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Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”
Jan�GRa�bO�Wiec�ki Wieści�z�„pierwszej�ręki”

Dzię�ku�jąc�za za�ufa�nie,
my�śląc�o przy�szło�ści

Jak ten czas le ci... ani obej rze li śmy
się i zno wu je ste śmy na pro gu

zi my, przed na mi Świę ta i No wy Rok.
Jak zwy kle jest to też czas do bry do pod -
su mo wań i re flek sji, a oka zja jest ku te -
mu zna mie ni ta, gdyż rok, któ ry mi nął
był cza sem szcze gól nym. W tym ro ku
na sza spół dziel nia ob cho dzi ła ju bi le usz 90
lat ist nie nia. Wspól nie w na szym spół -
dziel czym gro nie cie szy li śmy się z tej
rocz ni cy. Na prze strze ni tych lat ma my
prze cież nie ma ło do ko nań i wie lo let nią
tra dy cję. Szczy ci my się osią gnię ty mi suk -
ce sa mi, z te go że trwa my i pra cu je my
przez ty le lat, z te go, że do ce nia ją nas in -
ni i co raz otrzy mu je my wy róż nie nia
za na sze wy trwa łe, upar te dzia ła nia
na rzecz miesz kań ców.

My ślę, że 90 lat pra cy, wy si łek i do ko -
na nia po ko leń, któ re są za na mi, a tak że,
a mo że przede wszyst kim, na sze dzi siej -
sze do ko na nia, dzię ki ju bi le uszo wi, me -
dial nym prze ka zom, na szym licz nym im -
pre zom oko licz no ścio wym, do tar ły
do ty się cy lu dzi w na szych mia stach,
gdzie dzia ła my oraz do ca łe go re gio nu
a na wet kra ju. 

Na sza spół dziel nia jest ży wym przy -
kła dem, że pol skie spół dziel nie są czę -
sto ko łem ra tun ko wym dla wie lu lu dzi.
Da ją pra cę i środ ki na utrzy ma nie ro dzi -
ny. Bez ta kich spół dziel ni pro ble my spo -
łecz ne w kra ju by ły by po waż niej sze,
a licz ba wy klu czo nych spo łecz nie da le -
ko więk sza.

Ta ka spół dziel nia jak na sza, po sia da -
ją ca klu by, świe tli ce, bo iska spor to we
tęt ni ży ciem, a wie lość ini cja tyw i ofert
jest ad re so wa na do dzie ci i mło dzie ży,
do hob by stów, do mi ło śni ków spor tu
i re kre acji, do lu dzi pra cy i do se nio rów
co jest też na szą si łą. Ofer ta na szej spół -
dziel ni jest na praw dę sze ro ka, a de ter -
mi na cji, zro zu mie nia i go to wo ści nie -
sie nia po mo cy lu dziom słab szym, nam
spół dziel com ni gdy nie za brak nie. Dzię -
ki też oso bom, któ rzy z na mi na co
dzień współ pra cu ją i za to je ste śmy im
wdzięcz ni. 

Ten aspekt spo łecz ny jest jak że waż -
ny, ale waż ny jest tak że wy miar eko no -
micz ny, or ga ni za cyj ny na szych dzia łań.
Cie szy, że ta sfe ra na szej dzia łal no ści,
na sze do ko na nia, w tym za kre sie po dob -

nie jak w la tach ubie głych, zo sta ły do -
strze żo ne, a tak że co pod kre ślam z du -
mą, na gro dzo ne.

W tym ro ku pod czas uro czy stej ga li
fi na ło wej I edy cji Ogól no pol skie go Pro -
gra mu Pro mo cji Go spo dar czej w War -
sza wie ode bra łem ty tuł „Li der Za rzą -
dza nia Nie ru cho mo ścia mi 2014”
przy zna ny na szej Spół dziel ni przez re -
dak cję Ma ga zy nu Go spo dar cze go Fak -
ty. Jest to ko lej na na gro da, któ rą otrzy -
ma li śmy, my spół dziel cy, w cią gu dość
krót kie go okre su. Tym ra zem wy róż -
nie nie to przy zna ne zo sta ło za „pro�fe�-
sjo�nal�ne�ad�mi�ni�stro�wa�nie�i za�rzą�dza�-
nie� nie�ru�cho�mo�ścia�mi.� Ofe�ro�wa�nie
sta�łe�go� i peł�ne�go�do�stę�pu�do wie�dzy
za�rów�no�prak�tycz�nej�jak�i teo�re�tycz�-
nej� za�trud�nio�nych� pra�cow�ni�ków,
a tak�że� za wie�dzę� i do�świad�cze�nie
z za�kre�su� utrzy�ma�nia� tech�nicz�ne�go
nie�ru�cho�mo�ści,�o czym�świad�czy�za�-
kres� i ja�koś� wy�ko�ny�wa�nych� ro�bót.
Szcze�gól�ne�uzna�nie�otrzy�ma�no�za pro�-
fe�sjo�nal�ne�po�dej�ście�do świad�cze�nia
usług� za�rzą�dza�nia� nie�ru�cho�mo�ścia�-
mi�po�przez�czyn�ny�udział�w funk�cjo�-
no�wa�niu� spół�dziel�ni� po�przez� do�sto�-
so�wa�nie� świad�czo�nych� usług� do
po�trzeb�i wy�mo�gów�człon�ków�i miesz�-
kań�ców,�a przede�wszyst�kim�za bie�-
żą�cy� i bez�po�śred�ni�kon�takt�z miesz�-
kań�ca�mi.”

