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Już�za kil�ka�dni�sią�dzie�my�przy wi�gi�lij�nym
sto�le� i tra�dy�cyj�nie� bę�dzie�my�w przy�ja�znym,
ko�cha�ją�cym� się� gro�nie� ro�dzin�nym� spę�dzać
świę�ta�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.� Jed�nak�w tej� at�-
mos�fe�rze�har�mo�nii�i spo�ko�ju�po�ja�wia�się�pe�-
wien� ele�ment,� sym�bol,� któ�ry� po�wi�nien� skła�-
niać�nas�do re�flek�sji�i za�du�my,�mo�że�i nie�po�ko�ju.
Jak�ka�że�na�sza�tra�dy�cja�przy wi�gi�lij�nym�sto�le
zo�sta�wia�my�jed�no�pu�ste�na�kry�cie�dla�ja�kie�goś
nie�spo�dzie�wa�ne�go� i po�trze�bu�ją�ce�go� na�sze�go
wspar�cia�go�ścia�– pi�sze�w:�Wie�ściach�„z pierw�-
szej�rę�ki”�pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Jan
Gra�bo�wiec�ki

czy�taj�na str. 3

O od�wró�co�nej�hi�po�te�ce�(czy�li�od�wró�co�nym
kre�dy�cie� hi�po�tecz�nym)� i ren�cie� hi�po�tecz�nej
(czy�li�o umo�wie�do�ży�wo�cia)�sły�szy�my�obec�-
nie� bar�dzo� czę�sto.�Od�wró�co�na� hi�po�te�ka�ma
ba�zo�wać� na roz�wią�za�niach� sto�so�wa�nych
przede�wszyst�kim�w 10�kra�jach�Unii�Eu�ro�pej�-
skiej,�USA�i Au�stra�lii.�Pol�ski�od�po�wied�nik�tej
for�my�kre�dy�tu�ma�być�skie�ro�wa�ny�w głów�nej
mie�rze� do eme�ry�tów,� po�sia�da�ją�cych�wła�sny
lo�kal�miesz�kal�ny� (lub� spół�dziel�cze�wła�sno�-
ścio�we�pra�wo�do lo�ka�lu),�przy za�ło�że�niu,� że
ukoń�czy�li�oni�już�co�naj�mniej 60�lat.
Plusy�i�minusy�odwróconej�hipoteki

czy�taj�na str. 12

Oszczęd�no�ścią�i pra�cą�lu�dzie�się�bo�ga�cą�–�twier�-
dzi�ło�przed�wo�jen�ne�przy�sło�wie.�War�to� je� so�bie
te�raz�przy�po�mnieć,�bo�zi�ma�za pa�sem�i jak�zwy�-
kle� wraz� z ni�ski�mi� tem�pe�ra�tu�ra�mi� po�ja�wił� się
pro�blem�ogrze�wa�nia,�a do�kład�niej�pła�ce�nia�za cie�-
pło�w miesz�ka�niach.�W dłu�gie�i zim�ne�wie�czo�ry
trud�no�prze�ce�nić�kom�fort�prze�by�wa�nia�we�wła�-
ści�wie� ogrza�nym� po�miesz�cze�niu.� Nie�ste�ty� jed�-
nak�cie�pło�kosz�tu�je�–�i to�co�raz�wię�cej.�Co�zro�-
bić,�by�choć�tro�chę�ogra�ni�czyć�te�wy�dat�ki.
Oszczędzajmy�ciepło

czy�taj�na str. 4

Prze�czy�taj�–�zo�bacz
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Syzyfowe prace

Ciężko walczyć o czystość 
i porządek

Nie�daw�no�w�naszych�miastach�ogło�szono
prze�pro�wa�dze�nie� po�wszech�nej� i przy�mu�-
so�wej� ak�cji� de�ra�ty�za�cji� mia�sta. I zno�wu,
jak�co�ro�ku�wy�ło�żo�no�trut�ki�we�wszyst�kich
nie�ru�cho�mo�ściach� miesz�kal�nych,� użyt�ko�-
wych,�han�dlo�wych,�ma�ga�zy�nach�itd.�Od koń�-
ca�wrze�śnia�do koń�ca�paź�dzier�ni�ka�pro�wa�-
dzi�li�śmy� więc� ostrą� wal�kę� z ty�mi� jak�że
nie�mi�ły�mi�i groź�ny�mi�gry�zo�nia�mi.�Ja�ki�był
jej�efekt?�Ta�ki� jak�zwy�kle�–�część�ga�pio�-
wa�tych�lub�ma�ło�roz�gar�nię�tych�zwie�rzą�tek
da�ła�się�sku�sić�trut�kom,�resz�ta�spryt�niej�sza
i bar�dziej� in�te�li�gent�na� prze�trwa�ła� w do�-
brym�zdro�wiu�i kon�dy�cji�do dziś.�Wła�ści�-
wie� nic� im� nie� za�gra�ża,� gdyż� mo�gą� roz�-
mna�żać�się�bez�kło�po�tów,�a je�dze�nia�ma�ją
w bród.�
Do do�bre�go�sa�mo�po�czu�cia�szczu�rów�my

sa�mi� zresz�tą� przy�czy�nia�my� się� w spo�sób
de�cy�du�ją�cy.� Tak� do�brze� chy�ba� ni�gdy� im
w hi�sto�rii� nie� by�ło.� Sys�te�ma�tycz�nie,� tro�-
skli�wie�dba�my�o ich�kon�dy�cję�i do�bre�sa�-
mo�po�czu�cie.�Mo�że�nie�ro�bi�my�te�go�świa�-
do�mie,� ale� w prak�ty�ce� sta�le� je� prze�cież
do�kar�mia�my.
Ro�bi�my� to� na kil�ka� spo�so�bów.� Wie�lo�-

krot�nie�zresz�tą�pi�sa�li�śmy�już�o tym�na ła�-
mach�na�szej�ga�ze�ty.�Na�gmin�ny�jest�pro�ce�-
der� wy�rzu�ca�nia� je�dze�nia� przez� okna
na traw�ni�ki.�Moż�na�by� stwier�dzić,� iż� jest
to�ja�kiś�prze�jaw�ro�sną�ce�go�na�sze�go�do�bro�-
by�tu,�zmia�ny�men�tal�no�ści�i pa�nu�ją�cej�u nas
od se�tek� lat� tra�dy�cji,� któ�ra� z po�ko�le�nia
na po�ko�le�nie�wbi�ja�ła�nam�do głów,�iż�chleb,

a tak�że� in�ne�ja�dło� jest�rze�czą�świę�tą� i ich
wy�rzu�ca�nie�za�kra�wa�na grzech.�Jesz�cze�na�-
szym�bab�kom�rę�ka�by�za�drża�ła,�by�wrzu�-
cić�do śmie�ci�krom�kę,�mo�że�i su�chą�i ma�ło
smacz�ną,�„na�sze�go�po�wsze�dnie�go”.�My�już
ta�kich�opo�rów�nie�ma�my.
Zmia�na� na�sze�go� po�zio�mu� cy�wi�li�za�cyj�-

ne�go�nie� tłu�ma�czy� jed�nak�w peł�ni�za�gad�-
ki� –� dla�cze�go� je�dze�nie� wy�rzu�ca�my� nie
do ku�bła�na śmie�ci,�ale�przez�okna. I tu�po�-
ja�wia�się�je�den�z na�szych�mi�tów�–�wy�rzu�-
ca�my,�bo�je�ste�śmy�do�brzy,�wraż�li�wi�na nie�-
do�lę�świa�ta�zwie�rzę�ce�go�i „do�kar�mia�my”.
Mit� do�kar�mia�nia� jest� po�wszech�ny� w na�-
szym�kra�ju�i jak�to�z mi�ta�mi�trud�no�go�wy�-
ko�rze�nić.�Na nic�zda�ją�się�ape�le�i na�uko�we
wy�wo�dy,� że� pod�rzu�ca�nie� na�szych� od�pad�-
ków� np.� pta�kom� bar�dziej� im� szko�dzi� niż
po�ma�ga,�ja�ko�że�i tak�zwie�rzę�ta�ma�ją�dość
żyw�no�ści�i po�tra�fią�so�bie�da�wać�do�sko�na�le
ra�dę�bez�na�szej�po�mo�cy.�
My� wie�my� swo�je� i z upo�rem�ma�nia�ka

chce�my� na�kar�mić� wy�ima�gi�no�wa�nych� po�-
trze�bu�ją�cych.�Po�ma�ga�my�zaś�zwy�kle�szczu�-
rom�tym�sa�mym,�z któ�ry�mi�tak�ostro�wal�-
czy�li�śmy�cał�kiem�nie�daw�no.
In�nym�przy�kła�dem�te�go�jak�trud�no�w na�-

szym�kra�ju�wal�czyć�o czy�stość�i po�rzą�dek
są�ab�sur�dal�ne�prze�pi�sy,�któ�re�chro�nią�w spo�-
sób� szcze�gól�ny� oso�by,� któ�re� z róż�nych
przy�czyn� –� zwy�kle� aber�ra�cji� psy�chicz�-
nej� –� nie� po�tra�fią� do�sto�so�wać� się� do po�-
wszech�nie� pa�nu�ją�cych� stan�dar�dów� hi�gie�-
nicz�no�–�sa�ni�tar�nych.�Co�raz�po�ja�wia�ją�się

w me�diach�do�nie�sie�nia�o lu�dziach�gro�ma�-
dzą�cych�w swo�ich�miesz�ka�niach�od�pad�ki,
prze�kształ�ca�ją�cych� do�my� w zwa�ło�wi�ska
śmie�ci.�Dla�są�sia�dów�ta�kiej�oso�by�za�czy�na
się�dro�ga�przez�mę�kę.�Smród,�ja�ki�roz�no�si
się�wo�kół�nie�da�je�żyć,�a bez�sil�ność�wo�bec
te�go�zja�wi�ska�po�tra�fi�cał�ko�wi�cie�za�ła�mać.
Ni�gdzie�nie�moż�na�zna�leźć�po�mo�cy,�bo

ist�nie�ją�ce�prze�pi�sy�w prak�ty�ce�wy�klu�cza�ją
wszel�ką�in�ter�wen�cję.�Nie�wia�do�mo�do cze�-
go,�do ja�kich�dra�stycz�nych�dzia�łań�mu�siał�-
by�się�po�su�nąć�„mi�ło�śnik�śmie�ci”,�by�wresz�-
cie� ktoś� po�ło�żył� kres� je�go� nie�zwy�kłe�mu
„hob�by”.�
Ta�kie�pro�ble�my�nie�omi�nę�ły�rów�nież�na�-

szej�spół�dziel�ni.�Wiele�osób�miesz�ka�ją�cych
w naszych�zasobach�nie�ste�ty�po�pa�dła�w swo�-
isty� „obłęd� śmie�cio�wy”.�Na nic� zda�ją� się
in�ter�wen�cje�sa�mych�są�sia�dów,�ad�mi�ni�stra�-
cji,�po�li�cji.�Mo�gło�by�się�wy�da�wać,�że�Sa�-
ne�pid� coś� na to� po�ra�dzi,� ale� pi�smo� Pań�-
stwo�we�go� Po�wia�to�we�go� In�spek�to�ra
Sa�ni�tar�ne�go�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim� roz�-
wia�ły� te�na�dzie�je,�moż�na�w nim�prze�czy�-
tać�m.in.:
„in�for�mu�ję,� że� zgod�nie� z art. 26� ust. 1

usta�wy�z dnia 14�mar�ca 1985�r.�o Pań�stwo�-
wej� In�spek�cji� Sa�ni�tar�nej� Pań�stwo�wy� In�-
spek�tor� Sa�ni�tar�ny� ma� pra�wo� wstę�pu
do miesz�kań�tyl�ko�w ra�zie�po�dej�rze�nia�lub
stwier�dze�nia� cho�ro�by� za�kaź�nej,� za�gro�że�-
nia�zdro�wia�czyn�ni�ka�mi�śro�do�wi�sko�wy�mi,
a tak�że,� je�że�li� w miesz�ka�niu� jest� lub�ma
być� pro�wa�dzo�na� dzia�łal�ność� pro�duk�cyj�na
lub�usłu�go�wa.�Nad�to,�zgod�nie�z art. 1, 2, 3
i 4�po�wo�ła�nej�wy�żej�usta�wy,�brak�jest�pod�-
staw� praw�nych� do dzia�ła�nia� Pań�stwo�wej
In�spek�cji� Sa�ni�tar�nej� w za�kre�sie� nad�zo�ru
za�po�bie�gaw�cze�go� czy� bie�żą�ce�go� nad�zo�ru
sa�ni�tar�ne�go.�Tak�więc�Pań�stwo�wa�In�spek�-
cja�Sa�ni�tar�na�nie�po�sia�da�upraw�nień�w za�-
kre�sie�wy�da�wa�nia�za�le�ceń�użyt�kow�ni�kom
miesz�kań� pry�wat�nych,� po�za� sy�tu�acja�mi
stwier�dze�nia� za�gro�że�nia� cho�ro�bą� za�kaź�ną
lub�czyn�ni�ka�mi�śro�do�wi�sko�wy�mi”
I co�tu�da�lej�ro�bić,�jak�da�lej�żyć�ze�śmiet�-

ni�kiem�za ścia�ną?
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Wieści z „pierwszej ręki”Pre zes Za rzą du SM „ROW”
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Już�za kil�ka�dni�sią�dzie�my�przy wi�gi�lij�nym�sto�le�i tra�dy�cyj�nie�bę�dzie�-
my�w przy�ja�znym,�ko�cha�ją�cym�się�gro�nie� ro�dzin�nym�spę�dzać�świę�ta
Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.�Jed�nak�w tej�at�mos�fe�rze�har�mo�nii�i spo�ko�ju�po�ja�-
wia�się�pe�wien�ele�ment,�sym�bol,�któ�ry�po�wi�nien�skła�niać�nas�do re�flek�-
sji�i za�du�my,�mo�że�i nie�po�ko�ju.�Jak�ka�że�na�sza�tra�dy�cja�przy wi�gi�lij�nym
sto�le�zo�sta�wia�my�jed�no�pu�ste�na�kry�cie�dla�ja�kie�goś�nie�spo�dzie�wa�ne�go
i po�trze�bu�ją�ce�go�na�sze�go�wspar�cia�go�ścia.�Oczy�wi�ście�ten�gość�tak�na�-
praw�dę�pra�wie�ni�gdy�się�nie�po�ja�wia,�ale�ten�sym�bol�mo�że�jed�nak�skła�-
niać�nas�do za�da�nia�py�ta�nia�czy�tak�na�praw�dę�go�to�wi�je�ste�śmy�ko�muś
po�trze�bu�ją�ce�mu�po�móc,�czy�też�po�zo�sta�je�my�obo�jęt�ni�na ludz�kie�nie�-
szczę�ścia.�
Oczy�wi�ście� po�moc� in�nym�wca�le� nie� jest� ta�ką� pro�stą� spra�wą,� gdyż

czę�sto�się�zda�rza,�że�oso�by�ta�kie�nie�za�wsze�tę�po�moc�są�skłon�ne�przy�-
jąć,� a trud�no� też� na si�łę� wkra�czać� w czy�jeś� ży�cie,� bo� wy�ma�ga� to
od udzie�la�ją�ce�go�po�mo�cy�du�żo�tak�tu�i roz�wa�gi,�aby�nie�na�ru�szyć�czy�jeś
god�no�ści.�Cza�sa�mi�jed�nak�trze�ba�to�zro�bić�dla�do�bra�po�trze�bu�ją�ce�go�po�-
mo�cy�i oto�cze�nia,�któ�re�by�wa�obo�jęt�ne,�a cza�sa�mi�na�wet�bez�rad�ne�wo�-
bec�te�go�pro�ble�mu.
Pod ko�niec� li�sto�pa�da� sam�oso�bi�ście� prze�ży�wa�łem,� choć� nie� po raz

