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PrezesZarząduSM„ROW”
JanGRabOWiecki

Wieściz„pierwszejręki”

Dziękującza zaufanie,
myśląco przyszłości
Jak

ten czas leci... ani obejrzeliśmy
się i znowu jesteśmy na progu
zimy, przed nami Święta i Nowy Rok.
Jak zwykle jest to też czas dobry do podsumowań i refleksji, a okazja jest ku temu znamienita, gdyż rok, który minął
był czasem szczególnym. W tym roku
nasza spółdzielnia obchodziła jubileusz 90
lat istnienia. Wspólnie w naszym spółdzielczym gronie cieszyliśmy się z tej
rocznicy. Na przestrzeni tych lat mamy
przecież niemało dokonań i wieloletnią
tradycję. Szczycimy się osiągniętymi sukcesami, z tego że trwamy i pracujemy
przez tyle lat, z tego, że doceniają nas inni i co raz otrzymujemy wyróżnienia
za na sze wy trwa łe, upar te dzia ła nia
na rzecz mieszkańców.
Myślę, że 90 lat pracy, wysiłek i dokonania pokoleń, które są za nami, a także,
a może przede wszystkim, nasze dzisiejsze dokonania, dzięki jubileuszowi, medialnym przekazom, naszym licznym impre zom oko licz no ścio wym, do tar ły
do tysięcy ludzi w naszych miastach,
gdzie działamy oraz do całego regionu
a nawet kraju.
Nasza spółdzielnia jest żywym przykładem, że polskie spółdzielnie są często kołem ratunkowym dla wielu ludzi.
Dają pracę i środki na utrzymanie rodziny. Bez takich spółdzielni problemy społeczne w kraju byłyby poważniejsze,
a liczba wykluczonych społecznie daleko większa.
Taka spółdzielnia jak nasza, posiadająca kluby, świetlice, boiska sportowe
tętni życiem, a wielość inicjatyw i ofert
jest adresowana do dzieci i młodzieży,
do hobbystów, do miłośników sportu
i rekreacji, do ludzi pracy i do seniorów
co jest też naszą siłą. Oferta naszej spółdzielni jest naprawdę szeroka, a determinacji, zrozumienia i gotowości niesienia pomocy ludziom słabszym, nam
spółdzielcom nigdy nie zabraknie. Dzięki też osobom, którzy z nami na co
dzień współpracują i za to jesteśmy im
wdzięczni.
Ten aspekt społeczny jest jakże ważny, ale ważny jest także wymiar ekonomiczny, organizacyjny naszych działań.
Cieszy, że ta sfera naszej działalności,
nasze dokonania, w tym zakresie podobGrudzień 2014 r.

nie jak w latach ubiegłych, zostały dostrzeżone, a także co podkreślam z dumą, nagrodzone.
W tym roku podczas uroczystej gali
finałowej I edycji Ogólnopolskiego Programu Promocji Gospodarczej w Warszawie odebrałem tytuł „Lider Zarządza nia Nie ru cho mo ścia mi 2014”
przyznany naszej Spółdzielni przez redakcję Magazynu Gospodarczego Fakty. Jest to kolejna nagroda, którą otrzymaliśmy, my spółdzielcy, w ciągu dość
krótkiego okresu. Tym razem wyróżnienie to przyznane zostało za „profesjonalneadministrowaniei zarządzanie nieruchomościami. Oferowanie
stałego i pełnego dostępu do wiedzy
zarównopraktycznejjaki teoretycznej zat rudn ion ych prac own ik ów,
a także za wiedzę i doświadczenie
z zakresu utrzymania technicznego
nieruchomości,o czymświadczyzakres i jakoś wykonywanych robót.
Szczególneuznanieotrzymanoza profesjonalne podejście do świadczenia
usług zarządzania nieruchomościamipoprzezczynnyudziałw funkcjonowaniu spółdzielni poprzez dostosow an ie świadc zon ych usług do
potrzebi wymogówczłonkówi mieszkańców, a przede wszystkim za bieżący i bezpośredni kontakt z mieszkańcami.”
Na pewno tytuł LIDERA jest nagrodą
za naszą systematyczną, ogromną, rzetelną pracę, którą wykonujemy na co
dzień. Na pewno również dały znać o sobie lata doświadczeń, które owocują teraz profesjonalizmem preferowanych
przez nas działań i rozwiązań. Jest to zasługa nie tylko osób pracujących w spółdzielni ale też wszystkich mieszkańców,
którzy na co dzień dzielą się z nami spostrzeżeniami uwagami, krytyką, która
motywuje do wzmożonego działania. Nie
byłoby tej nagrody bez udział mieszkańców pracujących w organach samorządowych spółdzielni, którzy poświęcając
swój czas i są również współautorami
tego sukcesu.
Z pewnością utrzymywanie spółdzielni w dobrej kondycji finansowej i sukcesywne podnoszenie standardów zamieszkania poprzez prowadzane modernizacje
POD WSPÓLNYM DACHEM

i remontowe są dostrzegane przez osoby
zamieszkałe w naszych zasobach jak
i niezależne jednostki oceniające i weryfikujące działalność gospodarczą. W naszych budynkach na bieżąco wprowadzane są nowe technologie, przez co
nieustannie podnosi się ich standard techniczny, użytkowy a także estetyczny.
Dzięki odnowieniu elewacje budynków
nabrały charakteru i dziś są wizytówką
naszej spółdzielni.
I tak codzienną pracą udowadniamy,
że potrafimy odważnie stawiać czoła wyzwaniom, jakie narzuca tempo przemian
gospodarczych, a także wymaganiom tysięcy ludzi zamieszkujących nasze zasoby mieszkaniowe. Takie podejście pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość,
dbać o rozwój i umacnianie naszej Spółdzielni na rynku gospodarczym. Dlatego
satysfakcje związane z otrzymanym tytułem i innymi wyróżnieniami stają się
inspiracją do podejmowania kolejnych
działań na rzecz rozwoju zarządzanej
przez nas Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”.
Na koniec chciałbym podzielić się osobistą refleksją: wśródtegorocznychwyróżnień,dlamniewyjątkowoszczególnych, jest wybranie mnie ponownie,
podczas niedawnych wyborów samorządowych,do RadyMiejskiejw Wodzisławiu Śląskim. Obdarzono mnie
zaufaniem, doceniono, tym głosem
wrzuconymdo urny,mojąpracęi moje wysiłki na rzecz zmian w naszym
mieście, naszego otoczenia, gdyż bez
dokończenie na str. 4
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Dziękując
za zaufanie...
dokończenie ze str. 3

