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grudnia
górnicy
mają swoje święto
- Barbórkę. Cieszą
się z całorocznej pracy,
dziękują swojej patronce.
Ale to hucznię obchodzone niegdyś święto traci
swój rozrnach, wdzięk
a i chyba przede wszystkim
znaczenie.
Stwierdzenie to dotyczy (co
smutne) naszego miasta
- Wodzisławia Śląskiego.
Owszem, wielu wodzisławian nadal pracuje

BARBÓRKOWE
WSPOMNIENIA

w gómictwie, ale juz poza
miastem, w okolicznych
kopalniach. Wszak jedyna wodzisławska Kopalnia Węgla Kamiennego ,,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” przystrojone flagami w górniczych,
zielono-czarnych
barwach.
Trudno
też
dostrzec górnika w galowym mundurze z charakterystycznym pióropuszem, a górnicza orkiestra
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nię budzi nas jak kiedyś 4
grudnia.
Warto dodać, że kopalnia ,,1 Maja’’ w tym roku
świętowałaby swoje 50-lecie.
Być
może
owo
półwiecze sprawiło, że
kilku byłych pracowników
tej kopalni - dziś już
emerytów,
postanowiło

zorganizować spotkanie,
coś na kształt
,,Gómiczych Gwarków’’.
Od pomysłu do realizacji 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 wspomnienia’’ 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 pracowników
kopalni
,,1
Maja”. Niektórym udało
się ,,wbić’’ w galowe mundury, co dokumentują
fotografie. Ci zaś, co nieco
,,wyrośli” z mundurów,
przyszli w dowolnych,
ale dostojnych strojach.
W spotkaniu tym wzięli
udział także zaproszeni goście nie mający
wcześniej na co dzień
styczności z górnictwem.
Barbórkowy
nastrój
udzielił się wszystkim
bardzo szybko, jako, że
imprezę z wielką swadą
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W
WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM
BYŁA
KIEDYŚ
KOPALNIA...
i humorem poprowadził
dobrze znany obecnym
Marian Plewnia.
,,Barbórkowe wspomnienia” rozpoczęły się
oczywiście
uroczystym
odśpiewaniem
górniczego 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
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Prezes Zarządu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

S

Wieści „z pierwszej ręki”

Radny nie bezradny

twierdzenie zawarte już w tytule 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 radni, których 21 listopada 2010 roku
wybraliśmy do Rad Miejskich (mających ustawowe uprawnienia rad
gminnych) Pszowa, Radlina, Rydułtów i Wodzisławia Śląskiego, a także radni wybrani do Rady Powiatu
Wodzisławskiego.
Oczywiście mieliśmy też udział
w wyborze radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, ale w tym przypadku wyborem musieliśmy się dzielić z innymi miastami ze wspólnego
okręgu wyborczego. O władzy samorządowej w mieście i powiecie decydowaliśmy sami - my wyborcy, tu
i teraz mieszkający w wymienionych
miastach i powiecie. Wyniki wyborów
są znane. Wiemy, którzy z radnych samorządu terytorialnego są członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”,
mieszkają po sąsiedzku w spółdzielczych zasobach. Znamy ich osobiście

lub tylko z widzenia. Ważne jest, byśmy jako spółdzielcy utrzymywali
z nimi bliską więź (no i odwrotnie!).
To w ich kompetencji – jako członków rad, czyli gremiów stanowiących
prawo miejscowe – są najróżniejsze 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 powiatu należą.

R

adny 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 potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa.
Nakazuje to art. 23 ustawy o samorządzie terytorialnym stwierdzający
w pkt. 1.: „Radny obowiązany jest
kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy.” Miejsce tu stosowne, by przypomnieć nowo wybranym radnym i szerokiej rzeszy ich
wyborców, fundamentalne stwierdzenia rozpoczynające wspomnianą ustawę, a mianowicie jej art. 1 mówiący
w pkt. 1: „Mieszkańcy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę samorządową.” oraz w pkt. 2: „Ilekroć w usta-

Osiedle XXX-lecia w zimowej szacie
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wie jest mowa o gminie, należy przez
to rozumieć wspólnotę samorządową
oraz odpowiednie terytorium”. Potem ustawa wyjaśnia, że gminami są
również miasta - takie jak czwórka
naszych miast.
To ustawowo gminy (miasta) są
odpowiedzialne za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej mieszkańców. To zadanie własne gmin, z którego nikt nie może ich
zwolnić, a co najwyżej pomóc w wypełnianiu zadań poprzez współpracę
z nimi. W szczególności zadania własne gmin (przytaczam je dla przejrzystości za tekstem ustawy i niektóre
podkreślam wytłuszczeniem) obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia
w
wodę,
kanalizacji,
usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
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 urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciw powodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

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

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym
zapewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności
obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami
pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw.

P

rawda, 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 chodzi o dziesiątki milionów złotych, zaś
w Wodzisławiu Śl. o grubo ponad setkę 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 wybrani radni uchwalając budżety miejskie,
sumujące kwoty dochodów (ze wskazaniem ich źródeł) i wydatków (z precyzyjnym 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 umieszczali w swoim programie. Przedmiotem
kampanii stała się też sprzedaż na
rzecz Spółdzielni działki po byłej bibliotece na osiedlu XXX-lecia. Stało
się to dla niektórych głównym, propagandowym „motorem” wyborczym,
pomimo iż uchwała Rady Miasta z 25.
03. 2010 roku mówi wprost, iż sprzedaż następuje na potrzeby Spółdzielni.
W mniemaniu owych kandydatów
sprzedaż owej działki przez miasto
każdej innej firmie, osobie - byleby
nie dla potrzeb członków spółdzielni - byłaby bardziej zasadna. Nawet wymyślono sobie na ten czas, iż
w miejscu tym powstanie apartamentowiec, nie wiedząc o tym, że sprzedaż działki na potrzeby statutowe
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spółdzielni jest korzystne dla spódzielców, bo to oni (a nie propagandziści wyborczy) będą decydowali
o tym, co w tym miejscu powstanie.
Rozsądek mieszkańców nie dał wiary
podrzucanym anonimowym ulotkom dowodzi rezultat głosowania.