pierw�szy,�ta�ką�spra�wę.�Do�ty�czy�ła�ona�do�bie�ga�ją�ce�go 80-tki�Pa�na�Bo�gu�-
sła�wa,�za�miesz�ka�łe�go�na na�szych�za�so�bach.
Pan�Bo�gu�sław�nawsku�tek�po�su�nię�tej�nie�peł�no�spraw�no�ści�ma�w znacz�-

ny� spo�sób�ogra�ni�czo�ne�moż�li�wo�ści� ru�cho�we,� do te�go� za�awan�so�wa�ny
wiek�czy�ni�je�go�ży�cie�nie�bar�dzo�we�so�łym.�Trze�ba�też�do�dać,�że�nie�jest
czło�wie�kiem�bez�źró�dła�do�cho�du�i dzię�ki�eme�ry�tu�rze�bez�kło�po�tu�re�gu�-
lu�je�swo�je�opła�ty.�Jesz�cze�trzy�la�ta�te�mu�po�mo�cą�słu�ży�ły�mu�pie�lę�gniar�-
ki�opie�ki�spo�łecz�nej,�dwa�la�ta�te�mu�jesz�cze�je�go�stan�kon�tro�lo�wał�przed�-
sta�wi�ciel�MOP�Su,�ale�star�szy�czło�wiek�z tyl�ko�so�bie�zna�nych�po�wo�dów
nie�chciał�i nie�chce�żad�ne�go�wspar�cia,�pi�sem�nie�wy�ra�ził�swo�je�pra�gnie�-
nie,�by�nikt�mu�nie�po�ma�gał. I tak�zo�stał�sam,�no�pra�wie�sam,�bo�za�miast
opie�ki�MOPS�od�wie�dza�ją�go�od lat�oso�by�wie�dzą�ce�o je�go�sta�łych�do�-
cho�dach,�od któ�rych�jed�nak�po�mo�cy�w co�dzien�nym�ży�ciu�nie�na�le�ży�się
spo�dzie�wać,�wręcz�prze�ciw�nie,�o czym�świad�czy�stan�je�go�miesz�ka�nia.
Miesz�ka�nie�za�mie�ni�ło�się�w od�ra�ża�ją�cy�lo�kal,�któ�ry�trud�no�na�wet�opi�-

sać,� a za�miesz�ki�wa�nie� w ta�kich� wa�run�kach� wy�da�je� się� nie�moż�li�we.
Bród,�ba�ła�gan�i za�pach�jak�na wy�sy�pi�sku�śmie�ci�–�te�sło�wa�ci�snę�ły�się
na usta,�gdy 28�li�sto�pa�da�z mo�jej�ini�cja�ty�wy�we�szli�śmy�do miesz�ka�nia
pa�na�Bo�gu�sła�wa.�Trze�ba�by�ło� to�zro�bić,� tak�na�praw�dę�na si�łę,�po�nie�-
waż�–�po�wta�rzam�to�z na�ci�skiem�–�nie�moż�na�obo�jęt�nie�przejść�wo�bec
te�go�dra�ma�tu,�nie�moż�na�by�ło�te�go�czło�wie�ka�zo�sta�wić�sa�me�mu�so�bie,
nie�moż�na�by�ło�też�do�pu�ścić,�by�stał�się�on�sam�za�gro�że�niem�dla�sie�bie
i swo�ich�są�sia�dów.�
Co�bę�dzie�da�lej� z Pa�nem�Bo�gu�sła�wem?�Usta�li�li�śmy,� że�wła�ści�ciel

przy po�mo�cy�osób�od�wie�dza�ją�cych�go�po�sprzą�ta�miesz�ka�nie.�Jed�nak�że
kie�dy� nie� po�mo�gą� oni� Pa�nu� Bo�gu�sła�wo�wi� to� wów�czas� spół�dziel�nia
przyj�dzie�z eki�pą�po�rząd�ko�wą,�wy�sprzą�ta�miesz�ka�nie� i prze�pro�wa�dzi
nie�zbęd�ną� de�zyn�sek�cję.�Nie� bądź�my� jed�nak� na�iw�ni,� te� dzia�ła�nia� nie
roz�wią�żą� pro�ble�mu.� Już� raz� spół�dziel�nia�wy�sprzą�ta�ła� to�miesz�ka�nie,
na�wet�wy�ma�lo�wa�ła�po�miesz�cze�nia,�a po�tem�wszyst�ko�wró�ci�ło�do sta�nu
cha�osu.
Ja� oso�bi�ście� mam� żal,� do in�sty�tu�cji,� któ�re� są� po�wo�ła�ne� do opie�ki

nad oso�ba�mi�po�trze�bu�ją�cy�mi�po�mo�cy�o to,�że�być�mo�że�za�wo�dzi�sys�tem
in�for�ma�cyj�ny�i nie�do�cie�ra�ją�one�z po�mo�cą�do tych�osób.�Naj�le�piej�by�ło�-
by,�gdy�by�Pan�Bo�gu�sław�po�zwo�lił�so�bie�po�móc,�ale�on�na�dal�nie�chce
te�go.�Jed�nak�swo�im�po�stę�po�wa�niem�stwa�rza�za�gro�że�nia�dla�sa�me�go�sie�-
bie�i są�sia�dów,�dla�te�go�po�wi�nien�dla�swo�je�go�do�bra�przy�jąć�ofe�ro�wa�ną
po�moc�czy�to�ze�stro�ny�MOPS�-u czy�też�wy�ra�zić�zgo�dę�na po�byt�w do�-
mu� opie�ki� spo�łecz�nej.� Uwa�żam,� że�MOPS� po�wi�nien� wresz�cie� za�jąć
w tej�spra�wie�zde�cy�do�wa�ne�sta�no�wi�sko�za nim�bę�dzie�za póź�no.
Spół�dziel�nia� ze� swo�jej� stro�ny� za�pro�po�no�wa�ła� Pa�nu� Bo�gu�sła�wo�wi

miesz�ka�nie�na par�te�rze�co�w znacz�ny�spo�sób�po�pra�wi�ło�by�moż�li�wość
swo�bod�niej�sze�go� prze�miesz�cza�nia� się� na wóz�ku� in�wa�lidz�kim� po�za
miesz�ka�nie,� tym� sa�mym� stwa�rza�jąc� po�pra�wę� wa�run�ków� ży�cio�wych.
Cze�ka�my�na osta�tecz�ną�de�cy�zję�Pa�na�Bo�gu�sła�wa�w tej�spra�wie.

Po�dob�nych�osób�wy�ma�ga�ją�cych�po�mo�cy�na na�szych� za�so�bach� jest
wię�cej.�Nie�moż�na�wo�bec�nich�prze�cho�dzić�obo�jęt�nie.�Za�mie�rzam�ja�ko
rad�ny�do�pro�wa�dzić�do spo�tka�nia�przed�sta�wi�cie�li�wszyst�kich�in�sty�tu�cji,
któ�re�ma�ją�okre�ślo�ne�kom�pe�ten�cje,�do wy�pra�co�wa�nia�kon�kret�nych�pro�-
ce�dur,�któ�re�po�zwo�lą�na szyb�szą�i sku�tecz�niej�szą�re�ak�cje�w roz�wią�zy�wa�-
niu� tych� ludz�kich� i spo�łecz�nych� dra�ma�tów.�Dla�te�go� li�czę� tez� bar�dzo
na in�for�ma�cje�od są�sia�dów,�co�do po�trze�by�udzie�le�nia�po�mo�cy�in�nym
po�trze�bu�ją�cym�miesz�kań�com,�gdyż�to�wła�śnie�są�sie�dzi�czę�sto�ma�ją�naj�-
lep�szą�wie�dzę,�kto�i ja�kiej�po�mo�cy�po�trze�bu�je.�Ja�ze�swo�jej�stro�ny�po�-
mo�gę�ubie�gać�się�o wspar�cie�w in�sty�tu�cjach�do te�go�po�wo�ła�nych.
Spra�wa�Pa�na�Bo�gu�sła�wa�i je�mu�po�dob�nych�lu�dzi,�któ�rzy�z róż�nych

przy�czyn�zna�leź�li�się�na mar�gi�ne�sie�na�sze�go�spo�łe�czeń�stwa�obok�prze�-
my�śleń� o na�szej� obo�jęt�no�ści� wo�bec� bliź�nich� im�pli�ku�je� też� re�flek�sje
na te�mat�kon�dy�cji�spo�łe�czeń�stwa�w świe�cie�wol�ne�go�ryn�ku,�cał�ko�wi�cie
li�be�ral�ne�go�po�dej�ścia�do pro�ble�mów�eg�zy�sten�cji�ludz�kiej.�Kry�zys,�któ�ry
co�raz�bar�dziej�da�je�o so�bie�znać�na ca�łym�świe�cie�pod�da�je�ko�rek�cie�wie�-
le�z do�tych�cza�so�wych�do�gma�tów.�
W nad�cho�dzą�cym 2012�ro�ku�bę�dzie�my�ob�cho�dzić�Mię�dzy�na�ro�do�wy

Rok�Spół�dziel�czo�ści�ogło�szo�ny�przez�Or�ga�ni�za�cję�Na�ro�dów�Zjed�no�czo�-
nych.�Pol�ska�spół�dziel�czość�–�w któ�rej�na�sza�Spół�dziel�nia�też�za�pi�sa�ła
waż�ne�kar�ty�–�ma�już 150�lat�i zrze�sza 8�mi�lio�nów�spół�dziel�ców.�Mię�-
dzy�na�ro�do�wy�Rok�Spół�dziel�czo�ści�jest�bar�dzo�do�brą�oka�zją,�aby�bro�nić
spół�dziel�czość�pol�ską�przed fał�szy�wy�mi�opi�nia�mi�i aby�na�resz�cie�usta�-
no�wić�do�bre,�spój�ne�usta�wo�daw�stwo�spół�dziel�cze.
Spół�dziel�czość�pro�po�no�wa�ła�od za�wsze�i ro�bi�to�na�dal,�for�mę�wspól�-

no�to�wej�przed�się�bior�czo�ści,�opar�tej�o za�sa�dy�sa�mo�po�mo�cy,�so�li�dar�no�-
ści,�współ�pra�cy� i od�po�wie�dzial�no�ści,�bo�WSPÓL�NIE�ŁA�TWIEJ,� ale
nie�tyl�ko,�rów�nież PRZY�JEM�NIEJ.
Bez�pie�czeń�stwo�spo�łecz�ne�oraz�tro�ska�o trwa�ły�roz�wój�na�ka�zu�ją�wręcz

po�trze�bę�za�cho�wa�nia�wal�ki�z nie�spra�wie�dli�wo�ścią�i znie�czu�li�cą.�To�być
mo�że�uchro�ni�nas�od po�peł�nia�nia�tak�po�waż�nych�błę�dów�jak�brak�od�po�-
wie�dzial�no�ści�oraz�po�stę�pu�ją�cy�pro�ces�roz�war�stwie�nia�spo�łecz�ne�go,�któ�-
re�do�wo�dzą,�że�coś�z urzą�dza�niem�na�sze�go�świa�ta�nie�jest�w po�rząd�ku.
Zdać�mu�si�my�so�bie�spra�wę�z te�go,�że�czas�nie�uchron�nie�pły�nie,�nie�ma

po�cząt�ku,�ani�koń�ca,�jest�jak�rze�ka,�któ�ra�pły�nie�od za�wsze.�Amy�pły�nie�-
my�w tej�rze�ce�cza�su�tyl�ko�ja�kiś�od�ci�nek,�cza�sem�dłuż�szy,�cza�sem�krót�-
szy,�ale�za�wsze�tyl�ko�od –�do.�Dla�te�go�bądź�my�świa�do�mi,�że�by�mą�drze
nim�go�spo�da�ro�wać,�gdyż�jest�naj�cen�niej�szą�war�to�ścią�ja�ką�po�sia�da�my.
Oczy�wi�ście�nie�łudź�my�się,�że�uda�nam�się�roz�wią�zać�wszyst�kie�pro�-

ble�my,�z któ�ry�mi�bo�ry�ka�się�współ�cze�sny�świat.�Jed�nak�że�wspól�nie�mo�-
że�my�w nie�któ�rych�sy�tu�acjach�oby�wa�tel�skich�znacz�nie�ogra�ni�czyć�ne�-
ga�tyw�ne�zja�wi�ska,�ni�we�lo�wać�za�gro�że�nia,�umac�niać�wię�zi�mię�dzy�ludz�kie,
po�pra�wiać�wa�run�ki�i ja�kość�ży�cia�wie�lu�lu�dzi,�ogra�ni�czać�nie�rów�no�ści,
przy�czy�niać�się�do sta�bi�li�za�cji�współ�ży�cia�spo�łecz�ne�go.
Wie�rząc,�że�do�bro�cią�moż�na�osią�gną�każ�dy�cel,�nie�waż�ne�ja�ką�dro�gą

by�le�by� by�ła� do�bra� i sku�tecz�na� tak� aby� uda�ło� nam� się� po�móc� oso�-
bom�–�ro�dzi�nom�bę�dą�cym�w po�trze�bie.�

Nie bądźmy obojętni 

Nad�cho�dzi�ta�ki�wie�czór,�kie�dy�ga�sną�spo�ry,
zni�ka�nie�na�wiść...

Wie�czór,�gdy�ła�mie�my�opła�tek,�skła�da�my�ży�cze�nia...
To�noc�wy�jąt�ko�wa...�Je�dy�na...�Nie�po�wta�rzal�na...

Noc�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.
W tę�je�dy�ną�i nie�po�wta�rzal�ną�Noc�ży�czę�Wszyst�kim

ob�fi�tych�łask�i bło�go�sła�wień�stwa
da�jąc�si�łę�do czy�nie�nia�do�bra�

w nad�cho�dzą�cym
No�wym�2012�Ro�ku
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Ra dy na zi mę

Oszczę dzaj my cie pło

My�śląc� o oszczę�dza�niu� na ogrze�-
wa�niu�trze�ba�też�pa�mię�tać,�że�na�-

sze� ra�chun�ki� za�le�żą� od za�po�trze�bo�wa�-
nia� bu�dyn�ku� na cie�pło,� np.� od je�go
wie�ku,� sta�nu� i wiel�ko�ści� okien,
licz�by�ścian�ze�wnętrz�nych�itd.�Te
czyn�ni�ki�ma�ją�wpływ�na to,�w ja�-
kim� tem�pie� i w ja�kiej� ilo�ści�cie�-
pło� „ucie�ka”� na ze�wnątrz.� Du�że
zna�cze�nie�dla�go�spo�dar�ki�cie�płem
ma�ją�okna.�Śred�nio�przyj�mu�je�się,
że�tra�ci�my�przez�nie�od 15�do 25%
cie�pła.�Wpływ�na wiel�kość� strat
cie�pła� ma� za�rów�no� szczel�ność
okien,� jak� i ich� po�wierzch�nia.
Każ�dy,�kto�ma�lub�miał�sta�re�okna,
wie,�jak�bar�dzo�mo�że�wiać�przez
szpa�ry.� Dla�te�go� prawidłowe
uszczel�nie�nie�okien�lub�wy�mia�na
ich� na no�wo�cze�sne,� to� za�sad�ny�wy�da�-
tek.� Wy�mia�na� okien� jest� jed�nym�
z naj�bar�dziej� wy�mier�nych� dzia�łań
przy oszczę�dza�niu�ener�gii.�Dzię�ki�te�mu

mo�że�my�zmniej�szyć�stra�ty�cie�pła�przez
okna�na�wet�o po�ło�wę,�co�znacz�nie�przy�-
czy�nia�się�do zmniej�sze�nia�ra�chun�ków
za ogrze�wa�nie.�Stra�ty�cie�pła�ogra�ni�czy

tak�że�za�sła�nia�nie�okien�po zmro�ku.�gru�-
by�mi,�krót�ki�mi�za�sło�na�mi�czy�też�ża�lu�-
zja�mi�(ka�lo�ry�fe�ry�mu�szą�być�od�kry�te).
Na ścia�nie� przy grzej�ni�ku�war�to� za�in�-

sta�lo�wać�ma�tę�izo�la�cyj�ną,�a w żad�nym
ra�zie� nie� za�sła�niać� grzej�ni�ka� fi�ra�na�mi,
za�sło�na�mi,� obu�do�wa�mi� lub� me�bla�mi.
Im� bar�dziej� grzej�nik� jest� od�kry�ty� tym
cyr�ku�la�cja�cie�pła�w po�miesz�cze�niu�jest
lep�sza.,�Trze�ba�też�pa�mię�tać�o tym,�że
moc�no� za�ku�rzo�ny� grzej�nik� sła�biej� od�-
da�je�cie�pło.
Co� po�za� tym?� Spe�cja�li�ści� ma�ją� kil�ka

pro�stych�rad,�dzię�ki�któ�rym�moż�na�ogra�-
ni�czyć� swo�je� ra�chun�ki.� Dzię�ki� nim� na�-

wet� bez� mo�der�ni�za�cji� sys�te�mu
grzew�cze�go�czy�ter�mo�izo�la�cji�moż�-
na�ob�ni�żyć�kosz�ty�ogrze�wa�nia�w do�-
mu� lub�miesz�ka�niu.�Ale�naj�pierw
trze�ba� za�cząć� od zmia�ny� do�tych�-
cza�so�wych�na�wy�ków�do�ty�czą�cych
użyt�ko�wa�nia�ogrze�wa�nia.