wątpienia jesteśmy również częścią
miasta.To,żemogęw imieniunaszych
mieszkańców w dalszym ciągu zgłaszać uwagi spostrzeżenia i oczekiwania,a conajważniejszeczuwaćnad ich
realizacją jest dla mnie nie tylko wyróżnieniem ale też zobowiązaniem.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie
podziękowaćmoimwyborcom,którzy
tym demokratycznym aktem poparli
mojąkandydaturę.Chciałbymzapewnić wszystkich Wodzisławian, że tak
jak dotąd nie zawiodę powierzonego
mizaufania,żemojaobecnościw RadzieMiastabędzieprzynosiławymierne,pozytywneefekty,żezawszeprioryt et em będ zie dla mnie dob rze
wyk on an a prac a na rzecz mias ta
i mieszkających tu ludzi. Ale zawsze
na sercu będzie leżeć mi dobro osób
zamieszkałychw zasobachnaszejspółdzielni,botoprzecieżjestnaszwspólnydom,a o domdobrygospodarzzawsze dba. Wzrus zon y, jeszc ze raz
dziękuje.
SzanowniMieszkańcy!
Niechmiwolnobędziew tymmiejscu
pod koniec roku, również podziękować
osobomdziałającymw organachsamorządowych spółdzielni i wszystkim osobomzamieszkałymna naszychzasobach,
którzyna codzieńswąpostawą,zaangażowaniem i bezpośrednim działaniem
przyczynili się do wszystkich sukcesów
osiągniętych w roku jubileuszowym jak
i w latachpoprzednich.
W oczekiwaniuna zbliżającesięŚwięta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnającminionemiesiącei pełennadziei
spog ląd an ia w przys złość prag nę aby
Państwaprzeżyciai niepowtarzalneświąteczne chwile upłynęły w pokoju i wzajemnej bliskości. Życzę również wszystkim duż o zdrow ia, pog od y duc ha,
spełnienia wszystkich marzeń i wielu,
wielusukcesów.
Na stronach naszej gazety są zaproszeniana naszeostatniew tymrokuuroczystościjubileuszowetj.koncertkolęd,
zabawęw Sylwestrowąi niepowtarzalny
pokazsztucznychogni.

czye-kartotekazastąpi
tradycyjnąksiążeczkę
czynszową?
Z

myślą o naszych mieszkańcach 2 lata
temu wprowadziliśmy system e-kartoteka aby ułatwić dostęp do samodzielnej
analizy stanu rozliczeń, zobowiązań i wpłat
z tytułu użytkowania mieszkania przy wykorzystaniu łączy internetowych. System
e-kartoteka okazał się dużym sukcesem naszej spółdzielni ułatwiających życie jej członkom. W prosty sposób w dowolnym czasie
i miejscu można dokonać sprawdzenia i analizy kosztów utrzymania mieszkania. Znacznie skraca to czas pozyskiwania niezbędnych informacji. System – co potwierdziło
już 2 lata doświadczeń – jest całkowicie
bezpieczny, a przyjęte rozwiązania gwarantują wysoki poziom ochrony danych osobowych.
Osoby korzystające z e-kartoteki zwykle
swe czynsze za mieszkania płacą również
poprzez internet mając konta online w bankach. Sposób ten pozwala wyeliminować
z użycia tradycyjną papierową książeczkę
mieszkaniową. Staje się ona zbędna, w przypadku przeprowadzania operacji bezgotówkowych bez używania druków papiero wych. W związ ku z tym pro si my
o informację, czy potrzebujecie Państwo
jeszcze książeczkę czynszową?

Prosimy o odpowiedź na to pytanie i wtedy będziemy wiedzieć kto chce, a kto nie
chce rozliczać się w stary sposób.
Korzystając z okazji po raz kolejny zachęcamy do korzystania z tak nowoczesnego, bezpiecznego i sprawdzonego bezpośredniego rozwiązania jakim jest system
e-kartoteka.
Osoby posiadające komputery z dostępem
do internetu zachęcamy do odwiedzenia Biura Obsługi Klienta z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 w celu odebrania identyfikatora oraz
hasła dostępu do własnej kartoteki.
Za pra sza my w go dzi nach od 8:00
do 14:00, a w poniedziałki do 16:00. Wówczas to będą Państwo mieli możliwość
praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem e-katoteki, korzystając z pomocy
pracownika działu obsługi klienta w celu
dokonania pierwszego logowania.
Klikając w poniższy link zostaną Państwo przekierowani na stronę logowania
do e-kartoteki:
https://www.e-kartoteka.com.pl/
lub
https://www.e-kartoteka.pl/

Serdeczniezapraszam
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Wzruszającespotkaniew przedszkolu