Na pew no ty tuł LI DE RA jest na gro dą
za na szą sys te ma tycz ną, ogrom ną, rze -
tel ną pra cę, któ rą wy ko nu je my na co
dzień. Na pew no rów nież da ły znać o so -
bie la ta do świad czeń, któ re owo cu ją te -
raz pro fe sjo na li zmem pre fe ro wa nych
przez nas dzia łań i roz wią zań. Jest to za -
słu ga nie tyl ko osób pra cu ją cych w spół -
dziel ni ale też wszyst kich miesz kań ców,
któ rzy na co dzień dzie lą się z na mi spo -
strze że nia mi uwa ga mi, kry ty ką, któ ra
mo ty wu je do wzmo żo ne go dzia ła nia. Nie
by ło by tej na gro dy bez udział miesz kań -
ców pra cu ją cych w or ga nach sa mo rzą -
do wych spół dziel ni, któ rzy po świę ca jąc
swój czas i są rów nież współ au to ra mi
te go suk ce su.

Z pew no ścią utrzy my wa nie spół dziel -
ni w do brej kon dy cji fi nan so wej i suk ce -
syw ne pod no sze nie stan dar dów za miesz -
ka nia po przez pro wa dza ne mo der ni za cje

i re mon to we są do strze ga ne przez oso by
za miesz ka łe w na szych za so bach jak
i nie za leż ne jed nost ki oce nia ją ce i we ry -
fi ku ją ce dzia łal ność go spo dar czą. W na -
szych bu dyn kach na bie żą co wpro wa -
dza ne są no we tech no lo gie, przez co
nie ustan nie pod no si się ich stan dard tech -
nicz ny, użyt ko wy a tak że es te tycz ny.
Dzię ki od no wie niu ele wa cje bu dyn ków
na bra ły cha rak te ru i dziś są wi zy tów ką
na szej spół dziel ni.

I tak co dzien ną pra cą udo wad nia my,
że po tra fi my od waż nie sta wiać czo ła wy -
zwa niom, ja kie na rzu ca tem po prze mian
go spo dar czych, a tak że wy ma ga niom ty -
się cy lu dzi za miesz ku ją cych na sze za so -
by miesz ka nio we. Ta kie po dej ście po -
zwa la nam spo koj nie pa trzeć w przy szłość,
dbać o roz wój i umac nia nie na szej Spół -
dziel ni na ryn ku go spo dar czym. Dla te go
sa tys fak cje zwią za ne z otrzy ma nym ty -
tu łem i in ny mi wy róż nie nia mi sta ją się
in spi ra cją do po dej mo wa nia ko lej nych
dzia łań na rzecz roz wo ju za rzą dza nej
przez nas Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW”. 

Na ko niec chciał bym po dzie lić się oso -
bi stą re flek sją: wśród�te�go�rocz�nych�wy�-
róż�nień,�dla�mnie�wy�jąt�ko�wo�szcze�gól�-
nych,� jest� wy�bra�nie� mnie� po�now�nie,
pod�czas� nie�daw�nych�wy�bo�rów� sa�mo�-
rzą�do�wych,�do Ra�dy�Miej�skiej�w Wo�-
dzi�sła�wiu� Ślą�skim.� Ob�da�rzo�no� mnie
za�ufa�niem,� do�ce�nio�no,� tym� gło�sem
wrzu�co�nym�do urny,�mo�ją�pra�cę�i mo�-
je� wy�sił�ki� na rzecz� zmian� w na�szym
mie�ście,� na�sze�go� oto�cze�nia,� gdyż� bez

dokończenie na str. 4
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Zmy ślą o na szych miesz kań cach 2 la ta
te mu wpro wa dzi li śmy sys tem e -kar to -

te ka aby uła twić do stęp do sa mo dziel nej
ana li zy sta nu roz li czeń, zo bo wią zań i wpłat
z ty tu łu użyt ko wa nia miesz ka nia przy wy -
ko rzy sta niu łą czy in ter ne to wych. Sys tem 
e -kar to te ka oka zał się du żym suk ce sem na -
szej spół dziel ni uła twia ją cych ży cie jej człon -
kom. W pro sty spo sób w do wol nym cza sie
i miej scu moż na do ko nać spraw dze nia i ana -
li zy kosz tów utrzy ma nia miesz ka nia. Znacz -
nie skra ca to czas po zy ski wa nia nie zbęd -
nych in for ma cji. Sys tem – co po twier dzi ło
już 2 la ta do świad czeń – jest cał ko wi cie
bez piecz ny, a przy ję te roz wią za nia gwa ran -
tu ją wy so ki po ziom ochro ny da nych oso bo -
wych. 

Oso by ko rzy sta ją ce z e -kar to te ki zwy kle
swe czyn sze za miesz ka nia pła cą rów nież
po przez in ter net ma jąc kon ta on li ne w ban -
kach. Spo sób ten po zwa la wy eli mi no wać
z uży cia tra dy cyj ną pa pie ro wą ksią żecz kę
miesz ka nio wą. Sta je się ona zbęd na, w przy -
pad ku prze pro wa dza nia ope ra cji bez go -
tów ko wych bez uży wa nia dru ków pa pie -
ro wych. W związ ku z tym pro si my
o in for ma cję, czy po trze bu je cie Pań stwo
jesz cze ksią żecz kę czyn szo wą?

Pro si my o od po wiedź na to py ta nie i wte -
dy bę dzie my wie dzieć kto chce, a kto nie
chce roz li czać się w sta ry spo sób. 

Ko rzy sta jąc z oka zji po raz ko lej ny za -
chę ca my do ko rzy sta nia z tak no wo cze -
sne go, bez piecz ne go i spraw dzo ne go bez -
po śred nie go roz wią za nia ja kim jest sys tem
e -kar to te ka.

Oso by po sia da ją ce kom pu te ry z do stę pem
do in ter ne tu za chę ca my do od wie dze nia Biu -
ra Ob słu gi Klien ta z sie dzi bą w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim przy ul. Kard. St. Wy szyń skie -
go 43 w ce lu ode bra nia iden ty fi ka to ra oraz
ha sła do stę pu do wła snej kar to te ki.