PO PieRW�SZe�–�OkReśl
SWóJ�kOM�fORt�CiePl�Ny

Wg�spe�cja�li�stów�oso�by�w wie�ku
do 45�lat�naj�le�piej�czu�ją�się�w po�-
miesz�cze�niach,�w któ�rych� tem�pe�-
ra�tu�ra�wy�no�si 19-21�°C,�nie�mow�-

la�ki�i oso�by�star�sze�pre�fe�ru�ją�tem�pe�ra�tu�rę
o 1-2�stop�nie�wyż�szą.�No�cą,�gdy�śpi�my
i je�ste�śmy� zdro�wi,� tem�pe�ra�tu�ra� w po�-
miesz�cze�niu� nie� po�win�na� prze�kra�-

Szan�są�na kon�tro�lo�wa�nie�ilo�ści�zu�ży�wa�ne�go�cie�pła�są�licz�ni�ki.
Nie�ste�ty,�w tzw.�cie�pło�mie�rze�wy�po�sa�żo�na�jest�w Pol�sce�bar�dzo
ma�ła�licz�ba�miesz�kań�(głów�nie�no�wych�i do�brze�ocie�plo�nych). I tam
sy�tu�acja�jest�pro�sta�–�pła�cisz�za ty�le,�ile�zu�ży�łeś.
W sta�rych� bu�dyn�kach� –� ze�wzglę�dów� tech�nicz�nych� –� cie�pło�-

mie�rzy�nie�da�się�za�mon�to�wać�w każ�dym�lo�ka�lu.�Co�za�miast�te�go?
W bu�dyn�kach�nie�opo�mia�ro�wa�nych�(bez� licz�ni�ków)�ra�chu�nek

przy�sła�ny�ad�mi�ni�stra�cji�spół�dziel�ni�przez�do�staw�cę�cie�pła�dzie�-
lo�ny�jest�mię�dzy�lo�ka�to�rów�pro�por�cjo�nal�nie�do po�wierzch�ni�ich
miesz�kań.�Je�śli�za�tem�w miesz�ka�niu�nie�masz�licz�ni�ków,�to�opła�-
ty�wi�docz�ne�na ra�chun�ku� to� tzw.�kwo�ty�zry�czał�to�wa�ne�za�leż�ne
od po�wierzch�ni�two�je�go M.
W ok.�dwóch�mi�lio�nach�pol�skich�miesz�kań�i w czę�ści�miesz�-

kań�na�szej�spół�dziel�ni�sto�su�je�się�też�tzw.�po�dziel�ni�ki.�To�urzą�-
dze�nia,�któ�re�po�ma�ga�ją�po�dzie�lić�koszt�cie�pła�zu�ży�te�go�przez�ca�-
ły�blok�po�mię�dzy�po�szcze�gól�ne�miesz�ka�nia.�Nie�są�one�jed�nak
licz�ni�ka�mi.

Są�dwa�ty�py�po�dziel�ni�ków:
•�cie�czo�we,� tzw.� wy�par�ko�we.� Naj�bar�dziej� po�pu�lar�ne,� bo� ta�nie,
wy�glą�da�ją�jak�ter�mo�metr�z dwie�ma�rur�ka�mi;
•�elek�tro�nicz�ne�(na�zdjęciu).�Co�raz�czę�ściej�sto�so�wa�ne,�przy�po�-
mi�na�ją�po�łą�cze�nie�bu�dzi�ka�z te�le�fo�nem�ko�mór�ko�wym;�są�do�-
kład�niej�sze�niż�wy�par�ko�we.

Jak�to�dzia�ła?

Po�dziel�nik�cie�czo�wy�(wy�par�ko�wy)�ma�dwie�rur�ki�wy�peł�nio�ne
nie�szko�dli�wą�sub�stan�cją�che�micz�ną�(hek�sa�no�lem�lub�ben�zo�esa�-
nem�me�ty�lu),�któ�ra�pod wpły�wem�cie�pła�z grzej�ni�ka�po�wo�li�od�-
pa�ro�wu�je.�Le�wa� rur�ka�wska�zu�je� zu�ży�cie� z po�przed�nie�go� ro�ku,
a pra�wa�zu�ży�cie�bie�żą�ce.�Za�sa�da�jest�pro�sta:�im�go�ręt�szy�ka�lo�ry�-
fer�i im�dłu�żej�je�go�cie�pło�dzia�ła�na rur�kę,�tym�wię�cej�pły�nu�od�-
pa�ro�wu�je.�Ina�czej�mó�wiąc,�im�mniej�pły�nu�zo�sta�ło�w rur�ce�po�-
dziel�ni�ka,� tym� wię�cej� za�pła�ci�my� za ogrze�wa�nie.� Obok� rur�ki
umiesz�czo�na� jest� po�dział�ka,� któ�ra� po�zwa�la� na od�czy�ta�nie,� ile
pły�nu�wy�pa�ro�wa�ło.
Po�dziel�nik�elek�tro�nicz�ny�ma�czuj�nik�tem�pe�ra�tu�ry�(przy�mo�co�-

wa�ny�z ty�łu�do obu�do�wy),�któ�ry�mie�rzy�tem�pe�ra�tu�rę�grzej�ni�ka,
oraz�ze�gar�elek�tro�nicz�ny�mie�rzą�cy�czas,�przez�któ�ry�kon�kret�na
tem�pe�ra�tu�ra�się�utrzy�my�wa�ła.�Naj�bar�dziej�do�kład�ne,�a przez�to
naj�lep�sze� są� po�dziel�ni�ki� dwu�czuj�ni�ko�we�–� dru�gi� czuj�nik,� ba�da
tem�pe�ra�tu�rę�w po�miesz�cze�niu.
Po�dziel�ni�ki�mon�tu�ją�spe�cja�li�stycz�ne�fir�my,�któ�re�li�czą�we�dług

spe�cjal�nych�kom�pu�te�ro�wych�sys�te�mów,�ile�po�wi�nie�neś�za�pła�cić
za ogrza�nie�miesz�ka�nia.
Po�dziel�ni�ki�bu�dzą�kon�tro�wer�sje,�ale...

Oszczęd�no�ścią� i pra�cą� lu�dzie� się� bo�ga�cą� –� twier�dzi�ło� przed�wo�jen�ne�przy�sło�wie.
War�to�je�so�bie�te�raz�przy�po�mnieć,�bo�zi�ma�za pa�sem�i jak�zwy�kle�wraz�z ni�ski�mi
tem�pe�ra�tu�ra�mi� po�ja�wił� się� pro�blem� ogrze�wa�nia,� a do�kład�niej� pła�ce�nia� za cie�pło
w miesz�ka�niach.�W dłu�gie�i zim�ne�wie�czo�ry�trud�no�prze�ce�nić�kom�fort�prze�by�wa�nia
we�wła�ści�wie�ogrza�nym�po�miesz�cze�niu.�Nie�ste�ty�jed�nak�cie�pło�kosz�tu�je�–�i to�co�raz
wię�cej.�Co�zro�bić,�by�choć�tro�chę�ogra�ni�czyć�te�wy�dat�ki.



Grudzień 2011 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 5

czać 18°C.�W kuch�ni,�w za�leż�no�ści�od wy�-
ko�ny�wa�nych� w niej� czyn�no�ści� wy�star�-
czy 18�°C�lub 20�°C�(gdy,�przy�rzą�dza�my
po�tra�wy�ma�my�do�dat�ko�we�źró�dło�cie�pła
i nie�ma�po�trze�by�do�grze�wać),�na�to�miast
w ła�zien�ce 22�°C,�że�by�unik�nąć�wil�go�ci,
a przede�wszyst�kim�czuć� się�kom�for�to�-
wo�pod�czas�ką�pie�li.
Okre�śla�jąc�naj�od�po�wied�niej�szą�tem�pe�-

ra�tu�rę�dla�sie�bie�unik�niesz�nie�po�trzeb�ne�-
go� prze�grze�wa�nia� swo�je�go� miesz�ka�nia.
Jest� to� o ty�le� istot�ne,� że� każ�dy� wzrost
tem�pe�ra�tu�ry�o 1�sto�pień�da�je�oko�ło 10%
wzro�stu�kosz�tów�ogrze�wa�nia!

Re�Gu�luJ�teM�Pe�Ra�tu�Rę�
Za PO�MO�Cą�Za�WO�Ru�
teR�MO�Sta�tyCZ�Ne�GO

Sta�raj�my�się�wy�re�gu�lo�wać�za�wo�ry�ter�-
mo�sta�tycz�ne�tak,�aby�tem�pe�ra�tu�ry�w po�-
szcze�gól�nych�po�miesz�cze�niach�do�sto�so�-
wać�do in�dy�wi�du�al�nych�po�trzeb�każ�de�go
z nas� oraz� po�ry� dnia.�Waż�na� jest� tu�taj
tem�pe�ra�tu�ra�w po�miesz�cze�niu,�a nie�tem�-
pe�ra�tu�ra�grzej�ni�ka.
W okre�sie�noc�nym,�kie�dy�śpi�my,�spa�-

da�za�po�trze�bo�wa�nie�na cie�pło.�W pu�stym
sa�lo�nie� i po�ko�jach�mo�że�my�zmniej�szyć
tem�pe�ra�tu�rę�o kil�ka�stop�ni�usta�wia�jąc�za�-
wór� ter�mo�sta�tycz�ny�na niż�sze�war�to�ści.
W przy�pad�ku�na�szej�dłuż�szej�nie�obec�-

no�ści�w miesz�ka�niu�za�wór�ter�mo�sta�tycz�-
ny�po�wi�nien�być�przy�krę�co�ny�do mi�ni�-
mum,� nie� mniej� jed�nak� niż� do
tem�pe�ra�tu�ry 16�°C.�Wy�chło�dze�nie�miesz�-
ka�nia�po�ni�żej�tej�tem�pe�ra�tu�ry�mo�że�mieć
ne�ga�tyw�ny�wpływ�na bu�dy�nek,�je�go�za�-
wil�go�ce�nie�i za�grzy�bie�nie.

Od�SłOń�GRZeJ�Ni�ki

Dłu�gie� za�sło�ny,� za�sło�nię�te� me�bla�mi
grzej�ni�ki�i za�mon�to�wa�ne�na grzej�ni�kach
su�szar�ki�na ręcz�ni�ki,�bie�li�znę� itp.�mo�gą
po�chło�nąć�na�wet 20%�cie�pła!
Grzej�nik�dzia�ła�w spo�sób�pra�wi�dło�wy,

je�że�li� umoż�li�wi�my� swo�bod�ny� prze�pływ
po�wie�trza�wo�kół�nie�go.�Za�sta�wie�nie�me�-
bla�mi�grzej�ni�ka�spo�wo�du�je,�że�bę�dzie�on
od�da�wał�cie�pło�do ogrze�wa�ne�go�po�miesz�-
cze�nia�w bar�dzo�ogra�ni�czo�nym�za�kre�sie
i prak�tycz�nie�bę�dzie�ogrze�wał�za�sta�wia�-
ją�ce�go�me�ble.�Za�sło�nię�cie�grzej�ni�ka�za�-
sło�ną� spo�wo�du�je,� że� ogrza�ne� po�wie�trze
bę�dzie�prak�tycz�nie�od ra�zu�wy�wie�wa�ne
przez� na�sze� okna� (zwłasz�cza� je�że�li� są
nie�szczel�ne)�i cie�pło�to�zo�sta�nie�bez�pow�-
rot�nie� stra�co�ne,� a po�kój� bę�dzie� nie�do�-
grza�ny.
Ra�dzi�my�więc� tak�prze�me�blo�wać�po�-

miesz�cze�nia,�aby�wszyst�kie�grzej�ni�ki�i za�-
wo�ry�ter�mo�sta�tycz�ne�by�ły�od�sło�nię�te�i sto�-
so�wać�za�sa�dę�„pod�wi�ja�nia”�fi�ran�i za�słon
nad grzej�ni�ka�mi.�Je�że�li�ist�nie�je�ta�ka�moż�-
li�wość,�to�nad grzej�ni�ka�mi�war�to�za�mon�-
to�wać�pół�ki.�Dzię�ki�te�mu�cie�płe�po�wie�-

trze�na�pły�wać�bę�dzie�do środ�ka�po�ko�ju
a nie�pod su�fit.

Za�MON�tuJ�ekRa�Ny�
PRZy�GRZeJ�Ni�kO�We

Ekra�ny� chro�nią� przed bez�po�śred�nim
na�grze�wa�niem� ścia�ny� przy grzej�ni�ku
i uciecz�ką� cie�pła� na ze�wnątrz.� Zwłasz�-
cza,�je�śli�grzej�nik�scho�wa�ny�jest�we�wnę�-
ce,�czy�li�ścia�na�w tym�miej�scu�jest�cień�-
sza.� Ekran� ma� za za�da�nie� od�bi�jać
pro�mie�nio�wa�nie�ciepl�ne� i izo�lo�wać,�nie
do�pusz�cza�jąc�do ogrze�wa�nia�ścia�ny.�Za�-
mon�to�wa�ne� za grzej�ni�ka�mi� ekra�ny,� po�-
zwa�la�ją�za�osz�czę�dzić�oko�ło 4%�kosz�tów
ogrze�wa�nia.

efek�tyW�Nie�WietRZ�
MieSZ�ka�Nie

Ce�lem� wie�trze�nia� po�miesz�cze�nia� jest
wy�mia�na�„zu�ży�te�go”�po�wie�trza�na „świe�-
że”�(czyn�ność�po�win�na�wy�ko�ny�wa�na�być
kil�ka�ra�zy�dzien�nie�w tym�obo�wiąz�ko�wo
przed snem).� Aby� uzy�skać� ten� efekt
przy zmi�ni�ma�li�zo�wa�niu�strat�cie�pła�(nie�-
za�leż�nie�prak�tycz�nie�od tem�pe�ra�tu�ry�ze�-
wnętrz�nej)�na�le�ży:
❖ od�su�nąć�za�sło�ny�i fi�ran�ki
❖ 5-10�min�przed wie�trze�niem�za�mknąć
za�wo�ry�ter�mo�sta�tycz�ne�w wie�trzo�nym
po�ko�ju

❖ otwo�rzyć� sze�ro�ko� drzwi� bal�ko�no�we
lub�okno�(naj�le�piej�dwa�skrzy�dła)

❖ opu�ścić� po�miesz�cze�nie� na czas�wie�-
trze�nia�(ok. 5�min.),�w cza�sie�wie�trze�-
nia� za�mknąć� drzwi� do wie�trzo�ne�go
po�ko�ju

❖ po prze�wie�trze�niu,� za�mknąć� bal�kon
lub�okno

❖ po oko�ło 5�mi�nu�tach,�po za�koń�cze�niu
wie�trze�nia� po�miesz�cze�nia,� otwo�rzyć
przy�grzej�ni�ko�we� za�wo�ry� ter�mo�sta�-
tycz�ne.
Przy pra�wi�dło�wym�wie�trze�niu�miesz�-

ka�nia� na szy�bach� nie� po�win�na� wy�kra�-
plać�się�wo�da�Ten�spo�sób�wie�trze�nia�za�-
pew�ni� nam� peł�ną� wy�mia�nę� po�wie�trza
i jed�no�cze�śnie�nie�utra�ci�my�cie�pła�„zma�-
ga�zy�no�wa�ne�go”�w ścia�nach�po�ko�ju�i me�-
blach.
Ni�gdy� nie� uchy�laj�my� lek�ko� luf�ci�ków

lub�okien�na dłu�gi�okres�cza�su!�Efekt�ta�-
kie�go�„wie�trze�nia”�bę�dzie�od�wrot�ny;�nie
tyl�ko�nie�prze�wie�trzy�my�w spo�sób�pra�-
wi�dło�wy�po�miesz�cze�nia,�ale�jesz�cze�do�-
dat�ko�wo�spo�wo�du�je�my�wy�zię�bie�nie�ścian
i wy�po�sa�że�nia,�któ�re�są�zna�ko�mi�tym�aku�-
mu�la�to�rem� cie�pła.� Na�grza�nie� tak� „wy�-
wie�trzo�ne�go”� po�miesz�cze�nia� wy�ma�gać
bę�dzie� do�star�cze�nia� znacz�nie� więk�szej
ilo�ści�cie�pła,�po�nie�waż�oprócz�ko�niecz�-
no�ści�ogrza�nia�„świe�że�go”�po�wie�trza,�bę�-
dzie�my�mu�sie�li�ogrzać�tak�że�wy�zię�bio�ne
ścia�ny�i me�ble.