RowerekdlaZosi

W

piątek, 5 grudnia, w Przedszkolu nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
odbyła się miła i wzruszająca uroczystość. Prezes Jan Grabowiecki wręczył niesamowity prezent niesamowitej osobie, pogodnej,
wesołej dziewczynce Zosi Krzyżak. Zosia stała się właścicielką wspaniałego rowerka, a dodatkowo w tym poprzedzającym świętego Mikołaja dniu, zabawki i słodycze.
Spotkanie w przedszkolu było częścią akcji, którą w tym roku rozpoczęła Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW we współpracy z Fundacją Eco Textil. Spółdzielnia udostępnia miejsca na charakterystyczne żół te kon te ne ry na uży wa ną odzież na le żą ce do Fun da cji.
Z pieniędzy ze zbiórki tych rzeczy kupowane są rowerki do rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością. Eco Textil zdecydowała się ufundować rowery, wybór dzieci pozostawiając naszej spółdzielni.
Już w tym roku, o czym pisaliśmy w naszej gazecie, taki prezent – specjalne trójkołowe rowery rehabilitacyjne – otrzymali 9-letni
Paweł Sikorski i 13-letni Paweł Rasiński. Chłopcy są niepełnosprawni. Rowery pomogą im głównie w rehabilitacji
nóg. Teraz podobny rower
otrzymała Zosia Krzyżak. Kolejne czekają na swoich właścicieli.
Po wręczeniu rowerka głownej bohaterce dnia, Prezes Grabowiecki z koszem pełnym
słodyczy wraz z pomocnikami Mikołaja odwiedził wszystkie grupy przedszkolaków i obdarował maluchy słodyczami
i upominkami.
Grudzień 2014 r.
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cZYnSZ–cotojest
iilezaniegopłacimy
Odbierasz rachunek za mieszkanie, a tam widzisz: eksploatacja bieżąca, fundusz remontowy, wieczyste użytkowanie gruntu… Czytasz
i włoscisięjeży – na cowłaściwie
idącomiesiącmojepieniądzei dlaczegotakdużo!?
Na początku wyjaśnijmy słowo
„CZYNSZ” tak popularne i budzące
wiele kontrowersji. Zgodnie z kodeksem cywilnym „czynsz” to kwota, jaką najemca (czytaj mieszkaniec) zobowiązuje się płacić wynajmującemu
lokal (czytaj zarządzającemulokalemmieszkalnym) za prawo do korzystania z niego. A zatem prawdziwy czynsz płacą więc wynajmujący
pokój, mieszkanie, biuro, sklep itp.
od właściciela kamienicy, biurowca,
domku jednorodzinnego, TBS-u, zakładu pracy czy gminy. Nie dotyczy
to członków i mieszkańców spółdzielni z uwagi na fakt, że mieszkańcy
wnoszą opłaty z tytułu użytkowania
lokalu do wysokości kosztów jakie
z tego tytułu są ponoszone. I to jest
istotna różnica.
Opłaty za mieszkanie w spółdzielni nie są więc „czynszem”, choć
zwyczajowo tak się je nazywa. Płaci się tylko „opłaty mieszkaniowe”, które dzieli się na dwie grupy:
– składniki zależne od spółdzielni
sta no wią ce wa ha ją się od 27%
do 35% opłaty
– składniki niezależne od spółdzielni stanowiące wahają się od 73%
do 65% opłaty.
Gdyby przyjąć, że mieszkańcy
i członkowie wpłacają do spółdzielni tylkoopłaty,na którychwysokośćwpływmazarządzającyspółdzielnią czyli opłaty zależne to,
mieszkańcy zapłaciliby średnio:
– w mieście Wodzisław Śląski
3,78zł/m2/miesiąc,czyliza około
50m2 –189,00zł/miesiąc
– w mieście Radlin 3,78 zł/m2
/miesiąc,  czyli za około 50 m2
–189,00zł/miesiąc
6

–w mieściePszów 3,89zł/m2/miesiąc,czyliza około 50m2 –194,50
zł/miesiąc
– w mieś cie Ryd ułt ow y 3,99
zł/m2/miesiąc,czyliza około 50m2
–199,50zł/miesiąc
Obecnie otrzymywany wydruk
z opłatą za opłaty mieszkaniowe zawiera ponad 10 składników.
Na ichkwotę
składająsię
eksploatacja,czyli:
•kosztyadministracjii zarządzania,
• okresowe przeglądy techniczne
budynków przewidziane w Prawie
budowlanym,
•  koszt prądu zużytego w częściach wspólnych tj. klatki schodowe, wejścia do budynków, piwniceitp.,
•kosztyutrzymaniaczystościi porządkunieruchomościwspólnej,
•kosztyubezpieczeniabudynków
•konserwacjeelektrycznei ogólnobudowlaneczęściwspólnychoraz
ciągówpieszo-jezdnych,terenówzielonych,a takżeinstalacjicentralnego ogrzewania, centralnie ciepłej
wody,stacjiwymiennikówi p.poż
•kosztyponoszonez tytułudewastacjinieruchomości.
Odpisnafunduszremontowyczyli:
• Ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych nakazuje tworzenie funduszu remontowego, a ich mieszkań cy mu szą pła cić za licz ki
miesięczne na ten fundusz. Wspólnoty mieszkaniowe choć nie mają
takiego obowiązku, to z reguły to
robią, gdyż remont budynku, mimo
że robi się go raz na kilka lat, to jest
z reguły bardzo kosztowny. Łatwiej
jest taką sumę uzbierać przez lata,
niż wyłożyć jednorazowo, gdy trzeba np. naprawić dach, bo kapie luPOD WSPÓLNYM DACHEM

dziom na głowy, albo docieplić budynek (tzw. termomodernizacja).
Nie za leż ne skład ni ki opła ty
za miesz ka nie to M E D I A
na które zarządzający spółdzielnią niemawpływu,
a jedynie sąpoborcątych
opłat i tylko przekazują
je do instytucji zewnętrznych i należą do nich:
centralne ogrzewanie – zaliczka,
– płaci się przez cały rok, mimo
że z ogrzewania korzysta się przez
kilka miesięcy w roku. Powód jest
prosty – opłaty za c.o. są wysokie.
Płacąc je co miesiąc, odczuwa się
je mniej boleśnie.
Uwaga! Jeśli mieszkanie jest opomiarowane, to opłaty, które widzisz
na rachunku, wynikają ze wskazania liczników (woda, ciepło). Jeśli
nie – to są to kwoty zryczałtowane,
zależne np. od liczby osób mieszkających w budynku bądź wielkości mieszkania.
Opłata ustalana jest na podstawie
ponoszonych kosztów centralnego
ogrzewania, wynikających z ilości
zużytych GJ. Ceny ustalane są przez
dostawcę ciepła i zatwierdzane przez
URE. Stawka opłat za centralne
ogrzewanie stanowi zaliczkę, która
podlega rozliczeniu po zakończeniu 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Opłata stała za centralne ogrzewanie i podgrzanie centralnie ciepłej wody, czyli opłata za konserwację kotłowni, instalacji
i sieci przesyłowych, które opłacane są przez cały rok; ustalana jest ona
na podstawie ponoszonych kosztów
mocy zamówionej określonej w MW.
Ceny ustalane są przez dostawcę
ciepła zatwierdzane przez URE.
Koszty rozliczane są odrębnie dla
każdego budynku proporcjonalnie
do m2 lokalu. Warto zwrócić uwaGrudzień 2014 r.

gę, że z chwilą rozpoczęcia termomodernizacji budynków Zarząd występuje do ostawcy ciepła o zmniejsze nie
mo cy
za mó wio nej.
Zmniejszenie za okres 10 lat wynosi 9,974 MW, tj. o 45%, co nie oznacza, że o tyle zmniejszyły się opłaty lo ka to rów, po nie waż cią gle
wzrastające ceny „pożerają” oszczędności.
Wywóz nieczystości stałych
Obecnie opłaty za odpady komunalne są ustalone
przez Radę Miejską w Wodzisławiu Śląskim, Pszowie, Radlinie i Rydułtowach i obowiązują stawki opłat ustalone przez
te Gminy.
Dostawę zimnej wody
i odprowadzanie ścieków
– zaliczka
Cena 1 m sześć. jest ustalana raz do roku przez
radę gminy i trzeba ją
wprowadzić bez możliwościnegocjacji.
Opła ta za licz ko wa usta la na jest
na podstawie wielkości zużycia m3
wody w poprzednim okresie rozliczeniowym, który wynosi pół roku
oraz ceny ustalanej przez Wodociągi Miejskie. Po zakończeniu okresu
rozliczeniowego różnica między zużyciem faktycznym (na podstawie
odczytów wodomierzy) a wysokością wniesionych zaliczek jest rozliczana indywidualnie z użytkownikami poszczególnych lokali.