Za pra sza my w go dzi nach od 8:00
do 14:00, a w po nie dział ki do 16:00. Wów -
czas to bę dą Pań stwo mie li moż li wość
prak tycz ne go za po zna nia się z funk cjo no -
wa niem e -ka to te ki, ko rzy sta jąc z po mo cy
pra cow ni ka dzia łu ob słu gi klien ta w ce lu
do ko na nia pierw sze go lo go wa nia.

Kli ka jąc w po niż szy link zo sta ną Pań -
stwo prze kie ro wa ni na stro nę lo go wa nia
do e -kar to te ki:

https://www.e�-kar�to�te�ka.com.pl/�
lub

https://www.e�-kar�to�te�ka.pl/

czy�e-kartoteka�zastąpi
tradycyjną�książeczkę

czynszową?

wąt�pie�nia� je�ste�śmy� rów�nież� czę�ścią
mia�sta.�To,�że�mo�gę�w imie�niu�na�szych
miesz�kań�ców� w dal�szym� cią�gu� zgła�-
szać� uwa�gi� spo�strze�że�nia� i ocze�ki�wa�-
nia,�a co�naj�waż�niej�sze�czu�wać�nad ich
re�ali�za�cją� jest�dla�mnie�nie� tyl�ko�wy�-
róż�nie�niem� ale� też� zo�bo�wią�za�niem.
Chciał�bym�w tym�miej�scu�ser�decz�nie
po�dzię�ko�wać�mo�im�wy�bor�com,�któ�rzy
tym� de�mo�kra�tycz�nym� ak�tem� po�par�li
mo�ją�kan�dy�da�tu�rę.�Chciał�bym�za�pew�-
nić� wszyst�kich�Wo�dzi�sła�wian,� że� tak
jak� do�tąd� nie� za�wio�dę� po�wie�rzo�ne�go
mi�za�ufa�nia,�że�mo�ja�obec�no�ści�w Ra�-
dzie�Mia�sta�bę�dzie�przy�no�si�ła�wy�mier�-
ne,�po�zy�tyw�ne�efek�ty,�że�za�wsze�prio�-
ry�te�tem� bę�dzie� dla� mnie� do�brze
wy�ko�na�na� pra�ca� na rzecz� mia�sta
i miesz�ka�ją�cych� tu� lu�dzi.�Ale� za�wsze
na ser�cu� bę�dzie� le�żeć�mi� do�bro� osób
za�miesz�ka�łych�w za�so�bach�na�szej�spół�-
dziel�ni,�bo�to�prze�cież�jest�nasz�wspól�-
ny�dom,�a o dom�do�bry�go�spo�darz�za�-
wsze� dba.� Wzru�szo�ny,� jesz�cze� raz
dzię�ku�je.�

Sza�now�ni�Miesz�kań�cy!
Niech�mi�wol�no�bę�dzie�w tym�miej�scu

pod ko�niec� ro�ku,� rów�nież� po�dzię�ko�wać
oso�bom�dzia�ła�ją�cym�w or�ga�nach�sa�mo�-
rzą�do�wych� spół�dziel�ni� i wszyst�kim�oso�-
bom�za�miesz�ka�łym�na na�szych�za�so�bach,
któ�rzy�na co�dzień�swą�po�sta�wą,�za�an�ga�-
żo�wa�niem� i bez�po�śred�nim� dzia�ła�niem
przy�czy�ni�li� się� do wszyst�kich� suk�ce�sów
osią�gnię�tych�w ro�ku� ju�bi�le�uszo�wym� jak
i w la�tach�po�przed�nich.�
W ocze�ki�wa�niu�na zbli�ża�ją�ce�się�Świę�-

ta� Bo�że�go� Na�ro�dze�nia� i No�wy� Rok� że�-
gna�jąc�mi�nio�ne�mie�sią�ce�i pe�łen�na�dziei
spo�glą�da�nia� w przy�szłość� pra�gnę� aby
Pań�stwa�prze�ży�cia�i nie�po�wta�rzal�ne�świą�-
tecz�ne� chwi�le� upły�nę�ły�w po�ko�ju� i wza�-
jem�nej�bli�sko�ści.�Ży�czę� rów�nież�wszyst�-
kim� du�żo� zdro�wia,� po�go�dy� du�cha,
speł�nie�nia� wszyst�kich� ma�rzeń� i wie�lu,
wie�lu�suk�ce�sów.�
Na stro�nach� na�szej� ga�ze�ty� są� za�pro�-

sze�nia�na na�sze�ostat�nie�w tym�ro�ku�uro�-
czy�sto�ści�ju�bi�le�uszo�we�tj.�kon�cert�ko�lęd,
za�ba�wę�w Syl�we�stro�wą�i nie�po�wta�rzal�ny
po�kaz�sztucz�nych�ogni.�

Ser�decz�nie�za�pra�szam

dokończenie ze str. 3

Dzię�ku�jąc
za za�ufa�nie...
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Wzru�sza�ją�ce�spo�tka�nie�w przed�szko�lu

Ro�we�rek�dla�Zo�si

Wpią tek, 5 grud nia, w Przed szko lu nr 19 w Wo dzi sła wiu Ślą skim
od by ła się mi ła i wzru sza ją ca uro czy stość. Pre zes Jan Gra bo -

wiec ki wrę czył nie sa mo wi ty pre zent nie sa mo wi tej oso bie, po god nej,
we so łej dziew czyn ce Zo si Krzy żak. Zo sia sta ła się wła ści ciel ką wspa -
nia łe go ro wer ka, a do dat ko wo w tym po prze dza ją cym świę te go Mi ko -
ła ja dniu, za baw ki i sło dy cze. 