OGRa�Ni�CZaJ
Nad�MiaR�Wil�GO�Ci�
WMieSZ�ka�Niu

Nie�go�tuj�my�bez�przy�kry�cia,�nie�bierz�-
my� dłu�gich� ką�pie�li.� Czę�ściej� ko�rzy�staj�-
my�z prysz�ni�ca�za�miast�ką�pie�li,�bo�wiem
kosz�ty�ką�pie�li�w wan�nie�są�pra�wie�czte�-
ry� ra�zy� wyż�sze� do kosz�tów� ką�pie�li
pod prysz�ni�cem.
Zwra�caj�my�uwa�gę�na swo�je�oto�cze�nie.

Je�śli�za�uwa�ży�my�uster�ki�w bu�dyn�ku:
❖ brak� szyb� na klat�kach� scho�do�wych,
su�szar�niach,�pral�niach,�piw�ni�cach

❖ nie�do�my�ka�ją�ce�się�drzwi�wej�ścio�we
❖ in�ten�syw�ne�grza�nie�grzej�ni�ków�na klat�-
kach�scho�do�wych

❖ ubyt�ki�w izo�la�cji� in�sta�la�cji�cen�tral�ne�-
go�ogrze�wa�nia.
Jak�naj�szyb�ciej�zgło�śmy�je�do ad�mi�ni�-

stra�to�ra�bu�dyn�ku!
Nie�za�po�mi�na�jąc�jed�no�cze�śnie,�aby�sa�-

me�mu�za�my�kać�drzwi�i okna�na klat�kach
scho�do�wych.
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WEŹ
POŻYCZKĘ 
Z DROBNĄ
RATĄ!
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

licencjonowane�Mieszkaniowe�Biuro�Pośrednictwa
przy�Spółdzielni�Mieszkaniowej�„ROW”

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

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

Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”
w�Wodzisławiu�śl.
z�siedzibą�przy�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

oferuje do wynajęcia

■ lO�ka�le�uŻyt�kO�We
Wo�dzisław�śl.:
ul.�Kard.�St.�Wy�szy�skie�go 43 pow.�użytk.�78,50�m2

os.�Dąbrów�ki 12 pow.�użytk.�131,44�m2

ul.�Prze�mysława�5 pow.�użytk.�20,77�m2

ul.�Marklowicka�23����� pow.�użytk.�83,76�m2

ul.�Prze�mysława 13� pow.�użytk.�180,80�m2

Ry�dułto�wy:�
ul.�Ofiar�Ter�ro�ru 77� pow.�użytk.�54,60�m2

ul.�Li�go�nia 16 pow.�użytk.�30,00�m2

Radlin:�
ul.�Korfantego�20 pow.�użytk.�42,49�m2

■ PO�MieSZ�CZe�Nia�Ma�Ga�Zy�NO�We
Wo�dzisław�śl.:
ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�90,00�m2

ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�35,10�m2

ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�102,10�m2

■ Ga�RaŻ
Wo�dzisław�śl.
ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�16,80�m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�-
dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�ul.�Kard.�Wy�szyń�-
skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.
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Wigilia i święta za stołemMistrz kuchni radzi

Świę�ta�za pa�sem,�jesz�cze�kil�ka�dni�i za�-
sią�dzie�my�jak�co�ro�ku�przy wi�gi�lij�nym�sto�-
le� w gro�nie� ro�dzi�ny,� by� cie�szyć� się� tym
nie�zwy�kłym�na�stro�jem� ja�kim�ob�da�ro�wu�je
nas�Bo�że�Na�ro�dze�nie.�Póź�niej,�jak�też�ka�że
tra�dy�cja,�świę�to�wać�bę�dzie�my�przy ob�fi�cie
za�sta�wio�nych�sto�łach.�W syl�we�stra�z ko�lei
bę�dzie�my� się� ba�wić� bar�dziej� lub� mniej
hucz�nie� rów�nież� de�lek�tu�jąc� się� róż�ny�mi
po�tra�wa�mi.�Na�si�spółdzielczy�kucharze�tak
jak�co�ro�ku�sta�rają�się�Pań�stwu�do�ra�dzić�co
w te�świą�tecz�ne�dni�przy�go�to�wać,�aby�by�-
ło�to�za�ko�rze�nio�ne�w na�szej�tra�dy�cji,�a jed�-
no�cze�śnie� być� mo�że� tro�chę� jed�nak� in�ne
od te�go�co�je�dli�śmy�w po�przed�nim�ro�ku.�
W spra�wach�ku�li�nar�nych�naj�le�piej�zwró�-

cić�się�do fa�chow�ca�i w tym�ro�ku�po�pro�si�-
li�śmy�o ra�dę�pa�na Zbi�gniew�Sta�bik�miesz�-
kań�ca� Wo�dzi�sła�wia� i człon�ka� na�szej
spół�dziel�ni,�któ�ry�jest�obec�nie�sze�fem�kuch�-
ni�ho�te�lu�„Po�li�tań�ski”�w Ryb�ni�ku
–�Nie mo gę po wie dzieć, abym od dziec ka

ma rzył o za wo dzie w bran ży ga stro no micz -
nej, choć już w do mu umia łem go to wać.
Po szko le pod sta wo wej wy bra łem tech ni -
kum ga stro no micz ne w Cie szy nie i tak zdo -
by łem za wód –�opo�wia�da�pan�Zbi�gniew.
– Ro dzi na tro chę się zdzi wi ła z mo je go

wy bo ru. Mój oj ciec był gór ni kiem, moi bra -
cia też wy bra li ten za wód, a tu ja wy ła mu je
się z tej ro dzin nej ślą skiej tra dy cji.
Dziś� cza�sa�mi� ża�łu�je� te�go�wy�bo�ru,� pra�ca

gór�ni�ka�choć�cięż�ka� to� jed�nak�jest�w ja�kiś
spo�sób�prze�wi�dy�wal�na,�to�czy�się�w ja�kiś�ra�-
mach� cza�so�wych,� ku�charz� nie� ma� ta�kich
wy�znacz�ni�ków�tu�taj�cza�sa�mi�trze�ba�pra�co�-
wać� na okrą�gło,� trze�ba� dą�żyć� do ce�lu� nie
zwa�ża�jąc�na to� ile�go�dzin� się�prze�pra�cu�je,
czy�jest�to�świą�tek�czy�pią�tek.�
– Mo ja żo na cza sa mi ma te go do syć, nie

ma mnie w week en dy, w świę ta w syl we -
stra – no ale ta ki to za wód –�mó�wi.�
Za�czy�nał� pra�ce� po cie�szyń�skiej� szko�le

w Wo�dzi�sła�wiu�w PSS� czy�li� Po�wszech�nej

Spół�dziel�ni�Spo�żyw�ców,�pra�co�wał�ja�ko�ku�-
charz�w re�stau�ra�cji�„Ostra�wa”.�To�był�cięż�ki
okres,�by�ły�kło�po�ty�z za�opa�trze�niem.�Te�raz
po la�tach� pra�cy� pan� Zbi�gniew� jest� sze�fem
kuch�ni� w ho�te�lu� „Po�li�tań�ski”� w Ryb�ni�ku,
pod�le�ga�mu 10�osób�per�so�ne�lu.�Jak�oce�nia
mło�dych�lu�dzi�przy�cho�dzą�cych�do te�go�za�-
wo�du.
–�Bra ku je im zde cy do wa nie prak ty ki, ma -

ją gło wy na bi te teo rią i cza sa mi tro chę lek -
ki sto su nek do te go fa chu, a prze cież że by
być do brym w tym co się ro bi trze ba się te -
mu za wo do wi zde cy do wa nie po świe cić. 
Sta�ni�sław� Po�li�tań�ski� wła�ści�ciel� ho�te�lu

wie,�że�pan�Zby�szek�na�le�ży�wła�śnie�do tych
lu�dzi,� któ�rzy� bar�dzo� se�rio� trak�tu�ją� swój
za�wód.�–�Jest do sko na łym fa chow cem i wy -
cza ro wu je od sa me go po cząt ku ist nie nia
ho te lu, czy li od 8 lat, do sko na łe po tra wy
dla na szych go ści –� chwa�li� swe�go� pra�-
cow�ni�ka.
Pan�Zbi�gniew�wy�brał� dla� na�szych�Czy�-

tel�ni�ków,� kil�ka� po�traw� na wi�gi�lie,� świę�ta
i Syl�we�stra,�po�dzie�lił�się�tak�że�z na�mi�swo�-
im�ra�da�mi

BaRSZCZ�Z Na�le�śNi�ka�Mi�
Z ka�Pu�Stą

Skład�ni�ki
Za�kwas: kil�ka�pie�czo�nych�bu�ra�ków,�prze�-

go�to�wa�na wo�da,�krom�ka�ra�zo�we�go�chle�ba,
czo�snek�
Na�le�śni�ki�z�ka�pu�stą; farsz�z ka�pu�sty: 1 kg

ka�pu�sty� wło�skiej, 100 g� su�szo�nych� grzy�-
bów, 2�ce�bu�le,�olej.
Ka�pu�stę� po�szat�ko�wać,� ugo�to�wać� od�ci�-

snąć.� Grzy�by� ugo�to�wać,� ce�bu�lę� ze�szklić
na ole�ju.� Skład�ni�ki� prze�pu�ścić� przez� ma�-
szyn�kę�do mię�sa,�do�pra�wić�so�lą�i pie�przem,
prze�sma�żyć.
Cia�sto�na�le�śni�ko�we: 2�jaj, 200 g�ma�ki, 1

szklan�ka�mle�ka, 1� szklan�ka�wo�dy, 2� łyż�ki
ole�ju,�sól.

Wszyst�kie� skład�ni�ki� zmik�so�wać,� od�sta�-
wić�na pól�go�dzi�ny.�Na�stęp�nie�usma�żyć�na�-
le�śni�ki.� Każ�dy� na�le�śnik� po�sma�ro�wać� far�-
szem,� zwi�nąć� w ru�lon,� a przed po�da�niem
ob�sma�żyć.

kReM�Z BO�RO�Wi�kóW

1� l� bu�lio�nu� dro�bio�we�go, 1� du�ża� ce�bu�-
la, 50 g�ma�sła, 500 g�bo�ro�wi�ków�(mo�gą�być
mro�żo�ne) 1/2�szklan�ki�śmie�ta�ny 30%,�ma�-
ka,� na�tka� pie�trusz�ki,� zie�le� an�giel�skie,� liść
lau�ro�wy,�buł�ka�pszen�na.
W garn�ku� roz�ta�pia�my�ma�sło,� do�da�je�my

drob�no� po�sie�ka�ną� ce�bul�kę.� Du�si�my� ok. 6
min.� na zło�to.� Grzy�by� kro�imy� na pla�stry,
wrzu�ca�my�na ce�bul�kę�i prze�sma�ża�my.�Do�-
pra�wia�my� so�lą� i pie�przem.� Ca�łość� do�pra�-
wia�my�bu�lio�nem�i go�tu�je�my�oko�ło 10�mi�-
nut.�Na�stęp�nie�zu�pę�mik�su�je�my.�Do�da�je�my
za�smaż�kę� z ma�sła� i mą�ki.�Za�go�to�wu�je�my.
Do�pra�wia�my�śmie�ta�ną.�Przed po�da�niem�po�-
sy�pu�je�my�na�tką�pie�trusz�ki�i grzan�ka�mi.

kaRP�Za�Pie�ka�Ny�
Z Pie�CZaR�ka�Mi

200 g�pie�cza�rek, 2�łyż�ki�ma�sła 800 g�fi�le�-
tów�z kar�pia,�sok�z cy�try�ny, 2�łyż�ki�ma�ki, 4
łyż�ki�ole�ju�do sma�że�nia,�sól,�pieprz, 200 g
śmie�ta�ny 30%.
Sos�do�za�pie�ka�nia:
ce�bu�le�i pie�czar�ki�oczy�ścić,�po�kro�ić�w pla�-

stry,�pod�sma�żyć�na ma�śle,�opró�szyć�mą�ką.
Za�sma�żyć.� Do�dać� śmie�ta�nę,� za�go�to�wać.
Do�pra�wić� so�la� i pie�przem.� Kar�pia� oczy�-
ścić,� po�kro�ić� na por�cje,� skro�pić� so�kiem
z cy�try�ny,�opró�szyć�so�la�i pie�przem.�Sma�-
żyć�na ru�mia�no�na ole�ju.�W na�czy�niu�do za�-
pie�ka�nia� uło�żyć� fi�le�ty,� po�lać� so�sem� i za�-
pie�kać 20�mi�nut.�

łO�SOś�POd�Be�SZa�Me�leM�
Z PO�Ra�Mi

600 g�fi�le�tu�z ło�so�sia, 400 g�por, 150 g�ma�-
sła, 2�łyż�ki�mą�ki,�spie�tra�na 36%,�sok�z cy�try�-
ny,�sól,�pieprz,�gał�ka�musz�ka�to�ło�wa, 100�ml
wi�na bia�łe�go�wy�traw�ne�go,�żółt�ko.
Fi�let� z ło�so�sia� oczy�ścić,� usu�nąć� ości.

