskiej 
do zwiedzanie w godzi-
na pracy biblioteki. 
Natomiast w Muzem  
w Wodzisławiu Śl., przy 
ul. ks. Kubsza, czynna 
jest wystawa „Shalom 
Loslau” - rzecz o kul-
turze i niezwykłej his-
torii wodzisławskiej 
ludności wyznania 
mojżeszowego.

AKTYWNI
SENIORZY

Rydułtowskie Cen-
trum Kultury zaprasza 
na zajęcia Klubu Aktyw-
nego Seniora. Spotkania 
w poniedziałki i środy 
w godz. od 16:00 - do 
19:00. Klub seniora za-
penia aktywne formy wy-
poczynku, rekreacji oraz 

możliwości aktywnego 
udziału osób starszych  
w społeczeństwie. Dla 
działalności klubu szcze- 
gólnie istotne  jest, 
aby seniorzy mogli 
włączać się w życie 
społeczności lokalnej. 
W klubie seniorzy mogą 
wybrać interesujące 
ich formy aktywności 
z różnorodnej oferty 
programowej - nie ty-
lko rozrywki, ale także 
z dziedziny eduka-
cyjnej oraz możliwość 
samospełnienia się na 
niwie artystycznej i lit-
erackiej. Klub to jed-
nak nade wszystko 
możliwość odnalezie-
nia przez emerytów  
i rencistów większego 
grona znajomych, to 
miejsce, w którym można 
do woli porozmawiać, 
nawiązywać nowe kon-
takty, odnawiać star-
sze, wspominać, ale  
i projektować własną 
przyszłość. 

STRAŻNICY
PILNUJĄ

Zabiegani, zaafer-
owani przedświąteczną 
krzątaniną często po- 
stępujemy mało ro-
ztropnie. Te przygo-
towania,  zakupy, wyjaz-
dy z domu, zamieszanie 
- nie sprzyjają przestrze-
ganiu elementarnych 
zasad bezpieczeństwa, 
w tym także nie dawania 
okazji najróżniejszym 
złodziejom. Mając to 
na uwadze wodzis-
ławska Straż Miejska 
przygotowała swoją 
kolejną akcję społeczną. 
Tym razem w dniach 20 
- 24 grudnia strażnicy 
miejscy przeprowadzą 
działania „Bądź os-
trożny – uważaj na 
kieszonkowców”.  Pos-
tarają się poprawić  
bezpieczeństwo   miesz-
kańców,   ograniczyć kra- 
dzieże w rejonach tar-
gowisk i centrów han-
dlowych. Służyć temu 
będzie m.in. zwięk- 
szenie ilości patroli 
pieszych w newralgi-
cznych rejonach. 
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Hu, hu, ha - nasza zima zła...

N    iewątpliwie zima jest piękna! Biel śniegu roz-
jaśnia nasz świat, tafle i sople lodu go posre-
brzają. W sprzeczności z doznaniami estetycznej 

natury jest rzeczywistość - chłód i uciążliwości w po-
ruszniu się po chodnikach, ulicach. Trudno gdziekol-
wiek dotrzeć, mimo iż walka z nawałą śnieżną trwa 
właściwie nieustannie. Oto kilka zimowych migawek  
z naszych osiedli. Same w sobie stanowią komentarz do 
uroków i dokuczliwości zimy...   

Licencjonowane Mieszkaniowe
Biuro Pośrednictwa przy

Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

Dział Lokali Użytkowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

w Wodzisławiu Śląskim
informuje, że dysponuje

WOLNYMI LOKALAMI

UŻYTKOWYMI

Strona 14   POD WSPÓLNYM DACHEM           Grudzieñ 2010 r.