Podatek od nieruchomości
i opłata za użytkowanie wieczyste.
Wysokość opłat ustalana jest przez Radę
Miejską. W przypadku
mieszkań lokatorskich
i własnościowych podatek jest płacony w czynszu za pośrednictwem
Spółdzielni, która następnie wpłaca
go do Urzędu Miasta. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku mieszkań o odrębnej własności. Tutaj każdy właściciel takiego mieszkania
sam płaci podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta w zależności
od wielkości mieszkania i udziału
w gruncie. Natomiast do Spółdzielni w czynszu płaci wieczyste użytkowanie oraz podatek od nieruchomo ści od po zo sta łych grun tów
i pomieszczeń stanowiących mienie Spółdzielni.
Korzystanie z mieszkania jak
z każdego innego lokalu w każdejinnejnieruchomościwiążesię
z obowiązkiempokrywaniaopłat
związanych z jego eksploatacją
i użytkowaniem.Wielkośćopłaty
za poszczególne mieszkanie czy
lokalw zasadniczejczęściuzależnionajestod poniesionychkosztówzwiązanychz danąnieruchomoś cią oraz od sam ych
mieszkańców, które można obniżyć poprzez racjonalne korzystanie
z mediów. Ze strony spółdzielni
wykonano w większości budynków
ter mo mo der ni za cję, a przy tym
zmniejszono zapotrzebowanie na ciepło dostosowując ja do nowych

norm, przeprowadzono regulację
zaworów termostatycznych, wymieniono okna i drzwi wejściowe do budynków, dokonuje się wymiany
oświetlenia na ledowe i z czujką
ruch. To wszystko co można zrobić
ze strony zarządzającego nieruchomością, aby obniżyć koszt utrzymania budynku zostało zrobione
reszta uzależniona jest od osób korzy sta ją cych z po szcze gól nych
mieszkań. A zatem:
Centralneogrzewaniemożnazaoszczędzićpoprzez:
• do sto so wa nie tem pe ra tu ry
w mieszkaniu do własnej aktywności życiowej i pory dnia gdyż
zmniejszenie temperatury o 1 stopień więcej powoduje spadek kosztów o 6%
• wietrz krótko ale intensywnie
i zakręć wówczas regulator temperatury
• Nie zasłaniaj grzejników grubymi zasłonami bo zatrzymują ciepło.
Wodę można zaoszczędzić poprzez:
• zamontowanie baterii z dwoma
po krę tła mi na jed no uchwy to we
z możliwością ustawienia temperatury wody co ograniczy jej wypływ
• zwracaj uwagę na przecieki ze
spłuczki czy baterii
Wywóznieczystościstałychtzw.
śmieci:
• segreguj, będzie taniej.

Wandali złodziejukarany
Dzięki zgodzie sądu możemy z imienia i nazwiska
przedstawić kolejnego wandala, a właściwie dość
wyrachowanego złodzieja, który kradnąc dla zysku
niszczył tez w bezmyślny sposób nasze wspólne
mienie.
28-letni MichałSasim od czerwca do października 2013 roku z klatek schodowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej ROW nr 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16
przy ulicy Przemysława w Wodzisławiu Śląskim działając z premedytacja ukradł w krótkich odstępach czasu 69 sztuk zaworów od hydrantów i 63 sztuki prąGrudzień 2014 r.

downic wodnych. Wartość skradzionej armatury przekroczyła sumę 9800 zł.
Ujęty przez policję stanął przed Sądem Rejonowym w Wo dzi sła wiu Ślą skim, któ ry ska zał go
na 10 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo
zawieszając karę na okres 3 lat. Oskarżony musi
również naprawić poniesioną szkodę i zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej ROW prawie 10.000 zł.
Sąd orzekł również trzykrotne podanie do publicznej wiadomości w naszej gazecie sentencji
wyroku.
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SpółdzielczaBARBÓRKA
Wspaniałazabawa
w DniuGórnika
Choć w Wodzisławiu Śląskim nie wydobywa się już węgla, to ludzi, którzy pracowali
w kopalniach, w mieście nie brakuje. O zbliżającym się Dniu Górnika pamiętała Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW i zorganizowała obchody tego święta.
Barbórka organizowana przez Spółdzielnię
odbyła się już po raz drugi i wszystko wskazuje ze stanie się ona imprezą wrastającą w górniczą tradycję naszych osiedli.
W dzień patronki górniczego trudu świętej
Barbary rozpoczęto tradycyjnie mszą w kościele św. Herberta na osiedlu XXX-lecia PRL,
na którą licznie stawili się górnicy, emeryci pamiętający jeszcze złote czasy polskiego przemysłu wydobywczego na Śląsku i młodzi adepci sztuki górniczej, których lata pracy przypadną
w bardzo niełatwym okresie dla tego zawodu.
Po mszy, tak jak w zeszłym roku, ruszył uroczysty pochód osiedlowymi ulicami, poprzedzony orkiestrą w pięknych górniczych mundurach. Ludzi było bardzo dużo, znacznie więcej
niż rok temu. Przyłączano się gremialnie do naszego przemarszu, co świadczy, że nasza idea
obchodzenia tego święta spodobała się i trafiła
w serca naszych mieszkańców, o czym świadczy ilość uczestników przemarszu.
Wspólne świętowanie kontynuowano, jak każe stara, utrwalona przez lata tradycja, podczas
wspólnego biesiadowania.
Prezes Grabowiecki przywitał na początek
gości – biesiadników i w ciepłych słowach serdecznie życzył ludziom ciężkiej pracy wszystkiego najlepszego.
Ksiądz dziekan Janusz Badura dołączył się
do życzeń, opowiedział również zabawne anegdoty z własnego życia związanego z Górnym
Śląskiem, rodzinnymi tradycjami wśród których wyrósł i pracował. Później pobłogosławił
posiłek i wszyscy częstowali się „czym chata
bogata” czyli kiełbaską i piwem. W czasie posiłku orkiestra, robiąca już furorę i wzbudzająca ogólne zainteresowanie podczas pochodu,
przygrywała gościom nadając uroczysty charakter spotkaniu, a biesiadne pieśni słychać było wokół.
Na zakończenie biesiadowania występ, jak
zwykle niezawodnego, kabaretu Masztalskich
rozbawili wszystkich do łez. Biesiadnicy nagrodzili występ gromkimi brawami, a Eciu
i Masztalski odpłacili kolejnymi kawałami.
W wesołych nastrojach i z uśmiechem na ustach
goście zakończyli biesiadowanie.
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Podczas
przemarszu
gremialnie
dołączano się
do barbórkowego
pochodu
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A2014
Uroczysty pochód
osiedlowymi ulicami,
poprzedzony był orkiestrą
w górniczych mundurach