Opró�szyć� so�lą,� pie�przem,� skro�pić� so�kiem
z cy�try�ny.�Po�ry�oczy�ścić�i po�kro�ić.�Na pa�-
tel�ni� roz�grzać� część� ma�sła,� do�dać� po�ry,
pod�sma�żyć.�Pod ko�niec� lek�ko�pod�lać�wi�-
nem�i do�pro�wa�dzić�do od�pa�ro�wa�nia.�Z czę�-
ści� ma�sła� i mą�ki� zro�bić� ja�sną� za�smaż�kę,
do�dać� śmie�ta�nę,� za�go�to�wać.� Do�pra�wić
do sma�ku�so�la,�pie�przem�oraz�gał�ka�musz�-
ka�to�ło�wa.�Do so�su�do�dać�po�ry�oraz�żółt�ko.
Wy�mie�szać.� Fi�le�ty� z ło�so�sia� pod�sma�żyć
na ole�ju� z do�dat�kiem� ma�sła.� Pod�lać� wi�-
nem,� od�pa�ro�wać.� Na fi�le�ty� na�ło�żyć� sos
z po�ra�mi�(mu�si�być�ge�sty)�uło�żyć�na bla�-
sze�do za�pie�ka�nia.�Piec�w pie�kar�ni�ku�w tem�-
pe�ra�tu�rze�ok. 190�st. C�do zru�mie�nie�nia.�



Grudzień 2011 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 9

Pa�luSZ�ki�ZieM�Nia�CZa�Ne

500 g�ugo�to�wa�nych�i zmie�lo�nych�ziem�nia�-
ków, 500 g�mą�ki�pszen�nej, 100 g�ma�sła.�Ze
skład�ni�ków�za�gnia�ta�my�cia�sto� i for�mu�je�my
pa�lusz�ki�dłu�go�ści 5-7 cm.�Ukła�da�my�na wy�-
ło�żo�nej�pa�pie�rem�do pie�cze�nia�bla�sze�i pie�-
cze�my�ok. 10�mi�nut�w temp. 180�st. C�na zło�-
ty�ko�lor.�Z cia�sta�moż�na przy�go�to�wać�pasz�te�ci�ki
z far�szem�mię�snym�lub�grzy�bo�wym.�Pa�lusz�-
ki� moż�na za�nu�rzyć� w roz�trze�pa�nym� jaj�ku
i ob�to�czyć�w drob�no�zmie�lo�nych�orze�chach.
Moż�na do cia�sta�do�dać�żół�ty�ser,�zio�ła.�

Ma�Ry�Na�ta�
dO�MięS�SMa�ŻO�NyCH

Zą�bek�czosn�ku�ro�ze�trzeć�ra�zem�z roz�ma�ry�-
nem,� po�łą�czyć� z 2� ły�żecz�ka�mi� oli�wy,� sta�le
mie�sza�jąc�do�dać�sok�z cy�try�ny.�Ma�ry�na�ta�na�-
trzeć�mię�so�i od�sta�wić�na 1�godz.�do lo�dów�ki.�

śle�dZie�W SO�Sie�śliW�kO�WyM

600 g� fi�le�tów� śle�dzio�wych, 250 g�mle�-
ka, 50 g� mig�da�łów, 300 g� su�szo�nych� śli�-
wek, 80 g�ole�ju,�sok�z cy�try�ny,�sól,�cu�kier.
Fi�le�ty�śle�dzio�we�na�mo�czyć�wmle�ku,�mig�-

da�ły� spa�rzyć� wrząt�kiem,� obrać� ze� skór�ki,
po�sie�kać.�Śliw�ki�na�mo�czyć,�a na�stęp�nie�ugo�-
to�wać,� zmik�so�wać,� do�dać� olej� i mig�da�ły.
Do�pra�wić�so�lą,�cu�krem�i so�kiem�z cy�try�ny.
Ru�lo�ni�ki�śle�dzio�we�uło�żyć�na pół�mi�sku�i po�-
lać�so�sem�śliw�ko�wym.

kuR�CZak�du�SZO�Ny�
W PO�Mi�dO�RaCH

4�ud�ka�z kur�cza�ka, 750 g�po�mi�do�rów, 80 g
go�to�wa�nej�szyn�ki, 50 g�czar�nych�oli�wek, 50 g
oli�wek�na�dzie�wa�nych�pa�pry�ką, 2�ce�bu�le, 2
ząb�ki�czosn�ku, 1�czer�wo�na pa�pry�ka, 1�zie�-
lo�na pa�pry�ka, 4�łyż�ki�oli�wy,�cu�kier,�ty�mia�-
nek,�sól,�pieprz.
Ud�ka� ob�sma�żyć� na roz�grza�nej� pa�tel�ni

na oli�wie.�Ce�bu�lę�i czo�snek�po�sie�kać,�szyn�-

kę�i pa�pry�kę�po�kro�ić�w pa�ski,�wło�życ�na pa�-
tel�nię�i du�sić�na sła�bym�ogniu,�do�dać�po�kro�-
jo�ne� po�mi�do�ry.� Ca�łość� za�go�to�wać.� Do�dać
usma�żo�ne�go�kur�cza�ka,�du�sić�do mięk�ko�ści.
Pod ko�niec�du�sze�nia�do�dać�po�kro�jo�ne�oliw�-
ki�oraz�ty�mia�nek.�Do�pra�wić�do sma�ku.

iN�dyk�fa�SZe�RO�Wa�Ny

Pierś�z in�dy�ka,�żu�ra�wi�na,�sok�ma�li�no�wy, 3
ro�dza�je�sa�ła�ty,�orze�chy�wło�skie.�
Farsz: łyż�ka�ma�sła, 100�ml� czer�wo�ne�go

wi�na 1�ły�żecz�ka�mio�du, 10�dkg�śli�wek�i mo�-
re�li�su�szo�nych.�
Ma�ry�na�ta: 1�łyż�ka�oli�wy, 100�ml�bia�łe�go

wi�na.
Pierś�wło�żyć�na 1�go�dzi�nę�do ma�ry�na�ty
Farsz: na ma�śle� pod�sma�żyć� na�mo�czo�ne

owo�ce,�do�dać�wi�no,�miód�–�schło�dzić.
Wpier�si�zro�bić�kie�sze�nie,�na�dziać�far�szem,

po�sy�pać�we�ge�tą.�Piec�na śred�nio�roz�grza�nym
rusz�cie.�Po�da�wać�z żu�ra�wi�ną�i so�kiem�ma�li�-
no�wym�ob�sy�pu�jąc�sa�ła�ta�i orze�cha�mi.

Su�RóW�ka�Z Se�le�Ra i Ja�Błek
WMa�JO�Ne�Zie

750 g� se�le�ra, 600 g� ja�błek, 10 g� cu�kru,
sól,�sok�z cy�try�ny, 100 g�ma�jo�ne�zu.
Se�ler�wy�czy�ścić,�opłu�kać,�ze�trzeć�na tar�-

ce,�skro�pić�so�kiem�z cy�try�ny.�Jabł�ka�obrać
ze�trzeć�na tar�ce,�do�dać�do se�le�ra,�do�pra�wić
do sma�ku�so�lą�i cu�krem.�Ma�jo�nez�wy�mie�-
szać�z skład�ni�ka�mi�moż�na do�dać�ku�ku�ry�dze
kon�ser�wo�wą.�Do�da�jąc�gril�lo�wa�ne�go,�po�kro�-
jo�ne�go�w kost�kę�kur�cza�ka�uzy�ska�my�sa�łat�-
kę�prze�ką�sko�wą.

Ja�dłO�SPiS�Wi�Gi�liJ�Ny

•�Krem�z bo�ro�wi�ków�z grzan�ka�mi
•�Karp�pie�czo�ny�z so�sem�pie�czar�ko�wym
•�San�dacz� sma�żo�ny� w ma�śle� pie�trusz�ko�-
wym
•�Karp�ma�ry�no�wa�ny�w ce�bu�li�z so�kiem�z cy�-
try�ny,�pie�czo�ny�w pa�nier�ce�orze�cho�wej

•�Ziem�nia�ki�pie�czo�ne�z ty�mian�kiem,�kmin�-
kiem�i czosn�kiem
•�Ka�pu�sta�z gro�chem�i grzy�ba�mi�le�śny�mi
•�Kom�pot�z su�szu�owo�co�we�go�i man�da�ryn�ki
•�Ki�siel�żu�ra�wi�no�wy
•�Ma�ków�ki
•�Mocz�ka
•�Śledź�sma�żo�ny�w cie�ście�piw�nym�z so�sem
ta�tar�skim
•�Sa�łat�ka�śle�dzio�wa�z po�ra�se�ra,�ogór�ka�ki�-
szo�ne�go�z ma�jo�ne�zem
•�Pstrąg�ma�ry�no�wa�ny�w za�le�wie�win�no�-octo�-
wej�z wa�rzy�wa�mi

Ra�dy

1.� Do mo�drej� ka�pu�sty� do�dać� orze�chy
wło�skie,�po�kro�jo�ne�w kost�kę�ogór�ki�kon�-
ser�wo�we.
2.�Gę�si�na bę�dzie�szla�chet�niej�sza�w sma�-

ku�je�że�li�przed pie�cze�niem�na�trze�my�mię�-
so�im�bi�rem.
3.� Mor�ska� ry�ba� mo�czo�na przed sma�że�-

niem�w mle�ku�z do�dat�kiem�roz�kru�szo�ne�go
zie�la� an�giel�skie�go� nie� bę�dzie� mia�ła� przy�-
kre�go�za�pa�chu�i zy�ska�na sma�ku.
4.�Sos�pie�cze�nio�wy�po�wi�nien�za�go�to�wać

się�tyl�ko�raz,�póź�niej�tra�ci�smak.
5.�Aby�uzy�skać�czer�wo�ny�ko�lor�ka�pu�sty

czer�wo�nej�na�le�ży�pod ko�niec�go�to�wa�nia�do�-
dać�so�ku�z cy�try�ny.
6.� Z Ło�so�sia� prze�zna�czo�ne�go� do go�to�-

wa�nia�skó�rę�z łu�ską�zdej�mu�je�my�po ugo�to�-
wa�niu.�Do sma�że�nia�i pie�cze�nia�przed ob�-
rób�ka�ciepl�na.
7.�Ma�ry�na�ta�do wo�ło�wi�ny: 250�ml�czer�-

wo�ne�go,�wy�traw�ne�go�wi�na. 2� łyż�ki� oli�wy
zą�bek�czosn�ku, 1/2�ły�żecz�ki�gru�bo�zmie�lo�-
ne�go�pie�przu.�Ma�ry�nat�nie�so�li�my.
8.�Pie�czeń�bę�dzie�de�li�kat�niej�sza�je�że�li

su�ro�we� mię�so� za�ma�ry�nu�je�my� w so�ku
z ana�na�sa.�
9.�Ka�sza�gry�cza�na zy�ska�na sma�ku�po ugo�-

to�wa�nia�jej�w bu�lio�nie�grzy�bo�wym.
10.�Gdy�mię�so� jest� upie�czo�ne�wy�pły�wa

z nie�go�po na�ku�ciu�bez�barw�ny�sok.
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–�Pod ko�niec�wrze�śnia�ru�szy�ła�no�wa,
ślą�ska�kam�pa�nia�spo�łecz�na�„Nie�re�agu�-
jesz�–�ak�cep�tu�jesz”.�Ja�kie�są�głów�ne�ce�-
le�tej�ak�cji?

–�Głów�nym�ce�lem�kam�pa�nii�jest�wzbu�-
dze�nie�w spo�łe�czeń�stwie�bra�ku�ak�cep�ta�cji
za�cho�wań� ne�ga�tyw�nych,� prze�stęp�czych
i uciąż�li�wych.�Jed�no�cze�śnie�Po�li�cja�ocze�-
ku�je�współ�dzia�ła�nia�z miesz�kań�ca�mi�i po�-
wia�da�mia�nia� jej� o za�cho�wa�niach�wy�ma�-
ga�ją�cych�na�tych�mia�sto�wej�re�ak�cji,�bo�żad�na
Po�li�cja� świa�ta,� nie� jest� w sta�nie� dzia�łać
sa�mo�dziel�nie,�bez�wspar�cia�spo�łe�czeń�stwa.

–�Czy�moż�na�za�uwa�żyć,�po 2�mie�sią�-
cach� trwa�nia� kam�pa�nii,� ja�kiejś� jej� re�-
zul�ta�ty?�Czy�wy�rwa�ła�ona�lu�dzi�ze�swo�-
istej�obo�jęt�no�ści�na do�ko�ny�wa�ne�wo�kół
drob�ne�prze�stęp�stwa�i wy�kro�cze�nia?�

–�W ostat�nim�okre�sie�kil�ka�krot�nie�za�no�-
to�wa�li�śmy�zgło�sze�nia�od na�szych�oby�wa�-
te�li,� któ�re� za�koń�czy�ły� się� za�trzy�ma�niem
spraw�ców� na go�rą�cym� uczyn�ku.� Pra�wi�-
dło�wą�oby�wa�tel�ską�po�sta�wę�trud�no�tu�bez�-
względ�nie� przy�pi�sać� no�wej� ak�cji,� na�le�ży
jed�nak� na pew�no� ta�kie� po�sta�wy� chwa�lić
i pro�pa�go�wać.� Szcze�gól�nie� god�ne� uwa�gi
wy�da�je�mi�się�zda�rze�nie�z 30�wrze�śnia�br.,
kie�dy�to�ok.�godz. 22:30�na ul.�Ja�na�wWo�-
dzi�sła�wiu�Śl.�trzej�mło�dzi�męż�czyź�ni�wy�-
rwa�li�ryn�nę�jed�ne�go�z bu�dyn�ków,�po czym
rzu�ci�li�nią�w za�par�ko�wa�ny�w po�bli�żu�sa�-

mo�chód,� ry�su�jąc� je�go� po�wło�kę� la�kier�ni�-
czą.� Na�stęp�nie� wan�da�le� zła�ma�li� szla�ban
wjaz�do�wy� na par�king.� Świad�kiem� te�go
zda�rze�nia�był 41�let�ni�miesz�ka�niec�Wo�dzi�-
sła�wia� Śl.,� któ�ry� nie� po�zo�stał� obo�jęt�ny.
Męż�czy�zna� ru�szył� za chu�li�ga�na�mi� i ujął
jed�ne�go�z nich�–�19� let�nie�go�miesz�kań�ca
Wo�dzi�sła�wia�Śl.�
Wspa�nia�łą�po�sta�wą�i czuj�no�ścią�wy�ka�-

zał� się� rów�nież� ano�ni�mo�wy� oby�wa�tel,
któ�ry 10�li�sto�pa�da�tuż�po pół�no�cy�po�wia�-
do�mił�po�li�cję,�o tym�że�kie�ru�ją�ca�sa�mo�-
cho�dem�VW�Golf�po�ru�sza�ją�ca�się�po dro�-
gach�na�sze�go�mia�sta�naj�praw�do�po�dob�niej
jest� nie�trzeź�wa.�Oby�wa�tel� nie� tyl�ko� po�-
wia�do�mił� funk�cjo�na�riu�szy�o swo�ich�po�-
dej�rze�niach,� ale� co� naj�istot�niej�sze� do�-
kład�nie� opi�sał� dro�gę,� ja�ką� ko�bie�ta
prze�mie�rza.� Po�zwo�li�ło� to� po�li�cjan�tom
na szyb�kie�pod�ję�cie�in�ter�wen�cji�i za�trzy�-
ma�nie�ko�bie�ty.�Nie�ste�ty,�fak�tycz�nie�by�ła
ona�kom�plet�nie�pi�ja�na�–�wy�dmu�cha�ła�pra�-
wie 2�pro�mi�le�al�ko�ho�lu.�Na do�da�tek�nie
mia�ła� pra�wa� jaz�dy,� po�sia�da�ła� na�to�miast
są�do�wy� za�kaz� pro�wa�dze�nia� po�jaz�dów.
Być� mo�że� oby�wa�tel� in�for�mu�jąc� po�li�cję

o tym�zda�rze�niu�za�po�biegł�ko�lej�nej�dro�-
go�wej�tra�ge�dii.�

–� Czy� w Wo�dzi�sła�wiu�moż�na� wy�od�-
ręb�nić�miej�sca�o szcze�gól�nym�za�gro�że�-
niu�prze�stęp�czo�ścią?

–� Pod�da�jąc� ana�li�zie� licz�bę� wy�da�rzeń
kry�mi�nal�nych�w ka�te�go�riach�prze�stępstw,
ta�kich� jak� uszko�dze�nia�mie�nia,� kra�dzie�-
że,�wła�ma�nia�czy�roz�bo�je,�od�no�to�wa�nych
w okre�sie� od stycz�nia� do paź�dzier�ni�-
ka 2011�r.�moż�na�wska�zać,�iż�do za�gro�żo�-
nych�re�jo�nów�na�le�żą:�ry�nek�i je�go�oko�li�-
ce,�ul.�Bo�gu�miń�ska,�Tar�go�wa, 26�Mar�ca,
Ja�na� Paw�ła II,� Pru�sa� i Wy�szyń�skie�go.
W te� też� re�jo�ny� kie�ro�wa�ne� są� na�sze� co�-
dzien�ne�służ�by.�

–�kim�jest�ten�czło�wiek�do�ko�nu�ją�cy
zwy�kle�drob�nych,�ale�prze�cież�bar�dzo
do�tkli�wych�dla�spo�łe�czeń�stwa,�wy�kro�-
czeń?� Wy�obra�ża�my� so�bie� go� ja�ko�
mło�de�go� wan�da�la� lub� chu�li�ga�na�
dzia�ła�ją�ce�go�w gru�pie�po�dob�nych�mu
osób.

