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Jużza kilkadnisiądziemyprzy wigilijnym
stole i tradycyjnie będziemy w przyjaznym,
kochającym się gronie rodzinnym spędzać
święta Bożego Narodzenia. Jednak w tej atmosferzeharmoniii spokojupojawiasiępewien element, symbol, który powinien skłaniaćnasdo refleksjii zadumy,możei niepokoju.
Jakkażenaszatradycjaprzy wigilijnymstole
zostawiamyjednopustenakryciedlajakiegoś
niespodziewanego i potrzebującego naszego
wsparciagościa– piszew:Wieściach„z pierwszejręki”prezesZarząduSM„ROW”Jan
Grabowiecki
czytajna str. 3

Przeczytaj–zobacz
Oszczędnościąi pracąludziesiębogacą–twierdziło przedwojenne przysłowie.Warto je sobie
terazprzypomnieć,bozimaza pasemi jakzwykle wraz z niskimi temperaturami pojawił się
problemogrzewania,a dokładniejpłaceniaza ciepłow mieszkaniach.W długiei zimnewieczory
trudnoprzecenićkomfortprzebywaniawewłaściwie ogrzanym pomieszczeniu. Niestety jednakciepłokosztuje–i tocorazwięcej.Cozrobić,bychoćtrochęograniczyćtewydatki.
Oszczędzajmyciepło
czytajna str. 4

O odwróconejhipotece(czyliodwróconym
kredycie hipotecznym) i rencie hipotecznej
(czylio umowiedożywocia)słyszymyobecnie bardzo często. Odwrócona hipoteka ma
bazować na rozwiązaniach stosowanych
przedewszystkimw 10krajachUniiEuropejskiej,USAi Australii.Polskiodpowiedniktej
formykredytumabyćskierowanyw głównej
mierze do emerytów, posiadających własny
lokal mieszkalny (lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), przy założeniu, że
ukończylionijużconajmniej 60lat.
Plusyiminusyodwróconejhipoteki
czytajna str. 12

Syzyfowe prace

Ciężko walczyć o czystość
i porządek
Niedawnownaszychmiastachogłoszono
przeprowadzenie powszechnej i przymusowej akcji deratyzacji miasta. I znowu,
jakcorokuwyłożonotrutkiwewszystkich
nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych,handlowych,magazynachitd.Od końcawrześniado końcapaździernikaprowadziliśmy więc ostrą walkę z tymi jakże
niemiłymii groźnymigryzoniami.Jakibył
jej efekt?Taki jak zwykle – część gapiowatychlubmałorozgarniętychzwierzątek
dałasięskusićtrutkom,resztasprytniejsza
i bardziej inteligentna przetrwała w dobrymzdrowiui kondycjido dziś.Właściwie nic im nie zagraża, gdyż mogą rozmnażaćsiębezkłopotów,a jedzeniamają
w bród.
Do dobregosamopoczuciaszczurówmy
sami zresztą przyczyniamy się w sposób
decydujący. Tak dobrze chyba nigdy im
w historii nie było. Systematycznie, troskliwiedbamyo ichkondycjęi dobresamopoczucie.Możenierobimytegoświadomie, ale w praktyce stale je przecież
dokarmiamy.
Robimy to na kilka sposobów. Wielokrotniezresztąpisaliśmyjużo tymna łamachnaszejgazety.Nagminnyjestproceder wyr zuc an ia jed zen ia przez okna
na trawniki. Można by stwierdzić, iż jest
tojakiśprzejawrosnącegonaszegodobrobytu,zmianymentalnościi panująceju nas
od setek lat tradycji, która z pokolenia
na pokoleniewbijałanamdo głów,iżchleb,

2

a takżeinnejadłojestrzecząświętąi ich
wyrzucaniezakrawana grzech.Jeszczenaszymbabkomrękabyzadrżała,bywrzucićdo śmiecikromkę,możei suchąi mało
smaczną,„naszegopowszedniego”.Myjuż
takichoporówniemamy.
Zmiana naszego poziomu cywilizacyjnego nie tłumaczy jednak w pełni zagadki – dlaczego jedzenie wyrzucamy nie
do kubłana śmieci,aleprzezokna. I tupojawiasięjedenz naszychmitów–wyrzucamy,bojesteśmydobrzy,wrażliwina niedolęświatazwierzęcegoi „dokarmiamy”.
Mit dokarmiania jest powszechny w naszymkrajui jaktoz mitamitrudnogowykorzenić.Na niczdająsięapelei naukowe
wywody, że podrzucanie naszych odpadków np. ptakom bardziej im szkodzi niż
pomaga,jakożei takzwierzętamajądość
żywnościi potrafiąsobiedawaćdoskonale
radębeznaszejpomocy.
My wiemy swoje i z uporem maniaka
chcemy nakarmić wyimaginowanych potrzebujących.Pomagamyzaśzwykleszczuromtymsamym,z którymitakostrowalczyliśmycałkiemniedawno.
Innymprzykłademtegojaktrudnow naszymkrajuwalczyćo czystośći porządek
sąabsurdalneprzepisy,którechroniąw sposób szczególny osoby, które z różnych
przyczyn – zwykle aberracji psychicznej – nie potrafią dostosować się do powszechnie panujących standardów higieniczno–sanitarnych.Corazpojawiająsię
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w mediachdoniesieniao ludziachgromadzącychw swoichmieszkaniachodpadki,
przekształcających domy w zwałowiska
śmieci.Dlasąsiadówtakiejosobyzaczyna
siędrogaprzezmękę.Smród,jakiroznosi
sięwokółniedajeżyć,a bezsilnośćwobec
tegozjawiskapotraficałkowiciezałamać.
Nigdzieniemożnaznaleźćpomocy,bo
istniejąceprzepisyw praktycewykluczają
wszelkąinterwencję.Niewiadomodo czego,do jakichdrastycznychdziałańmusiałbysięposunąć„miłośnikśmieci”,bywreszcie ktoś położył kres jego niezwykłemu
„hobby”.
Takieproblemynieominęłyrównieżnaszejspółdzielni.Wieleosóbmieszkających
w naszychzasobachniestetypopadław swoisty „obłęd śmieciowy”. Na nic zdają się
interwencjesamychsąsiadów,administracji,policji.Mogłobysięwydawać,żeSanepid coś na to poradzi, ale pismo Państwow eg o Pow iat ow eg o Ins pekt or a
Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim rozwiałytenadzieje,możnaw nimprzeczytaćm.in.:
„informuję, że zgodnie z art. 26 ust. 1
ustawyz dnia 14marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Państwowy Inspekt or San it arn y ma praw o wstęp u
do mieszkańtylkow raziepodejrzenialub
stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożeniazdrowiaczynnikamiśrodowiskowymi,
a także, jeżeli w mieszkaniu jest lub ma
być prowadzona działalność produkcyjna
lubusługowa.Nadto,zgodniez art. 1, 2, 3
i 4powołanejwyżejustawy,brakjestpodstaw prawnych do działania Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru
zapobiegawczego czy bieżącego nadzoru
sanitarnego.TakwięcPaństwowaInspekcjaSanitarnanieposiadauprawnieńw zakresie wydawania zaleceń użytkownikom
mieszkań prywatnych, poza sytuacjami
stwierdzenia zagrożenia chorobą zakaźną
lubczynnikamiśrodowiskowymi”
I cotudalejrobić,jakdalejżyćześmietnikiemza ścianą?
Grudzień 2011 r.
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Wieści z „pierwszej ręki”