Spo tka nie w przed szko lu by ło czę ścią ak cji, któ rą w tym ro ku roz -
po czę ła Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW we współ pra cy z Fun da -
cją Eco Te xtil. Spół dziel nia udo stęp nia miej sca na cha rak te ry stycz -
ne żół te kon te ne ry na uży wa ną odzież na le żą ce do Fun da cji.
Z pie nię dzy ze zbiór ki tych rze czy ku po wa ne są ro wer ki do re ha bi li -
ta cji dzie ci z nie peł no spraw no ścią. Eco Te xtil zde cy do wa ła się ufun -
do wać ro we ry, wy bór dzie ci po zo sta wia jąc na szej spół dziel ni. 

Już w tym ro ku, o czym pi sa li śmy w na szej ga ze cie, ta ki pre -
zent – spe cjal ne trój ko ło we ro we ry re ha bi li ta cyj ne – otrzy ma li 9-let ni
Pa weł Si kor ski i 13-let ni Pa -
weł Ra siń ski. Chłop cy są nie -
peł no spraw ni. Ro we ry po mo -
gą im głów nie w re ha bi li ta cji
nóg. Te raz po dob ny ro wer
otrzy ma ła Zo sia Krzy żak. Ko -
lej ne cze ka ją na swo ich wła -
ści cie li.

Po wrę cze niu ro wer ka głow -
nej bo ha ter ce dnia, Pre zes Gra -
bo wiec ki z ko szem peł nym
sło dy czy wraz z po moc ni ka -
mi Mi ko ła ja od wie dził wszyst -
kie gru py przed szko la ków i ob -
da ro wał ma lu chy sło dy cza mi
i upo min ka mi. 
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cZYnSZ�–�co�to�jest�
i�ile�za�niego�płacimy

Od bie rasz ra chu nek za miesz ka -
nie, a tam wi dzisz: eks plo ata cja bie -
żą ca, fun dusz re mon to wy, wie czy -
ste użyt ko wa nie grun tu… Czy�tasz
i włos�ci�się�je�ży – na co�wła�ści�wie
idą�co�mie�siąc�mo�je�pie�nią�dze�i dla�-
cze�go�tak�du�żo!?

Na po cząt ku wy ja śnij my sło wo
„CZYNSZ” tak po pu lar ne i bu dzą ce
wie le kon tro wer sji. Zgod nie z ko dek -
sem cy wil nym „czynsz” to kwo ta, ja -
ką na jem ca (czy taj miesz�ka�niec) zo -
bo wią zu je się pła cić wy�naj�mu�ją�ce�mu
lo�kal (czy taj za�rzą�dza�ją�ce�mu�lo�ka�-
lem�miesz�kal�nym) za pra wo do ko -
rzy sta nia z nie go. A za tem praw dzi -
wy czynsz pła cą więc wy�naj�mu�ją�cy
po kój, miesz ka nie, biu ro, sklep itp.
od wła ści cie la ka mie ni cy, biu row ca,
dom ku jed no ro dzin ne go, TBS -u, za -
kła du pra cy czy gmi ny. Nie do ty czy
to człon ków i miesz kań ców spół dziel -
ni z uwa gi na fakt, że miesz kań cy
wno szą opła ty z ty tu łu użyt ko wa nia
lo ka lu do wy so ko ści kosz tów ja kie
z te go ty tu łu są po no szo ne. I to jest
istot na róż ni ca.

Opła ty za miesz ka nie w spół dziel -
ni nie są więc „czyn szem”, choć
zwy cza jo wo tak się je na zy wa. Pła -
ci się tyl ko „opła�ty� miesz�ka�nio�-
we”, któ re dzie li się na dwie gru py:

– skład ni ki za leż ne od spół dziel ni
sta no wią ce wa ha ją się od 27%
do 35% opła ty

– skład ni ki nie za leż ne od spół -
dziel ni sta no wią ce wa ha ją się od 73%
do 65% opła ty.

Gdy by przy jąć, że miesz kań cy
i człon ko wie wpła ca ją do spół dziel -
ni tyl�ko�opła�ty,�na któ�rych�wy�so�-
kość�wpływ�ma�za�rzą�dza�ją�cy�spół�-
dziel�nią� czy�li� opła ty za leż ne to,
miesz kań cy za pła ci li by śred nio:
–� w mie�ście� Wo�dzi�sław� Ślą�ski
3,78�zł/m2/mie�siąc,�czy�li�za oko�ło
50�m2 –�189,00�zł/mie�siąc
–� w mie�ście� Ra�dlin 3,78� zł/m2

/mie�siąc,� � czy�li� za oko�ło 50� m2

–�189,00�zł/mie�siąc

–�wmie�ście�Pszów 3,89�zł/m2/mie�-
siąc,�czy�li�za oko�ło 50�m2 –�194,50
zł/mie�siąc
–� w mie�ście� Ry�duł�to�wy 3,99
zł/m2/mie�siąc,�czy�li�za oko�ło 50�m2

–�199,50�zł/mie�siąc

Obec nie otrzy my wa ny wy druk
z opła tą za opła ty miesz ka nio we za -
wie ra po nad 10 skład ni ków. 

Na ich�kwo�tę
skła�da�ją�się
eks�plo�ata�cja,�czy�li:

•�kosz�ty�ad�mi�ni�stra�cji�i za�rzą�dza�-
nia,�
•� okre�so�we� prze�glą�dy� tech�nicz�ne

bu�dyn�ków� prze�wi�dzia�ne� w Pra�wie
bu�dow�la�nym,
•� � koszt� prą�du� zu�ży�te�go� w czę�-

ściach� wspól�nych� tj.� klat�ki� scho�-
do�we,�wej�ścia�do bu�dyn�ków,�piw�-
ni�ce�itp.,
•�kosz�ty�utrzy�ma�nia�czy�sto�ści�i po�-

rząd�ku�nie�ru�cho�mo�ści�wspól�nej,�
•�kosz�ty�ubez�pie�cze�nia�bu�dyn�ków
•�kon�ser�wa�cje�elek�trycz�ne�i ogól�-

no�bu�dow�la�ne�czę�ści�wspól�nych�oraz
cią�gów�pie�szo�-jezd�nych,�te�re�nów�zie�-
lo�nych,�a tak�że�in�sta�la�cji�cen�tral�ne�-
go� ogrze�wa�nia,� cen�tral�nie� cie�płej
wo�dy,�sta�cji�wy�mien�ni�ków�i p.poż
•�kosz�ty�po�no�szo�ne�z ty�tu�łu�de�wa�-

sta�cji�nie�ru�cho�mo�ści.