Dzia³ Lokali U¿ytkowych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.
informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI  LOKALAMI U¯YTKOWYMI
W WODZIS£AWIU ŒL.
ul. Przemys³awa 13
pow. u¿yt. 83,91 m2

ul. Przemys³awa 13
pow. u¿yt. 116,58 m2
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ul. Przemys³awa 4
pow. u¿yt. 63,23 m2

W RYDU£TOWACH
ul. Ofiar Terroru 101
pow. u¿yt. 191,87 m2

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

nr licencji 1314 - licencjonowanego poœrednika w obrocie nieruchomoœciami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz, zamienisz, wynajmiesz

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, wynajmniesz
44 - 300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

strona internetowa:
http://www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:
w poniedziałki od 7:00 - do 16:00,
we wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00,
w środy od 9:00 do 15:00, w piątki od 7 do 14:00 

nr licencji 1314
- licencjonowanego
pośrednika
w obrocie
nieruchomościami

Bliższych informacji
o lokalach i warunkach najmu można uzyskać

w Dziale Lokali Użytkowych
44 - 300 Wodzisław Śląski

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 66 86 wewn. 127

W WODZISŁAWIU ŚL.
ul. Przemysława 4 - pow. użytk. 63,23 m2

ul. Przemysława 13 - pow. użytk. 83,91 m2

ul. Przemysława 13 - pow. użytk. 116,58 m2

W RYDUŁTOWACH
ul. Ofiar Terroru 101
- pow. użytk. 191,87 m2 - (parter)
ul. Ofiar Terroru 101
- pow. użytk. 191,87 m2 - (piętro)
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POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñ-
skiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adre-
sem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych ma-
teria³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informa-
cji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarz¹du, tel. (32)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.

POZIOMO:
1. na dobranoc dla dzieci, 6. jeden z Chrzeœcijan, 7. karty do wró-

¿enia, 8. szybki, narowisty koñ, 10. diagnozuje chorobê, 13. szkrab,
15. niebiañskie duchy, 17. do sa³atki jaja gotujesz na..., 20. kolorowo-
skrzyd³y owad, 22. poletko, 23. po bokach czo³a, 24. ¿a³obna tkanina.

 PIONOWO:
1. szklana lub plastikowa na napoje, 2. ma³y Jaros³aw, 3. pracuje

na scenie, 4. kierownica statku, 5. „ch³opiec z... by³by dla mnie par¹”,
9. do barszczu, 11. zaloty, 12. sprzeda¿ towarów, 14. ustrojona stanie
w œwiêta w naszych mieszkaniach, 16. kura od jaj, 18. pojazd na space-
ry z dzidziusiem, 19. lesiste wzniesienie poni¿ej górnej granicy lasu,
21. sznur do zapalania ³adunków wybuchowych.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie
w kratkach oznaczonych liczbami od 1. do 10. prosimy oddawaæ w  sie-
dzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw
Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób, które
dostarcz¹ do 10 stycznia 2011 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozloso-
wane zostan¹ 3 nagrody, ka¿da w postaci kalendarza Spó³dzielni Miesz-
kaniowej „ROW” na rok 2011 oraz ksi¹¿ki ufundowanej przez Wydaw-
nictwo „URSA”.

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W PA•DZIERNIKOWYM WYDANIU

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Wydawnictwo „URSA” za trafne rozwi¹zanie paŸdziernikowej
krzy¿ówki i nades³anie ukrytego w niej has³a „Ju¿ jesieñ” otrzymuj¹:
...................... ............. ................... ............. ........... ...................
............................... ................  Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w
siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacyjno-socjalnym, pokój nr 10.
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POZIOMO:
1. na dobranoc dla dzieci, 6. jeden z Chrześcijan, 7. karty do wróże-

nia, 8. szybki, narowisty koń, 10. diagnozuje chorobę, 13. szkrab, 15. nie-
biańskie duchy, 17. do sałatki jaja gotujesz na..., 20. kolorowo - skrzydły 
owad, 22. poletko, 23, po bokach czoła, 24. żałobna tkanina.