Nie bądźmy obojętni
Jużza kilkadnisiądziemyprzy wigilijnymstolei tradycyjniebędziemy w przyjaznym, kochającym się gronie rodzinnym spędzać święta
BożegoNarodzenia.Jednakw tejatmosferzeharmoniii spokojupojawiasiępewienelement,symbol,którypowinienskłaniaćnasdo refleksjii zadumy,możei niepokoju.Jakkażenaszatradycjaprzy wigilijnym
stolezostawiamyjednopustenakryciedlajakiegośniespodziewanego
i potrzebującegonaszegowsparciagościa.Oczywiścietengośćtaknaprawdęprawienigdysięniepojawia,aletensymbolmożejednakskłaniaćnasdo zadaniapytaniaczytaknaprawdęgotowijesteśmykomuś
potrzebującemupomóc,czyteżpozostajemyobojętnina ludzkienieszczęścia.
Oczywiście pomoc innym wcale nie jest taką prostą sprawą, gdyż
częstosięzdarza,żeosobytakieniezawszetępomocsąskłonneprzyjąć, a trudno też na siłę wkraczać w czyjeś życie, bo wymaga to
od udzielającegopomocydużotaktui rozwagi,abynienaruszyćczyjeś
godności.Czasamijednaktrzebatozrobićdladobrapotrzebującegopomocyi otoczenia,którebywaobojętne,a czasaminawetbezradnewobectegoproblemu.
Pod koniec listopada sam osobiście przeżywałem, choć nie po raz
pierwszy,takąsprawę.Dotyczyłaonadobiegającego 80-tkiPanaBogusława,zamieszkałegona naszychzasobach.
PanBogusławna wskutekposuniętejniepełnosprawnościmaw znaczny sposób ograniczone możliwości ruchowe, do tego zaawansowany
wiekczynijegożycieniebardzowesołym.Trzebateżdodać,żeniejest
człowiekiembezźródładochodui dziękiemeryturzebezkłopoturegulujeswojeopłaty.Jeszczetrzylatatemupomocąsłużyłymupielęgniarkiopiekispołecznej,dwalatatemujeszczejegostankontrolowałprzedstawicielMOPSu,alestarszyczłowiekz tylkosobieznanychpowodów
niechciałi niechceżadnegowsparcia,pisemniewyraziłswojepragnienie,byniktmuniepomagał. I takzostałsam,noprawiesam,bozamiast
opiekiMOPSodwiedzajągood latosobywiedząceo jegostałychdochodach,od którychjednakpomocyw codziennymżyciunienależysię
spodziewać,wręczprzeciwnie,o czymświadczystanjegomieszkania.
Mieszkaniezamieniłosięw odrażającylokal,którytrudnonawetopisać, a zamieszkiwanie w takich warunkach wydaje się niemożliwe.
Bród,bałagani zapachjakna wysypiskuśmieci–tesłowacisnęłysię
na usta,gdy 28listopadaz mojejinicjatywyweszliśmydo mieszkania
pana Bogusława.Trzeba było to zrobić, tak naprawdę na siłę, ponieważ–powtarzamtoz naciskiem–niemożnaobojętnieprzejśćwobec
tegodramatu,niemożnabyłotegoczłowiekazostawićsamemusobie,
niemożnabyłoteżdopuścić,bystałsięonsamzagrożeniemdlasiebie
i swoichsąsiadów.
Co będzie dalej z Panem Bogusławem? Ustaliliśmy, że właściciel
przy pomocyosóbodwiedzającychgoposprzątamieszkanie.Jednakże
kiedy nie pomogą oni Panu Bogusławowi to wówczas spółdzielnia
przyjdziez ekipąporządkową,wysprzątamieszkaniei przeprowadzi
niezbędną dezynsekcję. Nie bądźmy jednak naiwni, te działania nie
rozwiążą problemu. Już raz spółdzielnia wysprzątała to mieszkanie,
nawetwymalowałapomieszczenia,a potemwszystkowróciłodo stanu
chaosu.
Ja osobiście mam żal, do instytucji, które są powołane do opieki
nad osobamipotrzebującymipomocyo to,żebyćmożezawodzisystem
informacyjnyi niedocierająonez pomocądo tychosób.Najlepiejbyłoby,gdybyPanBogusławpozwoliłsobiepomóc,aleonnadalniechce
tego.Jednakswoimpostępowaniemstwarzazagrożeniadlasamegosiebiei sąsiadów,dlategopowiniendlaswojegodobraprzyjąćoferowaną
pomocczytozestronyMOPS-u czyteżwyrazićzgodęna pobytw domu opieki społecznej. Uważam, że MOPS powinien wreszcie zająć
w tejsprawiezdecydowanestanowiskoza nimbędzieza późno.
Spółdzielnia ze swojej strony zaproponowała Panu Bogusławowi
mieszkaniena parterzecow znacznysposóbpoprawiłobymożliwość
swobodniejszego przemieszczania się na wózku inwalidzkim poza
mieszkanie, tym samym stwarzając poprawę warunków życiowych.
Czekamyna ostatecznądecyzjęPanaBogusławaw tejsprawie.
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Podobnych osób wymagających pomocy na naszych zasobach jest
więcej.Niemożnawobecnichprzechodzićobojętnie.Zamierzamjako
radnydoprowadzićdo spotkaniaprzedstawicieliwszystkichinstytucji,
któremająokreślonekompetencje,do wypracowaniakonkretnychprocedur,którepozwoląna szybsząi skuteczniejsząreakcjew rozwiązywaniu tych ludzkich i społecznych dramatów. Dlatego liczę tez bardzo
na informacjeod sąsiadów,codo potrzebyudzieleniapomocyinnym
potrzebującymmieszkańcom,gdyżtowłaśniesąsiedziczęstomająnajlepsząwiedzę,ktoi jakiejpomocypotrzebuje.Jazeswojejstronypomogęubiegaćsięo wsparciew instytucjachdo tegopowołanych.
SprawaPanaBogusławai jemupodobnychludzi,którzyz różnych
przyczynznaleźlisięna marginesienaszegospołeczeństwaobokprzemyśleń o naszej obojętności wobec bliźnich implikuje też refleksje
na tematkondycjispołeczeństwaw świeciewolnegorynku,całkowicie
liberalnegopodejściado problemówegzystencjiludzkiej.Kryzys,który
corazbardziejdajeo sobieznaćna całymświeciepoddajekorekciewielez dotychczasowychdogmatów.
W nadchodzącym 2012rokubędziemyobchodzićMiędzynarodowy
RokSpółdzielczościogłoszonyprzezOrganizacjęNarodówZjednoczonych.Polskaspółdzielczość–w którejnaszaSpółdzielniateżzapisała
ważnekarty–majuż 150lati zrzesza 8milionówspółdzielców.MiędzynarodowyRokSpółdzielczościjestbardzodobrąokazją,abybronić
spółdzielczośćpolskąprzed fałszywymiopiniamii abynareszcieustanowićdobre,spójneustawodawstwospółdzielcze.
Spółdzielczośćproponowałaod zawszei robitonadal,formęwspólnotowejprzedsiębiorczości,opartejo zasadysamopomocy,solidarności, współpracy i odpowiedzialności, bo WSPÓLNIE ŁATWIEJ, ale
nietylko,również PRZYJEMNIEJ.
Bezpieczeństwospołeczneoraztroskao trwałyrozwójnakazująwręcz
potrzebęzachowaniawalkiz niesprawiedliwościąi znieczulicą.Tobyć
możeuchroninasod popełnianiatakpoważnychbłędówjakbrakodpowiedzialnościorazpostępującyprocesrozwarstwieniaspołecznego,któredowodzą,żecośz urządzaniemnaszegoświataniejestw porządku.
Zdaćmusimysobiesprawęz tego,żeczasnieuchronniepłynie,niema
początku,anikońca,jestjakrzeka,którapłynieod zawsze.A mypłyniemyw tejrzececzasutylkojakiśodcinek,czasemdłuższy,czasemkrótszy,alezawszetylkood –do.Dlategobądźmyświadomi,żebymądrze
nimgospodarować,gdyżjestnajcenniejsząwartościąjakąposiadamy.
Oczywiścieniełudźmysię,żeudanamsięrozwiązaćwszystkieproblemy,z którymiborykasięwspółczesnyświat.Jednakżewspólniemożemyw niektórychsytuacjachobywatelskichznacznieograniczyćnegatywnezjawiska,niwelowaćzagrożenia,umacniaćwięzimiędzyludzkie,
poprawiaćwarunkii jakośćżyciawieluludzi,ograniczaćnierówności,
przyczyniaćsiędo stabilizacjiwspółżyciaspołecznego.
Wierząc,żedobrociąmożnaosiągnąkażdycel,nieważnejakądrogą
byleby była dobra i skuteczna tak aby udało nam się pomóc osobom–rodzinombędącymw potrzebie.

Nadchodzitakiwieczór,kiedygasnąspory,
znikanienawiść...
Wieczór,gdyłamiemyopłatek,składamyżyczenia...
Tonocwyjątkowa...Jedyna...Niepowtarzalna...
NocBożegoNarodzenia.
W tęjedynąi niepowtarzalnąNocżyczęWszystkim
obfitychłaski błogosławieństwa
dającsiłędo czynieniadobra
w nadchodzącym
Nowym2012Roku
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Rady na zimę

Oszczędzajmy ciepło
Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą – twierdziło przedwojenne przysłowie.
Wartojesobieterazprzypomnieć,bozimaza pasemi jakzwyklewrazz niskimi
temperaturami pojawił się problem ogrzewania, a dokładniej płacenia za ciepło
w mieszkaniach.W długiei zimnewieczorytrudnoprzecenićkomfortprzebywania
wewłaściwieogrzanympomieszczeniu.Niestetyjednakciepłokosztuje–i tocoraz
więcej.Cozrobić,bychoćtrochęograniczyćtewydatki.