Po li cja nie mo że dzia łać
bez wspar cia spo łe czeń stwa

Roz�mo�wa�z ko�men�dan�tem�Po�wia�to�wym�Po�li�cji�w Wo�dzi�sła�wiu�śl.�mł.�insp.�mgr.�da�Riu�SZeM�OStROW�SkiM

Nie ReaGUJeSZ - akCePTUJeSZ!

25 paź dzier ni ka br. wo dzi sław ska po li cja zor ga ni zo wa ła w świe tli cy Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” na os. XXX le cia spo tka nie miesz kań ca mi
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–�Spraw�ca�mi�wie�lu�ak�-
tów�wan�da�li�zmu�oka�zu�-
ją� się� mło�dzi� lu�dzie.
Po zda�rze�niu�czę�sto�nie
po�tra�fią�po�dać�ra�cjo�nal�-
nych�po�wo�dów�swo�je�go
po�stę�po�wa�nia.� Nie�raz�
tłu�ma�czą� się� za�mro�cze�-
niem�al�ko�ho�lo�wym.�Ich
wy�stęp�ki�wy�ni�ka�ją�rów�-
nież� czę�sto� z chę�ci� po�-
pi�sa�nia�się�przed ró�wie�-
śni�ka�mi.�

–�Skąd�bie�rze�się�ten
typ� prze�stęp�czo�ści?
Z bra�ku�per�spek�tyw�dla
mło�dzie�ży,�bra�ku�wzor�-
ców� wy�cho�waw�czych,
au�to�ry�te�tów,� czy� też
wła�śnie�z po�wo�du�bra�-
ku�kon�tro�li�spo�łecz�nej,
na�szej�obo�jęt�no�ści�na to,
co� złe�go� ro�bi� są�siad,�
al�bo� jesz�cze� go�rzej�
–�co�ro�bi�nasz�syn� lub
cór�ka?

–�Przy�czyn�po�peł�nia�-
nia� przez� mło�dych� lu�-
dzi�wy�bry�ków�chu�li�gań�-
skich�na�le�ży�do�pa�try�wać
się� za�rów�no� w bra�ku
per�spek�tyw,�au�to�ry�te�tów
i do�brych�wzor�ców,�ale
nie�ste�ty�rów�nież�w spo�-
łecz�nej� obo�jęt�no�ści
na ta�kie� za�cho�wa�nia.
Czę�sto�lu�dzie�uda�ją,�że
nie� wi�dzą,� bądź� wręcz
od�wra�ca�ją� wzrok.� Tłu�-
ma�czą,� że� to� nie� ich
spra�wa.� Trze�ba� jed�nak
pa�mię�tać,� iż� jed�ne�go
dnia� ktoś� nisz�czy�mie�-
nie� pu�blicz�ne� al�bo� są�-
sia�da,�ale�ju�tro�to�sa�mo
mo�że�spo�tkać�nas.�Brak
re�ak�cji� oto�cze�nia� na za�cho�wa�nia� nie�-
zgod�ne�z pra�wem,�chu�li�gań�skie�od�bie�ra�-
na�jest�przez�spraw�ców�ja�ko�ak�cep�ta�cja
spo�łecz�na�–�przy�zwo�le�nie.�Ta�ki�stan�rze�-
czy�nie�ste�ty� jesz�cze�bar�dziej� ich� roz�zu�-
chwa�la.�Chcę�przy tym�za�zna�czyć,�iż�nie
na�ma�wia�my�ab�so�lut�nie�oby�wa�te�li�do ry�-
zy�ko�wa�nia�wła�snym�ży�ciem.�Nie�to�jest
ce�lem�tej�kam�pa�nii.�Na�ma�wia�my�do re�-
ak�cji,�do po�wia�do�mie�nia�po�li�cji,�do prze�-
ka�zy�wa�nia� in�for�ma�cji.� Je�że�li� za�uwa�ży�-
my�po�dej�rza�nie�za�cho�wu�ją�ce�się�oso�by,
za�dzwoń�my�na po�li�cję.�Cza�sa�mi�wy�star�-
czy� tyl�ko� pre�wen�cyj�ny� prze�jazd� ra�dio�-
wo�zu,�by�spło�szyć�po�ten�cjal�nych�chu�li�-
ga�nów.�Je�że�li�wie�my�coś�na te�mat�ja�kie�goś
zda�rze�nia� prze�każ�my� ta�ką� in�for�ma�cję

dziel�ni�co�we�mu,�nie�za�my�kaj�my�mu�drzwi
przed no�sem,�kie�dy�wy�ko�nu�je�ob�chód.�

–�Wie�le�wy�kro�czeń�prze�ciw�ko�mie�niu
w po�sta�ci�de�wa�sta�cji�ma�miej�sce�w bu�-
dyn�kach� na�le�żą�cych� do Spół�dziel�ni
Miesz�ka�nio�wej�ROW,�spół�dziel�nia�–�a tak
na�praw�dę�my�wszy�scy�–�z te�go�po�wo�du
po�no�si�ogrom�ne�stra�ty.�Czy wo�dzi�sław�-
ska�po�li�cja�współ�pra�cu�je�z spół�dziel�nią
w ce�lu�ogra�ni�cze�nia�tych�prze�stępstw?

–�Współ�pra�ca�ze�Spół�dziel�nią�Miesz�ka�-
nio�wa�„ROW”� to�nie� tyl�ko�od�po�wied�nia
dys�lo�ka�cja� na�szej� służ�by� oraz� wy�mia�na
in�for�ma�cji�w kwe�stii�ujaw�nia�nych�de�wa�-
sta�cji.�Ta�współ�pra�ca� to� rów�nież� or�ga�ni�-

zo�wa�ne�wspól�nie� spo�tka�nia� z miesz�kań�-
ca�mi,�ma�ją�ce�na ce�lu�po�pra�wę�ich�bez�pie�-
czeń�stwa.�Ostat�nie�ta�kie�spo�tka�nie�od�by�ło
się 25�paź�dzier�ni�ka�br.�w świe�tli�cy�Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�na os. XXX
le�cia.�Efek�tem�współ�pra�cy�po�li�cji�ze�spół�-
dziel�nią�jest�rów�nież�punkt�przy�jęć�dziel�-
ni�co�wych�usy�tu�owa�ny�na os. XXX-le�cia.
Dzię�ki� nie�mu� oby�wa�te�le,� by� spo�tkać� się
ze�swo�im�dziel�ni�co�wym�nie�mu�szą� fa�ty�-
go�wać� się�na os. 1�Ma�ja.�Współ�pra�cu�je�-
my� rów�nież�w róż�ne�go� ro�dza�ju� ak�cjach,
cze�go�przy�kła�dem�jest�cho�ciaż�by�kam�pa�-
nia�„Nie�re�agu�jesz�–�ak�cep�tu�jesz”.�
– dzię�ku�je�my�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wiał:�DA�NIEL�BIE�NEK
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Szan se i za gro że nia dla se nio rów

Plu sy i mi nu sy 
od wró co nej hi po te ki

3� mie�sią�ce� te�mu,� po dłu�go�trwa�łych
pra�cach�mi�ni�sterstw�fi�nan�sów�i spra�wie�-
dli�wo�ści,� za�ło�że�nia� do pro�jek�tu� usta�wy
skie�ro�wa�ne� zo�sta�ły� do tzw.� uzgod�nień
mię�dzy�re�sor�to�wych.�W ten� spo�sób� po�-
przed�ni�Sejm�nie�zdą�żył�się�w ogó�le�za�-
jąć�tą�kwe�stią,�a no�wy�nie�wia�do�mo�kie�-
dy�po nią� się�gnie.�A spra�wa� jest�waż�na
i wręcz�na�glą�ca.�Choć�by�z te�go�po�wo�du,
że� już� te�raz�ma�my�w Pol�sce� ok. 6�mln
eme�ry�tów� i każ�dy� (teo�re�tycz�nie)� mo�że
chcieć� uzy�skać� do�dat�ko�wą� eme�ry�tu�rę
z war�to�ści� po�sia�da�ne�go� na wła�sność
miesz�ka�nia�(jed�na�ko�wo�z wła�sno�ści�spół�-
dziel�cze�go� pra�wa� do miesz�ka�nia� jak
i z wła�sno�ści�wy�od�ręb�nio�nej,� z do�mów
ro�dzin�nych).
Mi�mo�bra�ku�usta�wy�z ren�ty�hi�po�tecz�-

nej�moż�na� już�sko�rzy�stać.�Nie�cze�ka�jąc
na roz�wią�za�nia�usta�wo�we,�ba�zu�jąc�na obo�-
wią�zu�ją�cym� pra�wie,� a więc� sta�nu� pew�-
ne�go� ga�li�ma�tia�su� praw�no�-fi�nan�so�we�go,
ren�ty�hi�po�tecz�ne�ofe�ru�ją�spe�cja�li�stycz�ne
fir�my� fi�nan�so�we,� stąd� co� raz� po�ja�wia�ją
się� ofer�ty� re�kla�mo�we� w te�le�wi�zji� czy
w pra�sie..
Za�ło�że�nia�(usta�la�ne�in�dy�wi�du�al�nie�przez

każ�dą� fir�mę)�ge�ne�ral�nie�są� ta�kie,�że�se�-
nior� –� na ogół�ma�ją�cy,� co� naj�mniej 65
lat,�pod�pi�su�jąc�no�ta�rial�nie�umo�wę�do�ży�-
wo�cia�na�tych�miast�wy�zby�wa�się�swo�ich
praw�wła�sno�ścio�wych�i prze�ka�zu�je�swo�-
je�miesz�ka�nie�na wła�sność�fir�mie�udzie�-
la�ją�cej� mu� ren�tę.� Nie� ma�jąc� już� pra�wa
wła�sno�ści�se�nior�po�sia�da�jed�nak�gwa�ran�-
cję�za�miesz�ki�wa�nia�w lo�ka�lu�aż�do swej
śmier�ci.�Świad�cze�nie�ren�to�we�jest�do�ży�-
wot�nie�i nie�jest�dzie�dzi�czo�ne�po śmier�ci
se�nio�ra.� Co� do kwo�ty� ren�ty� trud�no� się
wy�po�wia�dać,�bo�wiem�jej�wy�so�kość�uza�-
leż�nio�na�jest�od ryn�ko�wej�war�to�ści�miesz�-
ka�nia,�wie�ku�i płci�wła�ści�cie�la.�Wszyst�-
kie� wy�li�cze�nia� są� więc� in�dy�wi�du�al�ne.
Z do�stęp�nych�już�in�for�ma�cji�me�dial�nych
wy�ni�ka�jed�nak,�że�naj�czę�ściej�mie�sięcz�-
ne�ren�ty�są�kwo�ta�mi�kil�ku�set�zło�to�wy�mi.

Usta�wa�o od�wró�co�nej�hi�po�te�ce,�na któ�-
rą�cze�ka�my,�ma�nie�co�ina�czej�ująć�re�la�-
cje�mię�dzy�udzie�la�ją�cym�i bio�rą�cym�od�-
wró�co�ny� kre�dyt� hi�po�tecz�ny� –� czy�li
do�dat�ko�wą�eme�ry�tu�rę.�Przede�wszyst�kim
dzia�ła�niom�tym�ma�ją�być�przy�zna�ne�gwa�-
ran�cje�pań�stwo�we.�Po�nad�to�udzie�lać�od�-
wró�co�ne�go� kre�dy�tu� hi�po�tecz�ne�go� bę�dą
mo�gły�je�dy�nie�ban�ki.�To�istot�ne.
Nie�trze�ba�dłu�gich�uza�sad�nień,�by�zro�-

zu�mieć,� że� w świa�to�wym� sys�te�mie� go�-
spo�dar�czym�do�cho�dzi�do ban�kructw�naj�-
więk�szych�na�wet�firm�i ban�ków.�Gwa�ran�cje
pań�stwo�we� są� –� obec�nie� –� naj�sku�tecz�-
niej�szą�ochro�ną�przed skut�ka�mi�ewen�tu�-
al�nej� plaj�ty� fir�my,� któ�rej� po�wie�rzy�my
swój� ma�ją�tek.� Za�tem� –� fir�my� obec�nie
(a za�pew�ne� i w przy�szło�ści)�udzie�la�ją�ce
ren�ty�hi�po�tecz�ne,�nie�bę�dąc�ban�ka�mi�nie
bę�dą�mo�gły�udzie�lać�od�wró�co�nych�hi�po�-
tecz�nych�kre�dy�tów.
Po�nad�to,�wg.�opu�bli�ko�wa�nych�usta�wo�-

wych�za�ło�żeń,�od�wró�co�na�hi�po�te�ka�–�oczy�-
wi�ście� tak�że�za�wie�ra�na�no�ta�rial�nie�–�ma
utrzy�mać�wła�sność�miesz�ka�nia�przez�se�-
nio�ra�aż�do je�go�śmier�ci,�a jed�no�cze�śnie
ma�stwa�rzać�je�go�spad�ko�bier�com�moż�li�-
wość� prze�ję�cia� miesz�ka�nia� w cią�gu 12
mie�się�cy� –� pod wa�run�kiem� spła�ty� ca�łej
su�my�wy�pła�co�nej�eme�ry�tu�ry�(wraz�z od�-
set�ka�mi).� Za�kła�da� się,� że� z do�bro�dziej�-
stwa�od�wró�co�nej�hi�po�te�ki�moż�na�bę�dzie
ko�rzy�stać� po ukoń�cze�niu 60� ro�ku� ży�cia.
Wy�so�kość�tej�do�dat�ko�wej�eme�ry�tu�ry�tak�-
że�bę�dzie� za�leż�na�od war�to�ści� ryn�ko�wej

po�sia�da�ne�go� miesz�ka�nia.� Stwo�rzo�na� też
ma�być�moż�li�wość�jed�no�ra�zo�we�go�po�bo�-
ru�ta�kiej�eme�ry�tu�ry�–�wwy�so�ko�ści�do 50%
war�to�ści�miesz�ka�nia.
Na�tu�ral�nie�nie�wia�do�mo,�kie�dy�za�koń�-

czo�ny�zo�sta�nie�ca�ły�pro�ces�le�gi�sla�cyj�ny
i ja�kie�osta�tecz�ne�brzmie�nie�bę�dzie�mia�-
ła�usta�wa�o od�wró�co�nej�hi�po�te�ce.�Wia�-
do�mo�–�że�jest�ko�niecz�na.�W gro�nie�se�-
nio�rów� są� bo�wiem� ty�sią�ce� osób,
któ�re�–�m.in.�ze�wzglę�du�na sta�ły�po�byt
ich�do�ro�słych�dzie�ci�za gra�ni�cą�i bra�ku
ich�wo�li� po�wro�tu� do kra�ju� –� nie�ma�ją
dla�ko�go�za�cho�wy�wać�swe�go�miesz�ka�-
nia,� prak�tycz�nie� je�dy�ne�go�do�rob�ku�ży�-
cio�we�go.
W se�nio�ral�nym�wie�ku�ma�się�ma�ło�cza�-

su� na cze�ka�nie,� a po�trzeb� jest� nie�ste�ty
wie�le.�Otrzy�my�wa�nie� do�dat�ko�wej� eme�-
ry�tu�ry� –� bo� ko�mu� obec�nie� po�sia�da�na
na wszyst�ko�wy�star�cza?!� –� jest� rze�czy�-
wi�stą� po�trze�bą,� no� i ku�szą�cą� atrak�cją.
De�cy�du�jąc�się�jed�nak�na ta�ką�eme�ry�tu�rę
trze�ba� do�głęb�nie� roz�wa�żyć� wszyst�kie
skut�ki�wy�ni�ka�ją�ce�z pod�pi�sa�nia�umo�wy,
bo�nie�wszyst�ko,�co� jest�ofe�ro�wa�ne� jest
dla�se�nio�rów�ko�rzyst�ne.�Al�ter�na�ty�wa�dla
obec�nie� je�dy�nie� ist�nie�ją�cej� ren�ty� hi�po�-
tecz�nej�jest�pil�nie�po�trzeb�na.�Miej�my�na�-
dzie�ję,�że�na�si�no�wi�po�sło�wie�rześ�ko�za�-
bio�rą�się�do pra�cy�nad od�wró�co�ną�hi�po�te�ką.
Jak�już�wspo�mi�na�li�śmy�od�wró�co�na�hi�-

po�te�ka�to�roz�wią�za�nie�bar�dzo�po�pu�lar�ne
w wie�lu� kra�jach.�Ty�sią�ce�Se�nio�rów�po�-
pra�wi�ło� swo�je� ży�cie� wła�śnie� dzię�ki� ta�-
kie�mu�roz�wią�za�niu.�Hi�po�te�ka�od�wró�co�-
na� cie�szy� się� wiel�kim� uzna�niem
i po�par�ciem� or�ga�ni�za�cji� zrze�sza�ją�cych
i wspie�ra�ją�cych� eme�ry�tów� i ren�ci�stów.
W wie�lu� kra�jach� dzia�łal�ność� in�sty�tu�cji
ofe�ru�ją�cych� hi�po�te�ki� od�wró�co�ne� ob�ję�ta
jest�gwa�ran�cja�mi�rzą�do�wy�mi�i stwo�rzo�-
ne� zo�sta�ły� od�ręb�ne� prze�pi�sy� re�gu�lu�ją�ce
za�sa�dy�jej�funk�cjo�no�wa�nia.
Po�pu�lar�ność�od�wró�co�nej�hi�po�te�ki�w Pol�-

sce�na pew�no�za�le�ży�od za�ufa�nia,�ja�kim
se�nio�rzy�bę�dą�da�rzyć�ofe�ru�ją�ce�ów�pro�-
dukt�in�sty�tu�cje.�W każ�dym�ra�zie�śred�nia
dłu�gość� ży�cia� oby�wa�te�li� ro�śnie,� zwięk�-
sza�ją� się� też� kosz�ty� utrzy�ma�nia,� za�bez�-
pie�czeń�so�cjal�nych�i zdro�wot�nych,�a tak�-
że� eme�ry�tal�nych,� za�tem� ko�niecz�ne� jest
zna�le�zie�nie� spo�so�bu� ich� fi�nan�so�wa�nia.
Od�wró�co�na�hi�po�te�ka�sta�no�wi�jed�no�z roz�-
wią�zań�te�go�pro�ble�mu.