N

adeszła jednak pora, by przedwyborcze obietnice znalazły
odzwierciedlenie w uchwalanych budżetach, których projekty (a
więc opracowania możliwe do zmian)
przygotowały ekipy władz, jakie zakończyły swoją kadencję. Oczywiście,
nie wszystko da się zrobić „od ręki”,
ale tego wywiązywania się z przedwyborczych obietnic trzeba pilnować od
początku, a nie dopiero pod koniec
kadencji. Nie jest bowiem satysfakcją dla żadnego z wyborców, że następnym razem, gdy miną cztery lata,
zagłosują na kogoś innego. Przecież
bezowocnie upłynie długi czas, w którym to, co obiecywano, co miało być
zrobione – pozostało tylko w sferze
papierowych i propagandowych słów.
Demokratyczny
akt
wyboru
władz samorządowych został dokonany. Ale każdy z mieszkańców, tworzących (te ustawowe) wspólnoty samorządowe, musi być świadom swej
odpowiedzialności za podjętą personalną 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 znaczącą liczebnie częścią tychże samorządowych wspólnot. Mają określone
i znane potrzeby i oczekiwania. Do
czołowych należy równe traktowanie
mieszkańców domów spółdzielczych,
komunalnych i prywatnych w różnorodnych opłatach. Potrzebne jest
także osiągnięcie wyższego poziomu
współdziałania władz samorządu terytorialnego z władzami Spółdzielni,
też przecież samorządowymi.
Każdy z tych samorządów ma
swoje kompetencje. Te, dotyczące terytorialnego – 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” – kompatybilne. Każda decyzja władz samorządu terytorialnego dotycząca ogółu
obywateli danej miejscowości obejmu-
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je oczywiście i wszystkich spółdzielców. Ale decyzja władz spółdzielczych 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 samorząd powiatowy – ten na wyciągnięcie
ręki w postaci Rady Powiatu (z Zarządem i Starostwem), a także wojewódzki, już nieco oddalony, w postaci
Sejmiku. Zgodnie z zasadą pomocniczości – samorząd powiatu zajmuje
się sprawami, jakie ustawowo nie są
przypisane gminom, przekraczają ich
możliwości, zaś samorząd wojewódzki robi to, czego nawet powiaty nie są
w stanie w pojedynkę zrealizować.
Zajmując się jednak tylko bliskim powiatem, wskazać trzeba (już
nie taksatywnie cytując ustawę, ale
praktycznie) na wykonywanie takich
zadań ponad gminnych, jak m.in.:
odpowiedzialność za służbę zdrowia (szpitale i przychodnie specjalistyczne), organizacja i prowadzenie
oświaty, pomocy społecznej, transportu zbiorowego i dróg publicznych,
przeciwdziałanie bezrobociu, ochrona praw konsumenta, kwestie dotyczące geodezji, kartografii i katastru,
ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej oraz obronności.

W

szystkie te gminne (miejskie) oraz powiatowe uprawnienia 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 uchwałodawczą 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 swojego 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 stawiał 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

Z

ima już w pełni. Doświadczając dokuczliwego 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 zaczyna na potęgę uszczelniać okna i drzwi, ba – nawet
zatykać wywietrzniki. W ten sposób zakłócona zostaje 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 wentylacji w okresie letnim
zdarzają sie rzadko, ale
w miarę spadku temperatur wzrasta ilość takich
zgłoszeń. Zdarza się, że
sygnałem (zbyt późnym
niestety)
świadczącym
o braku dostatecznej wentylacji, są przypadki złego
samopoczucia,
zasłabnięć, utraty przytomności,
a nawet życia.

W

wymiarze materialnym zgłaszane są w administracjach:
zaparowanie
szyb, ścian, pojawiająca
się pleśń, a nawet powstające (rzadko, ale jednak)
zagrzybienia. Spadające
temperatury zewnętrzne
powodują nasze prawidłowe reakcje w postaci
domykania okien i drzwi;
dzięki nowszym technologiom, coraz lepiej izolujących i szczelniejszych. Są
jednak sytuacje w których
rozsądek i roztropność
w trosce o zdrowie i życie,
a także komfort zamieszkiwania, powinny zwyciężać z brakiem wyobraźni
oraz przesadną oszczędnością ciepła i portfela.
W tym kontekście nieprawidłowe jest:
Grudzień 2010 r.

• zasłanianie w całości
lub części kratek wentylacyjnych,
• „zalepianie” nawiewników okiennych powodujące ich nieprawidłowe działanie,
• przesadne, dodatkowe doszczelnianie, a
nawet zaklejanie „na głucho” okien,
• nadmierne uszczelnianie drzwi wejściowych
do lokali.
Niedopuszczalne jest
stosowanie
lokalowych
wentylacji
wywiewnych
w mieszkaniach wyposażonych w gazowe kuchenki i podgrzewacze wody,
w których zastosowano
grawitacyjne odprowadzenie spalin do przewodu
kominowego.
Używanie
takich wentylatorów częstokroć może spowodować
„przepychanie” naszych
spalin czy też nieprzyjemnych zapachów do innych
pomieszczeń w naszym
mieszkaniu lub sąsiednich w pionie lokali, powodując zagrożenie utraty
zdrowia i życia, a już na
pewno dyskomfort.
Zdarza sie, że przyczyną złego wentylowania lokalu – szczególnie
w budynkach z natural-

nym tj. grawitacyjnym systemem wentylacji – jest
jego szczelne „zapuszkowanie” oraz – co nierzadko sie zdarza – jednoczesne zbyt duże schłodzenie. Może to doprowadzić
nawet do tego, że to do naszego mieszkania trafiają
cudze spaliny, wyziewy
i „zużyte” powietrze, ponieważ sami nierozważnie
powodujemy odwrócenie
kierunku przepływu tego
powietrza
pozbawionego tlenu, a jednocześnie
nasyconego szkodliwymi
i nieprzyjemnymi gazami.

P

amiętajmy też, że
we wszystkich pomieszczeniach
w
których przebywamy, niezbędne jest umożliwienie
wymiany powietrza „zużytego”, zanieczyszczonego, na powietrze świeże,
doprowadzane z zewnątrz
budynku. Trzeba mieć na
uwadze i to, że dla normatywnie
poprawnego
funkcjonowania wentylacji i dla naszego zdrowia,
musimy jednocześnie zapewnić możliwość „odessania” z naszego lokalu
tej samej ilości „zużytego”
powietrza jaka powinna
być „wessana” do naszego mieszkania z zewnątrz,
jako świeże, niezbędne do
życia i poprawnego funkcjonowania urządzeń np.
spalających gaz.
Dla przykładu norma
taka wynosi:
• 30 m3/godzinę dla
kuchni z oknem, wyposażonej w kuchenkę elektryczną, w której przebywają trzy osoby,
• 50 m3/godzinę dla
kuchni jak wyżej, w której przebywa więcej niż 3
osoby,
• 70 m3/godzinę dla
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kuchni j.w. wyposażonej
w kuchenkę gazową,
• 50 m3/godzinę dla
łazienki z WC,
• 30 m3/godzinę dla
WC, itd.