Atmosfera
podczas spotkania
była wspaniała

Prezes Grabowiecki
życzył wszystkich gościom
wszystkiego najlepszego

Po występie Masztalskich
wszystkich bolały brzuchy
od śmiechu

Ksiądz dziekan Janusz Badura
opowiadał zabawne anegdoty
związanego z Górnym Śląskiem

adę
wilę
zacząć
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DODaTekMieSZkaniOWY

Jakotrzymaćdopłatę
doczynszu
O

kłopotach z płaceniem czynszu pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie,
starając się znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie dla wielu osób przede wszystkim
ze względu na obawę o ich „dach nad głową”, na który pracowało się latami, a teraz
ze względu na łatwy dostęp do kredytów,
pożyczek tak kuszących w szybki sposób
można go stracić. Nie jest już żadną tajemnicą, że mieszkańcom posiadającym prawo odrębnej własności lub spółdzielcze
prawo z własnościowe w razie kłopotów
finansowych skutkujących pozbawieniem
mieszkania nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego.
Pisaliśmy już, że analizując zaległości
czynszowe trudno jest zrozumieć sytuację,
kiedy osobom zalegającym z opłatamiłatwiejjestpłacićzaległyczynszprzezkomornika, aniżeli bezpośrednio do spółdzieln i. Gdy by oso ba za le ga ją ca
z płatnościami przyszła do działu windykacji zanim sprawa zostaje skierowana
do sądu to zaoszczędziłaby sporo pieniędzy, które mogłaby przeznaczyć na spłatę
powstałych zaległości, bo przecież oczywiste jest, że od każdej kwoty zaległości
oprócz opłaty sądowej, komorniczej, kancelarii prawnej, odsetek, a w niektórych
przypadkach dodatkowych opłat komorniczych np. celem ustalenia źródła dochodu
opłata ta powiększa i tak już powstałe zaległości, często o niemałe kwoty.
Wracając jednak do samego płacenia
czynszu przypominamy, że osoby mające
małe dochody i trudno im samodzielnie
utrzymać mieszkanie mogą wystąpić o dodatek mieszkaniowy. Nie pokryje on całego komornego, zawsze to jednak wsparcie. Trze ba pod kre ślić, że do da tek
można otrzymać nawet, jeżeli ma się zaległości czynszowe.
Dodatek to dopłata do kosztów utrzymania mieszkania. Prawo do niego ma rodzina lub samotna osoba, której przysługuje
tytuł prawny (z małymi wyjątkami) do lokalu oraz spełnia inne warunki, o których
mówi ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
A zatem szansę na dodatek mają: najemcy mieszkań; posiadacze mieszkań lokatorskich lub własnościowe; właściciele mieszkań oraz osoby posiadające umowę najmu.
To czy dodatek się dostatnie czy nie zależy od wysokości dochodów rodziny, powierzchni mieszkania oraz wydatków miesz10

kaniowych. Dochód przypadający na jedną
osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 125 proc. najniższej emerytury co najmniej dwuosobowym gospodarstwie (obecnie 999 zł), a gdy chodzi o osobę
samotną – 175 proc. (obecnie 1398 zł).
Osoba, która przekroczyła normę dochodową ma jeszcze szansę na dodatek mieszkaniowy. Będzie on jednak niższy. Np. samot na oso ba ma do chód 1400 zł,
przekroczyła więc normę o dwa zł, przysługujący jej ewentualnie dodatek zostanie
też pomniejszony o te 2 zł.
Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osoby stale mieszkające pod jednym dachem i to nie tylko rodzina, ale
i osoby niespokrewnione ze sobą.
Duże znaczeniem ma także powierzchnia
mieszkania. Ustawa posługuje się pojęciem
„powierzchni normatywnej”. Oznacza to,
że tak jak w wypadku dochodu tak i tu dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną
liczbę metrów mieszkania. Dla jednej osoby wynosi 35 m kw., dla dwóch – 40 m kw.,
trzech – 45 m kw., czterech – 55 m kw., pięciu – 65 m kw., sześciu – 70 m kw.
Limit zwiększa się o dalsze 5 m kw., dla
każdej kolejnej osoby, jeżeli mieszkanie
zajmuje więcej niż sześć osób, a jeśli przebywa w nim niepełnosprawny poruszający
się na wózku lub któremu ze względu
na stan zdrowia potrzebny jest osobny pokój – o 15 m kw.
Dodatek dostanie także rodzina, której
mieszkanie przekroczy normę powierzchni maksymalnie o 30 proc. W wypadku samotnej osoby jest to – 45,50 m kw., dla
dwóch – 52 m kw., dla trzech – 58,50 m kw.,
dla czte rech – 71,50 m kw., dla pię ciu – 84,50, dla sześciu – 91 m kw.
W niektórych wypadkach przekroczenie
powierzchni może wynieść nawet 50 proc.
Dotyczy to tylko tych mieszkań, gdzie powierzchnia kuchni i pokoi w powierzchni
użytkowej tego lokalu nie przekraczają
60 proc.
Ustawa nie pozwala uwzględniać wszystkich wy dat ków po no szo nych na lo kal
(mieszkanie) Zawsze bierze się pod uwagę: opłaty za ciepło, wodę i odbiór nieczystości. Poza tym, gdy chodzi o:
– najemców – czynsz,
– członków spółdzielni oraz najemców
mieszkań spółdzielczych – koszty eksploatacji i remonty.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Ze względu na wiele aspektów rozpatrywanych przy ustaleniu prawa do dodatków
mieszkaniowych zawsze można wniosek
złożyć i zostanie on rozpatrzony przez odpowiednie jednostki w urzędach gmin. Tym
sposobem dowiedzieć się można czy się
należy.
Aby złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy trzeba przedłożyć wymagane dokumenty:
• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę
lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,
• Deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika,
• Dokumenty potwierdzające wysokość
uzyskanych dochodów brutto (przychód
pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i chorobowe) z ostatnich 3-ch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, tj.: zaświadczenie z zakładu pracy, lub
aktualna decyzja rentowa, emerytalna z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub zaświadczenie bądź potwierdzenie na deklaracji wysokości wypłaconych zasiłków
z Powiatowego Urzędu Pracy, lub inne dokumenty świadczące o uzyskanym dochodzie.
• Wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych za miesiąc w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy,
• Dokumenty (zaświadczenie lub oświadczenie) potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek
składa właściciel domu jednorodzinnego,
• W przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu.
Miejsce załatwiania sprawy to Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 18, Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach, ul. Raciborska 369.
Dodatkami mieszkaniowymi w Radlinie zajmuje się Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych – Urzędu Miasta przy ul. Rymera 15 w Radlinie.
W Pszowie Urząd Miasta – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii przy ul.
Pszowskiej 534.
Grudzień 2014 r.