O od�wró�co�nej�hi�po�te�ce�(czy�li�od�wró�co�nym�kre�dy�cie�hi�po�tecz�nym)�i ren�cie�hi�po�-
tecz�nej�(czy�li�o umo�wie�do�ży�wo�cia)�sły�szy�my�obec�nie�bar�dzo�czę�sto.�Re�kla�my�te�-
le�wi�zyj�ne�za�chę�ca�ją�do sko�rzy�sta�nia�z te�go�fi�nan�so�we�go�pro�duk�tu.�Od�wró�co�na
hi�po�te�ka�ma� ba�zo�wać� na roz�wią�za�niach� sto�so�wa�nych� przede�wszyst�kim�w 10
kra�jach�unii�eu�ro�pej�skiej,�uSa�i au�stra�lii.�Pol�ski�od�po�wied�nik�tej�for�my�kre�dy�-
tu�ma�być�skie�ro�wa�ny�w głów�nej�mie�rze�do eme�ry�tów,�po�sia�da�ją�cych�wła�sny�lo�-
kal�miesz�kal�ny�(lub�spół�dziel�cze�wła�sno�ścio�we�pra�wo�do lo�ka�lu),�przy za�ło�że�niu,
że�ukoń�czy�li�oni�już�co�naj�mniej 60�lat.�
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Od�WRó�CO�Na�Hi�PO�te�ka�
Za i PRZe�CiW

(pro�gno�zy,�któ�re�pu�bli�ku�je�my�ma�ją�cha�rak�ter�hi�po�te�tycz�ny,�
gdyż�nie�ma�jesz�cze�osta�tecz�nych�roz�wią�zań�praw�nych�

do�ty�czą�cych�od�wró�co�nej�hi�po�te�ki)

Cel:

–�środ�ki�fi�nan�so�we�w po�sta�ci�jed�no�ra�zo�wej�wy�pła�ty�rów�no�-
war�to�ści 50%�war�to�ści� nie�ru�cho�mo�ści�miesz�kal�nej� lub� do�ży�-
wot�nio�wy�pła�ca�nej�ren�ty

Plu�Sy:

Nie�wąt�pli�wie�pro�dukt�ten�bę�dzie�miał�wiel�kie�zna�cze�nie�dla
ogrom�nej� licz�by� eme�ry�tów,� któ�rym� nie� wy�star�czy� eme�ry�tu�ra
pła�co�na� przez� pań�stwo.� Nie�wiel�ka� jest� też� gru�pa� osób,� któ�re
świa�do�mie�two�rzą�pry�wat�ne�pro�gra�my�eme�ry�tal�ne�w ra�mach III fi�-
la�ru.�Od�wró�co�na�hi�po�te�ka�bę�dzie�naj�prost�szym�i naj�szyb�szym
spo�so�bem�uzy�ska�nia�do�dat�ko�wych�środ�ków.
I nie�trze�ba�mieć�wię�cej�niż�jed�nej�nie�ru�cho�mo�ści.�Nie�ru�cho�-

mość,�któ�rą�od�da�my�ban�ko�wi,�bę�dzie�ca�ły�czas�nie�ru�cho�mo�ścią
eme�ry�ta,�w któ�rej�bę�dzie�mógł�miesz�kać�i do�pie�ro�po je�go�śmier�-
ci� bank� ją� przej�mie� ce�lem� spie�nię�że�nia.�Czy�li� nikt� nie� bę�dzie
miał�pra�wa,�aby�sta�rusz�ka,�na�wet�bar�dzo�dłu�go�wiecz�ne�go,�wy�-
go�nić�z do�mu.�Plu�sem�mo�że�być�też�to,�że�środ�ki�z ta�kiej�„eme�-
ry�tu�ry”�mo�że�my�otrzy�my�wać�w do�wol�nej�for�mie,�czy�li�w ra�tach
mie�sięcz�nych,�kwar�tal�nych�lub�na�wet�otrzy�mać�je�jed�no�ra�zo�wo
i prze�zna�czyć�na do�wol�ny�cel.
Ta� ostat�nia� for�ma� przy�po�mi�na� nam� już� bar�dziej� po�życz�kę

hi�po�tecz�ną,�i tak�na�praw�dę�mo�że�się�od�wró�cić�prze�ciw�ko�wła�-
ści�cie�lo�wi� miesz�ka�nia.� Pie�nią�dze� z po�życz�ki� bo�wiem� ła�two
wy�dać� i ta�ki�po�ten�cjal�ny�eme�ryt�zo�stał�by�w krót�kim�okre�sie
cza�su�bez�pie�nię�dzy�i z hi�po�te�ką�na nie�ru�cho�mo�ści.�Ale�plu�-
sem�ta�kie�go�roz�wią�za�nia�jest�to,�że�jest�to�pro�dukt�skie�ro�wa�ny
wła�śnie�do lu�dzi�star�szych,�któ�rzy�obec�nie�nie�ma�ją�żad�nych
szans�na kre�dyt�w ja�kim�kol�wiek�ban�ku.�Co�wię�cej,�oso�by�te
nie�mu�szą�mieć�żad�nej�zdol�no�ści�kre�dy�to�wej.�To�ra�czej�kre�dy�-
to�bior�com�bar�dziej� za�le�ży� na tym,� aby� in�sty�tu�cja� fi�nan�so�wa
by�ła�sil�na�i wia�ry�god�na�i aby�wy�wią�zy�wa�ła�się�ze�swo�ich�zo�-
bo�wią�zań.

aOtO�iN�Ne�PO�Zy�ty�Wy�
ta�kie�GO�ROZ�Wią�Za�Nia:

–�środ�ki�można�przeznaczyć�na do�wol�ny�cel
–�brak�wy�mo�gu�zdol�no�ści�kre�dy�to�wej
–�moż�li�wość�za�pew�nie�nia�god�nej�eme�ry�tu�ry�w sy�tu�acji,�gdy

nie�po�sia�da�się�tzw.�ubez�pie�cze�nia�eme�ry�tal�ne�go�(3�fi�lar)
–�bar�dzo�do�bre�roz�wią�za�nie�dla�osób�sa�mot�nych�i bez�dziet�-

nych
–�moż�li�wość�spła�ty�przez�spad�ko�bier�ców�od�wró�co�ne�go�kre�-

dy�tu�i od�zy�ska�nia�miesz�ka�nia�do 12�mie�się�cy�po śmier�ci�wła�-
ści�cie�la�lub�wła�ści�cie�li
–�świad�cze�nie�ma�nie�być�opo�dat�ko�wa�ne�po�dat�kiem�do�cho�-

do�wym
–� spraw�dzo�ne� roz�wią�za�nie,� z któ�re�go� ko�rzy�sta 10� państw

Unii�Eu�ro�pej�skiej�oraz�USA�i Au�stra�lia
–�kre�dy�to�bior�ca�po�zo�sta�je�wła�ści�cie�lem�lub�współ�wła�ści�cie�-

lem�nie�ru�cho�mo�ści�aż�do śmier�ci

–�w przy�pad�ku�zgo�nu�kre�dy�to�bior�cy�i sprze�da�ży�nie�ru�cho�mo�-
ści�przez�bank,�nad�wyż�ka�ma�być�od�da�na�spad�ko�bier�com
–�w przy�pad�ku�mał�żon�ków� bę�dą�cych�wła�ści�cie�la�mi,�wy�so�-

kość�mie�sięcz�ne�go� świad�cze�nia�nie�ule�ga� zmia�nie�po śmier�ci
jed�ne�go�z nich.
– gwa�ran�cje�pań�stwo�we
– do�cho�dy�uzy�ska�ne�w ra�mach�umo�wy�od�wró�co�ne�go�kre�dy�tu

hi�po�tecz�ne�go�bę�dą�zwol�nio�ne�z PIT.

Mi�Nu�Sy:

Naj�więk�szym�mi�nu�sem,� któ�ry�mo�że� im�pli�ko�wać� do�dat�ko�we
pro�ble�my� zwią�za�ne� z tą� for�mą� do�dat�ko�wej� eme�ry�tu�ry,� bę�dzie
kwe�stia�re�la�cji�ro�dzin�nych�eme�ry�tów.�Wia�do�mo,�że�miesz�ka�nie
to�znacz�ny�ka�pi�tał,�któ�ry�w spad�ku�jest�prze�ka�zy�wa�ny�dzie�ciom
i wnu�kom�eme�ry�ta.�Sko�rzy�sta�nie�przez�nie�go�z pro�gra�mu�od�wró�-
co�nej�hi�po�te�ki�bę�dzie�bez�po�śred�nim�po�zba�wie�niem�spad�ko�bier�-
ców�spo�re�go�ka�pi�ta�łu.
Nie�trud�no� więc� so�bie� wy�obra�zić� skut�ki� ta�kiej� de�cy�zji,� gdy

dzia�dek�lub�bab�cia�sta�nie�się�czar�ną�owcą�w ro�dzi�nie�i bę�dzie
uzna�na�za oso�bę�wy�so�ce�sa�mo�lub�ną.�Jest� to�na pew�no�w tym
mo�men�cie� pro�blem� men�tal�ny� na�sze�go� spo�łe�czeń�stwa,� po�nie�-
waż�w kra�jach,�w któ�rych�z pro�gra�mów�od�wró�co�nej�hi�po�te�ki
ko�rzy�sta�się�czę�ściej,�nikt�nie�pod�wa�ża�pra�wa�ro�dzi�ca�do sa�mo�-
sta�no�wie�nia�o so�bie�i swo�im�ma�jąt�ku.
Bo� dla�cze�go� ma� nie� żyć� god�niej,� sko�ro� ma� ta�ką� moż�li�-

wość?�Tu�na�le�ży�jed�nak�za�zna�czyć,�że�je�śli�oso�ba�ko�rzy�sta�-
ją�ca�z od�wró�co�nej�hi�po�te�ki�umie�ra,�bank�sprze�da�je�miesz�ka�-
nie�i z uzy�ska�nej�kwo�ty�po�bie�ra�tyl�ko�wy�pła�co�ne�tej�oso�bie
pie�nią�dze�wraz� z od�set�ka�mi.�Resz�ta� jest� zwra�ca�na� spad�ko�-
bier�com.

iN�Ne�Mi�Nu�Sy�Od�WRó�CO�NeJ�Hi�PO�te�ki:

–�wy�so�ki�koszt�kre�dy�tu�–�dro�żej�niż�tra�dy�cyj�ny�kre�dyt�hi�po�-
tecz�ny�(opro�cen�to�wa�nie�zbli�żo�ne�do po�życz�ki�hi�po�tecz�nej)
–�atrak�cyj�ność�ofert�uza�leż�nio�na�od kon�ku�ren�cji�na ryn�ku
–� kre�dy�ty� od�wró�co�ne� udzie�la�ne� ma�ją� być� wy�łącz�nie� przez

ban�ki
–�wy�ce�na�nie�ru�cho�mo�ści�z sy�mu�la�cją�spad�ku�war�to�ści�nie�ru�-

cho�mo�ści,�po�wo�du�ją�ca�za�ni�żo�ną�war�tość�te�raź�niej�szą.
–�wy�so�kie�kosz�ty�ubez�pie�cze�nia
–�ry�zy�ko�od�rzu�ce�nia�nie�ru�cho�mo�ści�bę�dą�cej�za�bez�pie�cze�niem

kre�dy�tu� (np.� ze�wzglę�du� na zły� stan� tech�nicz�ny,� brak� po�py�tu
w da�nej�oko�li�cy)
–� wy�so�kość� kre�dy�tu� uza�leż�nio�na� od wie�ku,� im� młod�szy�

kre�dy�to�bior�ca,� tym�niż�sza�mie�sięcz�na� lub� jed�no�ra�zo�wa�wy�-
pła�ta
–� utrzy�ma�nie� nie�ru�cho�mo�ści� „w sta�nie� nie�po�gor�szo�nym”,

w przy�pad�ku� nie�do�trzy�ma�nia� te�go� obo�wiąz�ku� ist�nie�je� ry�zy�ko
wy�po�wie�dze�nia�umo�wy�przez�bank.
–�spła�ta�kre�dy�tu�wraz�z od�set�ka�mi�na�stę�pu�je�tak�że�w mo�men�-

cie�prze�pro�wadz�ki�kre�dy�to�bior�cy�do no�we�go�miej�sca�za�miesz�-
ka�nia.
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Uczniowie ze Śląska mogli odwiedzić stolicę UE

europejska 
przygoda andrzeja

Wspa�nia�ła� wy�ciecz�ka� by�ła� na�gro�dą
za zdo�by�cie II miej�sce�w kon�kur�sie:�Wie�-
dza� o Ka�ty�niu,� któ�re�go� po�my�sło�daw�cą
i or�ga�ni�za�to�rem�był�eu�ro�po�seł�Ma�rek�Mi�-
gal�ski.�
Eu�ro�pej�ska� przy�go�da� za�czę�ła� się� 25

czerw�ca� 2011� roku� po po�łu�dniu,� gdy
lau�re�aci� kon�kur�su� wie�dzy� o Ka�ty�niu,
a tak�że�in�nych�kon�kur�sów,�któ�rych�or�-
ga�ni�za�to�rem�był� rów�nież� eu�ro�po�seł� ze
Ślą�ska� wy�je�cha�li�z Ka�to�wic.
–�Po�dróż�zle�cia�ła�nam�w mia�rę�szyb�ko

i przy�jem�nie,� zwłasz�cza,� że� szyb�ko�na�-
wią�za�ły� się� zna�jo�mo�ści.� Jak� się� do�wie�-

dzia�łem�uczest�ni�ka�mi�wy�ciecz�ki�by�li�nie
tyl�ko� Po�la�cy,� ale� tak�że� oso�by� z kra�jów
na�szych�wschod�nich�są�sia�dów:�Ukra�iny
i Bia�ło�ru�si�–�wspo�mi�na�An�drzej.
Na�stęp�ne�go� dnia� wy�ciecz�ka� do�tar�ła

do Bru�gii,�gdzie�jej�uczest�ni�cy�zwie�dza�li
śre�dnio�wiecz�ne� cen�trum� Gro�te
Markt�–�Hal�le�to�ren,�Ra�tusz,�Burg�–�Squ�-
are�z Ba�zy�li�ką�Świę�tej�Krwi.�
–�Mie�li�śmy�tro�chę�wol�ne�go�cza�su,�każ�-

dy�więc�zwie�dzał�póź�niej�mia�sto�na wła�-
sną� rę�kę.� Bru�gia� to� cie�ka�we� miej�sce,
w któ�rym�do�mi�nu�je�ar�chi�tek�tu�ra�śre�dnio�-
wiecz�na� i jest� wciąż� ży�wa.� Środ�ka�mi

trans�por�tu� są� nie� tyl�ko� sa�mo�cho�dy,� ale
gon�do�le,� ro�we�ry� oraz� au�to�bu�sy.� Trze�ba
tu�taj� po�wie�dzieć,� że�w Bel�gii� po�dob�nie
jak�w Ho�lan�dii�kła�dzie�się�na�cisk�na użyt�-
ko�wa�nie�ro�we�rów�i to�ro�we�rzy�ści�są�ob�-
da�rze�ni�sze�re�giem�przy�wi�le�jów.
Ok.� go�dzi�ny 14.30� po�że�gna�li�śmy� się

z Bru�gią� i po�je�cha�li�śmy� do Bruk�se�li.
W Bruk�se�li�by�li�śmy�ok.�go�dzi�ny 16.30.
Tam�zo�sta�li�śmy�za�kwa�te�ro�wa�ni�w ho�te�-
lu,� a na�stęp�nie� każ�dy� z nas� sko�rzy�stał
z chwili� odpoczynku� po mę�czą�cej� po�-
dró�ży.� Oczy�wi�ście� nie� by�ło� mo�wy�
o dłu�gim�leniuchowaniu,�po�nie�waż�o go�-
dzi�nie 18.00�mie�li�śmy�spo�tka�nie�or�ga�ni�-
za�cyj�ne,�a na�stęp�nie�roz�po�czę�li�śmy�zwie�-