O

bowiązkiem instytucji
budujących
budynki mieszkalne i użytkowe, a w dalszej kolejności eksploatujących te budynki – więc
i naszej Spółdzielni – jest
zapewnienie technicznych
możliwości dostatecznej
wymiany zużytego powietrza i spalin na odpowiednią ilość świeżego powietrza. I to zostało zrobione.
Mają
temu
służyć
sprawne przewody kominowe, sprawne wentylatory wyciągowe przy wariancie wentylacji mechanicznej, stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej
z funkcją mikrowentylacji
oraz możliwością rozszczelniania.
Nadto, tam gdzie to
jest wskazane, jako uzupełnienie w celu podniesienia sprawności wentylacji, zalecany jest montaż
różnego typu nawiewników okiennych. Nawiewniki w ostatnich latach są
coraz bardziej popularne
i doceniane jako urządzenia skutecznie zwiększające sprawność systemu
wentylacyjnego
lokali.
Zasadniczymi typami nawiewników
okiennych,
znajdującymi najczęstsze
zastosowanie są:
• nawiewniki higrosterowalne
automatycznie,
reagujące na zmiany wilgotności powietrza w pomieszczeniach, otwierając
lub przymykając przepustnice;
(Dokończenie na str. 7)
Strona 5

Przeliczmy to razem - nie ma nawet 36%!

Ile czynszu w... czynszu?
O

płata za mieszkanie, której terminowe płacenie (do 20
dnia każdego miesiąca) jest
i ustawowym, i statutowym
obowiązkiem, jest co pewien czas podwyższana.
Potoczna ocena takiego
faktu sprowadza się na ogół
do stwierdzenia: Spółdzielnia 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. ekonomiczno-finansowych,
przygotowały statystyczne
wyliczenia ile tak naprawdę – na co i za co płacimy
co miesiąc. Zgodnie z zasadami statystycznych uśrednień przyjęto jednolite założenie, że wyliczenia dotyczą
mieszkań o powierzchni 50
m2, które zamieszkują trzy
osoby.
Spróbujmy
poświęcić
nieco czasu i wysiłku dla
prześledzenia tych wyliczeń – zilustrowane obok
stosownymi wykresami. Zastanówmy się wspólnie: ile
tak naprawdę jest „czynszu
w czynszu”- czyli ile z tego,
co miesięcznie wpłacamy
pozostaje w Spółdzielni,
a ile przekazuje ona instytucjom zewnętrznym, występując w takim przypadku
jedynie w roli darmowego
inkasenta należności.
Omówimy dwa przykładowe mieszkania – jedno
w domu bez wind, drugie
w budynku z windami. Te
urządzenia i wysokość domów mają bowiem bardzo
istotny wpływ na wielkość
opłaty za mieszkanie. Owe
statystyczne trzy osoby, zamieszkujące taki sam lokal,
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ale - w dwu tak różnych budynkach - płacą odmienne
czynsze, bowiem generowane są zgoła różne koszty.

S

kładniki opłaty czynszowej
ponoszonej
w domach bez dźwigów są następujące:
• eksploatacja i utrzymanie
nieruchomości:
80,00 zł;
• fundusz remontowy:
78,50 zł;
• podatek od nieruchomości i gruntu oraz wieczyste użytkowanie terenu:
7,50 zł;
• energia elektryczna:
4,50 zł;
• ubezpieczenie majątku: 1,50 zł;
• ubezpieczenie mieszkania: 2,50 zł;
• antena zbiorcza: 7,00
zł;
• wywóz nieczystości
stałych: 18,90 zł;
• woda zimna i odprowadzenie ścieków: 31,50 zł;

•
podgrzanie
wody:
33,00 zł;
• centralne ogrzewanie:
219,50
Razem: 484,40 złotych.
Z tego: w Spółdzielni pozostaje tylko 158,50 zł, natomiast 325,90 zł Spółdzielnia przekazuje na zewnątrz.

P

rzyjrzyjmy się teraz
składnikom opłaty
czynszowej w domach z dźwigami. Są one
takie:
• eksploatacja i utrzymanie
nieruchomości:
83,00 zł;
• fundusz remontowy:
78,50 zł;
• podatek od nieruchomości i gruntu oraz wieczystego użytkowania terenu:
7,50 zł;
• energia elektryczna:
10,50 zł;
• ubezpieczenie majątku: 1,50 zł;
• ubezpieczenie mieszkania: 2,50 zł;

POD WSPÓLNYM DACHEM

• antena zbiorcza: 7 zł;
• wywóz nieczystości
stałych: 18,90 zł;
• woda zimna i odprowadzenie 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 tylko 184,30 zł pozostaje
w Spółdzielni, zaś 331,90
zł odprowadzane jest na zewnątrz.

W

tym miejscu dodać
koniecznie i wyjaśnić trzeba, że
za tę usługę poboru należności i ich odprowadzenia
Spółdzielnia nie otrzymuje
ekwiwalentu finansowego.
A przecież wykonywana jest

Grudzień 2010 r.

konkretna praca, do której
zatrudnieni są ludzie nie
„w czynie społecznym”,
ale na zasadzie normalnej
umowy o pracę i przez to
wynagradzani. To są rzeczywiste koszty, które nie
są Spółdzielni zwracane.
Taki system zbierania
inkasa i odprowadzania go
jest reliktem z minionej
epoki. W gospodarce rynkowej przecież nic nie dzieje
się za darmo. Wszystko ma
swoją cenę. A tymczasem
od spółdzielni mieszkaniowych (dotyczy to bowiem
ich to wszystkich w całym
w kraju) wymaga się bezpłatnego świadczenia usług
na rzecz... prywatnych przecież firm, dostarczających
wodę, ciepło, prąd, odbierających ścieki, wywożących śmieci.