M

yśląc o oszczędzaniu na ogrzewaniutrzebateżpamiętać,żenasze rachunki zależą od zapotrzebowania budynku na ciepło, np. od jego
wieku, stanu i wielkości okien,
liczbyścianzewnętrznychitd.Te
czynnikimająwpływna to,w jakim tempie i w jakiej ilości ciepło „ucieka” na zewnątrz. Duże
znaczeniedlagospodarkiciepłem
mająokna.Średnioprzyjmujesię,
żetracimyprzeznieod 15do 25%
ciepła. Wpływ na wielkość strat
ciep ła ma zar ówn o szczeln ość
okien, jak i ich pow ierzchn ia.
Każdy,ktomalubmiałstareokna,
wie,jakbardzomożewiaćprzez
szpar y. Dlat eg o prawidłowe
uszczelnienieokienlubwymiana
ich na nowoczesne, to zasadny wydatek. Wym ian a okien jest jedn ym
z najb ard ziej wym iern ych dział ań
przy oszczędzaniuenergii.Dziękitemu

możemyzmniejszyćstratyciepłaprzez
oknanaweto połowę,coznacznieprzyczyniasiędo zmniejszeniarachunków
za ogrzewanie.Stratyciepłaograniczy

PO PieRWSZe–OkReśl
SWóJkOMfORtCiePlNy

takżezasłanianieokienpo zmroku.grubymi,krótkimizasłonamiczyteżżaluzjami(kaloryferymusząbyćodkryte).
Na ścianie przy grzejniku warto zain-

Szansąna kontrolowanieilościzużywanegociepłasąliczniki.
Niestety,w tzw.ciepłomierzewyposażonajestw Polscebardzo
małaliczbamieszkań(głównienowychi dobrzeocieplonych). I tam
sytuacjajestprosta–płaciszza tyle,ilezużyłeś.
W starych budynkach – ze względów technicznych – ciepłomierzyniedasięzamontowaćw każdymlokalu.Cozamiasttego?
W budynkachnieopomiarowanych(bezliczników)rachunek
przysłanyadministracjispółdzielniprzezdostawcęciepładzielonyjestmiędzylokatorówproporcjonalniedo powierzchniich
mieszkań.Jeślizatemw mieszkaniuniemaszliczników,toopłatywidocznena rachunkutotzw.kwotyzryczałtowanezależne
od powierzchnitwojego M.
W ok.dwóchmilionachpolskichmieszkańi w częścimieszkańnaszejspółdzielnistosujesięteżtzw.podzielniki.Tourządzenia,którepomagająpodzielićkosztciepłazużytegoprzezcałyblokpomiędzyposzczególnemieszkania.Niesąonejednak
licznikami.
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stalowaćmatęizolacyjną,a w żadnym
razie nie zasłaniać grzejnika firanami,
zasłonami, obudowami lub meblami.
Im bardziej grzejnik jest odkryty tym
cyrkulacjaciepław pomieszczeniujest
lepsza.,Trzebateżpamiętaćo tym,że
mocno zakurzony grzejnik słabiej oddajeciepło.
Co poza tym? Specjaliści mają kilka
prostychrad,dziękiktórymmożnaograniczyć swoje rachunki. Dzięki nim nawet bez mod ern iz ac ji syst em u
grzewczegoczytermoizolacjimożnaobniżyćkosztyogrzewaniaw domu lub mieszkaniu.Ale najpierw
trzeba zacząć od zmiany dotychczasowychnawykówdotyczących
użytkowaniaogrzewania.

Wgspecjalistówosobyw wieku
do 45latnajlepiejczująsięw pomieszczeniach, w których temperaturawynosi 19-21°C,niemowlakii osobystarszepreferujątemperaturę
o 1-2stopniewyższą.Nocą,gdyśpimy
i jesteśmy zdrowi, temperatura w pomieszc zen iu nie pow inn a przek ra-

Sądwatypypodzielników:
•cieczowe, tzw. wyparkowe. Najbardziej popularne, bo tanie,
wyglądająjaktermometrz dwiemarurkami;
•elektroniczne(nazdjęciu).Corazczęściejstosowane,przypominają połączenie budzika z telefonem komórkowym; są dokładniejszeniżwyparkowe.
Jaktodziała?
Podzielnikcieczowy(wyparkowy)madwierurkiwypełnione
nieszkodliwąsubstancjąchemiczną(heksanolemlubbenzoesanemmetylu),którapod wpływemciepłaz grzejnikapowoliodparowuje. Lewa rurka wskazuje zużycie z poprzedniego roku,
a prawazużyciebieżące.Zasadajestprosta:imgorętszykaloryferi imdłużejjegociepłodziałana rurkę,tymwięcejpłynuodparowuje.Inaczejmówiąc,immniejpłynuzostałow rurcepodzielnika, tym więcej zapłacimy za ogrzewanie. Obok rurki
umieszczona jest podziałka, która pozwala na odczytanie, ile
płynuwyparowało.
Podzielnikelektronicznymaczujniktemperatury(przymocowanyz tyłudo obudowy),którymierzytemperaturęgrzejnika,
oraz zegar elektroniczny mierzący czas, przez który konkretna
temperaturasięutrzymywała.Najbardziejdokładne,a przezto
najlepsze są podzielniki dwuczujnikowe – drugi czujnik, bada
temperaturęw pomieszczeniu.
Podzielnikimontująspecjalistycznefirmy,którelicząwedług
specjalnychkomputerowychsystemów,ilepowinieneśzapłacić
za ogrzaniemieszkania.
Podzielnikibudząkontrowersje,ale...
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czać 18°C.W kuchni,w zależnościod wykonywanych w niej czynności wystarczy 18°Club 20°C(gdy,przyrządzamy
potrawymamydodatkoweźródłociepła
i niemapotrzebydogrzewać),natomiast
w łazience 22°C,żebyuniknąćwilgoci,
a przede wszystkim czuć się komfortowopodczaskąpieli.
Określającnajodpowiedniejszątemperaturędlasiebieuniknieszniepotrzebnego przegrzewania swojego mieszkania.
Jest to o tyle istotne, że każdy wzrost
temperaturyo 1stopieńdajeokoło 10%
wzrostukosztówogrzewania!

trze napływać będzie do środka pokoju
a niepod sufit.

ReGuluJteMPeRatuRę
Za POMOCąZaWORu
teRMOStatyCZNeGO

Ekrany chronią przed bezpośrednim
nagrzewaniem ściany przy grzejniku
i ucieczką ciepła na zewnątrz. Zwłaszcza,jeśligrzejnikschowanyjestwewnęce,czyliścianaw tymmiejscujestcieńsza. Ekran ma za zad an ie odb ij ać
promieniowanie cieplne i izolować, nie
dopuszczającdo ogrzewaniaściany.Zamontowane za grzejnikami ekrany, pozwalajązaoszczędzićokoło 4%kosztów
ogrzewania.

Starajmysięwyregulowaćzaworytermostatycznetak,abytemperaturyw poszczególnychpomieszczeniachdostosowaćdo indywidualnychpotrzebkażdego
z nas oraz pory dnia. Ważna jest tutaj
temperaturaw pomieszczeniu,a nietemperaturagrzejnika.
W okresienocnym,kiedyśpimy,spadazapotrzebowaniena ciepło.W pustym
salonie i pokojach możemy zmniejszyć
temperaturęo kilkastopniustawiajączawór termostatyczny na niższe wartości.
W przypadkunaszejdłuższejnieobecnościw mieszkaniuzawórtermostatyczny powinien być przykręcony do minimum, nie mniej jedn ak niż do
temperatury 16°C.Wychłodzeniemieszkaniaponiżejtejtemperaturymożemieć
negatywnywpływna budynek,jegozawilgoceniei zagrzybienie.
OdSłOńGRZeJNiki
Długie zasłony, zasłonięte meblami
grzejnikii zamontowanena grzejnikach
suszarki na ręczniki, bieliznę itp. mogą
pochłonąćnawet 20%ciepła!
Grzejnikdziaław sposóbprawidłowy,
jeżeli umożliwimy swobodny przepływ
powietrzawokółniego.Zastawieniemeblamigrzejnikaspowoduje,żebędzieon
oddawałciepłodo ogrzewanegopomieszczeniaw bardzoograniczonymzakresie
i praktyczniebędzieogrzewałzastawiającegomeble.Zasłonięciegrzejnikazasłoną spowoduje, że ogrzane powietrze
będzie praktycznie od razu wywiewane
przez nasze okna (zwłaszcza jeżeli są
nieszczelne)i ciepłotozostaniebezpowrotnie stracone, a pokój będzie niedogrzany.
Radzimy więc tak przemeblować pomieszczenia,abywszystkiegrzejnikii zaworytermostatycznebyłyodsłoniętei stosowaćzasadę„podwijania”firani zasłon
nad grzejnikami.Jeżeliistniejetakamożliwość,tonad grzejnikamiwartozamontowaćpółki.DziękitemuciepłepowieGrudzień 2011 r.

ZaMONtuJekRaNy
PRZyGRZeJNikOWe

❖ po około 5minutach,po zakończeniu
wietrzenia pomieszczenia, otworzyć
przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
Przy prawidłowym wietrzeniu mieszkania na szybach nie powinna wykraplaćsięwodaTensposóbwietrzeniazapewni nam pełną wymianę powietrza
i jednocześnienieutracimyciepła„zmagazynowanego”w ścianachpokojui meblach.
Nigdy nie uchylajmy lekko lufcików
lubokienna długiokresczasu!Efekttakiego„wietrzenia”będzieodwrotny;nie
tylko nie przewietrzymy w sposób prawidłowypomieszczenia,alejeszczedodatkowospowodujemywyziębienieścian
i wyposażenia,któresąznakomitymakumulatorem ciepła. Nagrzanie tak „wywietrzonego” pomieszczenia wymagać
będzie dostarczenia znacznie większej
ilościciepła,ponieważopróczkoniecznościogrzania„świeżego”powietrza,będziemymusieliogrzaćtakżewyziębione
ścianyi meble.

efektyWNieWietRZ
MieSZkaNie

OGRaNiCZaJ
NadMiaRWilGOCi
W MieSZkaNiu

Celem wietrzenia pomieszczenia jest
wymiana„zużytego”powietrzana „świeże”(czynnośćpowinnawykonywanabyć
kilkarazydzienniew tymobowiązkowo
przed snem). Aby uzyskać ten efekt
przy zminimalizowaniustratciepła(niezależniepraktycznieod temperaturyzewnętrznej)należy:
❖ odsunąćzasłonyi firanki
❖ 5-10minprzed wietrzeniemzamknąć
zaworytermostatycznew wietrzonym
pokoju
❖ otworzyć szeroko drzwi balkonowe
lubokno(najlepiejdwaskrzydła)
❖ opuścić pomieszczenie na czas wietrzenia(ok. 5min.),w czasiewietrzenia zamknąć drzwi do wietrzonego
pokoju
❖ po przewietrzeniu, zamknąć balkon
lubokno

Niegotujmybezprzykrycia,niebierzmy długich kąpieli. Częściej korzystajmyz prysznicazamiastkąpieli,bowiem
kosztykąpieliw wanniesąprawiecztery raz y wyżs ze do koszt ów kąp iel i
pod prysznicem.
Zwracajmyuwagęna swojeotoczenie.
Jeślizauważymyusterkiw budynku:
❖ brak szyb na klatkach schodowych,
suszarniach,pralniach,piwnicach
❖ niedomykającesiędrzwiwejściowe
❖ intensywnegrzaniegrzejnikówna klatkachschodowych
❖ ubytkiw izolacjiinstalacjicentralnegoogrzewania.
Jaknajszybciejzgłośmyjedo administratorabudynku!
Niezapominającjednocześnie,abysamemuzamykaćdrzwii oknana klatkach
schodowych.
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WEŹ
POŻYCZKĘ
Z DROBNĄ
RATĄ!
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SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuśl.