Wycieczka w komplecie

an�drzej�Pisz�czek�uczeń�li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�ce�go� im.�ks.�prof.�Jó�ze�fa�ti�-
sch�ne�ra�w Wo�dzi�sła�wiu�ślą�skim�w tym�ro�ku�miał�oka�zję�od�wie�dzić�sto�li�cę�unii
eu�ro�pej�skiej�Bruk�se�lę.�

dokończenie na str. 16
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kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:
Po�zio�mo: 1.� część� bu�dyn�ku� ze� scho�da�-

mi. 6.�pan�cerz. 9.�li�nia�ko�mu�ni�ka�cyj�na. 10.
tro�skli�wość. 11.� zdol�ność� ra�dze�nia� so�bie
w ży�ciu. 12.�do otwie�ra�nia�zam�ków. 15.�pod�-
sta�wo�wy� skład�nik� przy wy�ro�bie� cze�ko�la�-
dy. 18.� „ga�raż”� dla� sa�mo�lo�tów. 21.�mia�ro�-
wość,� rytm. 22.� ro�śli�na� wa�rzyw�na. 23.
two�rzy�wo�sztucz�ne. 24.�gwiaz�do�zbiór�rów�-
ni�ko�wy. 25.�daw�na�gra�w kar�ty. 28.�po�miesz�-
cze�nie� dla� za�ło�gi� w czę�ści� ru�fo�wej� jach�-
tu. 32.�klo�cek. 34.�pieśń�re�li�gij�na�o te�ma�ty�ce
świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia. 35.�kom�plet�kart
do gry. 36.�dam�ski�ka�ftan�na pod�szew�ce. 37.
akt�praw�ny. 40.� re�gu�ła,�wy�ma�ga�ny�nor�ma�-
tyw. 43.�bie�sia�da. 46.�ko�mu�ni�ka�cja�ob�słu�gi�-
wa�na�przez�po�cią�gi. 47.�es�tra�da�w par�ku. 48.
mu�za� po�ezji� mi�ło�snej. 49.� fi�gu�ra� w sza�-
chach. 50.�wią�za�ny�przy koł�nie�rzu�ko�szu�li.

Pio�no�wo: 2.� imię� żeń�skie. 3.� na nie�bie
po bu�rzy. 4.�na�tar�cie. 5.�rzecz�nie�ty�kal�na. 6.
na krup�nio�ki. 7.�ptak�dra�pież�ny�z so�ko�łów. 8.
ra�sa�psów�my�śliw�skich. 13.�ko�lo�ro�wa�la�tar�-

nia�z pa�pie�ru. 14.�drzew�ko�igla�ste�przy�bie�ra�-
ne�na świę�ta�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia. 15.�ro�dzaj
rusz�to�wa�nia�pod�trzy�mu�ją�ce�go�skle�pie�nie�wko�-
pal�ni. 16.�bar�wa. 17.�ro�bot�nik�ko�pal�nia�ny. 19.
igno�rant. 20.� za�bie�ga�o nie�po�dej�rza�ny. 26.
ogło�sze�nie�w pra�sie. 27.�bo�sak. 29.�skład�nik
ben�zy�ny. 30.� dzia�ni�na� z okry�wą� włó�kien�-
ną. 31.�ład�na�gdy�zie�lo�na�na łą�ce. 32.�bła�zen,
ar�le�kin. 33.�si�ła�roz�pę�du,�roz�ma�chu. 37.�pęk�-
nię�cie�warstw�skal�nych�i prze�su�nię�cie�się�ich
wzglę�dem�sie�bie. 38.�ku�pon,�bon. 39.�brat�oj�-
ca. 41.�czar�na�i sza�ra�z brzo�zo�wa�tych. 42.�za�-
pra�wa� mu�rar�ska� w gwa�rze� ślą�skiej. 44.
omen. 45.�atak�sza�łu.
Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo� po�nu�me�ro�wa�-

nych�od 1�do 17�da�dzą�roz�wią�za�nie,�któ�re
pro�si�my�nad�sy�łać�z do�pi�skiem�,,roz�wią�za�-
nie�krzy�żów�ki”�na ad�res�Spół�dziel�ni.�

Ha�sło�z po�przed�niej�krzy�żów�ki:�Białe
kRaJOBRaZy.� Na�gro�dy� książ�ko�we
za roz�wią�za�nie� krzy�żów�ki� otrzy�mu�ją:
Werner� ferenc,� urszula� Gadawska,
Waldemar�Reis.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POd�WSPól�NyM�da�CHeM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�ślą�skim.
Ad�res�re�dak�cji�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�Ma�te�-
ria�ły�do re�dak�cji�pro�si�my�kie�ro�wać�pod po�wyż�szym�ad�re�sem�lub�skła�dać�je�w ad�mi�ni�stra�cjach�osie�dlo�wych.�Nie�za�-
mó�wio�nych�ma�te�ria�łów�re�dak�cja�nie�zwra�ca.�Ogło�sze�nia�do ga�ze�ty�przyj�mu�je�oraz�in�for�ma�cji�udzie�la�–�Dział�or�ga�-
ni�za�cji,�spraw�socjalnych�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”,�po�kój�nr 10�w sie�dzi�bie�Za�rzą�du,�tel.�(32) 455 66 86,
wewn. 126.�Za treść�ogło�szeń�re�dak�cja�oraz�SM�„ROW”�nie�od�po�wia�da�ją.

aD Re SY
Te Le FO NY

WaŻ Ne
iN FOR Ma CJe
Za�RZąd�SPół�dZiel�Ni
MieSZ�ka�NiO�WeJ�„ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�
Go�dzi�ny�pra�cy:

po�nie�dział�ki�od 7:00�do 16:00,
od wtor�ku�do czwart�ku�od 7:00�do 15:00,

piąt�ki 7:00�do 14:00.
Te�le�fo�ny�cen�tra�la�– 32 455 66 86;�32 455 67 56;

dZiał�OBSłuGi�klieNta:
Godziny�otwarcia:�

po�nie�dział�ki�7.30-16.00;�
od wtor�ku�do czwart�ku�7.30-15.00

piąt�ki�7.30-14.00
dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:�32 456 39 05;

dział�wkła�dów: 32 55 66 86�wew. 114
dział�na�li�czeń�czyn�szo�wych:�32�455�38�72;

kasa: 32 455 66 86�wew. 109;
dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�32 455 38 72;

dział�tech�nicz�ny:�32�456 39 04;
Li�cen�cjo�no�wa�ne

Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:
(32) 455 24 04.

Stro�na�in�ter�ne�to�wa:
www.sm�-row.pl

■ad�Mi�Ni�StRa�CJe�OSie�dlO�We:
CeN�tRuM: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.�Kar�-
dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;� godz.� pra�cy:� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

XXX�-le�cia,�Pia�StóW i dą�BRóW�ki:
44-286�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,�godz.�pra�cy;
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

Ry�duł�tO�Wy: 44-280�Ry�duł�to�wy,�ul.�Ple�bi�-
scy�to�wa 48,� tel.� (32) 457 84 76,� godz.� pra�cy:
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

PSZóW: 44-370� Pszów,� ul.� Tyt�ki 9,� tel.
(32) 729 10 40�czyn�na:�wtor�ki�i piąt�ki�od 13.00
do 15.00;

Ra�dliN: 44-310� Ra�dlin,� ul.� Kor�fan�te�go 18,
tel.�(32) 455 83 27,�czyn�na:�po�nie�dział�ki�i czwart�-
ki�od 13.00�do 15.00.

■ aWa�Rie po go�dzi�nach�pra�cy�służb�Spół�dziel�ni
pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne:Ad�mi�ni�stra�cja�Cen�trum
–�(0) 607 041 129,
– ad�mi�ni�stra�cjaXXX�-le�cia,�Pia�stów�i dą�brów�-
ki –�(0) 601 857 402,
– ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy –�(0) 605 365 674,
– elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla�wszyst�kich�ad�-
mi�ni�stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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dza�nie�Bruk�se�li�od jej�cen�trum�–�Grand
Pla�ce� –� Man�ne�ken� Pis.� (głów�ny� plac
Bruk�se�li).�W ho�te�lu�by�li�śmy�ok. 23.00.
Wszy�scy�po�ło�ży�li�śmy�się�spać.�
Na�za�jutrz�po śnia�da�niu�uczest�ni�cy�wy�-

pra�wy�wy�ru�szy�li� na „pod�bój”�Bruk�se�li.
Zwie�dza�li�ta�kie�miej�sca�jak:�La�eken�Re�-
zy�den�cje� Kró�lew�skie,� To�ur� Ja�po�na�ise,
Parc�de�La�eken,�Parc�d’Osse�ghem�–�Ato�-
mium.�
Po obie�dzie,�po�je�cha�li�wszy�scy�do dziel�-

ni�cy�Eu�ro�pej�skiej.�W Par�la�men�cie�Eu�ro�-
pej�skim,� uczest�ni�czy�li� w pre�lek�cji� oraz
w spo�tka�niu�z eu�ro�po�słem�Mar�kiem�Mi�-
gal�skim.�Mie�li�oka�zję�wejść�na sa�lę�ple�-
nar�ną� (ob�rad)� Par�la�men�tu� Eu�ro�pej�skie�-
go.� Na�to�miast� wie�czo�rem� od�wie�dzi�li
Biu�ro�Re�gio�nal�ne�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�-
go� przy UE� –�wszy�scy� uczest�ni�cy�wy�-
ciecz�ki�po�za�kil�ko�ma�oso�ba�mi�z kra�jów
na�szych� wschod�nich� są�sia�dów,� by�li� ze
Ślą�ska,.�Tam�za�po�zna�li�się�z pra�cą�biu�ra
i mie�li� oka�zję� po�roz�ma�wiać� oso�bi�ście

z Mar�kiem�Mi�gal�skim�i za�koń�czyć�dzień
na „stan�ding�par�ty”.�
Ko�lej�ny�dzień�to�upłynął�na�poznawaniu

za�byt�ków� sto�li�cy� Eu�ro�py� –� Bruk�se�li.
Zwie�dzi�liśmy� Parc� du� Ci�nqu�an�te�na�ire,
Łuk�Trium�fal�ny�i Mu�zeum�Woj�ska,�Au�-
to�land,�Pa�łac�Kró�lew�ski,�Par�la�ment,�Pa�-
łac�Spra�wie�dli�wo�ści,�Pla�ce�du�Pe�tit�Sa�-
blon,� świą�ty�nie�No�tre�Da�me�du�Sa�blon
i No�tre�Da�me�de�la�Cha�pel�le.�
–� Ko�lej�nym� miej�scem,� gdzie� się� za�-

trzy�ma�li�śmy� był� Par�la�ment� Eu�ro�pej�ski.
Uczest�ni�czy�li�śmy�w otwar�ciu�wy�sta�wy.
Po�tem�mie�li�śmy� czas�wol�ny.�Wy�ko�rzy�-

sta�li�śmy�go,�by�po�że�gnać�się�z Bruk�se�lą,
po�nie�waż� na�stęp�ne�go� dnia� mie�li�śmy� ją
z ża�lem�opu�ścić.�
W� ostatnim� dniu� wy�ciecz�ki� zwie-

dziliśmy� An�twer�pię� – oj�czy�znę� Ru-�
ben�sa.�
Zwie�dzi�liśmy� m.in.� za�byt�ko�wy� ry�-

nek�–�Gro�te�Markt,�Ra�tusz�i fon�tan�nę�Si�-
lviu�sa�Bra�bo.�Oczy�wi�ście�we�szliśmy�doKa�-
te�dry� Naj�święt�szej� Ma�ryi� Pan�ny,� gdzie
znaj�du�ją� się� ma�lo�wi�dła� Ru�ben�sa.� Obej�-
rze�li�do�my�ce�cho�we�oraz�For�te�cę�Ste�en.�
–� Mie�li�śmy� troche� czasu� wol�nego,

który�wykorzystaliśmy�na�kup�no�pa�mią�-
tek.�O go�dzi�nie 13.30�wy�je�cha�li�śmy�w
kierunku Pol�ski.�Mi�mo,� że�wra�ca�li�śmy
do na�szej� oj�czy�zny� by�li�śmy� wszy�scy
smut�ni,�po�nie�waż�już�za kil�ka�na�ście�go�-

dzin� mie�li�śmy� się� roz�stać.�W Ka�to�wi�-
cach� by�li�śmy 30.06.2011� ok.� go�dzi�-
ny 8.00.� Trze�ba� przy�znać,� że� po�go�da
nam�do�pi�sa�ła.�By�ło�cie�pło�i przy�jem�nie.
Każ�dy�z wy�ciecz�ko�wi�czów�ża�ło�wał,�że
to� już� ko�niec� tej� wiel�kiej,� wspa�nia�łej
i kształ�cą�cej� przy�go�dy.�Mam� ci�chą� na�-
dzie�ję,� że� kie�dyś� po�now�nie� bę�dę� miał
oka�zję�od�wie�dzić�Bel�gię�i Bruk�se�lę.�Przez

te�kil�ka�dni�zży�li�śmy�się�ze�so�bą�i kie�dy
na�szedł�czas�po�że�gnań�nikt�nie�był�we�-
sół�z te�go,�że�wra�ca�do do�mu�–�wspo�mi�-
na� swą�nie�zwy�kłą�eu�ro�pej�ską�wy�pra�wę
An�drzej.

Była okazja poznać osobiście pomysłodawcę i organizatora imprezy europosła Marka Migalskiego

Andrzej Piszczek w Muzeum Wojska w Brukseli

Szyb ko na wią za ły się zna jo mo ści mię dzy uczest -
ni ka mi wy pra wy

Szyb ko na wią za ły się zna jo mo ści mię dzy uczest -
ni ka mi wy pra wyŁuk Triumfalny jedna z atrakcji stolicy UE

europejska 
przygoda andrzeja
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