PIONOWO
1. szklana lub plastikowa z napojem, 2. mały Jarosław, 3. pracuje 

na scenie, 4. kierownica statku, 5. „chłopiec z... byłby dla mnie parą”, 
9. do barszczu, 11. zaloty, 12. sprzedaż towarów, 14. ustrojona stoi  
w święta w naszych mieszkaniach, 16. kura od jaj, 18. pojazd na spa-
cery z dzidziusiem, 19. lesiste wzniesienie poniżej górnej granicy lasu,  
21. sznur do zapalania ładunków wybuchowych.

Rozwiązanie krzyżówki, które tworzy hasło jakie powstanie  
w kratkach oznaczonych liczbami od 1. do 10. prosimy oddawać w siedzibie  
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzisław Śląski,  
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43, w pokoju nr 10. Pośród osób, które do-
starczą do 10 stycznia 2011 roku prawidłowe rozwiązania - rozlosowane 
zostaną 3 nagrody, każda w postaci kalendarza Spółdzielni Mieszkanio-
wej „ROW” na rok 2011 oraz książki ufundowanej przez Wydawnictwo 
„URSA”.

NAGRODY KSIĄŻKOWE ZA TRAFNE ROZWIĄZANIE
„NASZEJ KRZYŻÓWKI” W PAŹDZIERNIKOWYM WYDANIU

Drogą komisyjnego losowania nagrody książkowe ufundowane przez 
Wydawnictwo „URSA” za trafne rozwiązanie październikowej krzyżówki  
i nadesłanie ukrytego w niej hała: „Już jesień” otrzymują: Danuta Sma-
gacka, Tomasz Molka, Waldemar Reis. Gratulujemy! Nagrody są do od-
bioru w siedzibie SM „ROW”, w dziale organizacyjno-socjalnym, w pokoju 
nr 10.  
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455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.

POZIOMO:
1. na dobranoc dla dzieci, 6. jeden z Chrzeœcijan, 7. karty do wró-

¿enia, 8. szybki, narowisty koñ, 10. diagnozuje chorobê, 13. szkrab,
15. niebiañskie duchy, 17. do sa³atki jaja gotujesz na..., 20. kolorowo-
skrzyd³y owad, 22. poletko, 23. po bokach czo³a, 24. ¿a³obna tkanina.

 PIONOWO:
1. szklana lub plastikowa na napoje, 2. ma³y Jaros³aw, 3. pracuje

na scenie, 4. kierownica statku, 5. „ch³opiec z... by³by dla mnie par¹”,
9. do barszczu, 11. zaloty, 12. sprzeda¿ towarów, 14. ustrojona stanie
w œwiêta w naszych mieszkaniach, 16. kura od jaj, 18. pojazd na space-
ry z dzidziusiem, 19. lesiste wzniesienie poni¿ej górnej granicy lasu,
21. sznur do zapalania ³adunków wybuchowych.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie
w kratkach oznaczonych liczbami od 1. do 10. prosimy oddawaæ w  sie-
dzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw
Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób, które
dostarcz¹ do 10 stycznia 2011 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozloso-
wane zostan¹ 3 nagrody, ka¿da w postaci kalendarza Spó³dzielni Miesz-
kaniowej „ROW” na rok 2011 oraz ksi¹¿ki ufundowanej przez Wydaw-
nictwo „URSA”.

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W PA•DZIERNIKOWYM WYDANIU

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Wydawnictwo „URSA” za trafne rozwi¹zanie paŸdziernikowej
krzy¿ówki i nades³anie ukrytego w niej has³a „Ju¿ jesieñ” otrzymuj¹:
...................... ............. ................... ............. ........... ...................
............................... ................  Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w
siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacyjno-socjalnym, pokój nr 10.
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Z końcem 2010 roku Spółdzielnia musi wydruko-
wać nowe książeczki mieszkaniowe dla każdego 
płatnika czynszu. Ponieważ jednak znaczna część  

z mieszkańców dokonuje comiesięcznych wpłat bezpo-
średnio ze swojego konta, korzystając ze stałego zlece-
nia lub przesyła pieniądze przelewem - więc osoby te 
nie wykorzystują książeczek opłat. 