Corazdroższaenergiadajesięnamweznaki

corobićbyoszczędzaćciepło?

J

ak zwykle o tej porze powraca sprawa
ogrzewania mieszkań i oszczędzania
energii cieplnej. Zima – oby była łagodna jak w zeszłym roku – za pasem i jak
zwykle wraz z niskimi temperaturami pojawił się problem ogrzewania, a dokładniej płacenia za ciepło w mieszkaniach.
W długie i zimne wieczory trudno przecenić komfort przebywania we właściwie
ogrzanym pomieszczeniu. Niestety jednak
ciepło kosztuje – i to coraz więcej. Niestety nic nie wskazuje, że ta tendencja ulegnie odwróceniu. Co zrobić, by choć trochę ograniczyć te wydatki?
W oparciu o posiadane dane liczbowe,
wbrew wielu bezzasadnym opiniom, bezspornym jest fakt, iż budynki, opomiarowane podzielnikami kosztów w mieszkaniach mają niższe zużycie energii cieplnej
niż budynki nie wyposażone w te mierniki, co ma bezpośredni wpływ na wysokość
opłat z tytułu centralnego ogrzewania.
We wszystkich budynkach mieszkańcy
mają bezpośredni wpływ na ilość zużytego
ciepła, gdyż na grzejnikach są zabudowane, służące do regulacji temperatury, zawory termostatyczne i tylko częstotliwość
ich używania wpływa bezpośrednio na zużycie ciepła.
W mieszkaniach, gdzie zabudowano podzielniki kosztów, które są pomocniczym
instrumentem przy dokonywaniu rozliczeń
centralnego ogrzewania, każdy mieszkaniec, który poprzez odpowiednie ustawienie zaworu termostatycznego i regulację
dopływu ciepła ma wpływ na ilość zużytego ciepła w swoim mieszkaniu.
Wzrost taryf, szczególnie u niektórych
dostawców powoduje, iż nasze ciepło zaczyna być bardzo drogie i stanowi największą pozycję w opłacie czynszowej
za mieszkanie, stąd jego racjonalne wykorzystanie i kontrola zużycia są bardzo ważne. Przypominamy, o czym wielokrotnie
już pisaliśmy iż konieczność oszczędzania
energii cieplnej i wprowadzenie indywidualnego rozliczania jej zużycia na poszcze-

gólne mieszkania jest zjawiskiem nieuchronnym, gdyż obowiązek taki zawarty został
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej sprzed 2 lat w sprawie efektywności energetycznej, która to
dyrektywa zobowiązuje nasz kraj, aby
do końca 2016 roku wszystkie mieszkania
indywidualnie były opomiarowane, w zależności od możliwości technicznych w liczniki ciepła lub podzielniki kosztów. Pozostały nam więc tylko 2 lata na zrealizowanie
tego obowiązku.
Myśląc o oszczędzaniu na ogrzewaniu
trzeba też pamiętać, że nasze rachunki zależą od zapotrzebowania budynku na ciepło,
np. od jego wieku, stanu i wielkości okien,
liczby ścian zewnętrznych itd. Te czynniki
mają wpływ na to, w jakim tempie i w jakiej
ilości ciepło „ucieka” na zewnątrz. Duże
znaczenie dla gospodarki ciepłem mają okna.
Średnio przyjmuje się, że tracimy przez nie
od 15 do 25% ciepła. Wpływ na wielkość
strat ciepła ma zarówno szczelność okien,