Z

róbmy jeszcze jedno wyliczenie. Jeśli
w domach bez wind
kwota 484,40 zł stanowi
100% opłaty za mieszkanie,
to pozostające jako czynsz
w Spółdzielni 158,50 zł stanowi tylko 32,72%, zaś pozostałe, odprowadzane na
zewnątrz i od Spółdzielni
niezależne 325,90 zł stanowi aż 67,28%.
I policzmy to samo
w budynkach z windami,
gdzie: 561,20 zł stanowi
100% opłaty miesięcznej za
mieszkanie, więc pozostające w Spółdzielni 184,30 zł
stanowi 35,70%, a odprowadzane na zewnątrz 331,90
zł to 64,30% całości.
Zastrzec tu trzeba, że
w
porównywalnych
budynkach opłaty pomiędzy
tymi domami różnią się np.
z tytułu centralnego ogrzewania, gdzie zaliczki ustalane są w zależności od zużycia ciepła w danym węźle
cieplnym. Różnice są też
w energii elektrycznej - w
budynkach z dźwigami
jej zuzycie jest oczywiście
wieksze z tytułu poboru energii przez dźwigi.
W każdym jednak z nich,
opłaty które zależne są od
Spółdzielni, nie przekraczają 36%.
W ten oto sposób dokonaliśmy analizy owej zawar-
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tości „czynszu w czynszu”.
W obu przypadkach w Spółdzielni pozostaje i wydatkowana jest mniejsza część
całej miesięcznej opłaty.
Ona też powoli i tylko
w ostateczności wzrasta.
Gospodarskie
liczenie się z każdą złotówką,
z każdym groszem – jest kanonem działania Zarządu
i administracji SM „ROW”,
a na straży tego stoją
i bacznie kontrolują organy
spółdzielczego samorządu
- Rady Osiedli i Rada Nadzorcza, wybrane przecież
przez spółdzielców z grona
członków. A któremu członkowi Spółdzielni zależy
na tym, by samemu sobie
czynsz podnosić?!
Co innego jest z firmami
zewnętrznymi. One stosują wobec Spółdzielni swój
dyktat, często skrajnie monopolistyczny. Wprowadzane co rusz to wyższe stawki nie są ze Spółdzielnią
w żaden sposób uzgadniane, negocjowane. Ot –
po prostu do Spółdzielni
przekazywana jest tylko
lakoniczna informacja, że
z dniem taki a takim, obowiązywać będą takie i takie
stawki. Za każdym razem
wyższe.
Z nowym rokiem spodziewać się można kolejnych podwyżek za energię
elektryczną i ciepło. Już je
awizują w swych doniesieniach codzienne publikatory. Gdy zostaną wprowadzone, gdy znajdą potem
swe odbicie w nowych – siłą
rzeczy podwyższonych –
opłatach miesięcznych zamieszkanie, nie mówmy,
ot tak sobie: znów Spółdzielnia podwyższyła nam
czynsz.

S

prawdzajmy
uważnie 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 Spółdzielnią.

Sprawna wentylacja
(Dokończenie ze str. 5)
• nawiewniki ciśnieniowe, automatycznie reagujące na zmiany różnicy ciśnienia na zewnątrz
i wewnątrz lokalu przez
otwieranie lub przymykanie przepustnicy np. przy
silnym wietrze;
• nawiewniki ręcznie
regulowane przez użytkownika, uzależnione od
jego pamieci i reakcji.

T

rudno nie wspomnieć o tym, że
zapewnieniu
prawidłowej wentylacji służą
obowiązkowo
przeprowadzane okresowe kontrole, dokonywane przez
zarządcę. Chodzi o systematyczne
sprawdzanie szczelności instalacji 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 zachowanieinstynktu samozachowawczego w postaci ochrony
życia swojego, swoich
współmieszkańców i sąsiadów.
O tym czego nie wolno
robić w związku z tym już
było, teraz o tym, co robić
należy dla zapewnienia
prawidłowej wentylacji pomieszczeń i lokali. Tradycyjnie dobrym sposobem
jest:
• częste, intensywne,
krótkotrwałe
przewietrzanie - wówczas pamiętajmy o absolutnej konieczności
uprzedniego
zakręcenia kaloryferów,
gdyż inaczej rozgrzewają
się one na potęgę dla natychmiastowego wyrównania temperatury, co jest i
nieskuteczne i kosztowne;
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• równie dobry efekt
gwarantuje zapewnienie
stałego,
długotrwałego
dopływu świeżego powietrza, np. poprzez mikro
uchył okien (tzw. funkcja
rozszczelniania w nowszego typu oknach z pcv oraz
drewnianych nowej generacji);
• czynne reagowanie na złe samopoczucie,
odczuwanie
duszności,
wysokiej wilgotności, zawilgocenia szyb i ścian,
pojawiające się wykwity
pleśni czy też zagrzybień;
•
przeanalizowanie
swoich zachowań w zakresie korzystania z dostępnych urządzeń wentylacyjnych oraz rozsądne,
optymalne gospodarowanie ciepłem, tzn. nie doprowadzanie do zbytniego
schładzania pomieszczeń
i lokali.

O

czywiście wszyscy
wiemy, że ciepło
jest
stosunkowo
drogie i należy je szanować, ale czyż zdrowie
i życie nie są bezcenne
i wszystko co je chroni jest
nie do przecenienia?! Jeśli mimo podejmowanych
prawidłowych działań nie
następuje poprawa, powinniśmy problemy z uzyskaniem prawidłowej wymiany powietrza zgłaszać
jak najrychlej do administracji.
Dla jeszcze większego
bezpieczeństwa
można,
a nawet wskazane byłoby, zamontowanie już dostępnych na rynku czujników tlenku węgla (czadu)
i czujników zwiększonego
stężenia gazu w lokalach,
no ale to już jest dodatkowy wydatek od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.
Nie da się żyć bez powietrza! Nie odgradzajmy
się od jego świeżego dopływu z dworu. Można to
wszystko czynić z rozsądkiem i bez nadmiernych
kosztów.
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Zaszczytne wyróżnienie
dla naszej Spółdzielni

ORZEŁ BUDOWNICTWA
W ZARZĄDZANIU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Sąsiad z osiedla SM „ROW”
DAWID MAZUR
szef kuchni w restauracji „Warka”

Coś na stół wigilijny
i sylwestrowy

Kapituła i Organizatorzy Konkursu
Orły Polskiego Budownictwa 2010
pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury
przyznają:

Wyróżnienie
w kategorii:

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW”
”
Patron Honorowy

Przewodnicząca Kapituły Konkursu

Cezary Grabarczyk

Zdzisława Rodak

Robert Składowski

Organizatorzy
Zbigniew Jarzyna

Minister Infrastruktury

Naczelnik Departamentu
Rynku Budowlanego i Techniki
Ministerstwa Infrastruktury

Prezes Zarządu
Mazowieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług

Prezes Zarządu
Naczelnej Rady Zrzeszeń
Handlu i Usług

Wielka Gala Samorządu i Biznesu, Warszawa 23.10.2010 r.