Odpis�na�fundusz�remontowy�czyli:
•  Usta wa o spół dziel niach
miesz ka nio wych na�ka�zu�-
je two rze nie fun du szu re -
mon to we go, a ich miesz -

kań cy mu szą pła cić za licz ki
mie sięcz ne na ten fun dusz. Wspól -
no ty miesz ka nio we choć nie ma ją
ta kie go obo wiąz ku, to z re gu ły to
ro bią, gdyż re mont bu dyn ku, mi mo
że ro bi się go raz na kil ka lat, to jest
z re gu ły bar dzo kosz tow ny. Ła twiej
jest ta ką su mę uzbie rać przez la ta,
niż wy ło żyć jed no ra zo wo, gdy trze -
ba np. na pra wić dach, bo ka pie lu -

dziom na gło wy, al bo do cie plić bu -
dy nek (tzw. ter mo mo der ni za cja). 

Nie za leż ne skład ni ki opła ty
za miesz ka nie to M� E D I A

na któ re za rzą dza ją cy spół -
dziel nią nie�ma�wpły�wu,
a je dy nie są�po�bor�cą�tych
opłat� i tyl ko prze ka zu ją

je do instytucji zewnętrznych  i na -
le żą do nich:

cen tral ne ogrze wa nie – za licz ka,
– pła ci się przez ca ły rok, mi mo

że z ogrze wa nia ko rzy sta się przez
kil ka mie się cy w ro ku. Po wód jest
pro sty – opła ty za c.o. są wy so kie.
Pła cąc je co mie siąc, od czu wa się
je mniej bo le śnie.  

Uwa�ga! Je śli miesz ka nie jest opo -
mia ro wa ne, to opła ty, któ re wi dzisz
na ra chun ku, wy ni ka ją ze wska za -
nia licz ni ków (wo da, cie pło). Je śli
nie – to są to kwo ty zry czał to wa ne,
za leż ne np. od licz by osób miesz -
ka ją cych w bu dyn ku bądź wiel ko -
ści miesz ka nia. 

Opła ta usta la na jest na pod sta wie
po no szo nych kosz tów cen tral ne go
ogrze wa nia, wy ni ka ją cych z ilo ści
zu ży tych GJ. Ce ny usta la ne są przez
do staw cę cie pła i za twier dza ne przez
URE. Staw ka opłat za cen tral ne
ogrze wa nie sta no wi za licz kę, któ ra
pod le ga roz li cze niu po za koń cze -
niu 12 mie sięcz ne go okre su roz li -
cze nio we go. 

Opła ta sta ła za cen tral ne ogrze -
wa nie i pod grza nie cen tral nie cie -
płej wo dy, czy li opła ta za kon ser -

wa cję ko tłow ni, in sta la cji
i sie ci prze sy ło wych, któ -
re opła ca ne są przez ca -
ły rok; usta la na jest ona

na pod sta wie po no szo nych kosz tów
mo cy za mó wio nej okre ślo nej w MW.
Ce ny usta la ne są przez do staw cę
cie pła za twier dza ne przez URE.
Kosz ty roz li cza ne są od ręb nie dla
każ de go bu dyn ku pro por cjo nal nie
do m2 lo ka lu. War to zwró cić uwa -
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Wan�dal�i zło�dziej�uka�ra�ny
Dzię ki zgo dzie są du mo że my z imie nia i na zwi ska

przed sta wić ko lej ne go wan da la, a wła ści wie dość
wy ra cho wa ne go zło dzie ja, któ ry krad nąc dla zy sku
nisz czył tez w bez myśl ny spo sób na sze wspól ne
mie nie. 

28-let ni Mi�chał�Sa�sim od czerw ca do paź dzier ni -
ka 2013 ro ku z kla tek scho do wych blo ków Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej ROW nr 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16
przy uli cy Prze my sła wa w Wo dzi sła wiu Ślą skim dzia -
ła jąc z pre me dy ta cja ukradł w krót kich od stę pach cza -
su 69 sztuk za wo rów od hy dran tów i 63 sztu ki prą -

dow nic wod nych. War tość skra dzio nej ar ma tu ry prze -
kro czy ła su mę 9800 zł.

Uję ty przez po li cję sta nął przed Są dem Re jo no -
wym w Wo dzi sła wiu Ślą skim, któ ry ska zał go
na 10 mie się cy po zba wie nia wol no ści, wa run ko wo
za wie sza jąc ka rę na okres 3 lat. Oskar żo ny mu si
rów nież na pra wić po nie sio ną szko dę i za pła cić Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej ROW pra wie 10.000 zł.

Sąd orzekł rów nież trzy krot ne po da nie do pu -
blicz nej wia do mo ści w na szej ga ze cie sen ten cji
wy ro ku.

gę, że z chwi lą roz po czę cia ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ków Za rząd wy -
stę pu je do o staw cy cie pła o zmniej -
sze nie mo cy za mó wio nej.
Zmniej sze nie za okres 10 lat wy no -
si 9,974 MW, tj. o 45%, co nie ozna -
cza, że o ty le zmniej szy ły się opła -
ty lo ka to rów, po nie waż cią gle
wzra sta ją ce ce ny „po że ra ją” oszczęd -
no ści.