Takjak
w ubiegłymroku
StanisławaTym
w telewizji
namawianas
do oszczędzania
ciepła.
Wartoskorzystać
z jegorad.
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jak i ich powierzchnia. Każdy, kto ma lub
miał stare okna, wie, jak bardzo może wiać
przez szpary. Dlatego uszczelnienie okien
lub wymiana ich na nowoczesne, to zasadny
wydatek.
Wymiana okien jest jednym z najbardziej wymiernych działań przy oszczędzaniu energii. Dzięki temu możemy zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o połowę,
co znacznie przyczynia się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie. Jednak teraz na progu zimy raczej nie podejmiemy
takich kroków, możemy jedynie dobrze
uszczelnić okna.
Straty ciepła ograniczy także zasłanianie
okien po zmroku. grubymi, krótkimi zasłonami czy też żaluzjami (kaloryfery muszą
być odkryte). Na ścianie przy grzejniku
warto zainstalować matę izolacyjną, a w żadnym razie nie zasłaniać grzejnika firanami,
zasłonami, obudowami lub meblami. Im
bardziej grzejnik jest odkryty tym cyrkulacja ciepła w pomieszczeniu jest lepsza.,
Trzeba też pamiętać o tym, że mocno zakurzony grzejnik słabiej oddaje ciepło.
Co poza tym? Specjaliści mają kilka prostych rad, dzięki którym można ograniczyć
swoje rachunki. Dzięki nim nawet bez modernizacji systemu grzewczego czy termoizolacji można obniżyć koszty ogrzewania
w domu lub mieszkaniu. Ale najpierw trzeba
zacząć od zmiany dotychczasowych nawyków dotyczących użytkowania ogrzewania.
Wg specjalistów osoby w wieku do 45
lat najlepiej czują się w pomieszczeniach,
w których temperatura wynosi 19-21°C,
dokończenie na str. 12
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dokończenie ze str. 11
niemowlaki i osoby starsze preferują temperaturę o 1-2 stopnie wyższą. Nocą, gdy
śpimy i jesteśmy zdrowi, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 18°C.
W kuchni, w zależności od wykonywanych
w niej czynności wystarczy 18°C lub 20°C
(gdy, przyrządzamy potrawy mamy dodatkowe źródło ciepła i nie ma potrzeby dogrzewać), natomiast w łazience 22°C, żeby
uniknąć wilgoci, a przede wszystkim czuć
się komfortowo podczas kąpieli.
Określając najodpowiedniejszą temperaturę dla siebie unikniesz niepotrzebnego
przegrzewania swojego mieszkania. Jest to
o tyle istotne, że każdy wzrost temperatury
o 1 stopień daje około 10% wzrostu kosztów ogrzewania!
Starajmy się tak wyregulować zawory termostatyczne tak, aby temperatury w poszczególnych pomieszczeniach dostosować do indywidualnych potrzeb każdego z nas oraz
pory dnia. Ważna jest tutaj temperatura w pomieszczeniu, a nie temperatura grzejnika.
W okresie nocnym, kiedy śpimy, spada
zapotrzebowanie na ciepło. W pustym salonie i pokojach możemy zmniejszyć temperaturę o kilka stopni ustawiając zawór
termostatyczny na niższe wartości.
W przypadku naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu zawór termostatyczny powinien być przykręcony, nie mniej jednak
niż do temperatury 16°C. Wychłodzenie
mieszkania poniżej tej temperatury może
mieć negatywny wpływ na budynek, jego
zawilgocenie i zagrzybienie, wyższe zużycie po powtórnym nagrzewaniu wychłodzonego pomieszczenia.
Długie zasłony, zasłonięte meblami grzejniki i zamontowane na grzejnikach suszarki na ręczniki, bieliznę itp. mogą pochłonąć nawet 20% ciepła!
Grzejnik działa w sposób prawidłowy,
jeżeli umożliwimy swobodny przepływ powietrza wokół niego. Zastawienie meblami grzejnika spowoduje, że będzie on oddawał ciepło do ogrzewanego pomieszczenia
w bardzo ograniczonym zakresie i praktycznie będzie ogrzewał zastawiające go
meble. Zasłonięcie grzejnika zasłoną spowoduje, że ogrzane powietrze będzie praktycznie od razu wywiewane przez nasze
okna (zwłaszcza jeżeli są nieszczelne) i ciepło to zostanie bezpowrotnie stracone, a pokój będzie niedogrzany.
Radzimy więc tak przemeblować pomieszczenia, aby wszystkie grzejniki i zawory termostatyczne były odsłonięte i stosować zasadę „podwijania” firan i zasłon

nad grzejnikami. Jeżeli istnieje taka możliwość, to nad grzejnikami warto zamontować półki. Dzięki temu ciepłe powietrze napływać będzie do środka pokoju
a nie pod sufit.
Ekrany chronią przed bezpośrednim nagrzewaniem ściany przy grzejniku i ucieczką ciepła na zewnątrz. Zwłaszcza, jeśli grzejnik scho wany jest we wnęce, czy li
ściana w tym miejscu jest cieńsza. Ekran
ma za zadanie odbijać promieniowanie cieplne i izolować nie dopuszczając do ogrzewania ściany. Zamontowane za grzejnikami
ekrany, pozwalają zaoszczędzić około 4%
kosztów ogrzewania.
Ważną sprawą jest właściwie wietrzenie mieszkania. Czasami przybiera ono
formy „patologiczne”. Wielokrotnie ubiegłej zimy widzieliśmy na naszych osiedlach otwarte przez wiele godzin okna.
Publikowaliśmy nawet zdjęcia Tymczasem celem wietrzenia pomieszczenia jest
wymiana „zużytego” powietrza na „świeże” i aby uzyskać ten efekt przy zminimalizowaniu strat ciepła (niezależnie praktycz nie od tem pe ra tu ry ze wnętrz nej)
należy:
– odsunąć zasłony i firanki
– 5-10 min przed wietrzeniem zamknąć zawory termostatyczne w wietrzonym pokoju
– otworzyć szeroko drzwi balkonowe lub
okno (najlepiej dwa skrzydła)
– opuścić pomieszczenie na czas wietrzenia (ok. 5 min.), w czasie wietrzenia
zamknąć drzwi do wietrzonego pokoju

– po przewietrzeniu, zamknąć balkon lub
okno
– po około 5 minutach, po zakończeniu
wietrzenia pomieszczenia, otworzyć przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
Ten sposób wietrzenia zapewni nam pełną wymianę powietrza i jednocześnie nie
utracimy ciepła „zmagazynowanego” w ścianach pokoju i meblach.
Nigdy nie uchylajmy więc, nawet lekko
lufcików lub okien na długi okres czasu!
Efekt takiego „wietrzenia” będzie odwrotny; nie tylko nie przewietrzymy w sposób
prawidłowy pomieszczenia, ale jeszcze
do dat ko wo spo wo du je my wy zię bie nie
ścian i wyposażenia, które są znakomitym akumulatorem ciepła. Nagrzanie tak
„wywietrzonego” pomieszczenia wymagać będzie dostarczenia znacznie większej ilości ciepła, ponieważ oprócz konieczności ogrzania „świeżego” powietrza,
będziemy musieli ogrzać także wyziębione ściany i meble.
Zwracajmy uwagę na swoje otoczenie.
Jeśli zauważymy usterki w budynku:
– brak szyb na klatkach schodowych, suszarniach, pralniach, piwnicach
– nie domykające się drzwi wejściowe
– intensywne grzanie grzejników na klatkach schodowych
– ubytki w izolacji instalacji centralnego
ogrzewania jak najszybciej zgłośmy je
do administratora budynku! Nie zapominając jednocześnie, aby samemu zamykać
drzwi i okna na klatkach schodowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW robi co tylko może by oszczędzać energią. Latami, realizowany był pochłaniającym miliony
złotych, program termomodernizacyjny. W obecnej chwili prawie wszystkie budynki naszej spółdzielni są już ocieplone. To daje
wymierne korzyści. Mieszkańcy dzięki temu mogą mniej zużywać ciepła.
Termomodernizacja to jednak tylko jedno z działań podejmowanych przez naszą spółdzielnie. Te drobniejsze, czasami mało spektakularne i widoczne, też przynoszą wymierne efekty, zwłaszcza dla naszych portfeli.
Prowadzona sukcesywnie wymiana drzwi wejściowych i okien w piwnicach i na klatach schodowych też pomaga w oszczędzaniu
ciepła. Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na te najnowocześniejsze, z czujkami ruchu, pozwala z kolei
oszczędzać energię elektryczną
12
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Informuje, że Komornik Sądowy AlEKSAnDRA MIchAlAK-tłOMOK zawiadamia o terminie licytacji mieszkania:
II termin licytacji mieszkania na własnościowym prawie do lokalu lub prawie odrębnej własności
ustalając cenę wywoławczą w wysokości 2/3 wartości mieszkania
Lp.