23

października 2010 roku w Warszawie, już po
raz czwarty został rozstrzygnięty Konkurs
„Orły Polskiego Budownictwa”, który objęty
jest honorowym Patronatem Ministerstwa Infrastruktury. 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 – Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Europa 2000
Consulting Sp. z o.o. , nagrodzili statuetkami i dyplomami „Orły Budownictwa” najlepsze firmy działające
na rynku budowlanym i zarządzające nieuchomościami.
Miło nam poinformować, że w kategorii
„Zarządzanie Nieruchomościami” Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” otrzymała Wyróżnienie, jako jedna
z nielicznych w kraju, bo taki sam laur otrzymały jeszcze tylko Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława
Jagiełły w Łodzi, Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Południe”, Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” oraz Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Grudzień 2010 r.

10

lat już pracuje w zawodzie,
stale
doskonaląc swoje umiejętności. Mieszka na osiedlu
XXX-lecia i do restauracji „Warka”, gdzie jest
szefem kuchni, ma ledwo
5 minut piechotą.

Dawid
Mazur
swoje
pierwsze kwalifikacje kucharskie zdobył w popularnym w Wodzisławiu Śląskim
- Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Szkolnej.

POD WSPÓLNYM DACHEM

Jest żonaty. Przed 4 laty
żona Roksana powiła im
przeurocze bliźniaczki - Julię i Amelię.
Pan Dawid proponuje
nam kilka potraw na stół wigilijny i sylwestrowy. Starał
się tak je dobrać, by były łatwe w zdobyciu składników
i proste w przyrządzaniu, no
i oczywiście smakowite.
A zatem zachęcamy do
lektury i przygotowania potraw razem z naszym osiedlowym sąsiadem.
Acha - jeszcze jedno:
to wszystko znajdzie się na
stole i w rodzinie państwa
Mazurów. Tyle, że w wigilię
oprócz - proponowanego tutaj barszczu, pani Roksana
przygotuje jeszcze moczkę,
według tradycyjnego, rodzinnego przepisu.
Przypominamy, że przed
rokiem publikowaliśmy na
łamach „Pod Wspólnym Dachem” przepis na tę śląską,
bakaliową zupę, autorstwa
Remigiusza Rączki - nauczyciela zawodu w ZSE.
Przepisy Dawida Mazura
zamieszczamy na następnej,
10 stronie.
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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 odrębnie przygotownego bezmięsnego (post!) bulionu
warzywnego.
Barszcz przygotowujemy dzień przed wigilią. 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, zgnieciony czosnek, maggi, majeranek. Gotować 10 minut. Wlać ocet i odstawić do zimnego miejsca na
całą noc. Nzajutrz przecedzić i zmieszć z bulionem
warzywnym. Doprawić do smaku. Podawać z uszkami.
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). Nazajutrz karpia upłukać, skropić cytryną, nasolić, posypać 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 chleba tostowego, 2 łyżeczki serka naturalnego, 1 łyżeczka tartego chrzanu (gotowy ze słoika), 1 roztarty 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. Następnie paste nakładamy na płat łososia i zwijamy go
w różyczkę, którą starannie obwiązujemy szczypiorem. Łososiową różyczkę kładziemy pośrodku talerzyka. 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!
Strona 10

(Dokończenie ze str. 8)

w przypadku budynków niskich zakończenie termomodernizacji
nastąpiłoby
w roku 2024, a budynków wysokich w roku
2020;
r wariant II. zakłada odpis remontowy zwiększony o 1,00
zł/m2 i zakończenie
prac w budynkach

niono w opracowanych
wariantach, także mogą
być zmienione. Dlatego –
konkludowano – zachodzi
ryzyko, iż pomimo prognozowaniu dodatkowych
wpłat na fundusz remontowy przez mieszkańców
(obojętnie, w którym wariancie) realizacja termomodernizacji i tak za kilka lat może być wątpliwa.
Jak odniosą się do tego
mieszkańcy?
Jednocześnie podkreślono, że niekorzystne

TERMOMODERNIZACJA
- PLANY i DYLEMATY
niskich w roku 2022,
a w przypadku budynków wysokich w roku
2019;
r
wariant III.
zakłada zwiększenie
odpisu
remontowego o 1,50 zł/m2 i zakończenie termomodernizacji budynków
niskich w roku 2020,
zaś budynków wysokich w roku 2017.

Kalkulacje
te,
dla
wszystkich wariantów Zarząd sporządził na podstawie kosztów roku bieżącego, przyjmując wartości cen materiałów i usług
na dzień 30. 08. 2010 r.
Propozycje te oceniała
już wstępnie Rada Nadzorcza. W wypowiedziach
członków Rady podkreślano, iż wartość złotego za kilka lat zapewne
ulegnie zmianie (istnieje
też prawdopodobieństwo
wejścia Polski do strefy
waluty euro), stąd należy
przypuszczać, iż porównywalne koszty będą wyższe
od spodziewanych.
Zauważono też, że
obecne zasady pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej, jakie uwzględ-

POD WSPÓLNYM DACHEM

zmiany, jakie jakie wprowadziła 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 termomodernizacyjne przebiegały
by jak dotychczas bez konieczności dodatkowych
obciążeń mieszkańców.
Z kolei bez wykorzystywania środków zewnetrznych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
termomodernizacja
jakiegokolwiek budynku
na tym osiedlu nie byłaby
możliwa. Czy zatem nasz
rząd i Sejm Rzeczypospolitej wspmoga mieszkańców przy likwidacji
i utylizacji zdejmowanych
tysięcy płyt acekolowych
okrywających domy na naszych osiedlach? Czy też
na fali zmian ustawowych
sięgnie się głęboko do kieszeni mieszkańców? To
jest sprawa zasadnicza.
A co o tym sądzą
mieszkańcy dowiemy się
po konsultacjach jakie Zarząd Spółdzielni przeprowadzi z mieszkańcami już
w styczniu 2011 roku.
Grudzień 2010 r.

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

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grudzień 2010 r.
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Co oferuje obywatelom rządowa strategia mieszkaniowa?

Nie będzie lekko
Spółdzielczość się nie liczy...