Dlatego Zarząd SM „ROW” prosi wszystkich, któ-
rzy nie korzystają z książeczek opłat o złożenie o tym 
stosownego oświadczenia do 31 grudnia br. w Dziale 
Rozliczeń Czynszowych (Wodzisław Śl., ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego 43, pokój 14).

Rezygnacja z książeczek opłat za mieszkanie da  
w efekcie zmniejsznie nakładu drukowanych książe-
czek, co z kolei  pozwoli na uniknięcie zbędnych kosz-
tów ponoszonych przecież przez ogół członków Spół-
dzielni.

Publikujemy obok wzór stosownego oświadczenia.
Jednocześnie informujemy, że numer rachunku 

bankowego do dokonywania comiesięcznych opłat za 
mieszkanie jest bezpośrednio przypisany do właścicie-
la (najemcy) konkretnego lokalu.

OSZCZĘDZAJMY!
- nie drukujmy zbędnych książeczek opłat

...........................................
imię i nazwisko
...........................................
adres zamieszkania
...........................................
miejscowość

Wodzisław Śl., dn. ................. 2010 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ROW”

Dział Rozliczeń Czynszowych

Oświadczam, że rezygnuję z druku książeczki opłat  
z tytułu użytkowania mieszkania na rok 2011.

..................................................
podpis

Redagowana i wydawana przez: „URSA” spółka z o.o. Adres redakcji  
w siedzibie Spółdzielni: 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyń-
skiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym ad-
resem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych 
materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz in-
formacji udziela Dział Organizacji i Spraw Socjalnych Spółdzielni Miesz-
kaniowej „ROW”, pokój nr 10  w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86, 
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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GWIAZDA BETLEMSKA

B
o¿e Narodzenie -
najpiêkniejsze,
rodzinne œwiêta

roku. „Dzieci¹tko siê ro-
dzi - na œwiat przychodzi,
weselmy siê!”. Tak¹ naj-
wiêksz¹ ludzk¹ radoœæ
daj¹ narodziny ka¿dego
dziecka, a tym bardziej
Bo¿ego. Chcemy ozdobiæ
nasz dom, mieszkanie na
przywitanie nowego
cz³onka tej naszej, jak
i ca³ej ludzkiej rodziny.
I to przyjœcie na œwiat
Boga, ale i wszystkich
dzieci od stworzenia
œwiata po dzieñ dzisiej-
szy, czcimy œwiêtuj¹c
w dwa dni grudniowe.
Ozdób by³o i jest moc.
Najmniej istotne s¹ o te
plastikowe, elektronicz-
ne gad¿ety. Licz¹ siê
ozdoby roœlinne.

Wprzódy na naszych
ziemiach domy ozdabia-
no jemio³¹ - wiecznie zie-
lon¹, wieszaj¹c j¹ u powa-
³y izb. Potem zakrólowa-
³a choinka - owe przecud-
nie pachn¹ce jod³y, œwier-
ki, a i sosny. Od kilkuna-
stu lat równie¿ polskie
domy zdobywa gwiazda
betlejemska. I to o niej,
w œwi¹tecznej lekturze,
piszemy na ³amach ostat-
niego w tym roku wyda-
nia „Pod Wspólnym Da-
chem”.

Poinsecja (Euphorbia
pulcherrima - czyli: naj-
piêkniejsza z wilczomle-
czy) pochodzi z Meksyku
i jest znana jako „Flores
de Noche Buena” - Kwiat
Bo¿ego Narodzenia.
W naturze wystêpuje czê-
œciej jako metrowy, oka-
za³y krzew ni¿ roœlina
ogrodowa. Jej czerwone
liœcie mo¿na tam niemal
wszêdzie ogl¹daæ w okre-
sie Bo¿ego Narodzenia.