Wy wóz nie czy sto ści sta łych
Obec nie opła ty za od pa -
dy ko mu nal ne są usta lo ne
przez Ra dę Miej ską w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim, Pszo -

wie, Ra dli nie i Ry duł to wach i obo -
wią zu ją staw ki opłat usta lo ne przez
te Gmi ny.

Do sta wę zim nej wo dy
i od pro wa dza nie ście ków
– za licz ka

Ce na 1 m sześć. jest usta -
la na raz� do ro�ku przez
ra dę gmi�ny i trze ba ją
wpro wa dzić bez� moż�li�-

wo�ści�ne�go�cja�cji.
Opła ta za licz ko wa usta la na jest
na pod sta wie wiel ko ści zu ży cia m3

wo dy w po przed nim okre sie roz li -
cze nio wym, któ ry wy no si pół ro ku
oraz ce ny usta la nej przez Wo do cią -
gi Miej skie. Po za koń cze niu okre su
roz li cze nio we go róż ni ca mię dzy zu -
ży ciem fak tycz nym (na pod sta wie
od czy tów wo do mie rzy) a wy so ko -
ścią wnie sio nych za li czek jest roz -
li cza na in dy wi du al nie z użyt kow -
ni ka mi po szcze gól nych lo ka li. 

Po da tek od nie ru cho mo ści
i opła ta za użyt ko wa nie wie czy ste.

Wy so kość opłat usta -
la na jest przez Ra dę
Miej ską. W przy pad ku
miesz kań lo ka tor skich

i wła sno ścio wych po da tek jest pła -
co ny w czyn szu za po śred nic twem
Spół dziel ni, któ ra na stęp nie wpła ca
go do Urzę du Mia sta. Ina czej sy tu -
acja wy glą da w przy pad ku miesz -
kań o od ręb nej wła sno ści. Tu taj każ -
dy wła ści ciel ta kie go miesz ka nia
sam pła ci po da tek od nie ru cho mo -
ści do Urzę du Mia sta w za leż no ści
od wiel ko ści miesz ka nia i udzia łu
w grun cie. Na to miast do Spół dziel -
ni w czyn szu pła ci wie czy ste użyt -
ko wa nie oraz po da tek od nie ru cho -
mo ści od po zo sta łych grun tów
i po miesz czeń sta no wią cych mie -
nie Spół dziel ni.
Ko�rzy�sta�nie� z miesz�ka�nia� jak
z każ�de�go� in�ne�go� lo�ka�lu� w każ�-
dej�in�nej�nie�ru�cho�mo�ści�wią�że�się
z obo�wiąz�kiem�po�kry�wa�nia�opłat
zwią�za�nych� z je�go� eks�plo�ata�cją
i użyt�ko�wa�niem.�Wiel�kość�opła�ty
za po�szcze�gól�ne� miesz�ka�nie� czy
lo�kal�w za�sad�ni�czej�czę�ści�uza�leż�-
nio�na�jest�od po�nie�sio�nych�kosz�-
tów�zwią�za�nych�z da�ną�nie�ru�cho�-
mo�ścią� oraz� od sa�mych
miesz�kań�ców, któ re moż na ob ni -
żyć po przez ra cjo nal ne ko rzy sta nie
z me diów. Ze stro ny spół dziel ni
wy ko na no w więk szo ści bu dyn ków
ter mo mo der ni za cję, a przy tym
zmniej szo no za po trze bo wa nie na cie -
pło do sto so wu jąc ja do no wych

norm, prze pro wa dzo no re gu la cję
za wo rów ter mo sta tycz nych, wy mie -
nio no okna i drzwi wej ścio we do bu -
dyn ków, do ko nu je się wy mia ny
oświe tle nia na le do we i z czuj ką
ruch. To wszyst ko co moż na zro bić
ze stro ny za rzą dza ją ce go nie ru cho -
mo ścią, aby ob ni żyć koszt utrzy -
ma nia bu dyn ku zo sta ło zro bio ne
resz ta uza leż nio na jest od osób ko -
rzy sta ją cych z po szcze gól nych
miesz kań. A za tem:

Cen�tral�ne�ogrze�wa�nie�moż�na�za�-
osz�czę�dzić�po�przez:

• do sto so wa nie tem pe ra tu ry
w miesz ka niu do wła snej ak tyw -
no ści ży cio wej i po ry dnia gdyż
zmniej sze nie tem pe ra tu ry o 1 sto -
pień wię cej po wo du je spa dek kosz -
tów o 6%

• wietrz krót ko ale in ten syw nie
i za kręć wów czas re gu la tor tem pe -
ra tu ry

• Nie za sła niaj grzej ni ków gru by -
mi za sło na mi bo za trzy mu ją cie pło.

Wo�dę� moż�na� za�osz�czę�dzić� po�-
przez:

• za mon to wa nie ba te rii z dwo ma
po krę tła mi na jed no uchwy to we
z moż li wo ścią usta wie nia tem pe ra -
tu ry wo dy co ogra ni czy jej wy pływ

• zwra caj uwa gę na prze cie ki ze
spłucz ki czy ba te rii

Wy�wóz�nie�czy�sto�ści�sta�łych�tzw.
śmie�ci:

• se gre guj, bę dzie ta niej.
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Wspa�nia�ła�za�ba�wa
w Dniu�Gór�ni�ka

Choć w Wo dzi sła wiu Ślą skim nie wy do by -
wa się już wę gla, to lu dzi, któ rzy pra co wa li
w ko pal niach, w mie ście nie bra ku je. O zbli ża -
ją cym się Dniu Gór ni ka pa mię ta ła Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa ROW i zor ga ni zo wa ła ob -
cho dy te go świę ta. 