W

tegorocznym,
majowym
wydaniu „Pod Wspólnym
Dachem” informowaliśmy
i cieszyliśmy się z tego, że środowisko spółdzielcze dopracowało
się swego, obywatelskiego projektu
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Poparty ponad 150 tysiącami podpisów dokument ten trafił
do Sejmu. Liczyliśmy na uchwalenie tego, wyraża obywatelskie
oczekiwania. Nadzieje spółdzielców
niestety skończyły się cztery miesiące później, kiedy to podczas tzw.
pierwszego sejmowego czytania posłowie - większościa głosów - odrzucili obywatelski projekt ustawy.

Miesiąc później Sejm natomiast
przyjał do procedowania dwa poselskie
projekty ustaw: „o spółdzielczości” (ma
zastąpić dotychczasową ustawę „Prawo 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, uznawane wielokroć przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z Konstytucją RP).
Mało tego - doczekaliśmy się także rządowej strategii mieszkaniowej
przyjętej 30 listopada br. na posiedzeniu Rady Ministrów, a noszącej tytuł:
„Główne problemy, cele i kierunki
programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020
roku.” Jej wnioskodawcą był Minister
Infrastruktury.

P

onieważ zarówno projekty obu
ustaw (pilotowane przez Platformę Obywatelską) i inne
ustawy oraz rozporządzenia mające
wynikać ze startegii mieszkaniowej
mają być podjęte w 2011 roku (rok
wyborów parlamentarnych!) - spodziewać się możemy „wiekiego ruchu” w kwestiach mieszkaniowych
i spółdzielczych.
Ale od razu jedna ważna uwaga wynikająca z lektury strategii
mieszkaniowej (dokument dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury) - rząd nie ma
zamiaru zajmować się spółdzielczym
mieszkalnictwem. Dla niego liczy się
tylko to, co komunalne, co rodem z
Towarzystw Budownictwa Społecznego, z indywidulnych przedsięwzięć,
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co jest prywatną wlasnościa, jak
i - ale to dopiero zapowiedź - co będzie
jakąś nową, właśnie wymyśloną, formy
budowy wielorodzinnych domów.
Ponieważ jednak skutki proponowanych przez rząd rozwiązań dotkną
również mieszkańców zasobów spółdzielczych (np. w dodatkach mieszkaniowych, rygorystyczniejszych eksmisjach i in.), przeto zajmiemy się
analizą tego - co oferuje obywatelom
rządowa strategia mieszkaniowa.

Z

dokumentu
rządowego
już
na wstępie dowiedzieć się można, że „aktualnie statystyczny
deficyt mieszkań w Polsce wynosi ok.
1 850 tys. mieszkań.” Dlaczego? Pada
odpowiedź stwierdzająca, że brak
mieszkań jest przede wszystkim problemem związanym „z niedostateczną
dostępnością, rozumianą jako możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 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 zachodnioeuropejskich za przeciętną pensję obywatele mogą zakupić ok. 2-3 m2 mieszkania.”
Jest tak, chociaż przez ostatnie
dwadzieścia lat kolejne rządy starały się wpływać na poprawę sytuacji w
mieszkalnictwie. I podawane są przykłady, w których brak chociaż jednego
zdania o spółdzielczości mieszkaniowej. Zgodnie z prawdą. Spółdzielcy
dobrze wiedzą, że im nie pomagano,
ale przeciwnie - przeszkadzano, ograniczano możliwości rozwojowe, chociaż mimo to budowali nowe domy.

T

e cytowane powyżej, niepokojące
konstatacje powodują, iż rząd
zamierza podjąć wiele nowych
działań, skupiając się na mieszkaniówce komunalnej – socjalnej i na wynajem, na kontynuowaniu w zmienionej formie Towarzystw Budownictwa
Społecznego, na stworzeniu nowej formy popierania budownictwa wielorodzinnego na najem z możliwości przekształcania gotowych już mieszkań we
własnościowe. Ten nowy system budownictwa mieszkaniowego określany
jest skrótem SGM.
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Szczegółów tego nowego rozwiązania jeszcze się nie podaje, ale odnieść można wrażenia, że będą to…
quasi spółdzielnie, czy jakaś odmiana
TBS-ów. No bo będzie musiała się dobrowolnie zebrać grupa zainteresowanych, wyłożyć swoje własne fundusze
(także pochodzące z kredytów) i zacząć budowę wielorodzinnego domu.
Do czasu zakończenia tej wspólnej
inwestycji wszyscy muszą trzymać się
razem, dopiero po ewentualnym, finalnym 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 wyborami parlamentarnymi) – to wkrótce
wiele z rodzących się pytań znajdzie
swoją odpowiedź.

S

poro uwagi poświęca się w dokumencie budownictwu socjalnemu. 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 ostatnie stanowią część zasobu mieszkaniowego gmin i są przeznaczone dla
osób najuboższych, osób o szczególnie
ciężkiej sytuacji życiowej, w tym także
dla osób eksmitowanych z innych zasobów, np. z powodu nieregularnego
opłacania czynszu za dotychczasowe
mieszkania.
Zapowiada się politykę „zaciskania pasa”, polegającą m.in. na ograniczeniach w programie „Rodzina na
swoim”, w dostępności do dodatków
mieszkaniowych, w wygaszaniu tzw.
książeczek mieszkaniowych. Gminy
przestaną pomagać tym, którzy są właścicielami mieszkań i domów. Zakłada się stopniowe obniżanie dodatku
mieszkaniowego dla osób będących
właścicielami nieruchomości i wypłacanie go przez okres 3 lat od wejścia
w życie zmian – na poziomie 75% przysługującego dodatku w 1 roku, 50% w
2 roku i 25% 3 roku.
Przewiduje się zwiększenie ruchu we wtórnym obrocie mieszkaniami. W komunalnych zasobach ma
przestać obowiązywać zasada bezterminowego (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 najemcy (potocznie zwanego głównym najemcą) – automatycznie najemcą lokalu stawał się owdowiały małżonek. W
niedalekiej już przyszłości gmina oceni sytuację materialna samotnej osoby
i będzie mogła jej zaproponować podpisanie umowy najmu na inne mieszkanie, stosowne do możliwości materialnych najemcy. Unikać się będzie
w ten sposób długotrwałych zadłużeń
i konieczności eksmisyjnych.