Joel Roberts Poinsett
by³ pierwszym ambasado-
rem Stanów Zjednoczo-

Obok jemio³y i choinki - najpiêkniejsza œwi¹teczna ozdoba

nych Ameryki Pó³nocnej
w Meksyku, w latach 1825-
1829. To na czeœæ tego dy-
plomaty, ale i fizyka i bota-
nika zosta³a nadana tej ro-
œlinie nazwa poinsecja. 12
grudnia obchodzony jest
œwiatowy dzieñ poinsecji.

Kolorowe, u³o¿one
w ko³o przylistki (przy-
kwiaty) poinsecji, przypo-
minaj¹ce gwiazdê, s¹ czê-
sto b³êdnie uwa¿ane za
kwiaty. Kwiaty poinsecji s¹
raczej ma³e i nie rzucaj¹ siê
w oczy. Znajduj¹ siê w œrod-
ku gwiazdy z przylistków.

Poinsecja - bêd¹ca wil-
czomleczem - mimo ¿e
przyby³a do nas z daleka -
spotka³a swoich krewnych
poœród polskich… chwa-
stów, np. porastaj¹cego
pola, uci¹¿liwego wilczo-
mlecza obrotnego.

Sama poinsecja jako
przedstawiciel rodziny wil-
czomleczowatych wytwa-
rza w tkankach sok mlecz-
ny zawieraj¹cy lateks. Sub-
stancja ta mo¿e (zw³aszcza
u alergików) podra¿niæ

skórê i wywo³aæ stan zapal-
ny œluzówek. Trzeba wiêc
z uszkodzon¹ poinsecj¹ po-
stêpowaæ ostro¿nie, stara-
j¹c siê ni¹ nie pobrudziæ,
a tym bardziej nie zatrzeæ
oczu mlekiem wydobywaj¹-
cym siê z jej ran. Na wszel-
ki wypa-dek po kontakcie
z roœlin¹ warto umyæ rêce.
prawdziwych kwiatów
i przesuszone pod³o¿e
wskazuj¹, ¿e roœlina mo¿e
szybko straciæ urodê.

Gwiazda betlejemska
nie jest trudna w pielêgna-
cji. Jednak bardzo Ÿle zno-
si zimno. Kupujemy j¹ te-
raz, gdy panuje zima, dla-
tego opatulmy j¹ mocno
w kwiaciarni na drogê wio-
d¹c¹ do naszego domu.

Najlepiej siê czuje
w temperaturze oko³o 20
stopni. Jest na tyle delikat-
na, ¿e powinno siê j¹ chro-
niæ tak¿e przed bezpoœred-
nim nas³onecznieniem
i przeci¹gami. Gdy jej pod-
³o¿e jest zbyt suche, nale-
¿y j¹ podlewaæ - uwaga: let-
ni¹ (ale nie ciep³¹!) wod¹.

Nie lubi mieæ przemoczo-
nych „stóp”, czyli nie lubi
staæ na wype³nionej wod¹
podstawce. Kiedy kwit-
nie, nie powinno siê jej na-
woziæ; póŸniej ka¿dego
miesi¹ca powinno siê jej
podawaæ wodê z dodat-
kiem od¿ywki.

Poinsecje kwitn¹ pe³-
ni¹ kolorów od paŸdzier-
nika do stycznia, a nawet
d³u¿ej, je¿eli s¹ odpo-
wiednio pielêgnowane.
Latem ich liœcie s¹ zielo-
ne. Roœlina ponownie na-
bierze kolorów tylko wte-
dy, gdy przez kilka tygo-
dni (tak od koñca sierp-
nia) bêdzie trzymana
przez przynajmniej 12 go-
dzin dziennie w ciemno-
œci.