Rok
założenia

1924

zsiedzibąprzyul.Kard.St.Wyszyńskiego43

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

of e r uje do wy na ję c ia
■ lOkaleuŻytkOWe
Wodzisławśl.:
ul.Kard.St.Wyszyskiego 43
os.Dąbrówki 12
ul.Przemysława5
ul.Marklowicka23
ul.Przemysława 13
Rydułtowy:
ul.OfiarTerroru 77
ul.Ligonia 16
Radlin:
ul.Korfantego20

pow.użytk.78,50m2
pow.użytk.131,44m2
pow.użytk.20,77m2
pow.użytk.83,76m2
pow.użytk.180,80m2
pow.użytk.54,60m2
pow.użytk.30,00m2
pow.użytk.42,49m2

■ POMieSZCZeNiaMaGaZyNOWe
Wodzisławśl.:
ul.Marklowicka 23
pow.użytk.90,00m2
ul.Marklowicka 23
pow.użytk.35,10m2
ul.Marklowicka 23
pow.użytk.102,10m2
■ GaRaŻ
Wodzisławśl.
ul.Marklowicka 23

pow.użytk.16,80m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,ul.Kard.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(32) 455-66-86wew. 127.

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

licencjonowaneMieszkanioweBiuroPośrednictwa
przySpółdzielniMieszkaniowej„ROW”
U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaSt.Wyszyńskiego43
tel.(32)4552404,kom.0693449754

www.mieszkania.sm-row.pl
Czynne:
poniedziałek 7:00– 16:00
wtorek,czwartek 7:00– 15:00
środa 9:00– 15:00
piątek 7:00– 14:00
Grudzień 2011 r.
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Mistrz kuchni radzi

Wigilia i święta za stołem
Wszystkie składniki zmiksować, odstawićna pólgodziny.Następnieusmażyćnaleśniki. Każdy naleśnik posmarować farszem, zwinąć w rulon, a przed podaniem
obsmażyć.
kReMZ BOROWikóW

Świętaza pasem,jeszczekilkadnii zasiądziemyjakcorokuprzy wigilijnymstole w gronie rodziny, by cieszyć się tym
niezwykłym nastrojem jakim obdarowuje
nasBożeNarodzenie.Później,jakteżkaże
tradycja,świętowaćbędziemyprzy obficie
zastawionychstołach.W sylwestraz kolei
będziemy się bawić bardziej lub mniej
hucznie również delektując się różnymi
potrawami.Nasispółdzielczykucharzetak
jakcorokustarająsięPaństwudoradzićco
w teświątecznedniprzygotować,abybyłotozakorzenionew naszejtradycji,a jednocześnie być może trochę jednak inne
od tegocojedliśmyw poprzednimroku.
W sprawachkulinarnychnajlepiejzwrócićsiędo fachowcai w tymrokupoprosiliśmyo radępana ZbigniewStabikmieszkańc a Wod zis ław ia i członk a nas zej
spółdzielni,któryjestobecnieszefemkuchnihotelu„Politański”w Rybniku
–Nie mogę powiedzieć, abym od dziecka
marzył o zawodzie w branży gastronomicznej, choć już w domu umiałem gotować.
Po szkole podstawowej wybrałem technikum gastronomiczne w Cieszynie i tak zdobyłem zawód –opowiadapanZbigniew.
– Rodzina trochę się zdziwiła z mojego
wyboru. Mój ojciec był górnikiem, moi bracia też wybrali ten zawód, a tu ja wyłamuje
się z tej rodzinnej śląskiej tradycji.
Dziś czasami żałuje tego wyboru, praca
górnikachoćciężkatojednakjestw jakiś
sposóbprzewidywalna,toczysięw jakiśramach czasowych, kucharz nie ma takich
wyznacznikówtutajczasamitrzebapracować na okrągło, trzeba dążyć do celu nie
zważając na to ile godzin się przepracuje,
czyjesttoświątekczypiątek.
– Moja żona czasami ma tego dosyć, nie
ma mnie w weekendy, w święta w sylwestra – no ale taki to zawód –mówi.
Zaczynał prace po cieszyńskiej szkole
w Wodzisławiu w PSS czyli Powszechnej
8

SpółdzielniSpożywców,pracowałjakokucharzw restauracji„Ostrawa”.Tobyłciężki
okres,byłykłopotyz zaopatrzeniem.Teraz
po latach pracy pan Zbigniew jest szefem
kuchni w hotelu „Politański” w Rybniku,
podlegamu 10osóbpersonelu.Jakocenia
młodychludziprzychodzącychdo tegozawodu.
–Brakuje im zdecydowanie praktyki, mają głowy nabite teorią i czasami trochę lekki stosunek do tego fachu, a przecież żeby
być dobrym w tym co się robi trzeba się temu zawodowi zdecydowanie poświecić.
Stanisław Politański właściciel hotelu
wie,żepanZbyszeknależywłaśniedo tych
ludzi, którzy bardzo serio traktują swój
zawód.–Jest doskonałym fachowcem i wyczarowuje od samego początku istnienia
hotelu, czyli od 8 lat, doskonałe potrawy
dla naszych gości – chwali swego pracownika.
Pan Zbigniew wybrał dla naszych Czytelników, kilka potraw na wigilie, święta
i Sylwestra,podzieliłsiętakżez namiswoimradami
BaRSZCZZ NaleśNikaMi
Z kaPuStą
Składniki
Zakwas: kilkapieczonychburaków,przegotowana woda,kromkarazowegochleba,
czosnek
Naleśnikizkapustą; farszz kapusty: 1 kg
kapusty włoskiej, 100 g suszonych grzybów, 2cebule,olej.
Kapustę poszatkować, ugotować odcisnąć. Grzyby ugotować, cebulę zeszklić
na oleju. Składniki przepuścić przez maszynkędo mięsa,doprawićsoląi pieprzem,
przesmażyć.
Ciastonaleśnikowe: 2jaj, 200 gmaki, 1
szklanka mleka, 1 szklanka wody, 2 łyżki
oleju,sól.
POD WSPÓLNYM DACHEM

1 l bulionu drobiowego, 1 duża cebula, 50 gmasła, 500 gborowików(mogąbyć
mrożone) 1/2szklankiśmietany 30%,maka, natka pietruszki, ziele angielskie, liść
laurowy,bułkapszenna.
W garnku roztapiamy masło, dodajemy
drobno posiekaną cebulkę. Dusimy ok. 6
min. na złoto. Grzyby kroimy na plastry,
wrzucamyna cebulkęi przesmażamy.Doprawiamy solą i pieprzem. Całość doprawiamybulionemi gotujemyokoło 10minut.Następniezupęmiksujemy.Dodajemy
zasmażkę z masła i mąki. Zagotowujemy.
Doprawiamyśmietaną.Przed podaniemposypujemynatkąpietruszkii grzankami.
kaRPZaPiekaNy
Z PieCZaRkaMi
200 gpieczarek, 2łyżkimasła 800 gfiletówz karpia,sokz cytryny, 2łyżkimaki, 4
łyżkiolejudo smażenia,sól,pieprz, 200 g
śmietany 30%.
Sosdozapiekania:
cebulei pieczarkioczyścić,pokroićw plastry,podsmażyćna maśle,oprószyćmąką.
Zasmażyć. Dodać śmietanę, zagotować.
Doprawić sola i pieprzem. Karpia oczyścić, pokroić na porcje, skropić sokiem
z cytryny,oprószyćsolai pieprzem.Smażyćna rumianona oleju.W naczyniudo zapiekania ułożyć filety, polać sosem i zapiekać 20minut.
łOSOśPOdBeSZaMeleM
Z PORaMi
600 gfiletuz łososia, 400 gpor, 150 gmasła, 2łyżkimąki,spietrana 36%,sokz cytryny,sól,pieprz,gałkamuszkatołowa, 100ml
wina białegowytrawnego,żółtko.
Filet z łososia oczyścić, usunąć ości.
Oprószyć solą, pieprzem, skropić sokiem
z cytryny.Poryoczyścići pokroić.Na patelni rozgrzać część masła, dodać pory,
podsmażyć. Pod koniec lekko podlać winemi doprowadzićdo odparowania.Z części masła i mąki zrobić jasną zasmażkę,
dodać śmietanę, zagotować. Doprawić
do smakusola,pieprzemorazgałkamuszkatołowa.Do sosudodaćporyorazżółtko.
Wymieszać. Filety z łososia podsmażyć
na oleju z dodatkiem masła. Podlać winem, odparować. Na filety nałożyć sos
z porami(musibyćgesty)ułożyćna blaszedo zapiekania.Piecw piekarnikuw temperaturzeok. 190st. Cdo zrumienienia.
Grudzień 2011 r.