N

atomiast dla bogatszych, bo
właścicieli mieszkań i domów,
stworzona zostanie oficjalna,
ustawowa, prowadzona przez banki
formuła tzw. odwróconego kredytu hipotecznego (rządowy dokument używa
angielskiej nazwy: reverse mortgage).
Awizowaliśmy już przed rokiem
na naszych łamach, iż przygotowywana jest taka możliwość, w której
w praktyce chodzi o stworzenie sobie
(przez właścicieli mieszkań i domów)
– dodatkowej emerytury, której źródłem finansowania będzie hipoteczna
wartość posiadanej nieruchomości.
W rządowym dokumencie pisze się
o tym zawile, że chodzi o umożliwienie „otrzymania kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości lub
określonym prawie do nieruchomości,
którego spłata będzie zasadniczo odroczona do określonego momentu po
śmierci kredytobiorcy i nastąpi z nieruchomości”.
Rząd zapowiada wiele jeszcze
zmian. Sygnalnie tylko tu wskazujemy, iż wprowadzona ma być w mieszkaniach komunalnych zasada (w spółdzielczości fundamentalnie oczywista
– przyp. red.), że czynsz musi pokrywać 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 określania katalogu osób, którym obecnie sąd
musi przyznać lokal socjalny i wprowadzenie ustalania prawa do lokalu
socjalnego na podstawie rozeznania
rzeczywistej sytuacji lokatora. A więc
gminom nieco zmniejszą się kolejki do
lokali socjalnych.

N

o i ostatnia uwaga po lekturze
tejże rządowej strategii: budownictwo spółdzielcze (w ogóle
spółdzielczość mieszkaniowa) nie jest
przedmiotem planów rządowych. Tak
jakby nie istniało. Nie uwzględnia się
go w ogóle w rozwiązaniu kwestii deficytu mieszkań. To, że kiedyś latami
dostarczało krajowi po 90% oddawanych 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?
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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. Spotkanie świąteczne, które
pozwoli każdemu poczuć
magiczną
atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia, 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 będzie można barszczu,
krokietów, aromatycznego piernika i tradycyjnej, śląskiej moczki.
Wigilijny wieczór umili
wszystkim koncert kolędowy w wykonaniu
zespołu wokalno-muzycznego „Karlik”, który
tworzą
członkowie
Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”.
KONCERTY NA
PRZEŁOMIE ROKU
W
Radlinie
zakończenie roku kalendarzowego
zwiastuje
impreza w Miejskim
Ośrodku Kultury p.n.
„Kulturalne
Ostatki”.
Od dziesięciu lat na
scenie tej
placówki
prezentują się wykonawcy, którzy należą do
najpopularniejszych w
kraju. Oklaskiwano już
Eleni, Czerwone Gitary,
Grupę Mo Carta, The
Beatles Revival, Krzysztofa
Daukszewicza,
Justynę Steczkowską,
Kasię Nosowską i Hey,
Michała Bajora oraz
Janusza Radka. Tym
razem, w środę 29
grudnia o godz. 19:00
wystąpi Alicja Majewska z towarzyszeniem
Włodzimierza Korcza.
Natomiast w Pszowie artystycznym powi-

taniem Nowego Roku
będzie
występ
Kazika
Staszewskiego
w Miejskim Ośrodk Kultury. Kazik Staszewski
występował już w Pszowie kilka razy z różnymi
formacjami, ale jako Kazik na Żywo - będzie po
raz pierwszy. Koncert
w sobotę, 7 stycznia
2011 roku.
WYSTAWY
GODNE OBEJRZENIA
W Wodziaławiu Śląskim do końca roku trwa
kilka ciekawych ekspozycji, które naprawdę
warto zwiedzić, gdyż
tematycznie dobrze wtopione są w grudniowe
klimaty.
Pierwszą
z
nich
są „Anioły” w malarstwie Stanisława Wojtyny - wystawa w Galerii TMZW, Rynek,
do oglądania w poniedziałki
czwartki,
godz. 11:00 - 17:00.
Dwie wystawy prezentowane są w Galerii Pod
Fikusem w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece
Publicznej - „Górnik
górnikowi w hołdzie”
- wystawa malarstwa
Jana Śliżewskiego oraz
„Choinka ręcznie dziergana” - wystawa prac
Władysławy Horowskiej
do zwiedzanie w godzina
pracy
biblioteki.
Natomiast w Muzem
w Wodzisławiu Śl., przy
ul. ks. Kubsza, czynna
jest wystawa „Shalom
Loslau” - rzecz o kulturze i niezwykłej historii
wodzisławskiej
ludności
wyznania
mojżeszowego.
AKTYWNI
SENIORZY
Rydułtowskie Centrum Kultury zaprasza
na zajęcia Klubu Aktywnego Seniora. Spotkania
w poniedziałki i środy
w godz. od 16:00 - do
19:00. Klub seniora zapenia aktywne formy wypoczynku, rekreacji oraz
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możliwości aktywnego
udziału osób starszych
w społeczeństwie. Dla
działalności klubu szczególnie 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 tylko rozrywki, ale także
z
dziedziny
edukacyjnej oraz możliwość
samospełnienia się na
niwie artystycznej i literackiej. Klub to jednak
nade
wszystko
możliwość
odnalezienia przez emerytów
i rencistów większego
grona znajomych, to
miejsce, w którym można
do woli porozmawiać,
nawiązywać nowe kontakty, odnawiać starsze, wspominać, ale
i projektować własną
przyszłość.
STRAŻNICY
PILNUJĄ
Zabiegani,
zaaferowani przedświąteczną
krzątaniną często postępujemy
mało
roztropnie. Te przygotowania, zakupy, wyjazdy z domu, zamieszanie
- nie sprzyjają przestrzeganiu
elementarnych
zasad bezpieczeństwa,
w tym także nie dawania
okazji
najróżniejszym
złodziejom. Mając to
na
uwadze
wodzisławska Straż Miejska
przygotowała
swoją
kolejną akcję społeczną.
Tym razem w dniach 20
- 24 grudnia strażnicy
miejscy przeprowadzą
działania „Bądź ostrożny – uważaj na
kieszonkowców”. Postarają
się
poprawić
bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć kradzieże w rejonach targowisk i centrów handlowych. Służyć temu
będzie m.in. zwiększenie ilości patroli
pieszych w newralgicznych rejonach.
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nr licencji 1314
Hu, hu, ha - nasza zima zła...
icencjonowane
- licencjonowanego
pośrednika
iewątpliwie zima jest
piękna! Biel śniegu rozMieszkaniowe
Biuro
w obrocie
jaśnia nasz świat, tafle i sople lodu go posrenieruchomościami
brzają. W sprzeczności z doznaniami estetycznej
oœrednictwa
natury jest rzeczywistość - chłód i uciążliwości w poruszniu się po chodnikach, ulicach. Trudno gdziekolLicencjonowane
dotrzeć, mimo iż walka zMieszkaniowej
nawałą śnieżną trwa
rzywiek
Spó³dzielni
„ROW”Mieszkaniowe
właściwie nieustannie. Oto kilka zimowych migawek