Poinsecje s¹ obecnie
dostêpne w ró¿nej wielko-
œci i w ró¿nych kolorach,
nie tylko czerwone (w ró¿-
nych tej czerwieni odcie-
niach), ale i ³ososiowe,
¿ó³te czy niemal bia³e. To
czyni je atrakcyjnymi ro-
œlinami do dekoracji. S¹
idealne do ozdoby œwi¹-
tecznego, zimowego sto-
³u.

Najczêœciej kupujemy
je w doniczce, ale przecie¿
mog¹ byæ równie¿ ciêt¹
ozdob¹. Wówczas koñ-
cówki ³odygi poinsecji
powinny byæ na chwilê
zanurzone we wrz¹tku lub
podgrzane nad p³omie-
niem œwiecy. Dziêki temu
mleczny p³yn nie wyciek-
nie a kwiat nie zwiêdnie.
Bukiet z poinsecji zabez-
pieczony w ten sposób
mo¿e przetrwaæ w wazo-
nie nawet dwa tygodnie.

Tyle o „najpiêkniej-
szym wilczomleczu” -
gwieŸdzie betlejemskiej.
Niechaj pospo³u z jemio³¹
i choink¹ ozdabia nasze
mieszkania.

Radosnych œwi¹t!

Poinsecja (Euphorbia pulcherrima - czyli: najpiêkniej-
sza z wilczomleczy). Nie wielkie i ozdobne

gwiezdne liœcie s¹ jej kwiatem, a te niepozorne
maleñstwa w œrodku

Obok jemioły i choinki - najpiękniejsza świąteczna ozdoba

GWIAZDA BETLEJEMSKA

Poinsecja (Euphorbia pulcherrima - najpiękniejsza
z wilczomleczy). Nie wielkie i ozdobne gwiezdne

liście są jej kwiatem, a te niepozorne,
żółte maleństwa w środku 

Boże Narodzenie 
- najpiękniejsze, 
rodzinne święta 

roku. „Dzieciątko się ro-
dzi - na świat przychodzi, 
weselmy się!” Taką naj-
większą ludzką radość 
dają narodziny każdego 
dziecka, a tym bardziej 
Bożego. Chcemy ozdo-
bić nasz dom, mieszka-
nie na przywitanie nowe-
go członka tej naszej, jak 
i całej ludzkiej rodziny. 
I to przyjście na świat 
Boga, ale i wszystkich 
dzieci od stworzenia 
świata po dzień dzisiej-
szy, czcimy świętując  
w dwa dni grudniowe.

Ozdób było i jest 
moc. Najmniej istotne 
są te plastikowe, elek-
troniczne gadżety. Li-
czą się ozdoby natural-
ne, roślinne. Wprzódy 
na naszych ziemiach 
domy ozdabiano jemiołą 
- wiecznie zieloną, wie-
szając ją u powały izb. 
Potem zakrólowa-ła cho-
inka - owe przecudnie 
pachnące jodły, świerki, 
a i sosny. Od kilkuna-
stu lat również polskie 
domy zdobywa gwiazda 
betlejemska. I to o niej,  
w świątecznej lektu-
rze, piszemy na łamach 
ostatniego w tym roku 
wydania „Pod Wspólnym 
Dachem”. 

Poinsecja (Euphor-
bia pulcherrima - czyli:   
„najpiękniejsza z wil-
czomleczy”) pochodzi  
z Meksyku i jest tam zna-
na jako „Floresde Noche 
Buena” - Kwiat Bożego 
Narodzenia. W naturze  
występuje cześciej jako 
metrowy, okazały krzew 
niż roślina ogrodowa. 
Jej  czerwone liście moż-
na tam niemal wszędzie 
oglądać w okresie Boże-
go Narodzenia.

Joel Roberts Poinsett 
był pierwszym ambasado-
rem Stanów Zjednoczo-
nych  Ameryki Północnej 
w Meksyku, w latach 1825 
- 1829. To na cześć tego 
dyplomaty, ale i fizyka  
i botanika została nadana 
tej roślinie nazwa „poin-
secja”. 12 grudnia obcho-
dzony jest światowy dzień 
poinsecji.