PaluSZkiZieMNiaCZaNe
500 gugotowanychi zmielonychziemniaków, 500 gmąkipszennej, 100 gmasła.Ze
składników zagniatamy ciasto i formujemy
paluszkidługości 5-7 cm.Układamyna wyłożonejpapieremdo pieczeniablaszei pieczemyok. 10minutw temp. 180st. Cna złotykolor.Z ciastamożna przygotowaćpaszteciki
z farszemmięsnymlubgrzybowym.Paluszki można zanurzyć w roztrzepanym jajku
i obtoczyćw drobnozmielonychorzechach.
Można do ciastadodaćżółtyser,zioła.
MaRyNata
dOMięSSMaŻONyCH
Ząbekczosnkurozetrzećrazemz rozmarynem, połączyć z 2 łyżeczkami oliwy, stale
mieszającdodaćsokz cytryny.Marynatanatrzećmięsoi odstawićna 1godz.do lodówki.
śledZieW SOSieśliWkOWyM
600 g filetów śledziowych, 250 g mleka, 50 g migdałów, 300 g suszonych śliwek, 80 goleju,sokz cytryny,sól,cukier.
Filetyśledziowenamoczyćw mleku,migdały sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki,
posiekać.Śliwkinamoczyć,a następnieugotować, zmiksować, dodać olej i migdały.
Doprawićsolą,cukremi sokiemz cytryny.
Rulonikiśledzioweułożyćna półmiskui polaćsosemśliwkowym.
kuRCZakduSZONy
W POMidORaCH
4udkaz kurczaka, 750 gpomidorów, 80 g
gotowanejszynki, 50 gczarnycholiwek, 50 g
oliweknadziewanychpapryką, 2cebule, 2
ząbkiczosnku, 1czerwona papryka, 1zielona papryka, 4łyżkioliwy,cukier,tymianek,sól,pieprz.
Udka obsmażyć na rozgrzanej patelni
na oliwie.Cebulęi czosnekposiekać,szyn-
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kęi paprykępokroićw paski,włożycna patelnięi dusićna słabymogniu,dodaćpokrojone pomidory. Całość zagotować. Dodać
usmażonegokurczaka,dusićdo miękkości.
Pod koniecduszeniadodaćpokrojoneoliwkioraztymianek.Doprawićdo smaku.
iNdykfaSZeROWaNy
Pierśz indyka,żurawina,sokmalinowy, 3
rodzajesałaty,orzechywłoskie.
Farsz: łyżka masła, 100 ml czerwonego
wina 1łyżeczkamiodu, 10dkgśliweki morelisuszonych.
Marynata: 1łyżkaoliwy, 100mlbiałego
wina.
Pierśwłożyćna 1godzinędo marynaty
Farsz: na maśle podsmażyć namoczone
owoce,dodaćwino,miód–schłodzić.
W piersizrobićkieszenie,nadziaćfarszem,
posypaćwegetą.Piecna średniorozgrzanym
ruszcie.Podawaćz żurawinąi sokiemmalinowymobsypującsałatai orzechami.
SuRóWkaZ SeleRa i JaBłek
W MaJONeZie
750 g selera, 600 g jabłek, 10 g cukru,
sól,sokz cytryny, 100 gmajonezu.
Selerwyczyścić,opłukać,zetrzećna tarce,skropićsokiemz cytryny.Jabłkaobrać
zetrzećna tarce,dodaćdo selera,doprawić
do smakusoląi cukrem.Majonezwymieszaćz składnikamimożna dodaćkukurydze
konserwową.Dodającgrillowanego,pokrojonegow kostkękurczakauzyskamysałatkęprzekąskową.
JadłOSPiSWiGiliJNy
•Kremz borowikówz grzankami
•Karppieczonyz sosempieczarkowym
•Sandacz smażony w maśle pietruszkowym
•Karpmarynowanyw cebuliz sokiemz cytryny,pieczonyw panierceorzechowej
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•Ziemniakipieczonez tymiankiem,kminkiemi czosnkiem
•Kapustaz grochemi grzybamileśnymi
•Kompotz suszuowocowegoi mandarynki
•Kisielżurawinowy
•Makówki
•Moczka
•Śledźsmażonyw cieściepiwnymz sosem
tatarskim
•Sałatkaśledziowaz porasera,ogórkakiszonegoz majonezem
•Pstrągmarynowanyw zalewiewinno-octowejz warzywami
Rady
1. Do modrej kapusty dodać orzechy
włoskie, pokrojone w kostkę ogórki konserwowe.
2.Gęsina będzieszlachetniejszaw smakujeżeliprzed pieczeniemnatrzemymięsoimbirem.
3. Morska ryba moczona przed smażeniemw mlekuz dodatkiemrozkruszonego
ziela angielskiego nie będzie miała przykregozapachui zyskana smaku.
4.Sospieczeniowypowinienzagotować
siętylkoraz,późniejtracismak.
5.Abyuzyskaćczerwonykolorkapusty
czerwonejnależypod koniecgotowaniadodaćsokuz cytryny.
6. Z Łososia przeznaczonego do gotowaniaskóręz łuskązdejmujemypo ugotowaniu.Do smażeniai pieczeniaprzed obróbkacieplna.
7.Marynatado wołowiny: 250mlczerwonego, wytrawnego wina. 2 łyżki oliwy
ząbekczosnku, 1/2łyżeczkigrubozmielonegopieprzu.Marynatniesolimy.
8.Pieczeńbędziedelikatniejszajeżeli
sur ow e mięs o zam ar yn uj em y w sok u
z ananasa.
9.Kaszagryczana zyskana smakupo ugotowaniajejw bulioniegrzybowym.
10. Gdy mięso jest upieczone wypływa
z niegopo nakuciubezbarwnysok.
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Nie ReaGUJeSZ - akCePTUJeSZ!

Policja nie może działać
bez wsparcia społeczeństwa
Rozmowaz komendantemPowiatowymPolicjiw Wodzisławiuśl.mł.insp.mgr.daRiuSZeMOStROWSkiM

–Pod koniecwrześniaruszyłanowa,
śląskakampaniaspołeczna„Niereagujesz–akceptujesz”.Jakiesągłówneceletejakcji?
–Głównymcelemkampaniijestwzbudzeniew społeczeństwiebrakuakceptacji
zachowań negatywnych, przestępczych
i uciążliwych.JednocześniePolicjaoczekujewspółdziałaniaz mieszkańcamii powiadamiania jej o zachowaniach wymagającychnatychmiastowejreakcji,bożadna
Policja świata, nie jest w stanie działać
samodzielnie,bezwsparciaspołeczeństwa.

mochód, rysując jego powłokę lakierniczą. Następnie wandale złamali szlaban
wjazdowy na parking. Świadkiem tego
zdarzeniabył 41letnimieszkaniecWodzisławia Śl., który nie pozostał obojętny.
Mężczyzna ruszył za chuliganami i ujął
jednego z nich – 19 letniego mieszkańca
WodzisławiaŚl.
Wspaniałąpostawąi czujnościąwykazał się również anonimowy obywatel,
który 10listopadatużpo północypowiadomiłpolicję,o tymżekierującasamochodemVWGolfporuszającasiępo drogachnaszegomiastanajprawdopodobniej
jest nietrzeźwa. Obywatel nie tylko powiadomił funkcjonariuszy o swoich podejrzeniach, ale co najistotniejsze dokładn ie opis ał drog ę, jak ą kob iet a
przemierza. Pozwoliło to policjantom
na szybkiepodjęcieinterwencjii zatrzymaniekobiety.Niestety,faktyczniebyła
onakompletniepijana–wydmuchałaprawie 2promilealkoholu.Na dodateknie
miała prawa jazdy, posiadała natomiast
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Być może obywatel informując policję

o tymzdarzeniuzapobiegłkolejnejdrogowejtragedii.
– Czy w Wodzisławiu można wyodrębnićmiejscao szczególnymzagrożeniuprzestępczością?
– Poddając analizie liczbę wydarzeń
kryminalnychw kategoriachprzestępstw,
takich jak uszkodzenia mienia, kradzieże,włamaniaczyrozboje,odnotowanych
w okresie od stycznia do października 2011r.możnawskazać,iżdo zagrożonychrejonównależą:ryneki jegookolice,ul.Bogumińska,Targowa, 26Marca,
Jana Pawła II, Prusa i Wyszyńskiego.
W te też rejony kierowane są nasze codziennesłużby.
–kimjesttenczłowiekdokonujący
zwykledrobnych,aleprzecieżbardzo
dotkliwychdlaspołeczeństwa,wykroczeń? Wyo braż am y sob ie go jak o
młod eg o wand al a lub chul ig an a
działającegow grupiepodobnychmu
osób.