N

Biuro Pośrednictwa przy
ncji 1314
- licencjonowanego
poœrednika
z naszych
osiedli. Same w sobie stanowią
komentarzwdoobrocie nieruchomoœciami
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
uroków i dokuczliwości zimy...

as zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
U nas zawsze
kupisz, sprzedasz, zamienisz, wynajmiesz
rzetelnie, bezpiecznie
4-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
43
i profesjonalnie
Tel. (032) 455 24 04, Kom. 0 693 449 754
sprzedasz,
e: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00, Wtorki i czwartki odkupisz,
7:00 do 15:00
wynajmniesz
Œrody od 9:00 do 15:00, Pi¹tki od 7:00 do zamienisz,
14:00

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

Dział Lokali Użytkowych
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisławiu Śląskim
informuje, że dysponuje

WOLNYMI LOKALAMI
UŻYTKOWYMI
W WODZISŁAWIU ŚL.

4
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ul. Przemysława 4 - pow. użytk. 63,23 m2
ul. Przemysława 13 - pow. użytk. 83,91 m2
ul. Przemysława 13 - pow. użytk. 116,58 m2
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W RYDUŁTOWACH

ul. Ofiar Terroru 101
- pow. użytk. 191,87 m2 - (parter)
ul. Ofiar Terroru 101
- pow. użytk. 191,87 m2 - (piętro)
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
Strona 14
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Z

końcem 2010 roku Spółdzielnia musi wydrukować nowe książeczki mieszkaniowe dla każdego
płatnika czynszu. Ponieważ jednak znaczna część
z mieszkańców dokonuje comiesięcznych wpłat bezpośrednio ze swojego konta, korzystając ze stałego zlecenia lub przesyła pieniądze przelewem - więc osoby te
nie wykorzystują książeczek opłat.
Dlatego Zarząd SM „ROW” prosi wszystkich, którzy 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 książeczek, co z kolei pozwoli na uniknięcie zbędnych kosztów ponoszonych przecież przez ogół członków Spółdzielni.
Publikujemy obok wzór stosownego oświadczenia.
Jednocześnie informujemy, że numer rachunku
bankowego do dokonywania comiesięcznych opłat za
mieszkanie jest bezpośrednio przypisany do właściciela (najemcy) konkretnego lokalu.
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...........................................

imię i nazwisko
...........................................

adres zamieszkania
...........................................

miejscowość

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ROW”
Dział Rozliczeń Czynszowych

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

..................................................
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o¿e Narodzenie najpiêkniejsze,
oże Narodzenie
rodzinne œwiêta
- najpiękniejsze,
roku. „Dzieci¹tko siê rorodzinne święta
dzi - na œwiat przychodzi,
roku. „Dzieciątko się roweselmy siê!”. Tak¹ najdzi - na świat przychodzi,
wiêksz¹ ludzk¹ radoœæ
weselmy się!” Taką najdaj¹ narodziny ka¿dego
większą ludzką radość
dziecka, a tym bardziej
dają narodziny każdego
Bo¿ego. Chcemy ozdobiæ
dziecka, a tym bardziej
nasz dom, mieszkanie na
Bożego. Chcemy ozdoprzywitanie
no wego
bić nasz dom, mieszkacz³onka tej naszej, jak
nie na przywitanie nowei ca³ej ludzkiej rodziny.
go członka tej naszej, jak
I to przyjœcie na œwiat
i całej ludzkiej rodziny.
Boga, ale i wszystkich
I to przyjście na świat
dzieci od stworzenia
Boga, ale i wszystkich
œwiata po dzieñ dzisiejdzieci od stworzenia
szy, czcimy œwiêtuj¹c
świata po dzień dzisiejw dwa dni grudniowe.
szy, czcimy świętując
Ozdób by³o i jest moc.
w dwa dni grudniowe.
Najmniej istotne s¹ o te
Ozdób było i jest
plastikowe, elektroniczmoc. Najmniej istotne
ne gad¿ety. Licz¹ siê
są te plastikowe, elekozdoby roœlinne.
troniczne gadżety. LiWprzódy na naszych
czą się ozdoby naturalziemiach domy ozdabiane, roślinne. Wprzódy
no jemio³¹ - wiecznie ziena naszych ziemiach
lon¹, wieszaj¹c j¹ u powadomy ozdabiano jemiołą
³y izb. Potem zakrólowa- wiecznie zieloną, wie³a choinka - owe przecudszając ją u powały izb.
nie pachn¹ce jod³y, œwierPotem zakrólowa-ła choki, a i sosny. Od kilkunainka - owe przecudnie
stu lat równie¿ polskie
pachnące jodły, świerki,
domy zdobywa gwiazda
a i sosny. Od kilkunabetlejemska. I to o niej,
stu lat również polskie
w œwi¹tecznej lekturze,
domy zdobywa gwiazda
piszemy na ³amach ostatbetlejemska. I to o niej,
niego w tym roku wydaw świątecznej lektunia „Pod Wspólnym Darze, piszemy na łamach
chem”.
ostatniego w tym roku
Poinsecja (Euphorbia
wydania „Pod Wspólnym
pulcherrima - czyli: najDachem”.
piêkniejsza z wilczomlePoinsecja (Euphorczy) pochodzi z Meksyku
bia pulcherrima - czyli:
i jest znana jako „Flores
„najpiękniejsza z wilde Noche Buena” - Kwiat
czomleczy”)
pochodzi
Bo¿ego Narodzenia.
z Meksyku i jest tam znaW naturze wystêpuje czêna jako „Floresde Noche
œciej jako metrowy, okaBuena” - Kwiat Bożego
za³y krzew ni¿ roœlina
Narodzenia. W naturze
ogrodowa. Jej czerwone
występuje cześciej jako
liœcie mo¿na tam niemal
metrowy, okazały krzew
wszêdzie ogl¹daæ w okreniż roślina ogrodowa.
sie Bo¿ego Narodzenia.
Jej czerwone liście możJoel Roberts Poinsett
na tam niemal wszędzie
by³ pierwszym ambasadooglądać w okresie Bożerem Stanów Zjednoczogo Narodzenia.

Poinsecja (Euphorbia pulcherrima - najpiękniejsza
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