Bar bór ka or ga ni zo wa na przez Spół dziel nię
od by ła się już po raz dru gi i wszyst ko wska zu -
je ze sta nie się ona im pre zą wra sta ją cą w gór -
ni czą tra dy cję na szych osie dli. 

W dzień pa tron ki gór ni cze go tru du świę tej
Bar ba ry roz po czę to tra dy cyj nie mszą w ko -
ście le św. Her ber ta na osie dlu XXX -le cia PRL,
na któ rą licz nie sta wi li się gór ni cy, eme ry ci pa -
mię ta ją cy jesz cze zło te cza sy pol skie go prze -
my słu wy do byw cze go na Ślą sku i mło dzi adep -
ci sztu ki gór ni czej, któ rych la ta pra cy przy pad ną
w bar dzo nie ła twym okre sie dla te go za wo du. 

Po mszy, tak jak w ze szłym ro ku, ru szył uro -
czy sty po chód osie dlo wy mi uli ca mi, po prze -
dzo ny or kie strą w pięk nych gór ni czych mun -
du rach. Lu dzi by ło bar dzo du żo, znacz nie wię cej
niż rok te mu. Przy łą cza no się gre mial nie do na -
sze go prze mar szu, co świad czy, że na sza idea
ob cho dze nia te go świę ta spodo ba ła się i tra fi ła
w ser ca na szych miesz kań ców, o czym świad -
czy ilość uczest ni ków prze mar szu.

Wspól ne świę to wa nie kon ty nu owa no, jak ka -
że sta ra, utrwa lo na przez la ta tra dy cja, pod czas
wspól ne go bie sia do wa nia. 

Pre zes Gra bo wiec ki przy wi tał na po czą tek
go ści – bie siad ni ków i w cie płych sło wach ser -
decz nie ży czył lu dziom cięż kiej pra cy wszyst -
kie go naj lep sze go. 

Ksiądz dzie kan Ja nusz Ba du ra do łą czył się
do ży czeń, opo wie dział rów nież za baw ne aneg -
do ty z wła sne go ży cia zwią za ne go z Gór nym
Ślą skiem, ro dzin ny mi tra dy cja mi wśród któ -
rych wy rósł i pra co wał. Póź niej po bło go sła wił
po si łek i wszy scy czę sto wa li się „czym cha ta
bo ga ta” czy li kieł ba ską i pi wem. W cza sie po -
sił ku or kie stra, ro bią ca już fu ro rę i wzbu dza ją -
ca ogól ne za in te re so wa nie pod czas po cho du,
przy gry wa ła go ściom na da jąc uro czy sty cha -
rak ter spo tka niu, a bie siad ne pie śni sły chać by -
ło wo kół.

Na za koń cze nie bie sia do wa nia wy stęp, jak
zwy kle nie za wod ne go, ka ba re tu Masz tal skich
roz ba wi li wszyst kich do łez. Bie siad ni cy na -
gro dzi li wy stęp grom ki mi bra wa mi, a Eciu
i Masz tal ski od pła ci li ko lej ny mi ka wa ła mi.
W we so łych na stro jach i z uśmie chem na ustach
go ście za koń czy li bie sia do wa nie.

Spółdzielcza�BARBÓRKA�

Pod czas 
prze mar szu
gre mial nie

do łą cza no się
do bar bór ko we go

po cho du

Bie sia 
za ch  
czas z  
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� A�2014
Uro czy sty po chód
osie dlo wy mi uli ca mi,
po prze dzo ny był or kie strą
w gór ni czych mun du rach

At mos fe ra
pod czas spo tka nia

by ła wspa nia ła

Pre zes Gra bo wiec ki
ży czył wszyst kich go ściom
wszyst kie go naj lep sze go

Po wy stę pie Masz tal skich
wszyst kich bo la ły brzu chy

od śmie chu 

Ksiądz dzie kan Ja nusz Ba du ra
opo wia dał za baw ne aneg do ty
zwią za ne go z Gór nym Ślą skiem a dę

wi lę
 za cząć
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Okło po tach z pła ce niem czyn szu pi sa li -
śmy na na szych ła mach wie lo krot nie,

sta ra jąc się zna leźć ja kieś po zy tyw ne roz -
wią za nie dla wie lu osób przede wszyst kim
ze wzglę du na oba wę o ich „dach nad gło -
wą”, na któ ry pra co wa ło się la ta mi, a te raz
ze względu na łatwy dostęp do kredytów,
pożyczek tak kuszących w szyb ki spo sób
moż na go stra cić. Nie jest już żad ną ta jem -
ni cą, że miesz kań com po sia da ją cym pra -
wo od ręb nej wła sno ści lub spół dziel cze
pra wo z wła sno ścio we w ra zie kło po tów
fi nan so wych skut ku ją cych po zba wie niem
miesz ka nia nie przy słu gu je pra wo do lo ka -
lu za stęp cze go. 

Pi sa li śmy już, że ana li zu jąc za le gło ści
czyn szo we trud no jest zro zu mieć sy tu ację,
kie dy oso bom za le ga ją cym z opła�ta�mi�ła�-
twiej�jest�pła�cić�za�le�gły�czynsz�przez�ko�-
mor�ni�ka,� ani�że�li� bez�po�śred�nio� do spół�-
dziel�ni.� Gdy by oso ba za le ga ją ca
z płat no ścia mi przy szła do dzia łu win dy -
ka cji za nim spra wa zo sta je skie ro wa na
do są du to za osz czę dzi ła by spo ro pie nię -
dzy, któ re mo gła by prze zna czyć na spła tę
po wsta łych za le gło ści, bo prze cież oczy -
wi ste jest, że od każ dej kwo ty za le gło ści
oprócz opła ty są do wej, ko mor ni czej, kan -
ce la rii praw nej, od se tek, a w nie któ rych
przy pad kach do dat ko wych opłat ko mor ni -
czych np. ce lem usta le nia źró dła do cho du
opła ta ta po więk sza i tak już po wsta łe za -
le gło ści, czę sto o nie ma łe kwo ty. 