–Czymożnazauważyć,po 2miesiącach trwania kampanii, jakiejś jej rezultaty?Czywyrwałaonaludzizeswoistejobojętnościna dokonywanewokół
drobneprzestępstwai wykroczenia?
–W ostatnimokresiekilkakrotniezanotowaliśmyzgłoszeniaod naszychobywateli, które zakończyły się zatrzymaniem
sprawców na gorącym uczynku. Prawidłowąobywatelskąpostawętrudnotubezwzględnie przypisać nowej akcji, należy
jednak na pewno takie postawy chwalić
i propagować. Szczególnie godne uwagi
wydajemisięzdarzeniez 30wrześniabr.,
kiedytook.godz. 22:30na ul.Janaw WodzisławiuŚl.trzejmłodzimężczyźniwyrwalirynnęjednegoz budynków,po czym
rzucili nią w zaparkowany w pobliżu sa10

25 października br. wodzisławska policja zorganizowała w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” na os. XXX lecia spotkanie mieszkańcami
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Grudzień 2011 r.

–Sprawcamiwieluaktówwandalizmuokazują się młod zi lud zie.
Po zdarzeniuczęstonie
potrafiąpodaćracjonalnychpowodówswojego
pos tęp ow an ia. Nier az
tłumaczą się zamroczeniemalkoholowym.Ich
występkiwynikająrównież często z chęci popisaniasięprzed rówieśnikami.
–Skądbierzesięten
typ przes tępc zoś ci?
Z brakuperspektywdla
młodzieży,brakuwzorców wychowawczych,
aut or yt et ów, czy też
właśniez powodubrakukontrolispołecznej,
naszejobojętnościna to,
co złego robi sąsiad,
alb o jeszc ze gor zej
– co robi nasz syn lub
córka?
–Przyczynpopełniania przez młodych ludziwybrykówchuligańskichnależydopatrywać
się zar ówn o w brak u
perspektyw,autorytetów
i dobrychwzorców,ale
niestetyrównieżw społeczn ej oboj ętn oś ci
na tak ie zac how an ia.
Częstoludzieudają,że
nie widzą, bądź wręcz
odwracają wzrok. Tłumac zą, że to nie ich
sprawa. Trzeba jednak
pam ięt ać, iż jedn eg o
dnia ktoś niszczy mienie publiczne albo sąsiada,alejutrotosamo
możespotkaćnas.Brak
reakcji otoczenia na zachowania niezgodnez prawem,chuligańskieodbieranajestprzezsprawcówjakoakceptacja
społeczna–przyzwolenie.Takistanrzeczy niestety jeszcze bardziej ich rozzuchwala.Chcęprzy tymzaznaczyć,iżnie
namawiamyabsolutnieobywatelido ryzykowaniawłasnymżyciem.Nietojest
celemtejkampanii.Namawiamydo reakcji,do powiadomieniapolicji,do przekazywania informacji. Jeżeli zauważymy podejrzanie zachowujące się osoby,
zadzwońmyna policję.Czasamiwystarczy tylko prewencyjny przejazd radiowozu,byspłoszyćpotencjalnychchuliganów.Jeżeliwiemycośna tematjakiegoś
zdarzenia przekażmy taką informację
Grudzień 2011 r.

dzielnicowemu,niezamykajmymudrzwi
przed nosem,kiedywykonujeobchód.
–Wielewykroczeńprzeciwkomieniu
w postacidewastacjimamiejscew budynk ach nal eż ąc ych do Spółd zieln i
MieszkaniowejROW,spółdzielnia–a tak
naprawdęmywszyscy–z tegopowodu
ponosiogromnestraty.Czy wodzisławskapolicjawspółpracujez spółdzielnią
w celuograniczeniatychprzestępstw?
–WspółpracazeSpółdzielniąMieszkaniowa „ROW” to nie tylko odpowiednia
dyslokacja naszej służby oraz wymiana
informacjiw kwestiiujawnianychdewastacji. Ta współpraca to również organiPOD WSPÓLNYM DACHEM

zowane wspólnie spotkania z mieszkańcami,mającena celupoprawęichbezpieczeństwa.Ostatnietakiespotkanieodbyło
się 25październikabr.w świetlicySpółdzielniMieszkaniowej„ROW”na os. XXX
lecia.Efektemwspółpracypolicjizespółdzielniąjestrównieżpunktprzyjęćdzielnicowychusytuowanyna os. XXX-lecia.
Dzięki niemu obywatele, by spotkać się
ze swoim dzielnicowym nie muszą fatygować się na os. 1 Maja.Współpracujemy również w różnego rodzaju akcjach,
czegoprzykłademjestchociażbykampania„Niereagujesz–akceptujesz”.
– dziękujemyza rozmowę.
Rozmawiał:DANIELBIENEK
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Szanse i zagrożenia dla seniorów

Plusy i minusy
odwróconej hipoteki
O odwróconejhipotece(czyliodwróconymkredyciehipotecznym)i renciehipotecznej(czylio umowiedożywocia)słyszymyobecniebardzoczęsto.Reklamytelewizyjnezachęcajądo skorzystaniaz tegofinansowegoproduktu.Odwrócona
hipoteka ma bazować na rozwiązaniach stosowanych przede wszystkim w 10
krajachuniieuropejskiej,uSai australii.Polskiodpowiedniktejformykredytumabyćskierowanyw głównejmierzedo emerytów,posiadającychwłasnylokalmieszkalny(lubspółdzielczewłasnościoweprawodo lokalu),przy założeniu,
żeukończylionijużconajmniej 60lat.
3 miesiące temu, po długotrwałych
pracachministerstwfinansówi sprawiedliwości, założenia do projektu ustawy
skierowane zostały do tzw. uzgodnień
międzyresortowych. W ten sposób poprzedniSejmniezdążyłsięw ogólezająćtąkwestią,a nowyniewiadomokiedy po nią sięgnie.A sprawa jest ważna
i wręcznagląca.Choćbyz tegopowodu,
że już teraz mamy w Polsce ok. 6 mln
emerytów i każdy (teoretycznie) może
chcieć uzyskać dodatkową emeryturę
z wartości posiadanego na własność
mieszkania(jednakowoz własnościspółdzielczego prawa do mieszkania jak
i z własności wyodrębnionej, z domów
rodzinnych).
Mimobrakuustawyz rentyhipotecznejmożnajużskorzystać.Nieczekając
na rozwiązaniaustawowe,bazującna obowiązującym prawie, a więc stanu pewnego galimatiasu prawno-finansowego,
rentyhipoteczneoferująspecjalistyczne
firmy finansowe, stąd co raz pojawiają
się oferty reklamowe w telewizji czy
w prasie..
Założenia(ustalaneindywidualnieprzez
każdą firmę) generalnie są takie, że senior – na ogół mający, co najmniej 65
lat,podpisującnotarialnieumowędożywocianatychmiastwyzbywasięswoich
prawwłasnościowychi przekazujeswojemieszkaniena własnośćfirmieudzielającej mu rentę. Nie mając już prawa
własnościseniorposiadajednakgwarancjęzamieszkiwaniaw lokaluażdo swej
śmierci.Świadczenierentowejestdożywotniei niejestdziedziczonepo śmierci
seniora. Co do kwoty renty trudno się
wypowiadać,bowiemjejwysokośćuzależnionajestod rynkowejwartościmieszkania,wiekui płciwłaściciela.Wszystkie wyliczenia są więc indywidualne.
Z dostępnychjużinformacjimedialnych
wynikajednak,żenajczęściejmiesięcznerentysąkwotamikilkusetzłotowymi.
12

Ustawao odwróconejhipotece,na którączekamy,maniecoinaczejująćrelacjemiędzyudzielającymi biorącymodwróc on y kred yt hip ot eczn y – czyl i
dodatkowąemeryturę.Przedewszystkim
działaniomtymmająbyćprzyznanegwarancjepaństwowe.Ponadtoudzielaćodwróconego kredytu hipotecznego będą
mogłyjedyniebanki.Toistotne.
Nietrzebadługichuzasadnień,byzrozumieć, że w światowym systemie gospodarczymdochodzido bankructwnajwiększychnawetfirmi banków.Gwarancje
państwowe są – obecnie – najskuteczniejsząochronąprzed skutkamiewentualnej plajty firmy, której powierzymy
swój majątek. Zatem – firmy obecnie
(a zapewne i w przyszłości) udzielające
rentyhipoteczne,niebędącbankaminie
będąmogłyudzielaćodwróconychhipotecznychkredytów.
Ponadto,wg.opublikowanychustawowychzałożeń,odwróconahipoteka–oczywiście także zawierana notarialnie – ma
utrzymaćwłasnośćmieszkaniaprzezsenioraażdo jegośmierci,a jednocześnie
mastwarzaćjegospadkobiercommożliwość przejęcia mieszkania w ciągu 12
miesięcy – pod warunkiem spłaty całej
sumywypłaconejemerytury(wrazz odsetkami). Zakłada się, że z dobrodziejstwa odwróconej hipoteki można będzie
korzystać po ukończeniu 60 roku życia.
Wysokośćtejdodatkowejemeryturytakże będzie zależna od wartości rynkowej
POD WSPÓLNYM DACHEM