Adres

Pow.użytkowa

Terminlicytacji

Cenawywoławcza
licytacji

1.

Wodzisław Śl.
os. XXX-lecia PRL 50/10

54,95 m2

20.01.2015 r. godz. 8.30

62.666,67 zł

Bliższychinformacjimożna uzyskaćw KancelariiKomorniczejAleksandryMichalak-Tłomokw WodzisławiuŚl.przy ul.Św.Jana16/504
(tel. 32 455-13-54)lubw SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚl.przy ul.KardynałaStefana Wyszyńskiego 43w dzialewindykacji(tel 32 455-66-86wew. 106lub 112).

Informuje, że Komornik Sądowy PIOtR SzWEDA zawiadamia o terminie licytacji mieszkania:
I termin licytacji mieszkania na własnościowym prawie do lokalu ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 3/4 wartości mieszkania
Lp.

Adres

Pow.użytkowa

Terminlicytacji

Cenawywoławcza
licytacji

1.

Wodzisław Śl.
ul. Plac Zwycięstwa 2/24

25,62 m2

7.01.2015 r. godz. 9.30

33.750,00 zł

Bliższychinformacjimożna uzyskaćw KancelariiKomorniczejMarkaDyrbusiaw WodzisławiuŚl.przy ul.PawłaPośpiecha 2(tel. 32 45552-48)lubw SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚl.przy ul.KardynałaStefana Wyszyńskiego 43w dzialewindykacji(tel 032 455-66-86wew. 106lub 112).

Informujemy, że na wniosek Spółdzieni Mieszkaniowej „ROW” Komornik Sądowy MAREK DYRBUŚ zawiadamia
o terminie licytacji mieszkania:
II termin licytacji mieszkania na własnościowym prawie do lokalu lub prawie odrębnej własności ustalając
cenę wywoławczą w wysokości 2/3 wartości mieszkania
Lp.

Adres

Pow.użytkowa

Terminlicytacji

Cenawywoławcza
licytacji

1.

Wodzisław Śl.
ul. Wojska Polskiego 10/19

38,39 m2

7.02.2015 r. godz. 8.30

46.667,00 zł

Bliższychinformacjimożna uzyskaćw KancelariiKomorniczejAleksandryMichalak-Tłomokw WodzisławiuŚl.przy ul.Św.Jana16/504
(tel. 32 455-13-54)lubw SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚl.przy ul.KardynałaStefana Wyszyńskiego 43w dzialewindykacji(tel 32 455-66-86wew. 106lub 112).

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.
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z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

pos ia da wolne m ie s z k a nia do k upie nia w a t r a k c y jny c h c e na c h
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/16
• Pszów, ul. Juranda 6B/8
• Wodzisław Śl., ul. Przemysława 5/104
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/22
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/38
• Pszów, ul. Traugutta 18b/3

pow. użytk. 45,72 m2 – III piętro 2 pokoje z kuchnią w cenie 60 400,00 zł
pow. użytk. 36,08 m2 – I piętro 2 pokoje z kuchnią w cenie 57 400,00 zł

do nabycia w drodze przetargu
pow. użytk. 31,39m2 – VII piętro
pow. użytk. 53,07m2 – parter
pow. użytk. 36,91m2 – IV piętro
pow. użytk. 64,12m2 – I piętro

1 pokój z kuchnią
3 pokoje z kuchnią
2 pokoje z kuchnią
3 pokoje z kuchnią

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w budynku Zarządu SM „ROW”
Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 biuro obsługi lub telefonicznie 32 456 39 05
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

kRZYŻÓWkaZHaSŁeM

aDReSY
TeLeFOnY
WaŻne
inFORMacJe
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali użytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. busola. 6. ciało płynne. 9.
sześcianki do gry. 10. kondygnacja budynku nad parterem. 11. pomiędzy liczbami
pięć i siedem. 12. rodzaj pędzla. 15. brak,
niedobór. 18. imię żeńskie. 21. trzęsawisko. 22. drzewo wysokogórskie z sosnowatych. 23. osoba, stworzenie. 24. odmiana
złotej rybki. 25. ustalona, ogólnie przyjęta
zasada. 28. kapusta abisyńska. 32. pierwiastek z lantanowców o symbolu Sm. 34. niejedna śpiewana w okresie świąt Bożego Narodzenia. 35. sporysz. 36. dwanaście sztuk. 37.
widowisko ludowe o narodzeniu Chrystusa,
szopka, jasełka. 40. miękka tkanina błyszcząca po prawej stronie. 43. muza poezji
miłosnej. 46. trick. 47. błyszcząca ozdoba
choinkowa. 48. wyspy koralowe. 49. pomieszczenie, część domu. 50. miniaturowa
stajenka wystawiana na ołtarzach w okresie
Bożego Narodzenia.
Pionowo: 2. gatunek topoli. 3. woda o wartkim nurcie. 4. w dal, wzwyż lub o tyczce. 5.
mała oś. 6. milczenie. 7. naturalna żywica
z drzewa kanarecznika. 8. choroba oczu, ka-
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tarakta. 13. uroczysta wieczerza w przeddzień świąt Bożego Narodzenia. 14. drzewko iglaste przybierane na zbliżające się święta. 15. roślina uprawna z dyniowatych. 16.
napisana liczba. 17. strach, lęk. 19. srebrzystobiały metal o symbolu Lu. 20. krótka
wzmianka w prasie. 26. łąka w zakrętach
wijącej się rzeki. 27. nie dla wegetarianina
na obiad. 29. w cyrku. 30. szereg półek. 31.
podręczny zeszyt. 32. lubieżnik, rozpustnik. 33. ciecz oleista, pozostałość po destylacji ropy naftowej. 37. wkręcamy go do podkowy. 38. bruzda, wyżłobienie. 39. drobiazg,
drobny element. 41. miarowość, rytm. 42.
zabytek przeszłości. 44. najdrobniejsza część
pierwiastka. 45. typ lasu z przewagą olszy.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Jaki
gospodarz taki dom”. Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:
Reis Waldemar, Stanowska Krystyna,
WojteczekBarbara.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENT RUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. (32) 729 10 40
czynna: wtorki i piątki od 13.00 do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Centrum – (0) 607 041 129
• Administracja XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki – (0) 601 857 402,
• Administracja Rydułtowy – (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.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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