Kolorowe, ułożone  
w koło przylistki  (przy-
kwiaty) poinsecji, przypo-
minające gwiazdę, są czę-
sto błędnie uważane za 
kwiaty. Kwiaty poinsecji 
są raczej małe i nie rzuca-
ją się w oczy. Znajdują się 
w środku gwiazdy utwo-
rzonej z przylistków.

Poinsecja - będąca wil-
czomleczem - mimo że 
przybyła do nas z daleka  
- spotkała swoich krew-
nych pośród polskich… 
chwastów, np. porasta-
jącego pola, uciążliwego 
wilczomlecza obrotne-
go. Sama poinsecja jako 
przedstawiciel rodziny 
wilczomleczowatych wy-

twarza w tkankach sok 
mleczny zawierający la-
teks. Substancja ta może 
(zwłaszcza u alergików) 
podrażnić skórę i wywołać 
stan zapalny śluzówek. 
Trzeba więc z uszkodzo-
ną poinsecją postępować 
ostrożnie, starając się nią 
nie pobrudzić, a tym bar-
dziej nie zatrzeć oczu mle-
kiem wydobywającym się 
z ran rośliny. Na wszelki 
wypadek po kontakcie  
z rośliną warto umyć ręce.

Gwiazda betlejemska 
nie jest trudna w pielę-
gnacji. Jednak bardzo 
źle znosi zimno.  Kupu-
jemy ją teraz, gdy panuje 
zima, dlatego opatulmy 
ją mocno w kwiaciarni 
na drogę  wiodącą do na-
szego domu. Najlepiej 
się czuje w temperaturze 
około 20 stopni. Jest na 
tyle delikatna, że powin-
no się ją chronić także 
przed bezpośrednim na-
słonecznieniem i przecią-
gami. Należy ją podlewać 
- uwaga: odstaną, letnią 
(ale nie ciepłą!) wodą. Nie 

lubi mieć przemoczo-
nych „stóp”, czyli nie 
lubi stać na wypełnionej 
wodą podstawce. Kiedy 
kwitnie, nie powinno się 
jej nawozić; później każ-
dego miesiąca powinno 
się jej podawać wodę 
z dodatkiem odżywki. 
Poinsecje kwitną pełnią 
kolorów od październi-
ka do stycznia, a nawet 
dłużej, jeżeli są odpo-
wiednio pielęgnowane.

Latem liście są zie-
lone. Roślina ponownie 
nabierze kolorów tylko 
wtedy, gdy przez kilka 
tygodni (tak od końca 
sierpnia) będzie trzyma-
na przez przynajmniej 
12  godzin dziennie  
w ciemności.

Poinsecje są obecnie 
dostępne w różnej wiel-
kości i w różnych kolo-
rach, nie tylko czerwone 
(w różnych tej czerwieni 
odcieniach), ale i łoso-
siowe, żółte czy niemal 
białe. Są idealne do 
ozdoby świątecznego, zi-
mowego stołu.

Najczęściej kupu-
jemy je w doniczce, 
ale przecież mogą być 
również ciętą ozdobą. 
Wówczas koncówki ło-
dygi poinsecji powinny 
być na chwilę zanurzo-
ne we wrzątku lub... 
podgrzane nad płomie-
niem świecy. Dzięki 
temu mleczny płyn nie 
wycieknie, a kwiat nie 
zwiędnie. Bukiet z po-
insecji zabezpieczony  
w ten sposób może prze-
trwać w wazonie nawet 
dwa tygodnie.

 Tyle o „najpiękniej-
szej z wilczomleczy” 
- gwieździe betlejem-
skiej. Niechaj pospołu  
z jemiołą i choinką ozda-
bia nasze mieszkania. 

Radosnych świąt!