posiadanego mieszkania. Stworzona też
mabyćmożliwośćjednorazowegopoborutakiejemerytury–w wysokoścido 50%
wartościmieszkania.
Naturalnieniewiadomo,kiedyzakończonyzostaniecałyproceslegislacyjny
i jakieostatecznebrzmieniebędziemiałaustawao odwróconejhipotece.Wiadomo–żejestkonieczna.W groniesenior ów są bow iem tys iąc e osób,
które–m.in.zewzględuna stałypobyt
ichdorosłychdzieciza granicąi braku
ich woli powrotu do kraju – nie mają
dlakogozachowywaćswegomieszkania, praktycznie jedynego dorobku życiowego.
W senioralnymwiekumasięmałoczasu na czekanie, a potrzeb jest niestety
wiele. Otrzymywanie dodatkowej emerytury – bo komu obecnie posiadana
na wszystko wystarcza?! – jest rzeczywistą potrzebą, no i kuszącą atrakcją.
Decydującsięjednakna takąemeryturę
trzeba dogłębnie rozważyć wszystkie
skutkiwynikającez podpisaniaumowy,
boniewszystko,cojestoferowanejest
dlaseniorówkorzystne.Alternatywadla
obecnie jedynie istniejącej renty hipotecznejjestpilniepotrzebna.Miejmynadzieję,żenasinowiposłowierześkozabiorąsiędo pracynad odwróconąhipoteką.
Jakjużwspominaliśmyodwróconahipotekatorozwiązaniebardzopopularne
w wielu krajach. Tysiące Seniorów poprawiło swoje życie właśnie dzięki takiemu rozwiązaniu. Hipoteka odwrócona cies zy się wielk im uznan iem
i poparciem organizacji zrzeszających
i wspierających emerytów i rencistów.
W wielu krajach działalność instytucji
oferujących hipoteki odwrócone objęta
jestgwarancjamirządowymii stworzone zostały odrębne przepisy regulujące
zasadyjejfunkcjonowania.
Popularnośćodwróconejhipotekiw Polscena pewnozależyod zaufania,jakim
seniorzybędądarzyćoferująceówproduktinstytucje.W każdymrazieśrednia
długość życia obywateli rośnie, zwiększają się też koszty utrzymania, zabezpieczeńsocjalnychi zdrowotnych,a także emerytalnych, zatem konieczne jest
znalezienie sposobu ich finansowania.
Odwróconahipotekastanowijednoz rozwiązańtegoproblemu.
Grudzień 2011 r.

OdWRóCONaHiPOteka
Za i PRZeCiW
(prognozy,którepublikujemymającharakterhipotetyczny,
gdyżniemajeszczeostatecznychrozwiązańprawnych
dotyczącychodwróconejhipoteki)
Cel:
–środkifinansowew postacijednorazowejwypłatyrównowartości 50% wartości nieruchomości mieszkalnej lub dożywotniowypłacanejrenty
PluSy:
Niewątpliwieprodukttenbędziemiałwielkieznaczeniedla
ogromnej liczby emerytów, którym nie wystarczy emerytura
płacona przez państwo. Niewielka jest też grupa osób, które
świadomietworząprywatneprogramyemerytalnew ramach III filaru.Odwróconahipotekabędzienajprostszymi najszybszym
sposobemuzyskaniadodatkowychśrodków.
I nietrzebamiećwięcejniżjednejnieruchomości.Nieruchomość,którąoddamybankowi,będziecałyczasnieruchomością
emeryta,w którejbędziemógłmieszkaći dopieropo jegośmierci bank ją przejmie celem spieniężenia. Czyli nikt nie będzie
miałprawa,abystaruszka,nawetbardzodługowiecznego,wygonićz domu.Plusemmożebyćteżto,żeśrodkiz takiej„emerytury”możemyotrzymywaćw dowolnejformie,czyliw ratach
miesięcznych,kwartalnychlubnawetotrzymaćjejednorazowo
i przeznaczyćna dowolnycel.
Ta ostatnia forma przypomina nam już bardziej pożyczkę
hipoteczną,i taknaprawdęmożesięodwrócićprzeciwkowłaścicielowi mieszkania. Pieniądze z pożyczki bowiem łatwo
wydać i taki potencjalny emeryt zostałby w krótkim okresie
czasubezpieniędzyi z hipotekąna nieruchomości.Aleplusemtakiegorozwiązaniajestto,żejesttoproduktskierowany
właśniedo ludzistarszych,którzyobecnieniemajążadnych
szansna kredytw jakimkolwiekbanku.Cowięcej,osobyte
niemusząmiećżadnejzdolnościkredytowej.Toraczejkredytobiorcom bardziej zależy na tym, aby instytucja finansowa
byłasilnai wiarygodnai abywywiązywałasięzeswoichzobowiązań.
a OtOiNNePOZytyWy
takieGOROZWiąZaNia:
–środkimożnaprzeznaczyćna dowolnycel
–brakwymoguzdolnościkredytowej
–możliwośćzapewnieniagodnejemeryturyw sytuacji,gdy
nieposiadasiętzw.ubezpieczeniaemerytalnego(3filar)
–bardzodobrerozwiązaniedlaosóbsamotnychi bezdzietnych
–możliwośćspłatyprzezspadkobiercówodwróconegokredytui odzyskaniamieszkaniado 12miesięcypo śmierciwłaścicielalubwłaścicieli
–świadczeniemaniebyćopodatkowanepodatkiemdochodowym
– sprawdzone rozwiązanie, z którego korzysta 10 państw
UniiEuropejskiejorazUSAi Australia
–kredytobiorcapozostajewłaścicielemlubwspółwłaścicielemnieruchomościażdo śmierci
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–w przypadkuzgonukredytobiorcyi sprzedażynieruchomościprzezbank,nadwyżkamabyćoddanaspadkobiercom
– w przypadku małżonków będących właścicielami, wysokość miesięcznego świadczenia nie ulega zmianie po śmierci
jednegoz nich.
– gwarancjepaństwowe
– dochodyuzyskanew ramachumowyodwróconegokredytu
hipotecznegobędązwolnionez PIT.
MiNuSy:
Największym minusem, który może implikować dodatkowe
problemy związane z tą formą dodatkowej emerytury, będzie
kwestiarelacjirodzinnychemerytów.Wiadomo,żemieszkanie
toznacznykapitał,któryw spadkujestprzekazywanydzieciom
i wnukomemeryta.Skorzystanieprzezniegoz programuodwróconejhipotekibędziebezpośrednimpozbawieniemspadkobiercówsporegokapitału.
Nietrudno więc sobie wyobrazić skutki takiej decyzji, gdy
dziadeklubbabciastaniesięczarnąowcąw rodziniei będzie
uznanaza osobęwysocesamolubną.Jesttona pewnow tym
momencie problem mentalny naszego społeczeństwa, ponieważ w krajach, w których z programów odwróconej hipoteki
korzystasięczęściej,niktniepodważaprawarodzicado samostanowieniao sobiei swoimmajątku.
Bo dlaczego ma nie żyć godniej, skoro ma taką możliwość?Tunależyjednakzaznaczyć,żejeśliosobakorzystającaz odwróconejhipotekiumiera,banksprzedajemieszkaniei z uzyskanejkwotypobieratylkowypłaconetejosobie
pieniądze wraz z odsetkami. Reszta jest zwracana spadkobiercom.
iNNeMiNuSyOdWRóCONeJHiPOteki:
–wysokikosztkredytu–drożejniżtradycyjnykredythipoteczny(oprocentowaniezbliżonedo pożyczkihipotecznej)
–atrakcyjnośćofertuzależnionaod konkurencjina rynku
– kredyty odwrócone udzielane mają być wyłącznie przez
banki
–wycenanieruchomościz symulacjąspadkuwartościnieruchomości,powodującazaniżonąwartośćteraźniejszą.
–wysokiekosztyubezpieczenia
–ryzykoodrzucenianieruchomościbędącejzabezpieczeniem
kredytu (np. ze względu na zły stan techniczny, brak popytu
w danejokolicy)
– wysokość kredytu uzależniona od wieku, im młodszy
kredytobiorca, tym niższa miesięczna lub jednorazowa wypłata
– utrzymanie nieruchomości „w stanie niepogorszonym”,
w przypadku niedotrzymania tego obowiązku istnieje ryzyko
wypowiedzeniaumowyprzezbank.
–spłatakredytuwrazz odsetkaminastępujetakżew momencieprzeprowadzkikredytobiorcydo nowegomiejscazamieszkania.
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Uczniowie ze Śląska mogli odwiedzić stolicę UE

europejska
przygoda andrzeja
andrzejPiszczekuczeńliceumOgólnokształcącegoim.ks.prof.Józefatischneraw Wodzisławiuśląskimw tymrokumiałokazjęodwiedzićstolicęunii
europejskiejBrukselę.
Wspaniała wycieczka była nagrodą
za zdobycie II miejscew konkursie:Wiedza o Katyniu, którego pomysłodawcą
i organizatorembyłeuroposełMarekMigalski.
Europejska przygoda zaczęła się 25
czerwca 2011 roku po południu, gdy
laureaci konkursu wiedzy o Katyniu,
a takżeinnychkonkursów,którychorganizatorem był również europoseł ze
Śląska wyjechaliz Katowic.
–Podróżzleciałanamw miaręszybko
i przyjemnie, zwłaszcza, że szybko nawiązały się znajomości. Jak się dowie-

działemuczestnikamiwycieczkibylinie
tylko Polacy, ale także osoby z krajów
naszychwschodnichsąsiadów:Ukrainy
i Białorusi–wspominaAndrzej.
Następnego dnia wycieczka dotarła
do Brugii,gdziejejuczestnicyzwiedzali
śred niow ieczn e cent rum Grot e
Markt–Halletoren,Ratusz,Burg–Squarez BazylikąŚwiętejKrwi.
–Mieliśmytrochęwolnegoczasu,każdywięczwiedzałpóźniejmiastona własną rękę. Brugia to ciekawe miejsce,
w którymdominujearchitekturaśredniowieczna i jest wciąż żywa. Środkami

transportu są nie tylko samochody, ale
gondole, rowery oraz autobusy. Trzeba
tutaj powiedzieć, że w Belgii podobnie
jakw Holandiikładziesięnaciskna użytkowanierowerówi torowerzyścisąobdarzeniszeregiemprzywilejów.
Ok. godziny 14.30 pożegnaliśmy się
z Brugią i pojechaliśmy do Brukseli.
W Brukselibyliśmyok.godziny 16.30.
Tamzostaliśmyzakwaterowaniw hotelu, a następnie każdy z nas skorzystał
z chwili odpoczynku po męczącej podróż y. Oczyw iś cie nie był o mow y
o długimleniuchowaniu,ponieważo godzinie 18.00mieliśmyspotkanieorganizacyjne,a następnierozpoczęliśmyzwiedokończenie na str. 16

Wycieczka w komplecie
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aDReSY
TeLeFONY
WaŻNe
iNFORMaCJe
ZaRZądSPółdZielNi
MieSZkaNiOWeJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod 7:00do 15:00,
piątki 7:00do 14:00.
Telefonycentrala– 32 455 66 86;32 455 67 56;
dZiałOBSłuGiklieNta:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7.30-16.00;
od wtorkudo czwartku7.30-15.00
piątki7.30-14.00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 456 39 05;
działwkładów: 32 55 66 86wew. 114
działnaliczeńczynszowych:324553872;
kasa: 32 455 66 86wew. 109;
działrozliczeńz członkami:32 455 38 72;
działtechniczny:32456 39 04;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. część budynku ze schodami. 6.pancerz. 9.liniakomunikacyjna. 10.
troskliwość. 11. zdolność radzenia sobie
w życiu. 12.do otwieraniazamków. 15.podstawowy składnik przy wyrobie czekolady. 18. „garaż” dla samolotów. 21. miarowość, rytm. 22. roślina warzywna. 23.
tworzywosztuczne. 24.gwiazdozbiórrównikowy. 25.dawnagraw karty. 28.pomieszczenie dla załogi w części rufowej jachtu. 32.klocek. 34.pieśńreligijnao tematyce
świątBożegoNarodzenia. 35.kompletkart
do gry. 36.damskikaftanna podszewce. 37.
akt prawny. 40. reguła, wymagany normatyw. 43.biesiada. 46.komunikacjaobsługiwanaprzezpociągi. 47.estradaw parku. 48.
muza poezji miłosnej. 49. figura w szachach. 50.wiązanyprzy kołnierzukoszuli.
Pionowo: 2. imię żeńskie. 3. na niebie
po burzy. 4.natarcie. 5.rzecznietykalna. 6.
na krupnioki. 7.ptakdrapieżnyz sokołów. 8.
rasapsówmyśliwskich. 13.kolorowalatar-

Rok
założenia

1924
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niaz papieru. 14.drzewkoiglasteprzybieranena świętaBożegoNarodzenia. 15.rodzaj
rusztowaniapodtrzymującegosklepieniew kopalni. 16.barwa. 17.robotnikkopalniany. 19.
ignorant. 20. zabiega o nie podejrzany. 26.
ogłoszeniew prasie. 27.bosak. 29.składnik
benzyny. 30. dzianina z okrywą włókienną. 31.ładnagdyzielonana łące. 32.błazen,
arlekin. 33.siłarozpędu,rozmachu. 37.pęknięciewarstwskalnychi przesunięciesięich
względemsiebie. 38.kupon,bon. 39.bratojca. 41.czarnai szaraz brzozowatych. 42.zaprawa murarska w gwarze śląskiej. 44.
omen. 45.atakszału.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie,które
prosimynadsyłaćz dopiskiem,,rozwiązaniekrzyżówki”na adresSpółdzielni.
Hasłoz poprzedniejkrzyżówki:Białe
kRaJOBRaZy. Nag rod y książk ow e
za rozw iąz an ie krzyż ówk i otrzym uj ą:
Werner ferenc, urszula Gadawska,
WaldemarReis.

■ adMiNiStRaCJeOSiedlOWe:
CeNtRuM: 44-300WodzisławŚląski,ul.Kardyn ał a Stefana Wys zyńs kieg o 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątkuod 7.00do 15.00;
XXX-lecia,PiaStóW i dąBRóWki:
44-286WodzisławŚląski,Os. XXX-lecia 62c,
tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,godz.pracy;
od poniedziałkudo piątkuod 7.00do 15.00;
RydułtOWy: 44-280Rydułtowy,ul.Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZóW: 44-370 Pszów, ul. Tytk i 9, tel.
(32) 729 10 40czynna:wtorkii piątkiod 13.00
do 15.00;
RadliN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel.(32) 455 83 27,czynna:poniedziałkii czwartkiod 13.00do 15.00.
■ aWaRie po godzinachpracysłużbSpółdzielni
prosimyzgłaszaćtelefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: AdministracjaCentrum
–(0) 607 041 129,
– administracja XXX-lecia,Piastówi dąbrówki –(0) 601 857 402,
– administracjaRydułtowy –(0) 605 365 674,
– elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk–(0) 609 442 461,
dźwigowiec–(0) 78 58 48 480.

POdWSPólNyMdaCHeM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w Wodzisławiuśląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.(32) 455 66 86,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

europejska
przygoda andrzeja
dokończenie ze str. 14

z MarkiemMigalskimi zakończyćdzień
na „standingparty”.
Kolejnydzieńtoupłynąłnapoznawaniu
zabytków stolicy Europy – Brukseli.
Zwiedziliśmy Parc du Cinquantenaire,
ŁukTriumfalnyi MuzeumWojska,Autoland,PałacKrólewski,Parlament,Pałac Sprawiedliwości, Place du Petit Sablon, świątynie Notre Dame du Sablon
i NotreDamedelaChapelle.
– Kolejnym miejscem, gdzie się zatrzymaliśmy był Parlament Europejski.
Uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy.
Potem mieliśmy czas wolny. Wykorzy-

Szybko nawiązały się znajomości między uczestnikami wyprawy

dzin mieliśmy się rozstać. W Katowicach byliśmy 30.06.2011 ok. godziny 8.00. Trzeba przyznać, że pogoda
namdopisała.Byłociepłoi przyjemnie.
Każdyz wycieczkowiczówżałował,że
to już koniec tej wielkiej, wspaniałej
i kształcącej przygody. Mam cichą nadzieję, że kiedyś ponownie będę miał
okazjęodwiedzićBelgięi Brukselę.Przez

Andrzej Piszczek w Muzeum Wojska w Brukseli

dzanieBrukseliod jejcentrum–Grand
Place – Manneken Pis. (główny plac
Brukseli). W hotelu byliśmy ok. 23.00.
Wszyscypołożyliśmysięspać.
Nazajutrzpo śniadaniuuczestnicywyprawy wyruszyli na „podbój” Brukseli.
Zwiedzalitakiemiejscajak:LaekenRezydencje Królewskie, Tour Japonaise,
ParcdeLaeken,Parcd’Osseghem–Atomium.
Po obiedzie,pojechaliwszyscydo dzielnicyEuropejskiej.W ParlamencieEuropejskim, uczestniczyli w prelekcji oraz
w spotkaniuz europosłemMarkiemMigalskim.Mieliokazjęwejśćna salęplenarną (obrad) Parlamentu Europejskiego. Natomiast wieczorem odwiedzili
BiuroRegionalneWojewództwaŚląskiego przy UE – wszyscy uczestnicy wycieczkipozakilkomaosobamiz krajów
naszych wschodnich sąsiadów, byli ze
Śląska,.Tamzapoznalisięz pracąbiura
i mieli okazję porozmawiać osobiście

Łuk Triumfalny jedna z atrakcji stolicy UE

Była okazja poznać osobiście pomysłodawcę i organizatora imprezy europosła Marka Migalskiego

staliśmygo,bypożegnaćsięz Brukselą,
ponieważ następnego dnia mieliśmy ją
z żalemopuścić.
W ostatnim dniu wyc ieczk i zwiedziliśmy Ant werp ię – ojc zyz nę Ru-
bensa.
Zwiedziliśmy m.in. zabytkowy rynek–GroteMarkt,Ratuszi fontannęSilviusaBrabo.Oczywiścieweszliśmydo Katedry Najświętszej Maryi Panny, gdzie
znajdują się malowidła Rubensa. ObejrzelidomycechoweorazFortecęSteen.
– Mieliśmy troche czasu wolnego,
którywykorzystaliśmynakupnopamiątek. O godzinie 13.30 wyjechaliśmy w
kierunku Polski. Mimo, że wracaliśmy
do naszej ojczyzny byliśmy wszyscy
smutni,ponieważjużza kilkanaściego-

tekilkadnizżyliśmysięzesobąi kiedy
naszedłczaspożegnańniktniebyłwesółz tego,żewracado domu–wspomina swą niezwykłą europejską wyprawę
Andrzej.

Szybko nawiązały się znajomości między uczestnikami wyprawy