Wra ca jąc jed nak do sa me go pła ce nia
czyn szu przy po mi na my, że oso by ma ją ce
ma łe do cho dy i trud no im sa mo dziel nie
utrzy mać miesz ka nie mo gą wy stą pić o do -
da tek miesz ka nio wy. Nie po kry je on ca łe -
go ko mor ne go, za wsze to jed nak wspar -
cie. Trze ba pod kre ślić, że do da tek
moż na otrzy mać na wet, je że li ma się za le -
gło ści czyn szo we.

Do da tek to do pła ta do kosz tów utrzy ma -
nia miesz ka nia. Pra wo do nie go ma ro dzi -
na lub sa mot na oso ba, któ rej przy słu gu je
ty tuł praw ny (z ma ły mi wy jąt ka mi) do lo -
ka lu oraz speł nia in ne wa run ki, o któ rych
mó wi usta wa o do dat kach miesz ka nio wych.

A zatem szan sę na do da tek ma ją: na jem -
cy miesz kań; po sia da cze miesz kań lo ka tor -
skich lub wła sno ścio we; wła ści cie le miesz -
kań oraz oso by posiadające umowę najmu.

To czy do da tek się do stat nie czy nie za le -
ży od wy so ko ści do cho dów ro dzi ny, po -
wierzch ni miesz ka nia oraz wy dat ków miesz -

ka nio wych. Do chód przy pa da ją cy na jed ną
oso bę w go spo dar stwie do mo wym nie mo -
że prze kro czyć 125 proc. naj niż szej eme ry -
tu ry co naj mniej dwu oso bo wym go spo dar -
stwie (obec nie 999 zł), a gdy cho dzi o oso bę
sa mot ną – 175 proc. (obec nie 1398 zł).

Oso ba, któ ra prze kro czy ła nor mę do cho -
do wą ma jesz cze szan sę na do da tek miesz -
ka nio wy. Bę dzie on jed nak niż szy. Np. sa -
mot na oso ba ma do chód 1400 zł,
prze kro czy ła więc nor mę o dwa zł, przy -
słu gu ją cy jej ewen tu al nie do da tek zo sta nie
też po mniej szo ny o te 2 zł.

Przez go spo dar stwo do mo we na le ży ro -
zu mieć oso by sta le miesz ka ją ce pod jed -
nym da chem i to nie tyl ko ro dzi na, ale
i oso by nie spo krew nio ne ze so bą.

Du że zna cze niem ma tak że po wierzch nia
miesz ka nia. Usta wa po słu gu je się po ję ciem
„po wierzch ni nor ma tyw nej”. Ozna cza to,
że tak jak w wy pad ku do cho du tak i tu do -
da tek przy słu gu je tyl ko na ści śle okre ślo ną
licz bę me trów miesz ka nia. Dla jed nej oso -
by wy no si 35 m kw., dla dwóch – 40 m kw.,
trzech – 45 m kw., czte rech – 55 m kw., pię -
ciu – 65 m kw., sze ściu – 70 m kw.

Li mit zwięk sza się o dal sze 5 m kw., dla
każ dej ko lej nej oso by, je że li miesz ka nie
zaj mu je wię cej niż sześć osób, a je śli prze -
by wa w nim nie peł no spraw ny po ru sza ją cy
się na wóz ku lub któ re mu ze wzglę du
na stan zdro wia po trzeb ny jest osob ny po -
kój – o 15 m kw.

Do da tek do sta nie tak że ro dzi na, któ rej
miesz ka nie prze kro czy nor mę po wierzch -
ni mak sy mal nie o 30 proc. W wy pad ku sa -
mot nej oso by 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 sze ściu – 91 m kw.

W nie któ rych wy pad kach prze kro cze nie
po wierzch ni mo że wy nieść na wet 50 proc.
Do ty czy to tyl ko tych miesz kań, gdzie po -
wierzch nia kuch ni i po koi w po wierzch ni
użyt ko wej te go lo ka lu nie prze kra cza ją
60 proc.

Usta wa nie po zwa la uwzględ niać wszyst -
kich wy dat ków po no szo nych na lo kal
(miesz ka nie) Za wsze bie rze się pod uwa -
gę: opła ty za cie pło, wo dę i od biór nie czy -
sto ści. Po za tym, gdy cho dzi o:

– na jem ców – czynsz,
– człon ków spół dziel ni oraz na jem ców

miesz kań spół dziel czych – kosz ty eks -
plo ata cji i re mon ty.

Ze wzglę du na wie le aspek tów roz pa try -
wa nych przy usta le niu pra wa do do dat ków
miesz ka nio wych za wsze moż na wnio sek
zło żyć i zo sta nie on roz pa trzo ny przez od -
po wied nie jed nost ki w urzę dach gmin. Tym
spo so bem do wie dzieć się moż na czy się
na le ży.

Aby zło żyć wnio sek o do da tek miesz -
ka nio wy trze ba przed ło żyć wy ma ga ne do -
ku men ty:

• Wnio sek o przy zna nie do dat ku miesz -
ka nio we go po twier dzo ny przez za rząd cę
lub oso bę upraw nio ną do po bie ra nia na -
leż no ści za lo kal miesz kal ny,

• De kla ra cja o wy so ko ści do cho dów ja -
kie stro na skła da w obec no ści pra cow ni ka,

• Do ku men ty po twier dza ją ce wy so kość
uzy ska nych do cho dów brut to (przy chód
po mniej szo ny o kosz ty uzy ska nia przy cho -
du i skład ki na ubez pie cze nia eme ry tal ne,
ren to we i cho ro bo we) z ostat nich 3-ch mie -
się cy po prze dza ją cych da tę zło że nia wnio -
sku o przy zna nie do dat ku miesz ka nio we -
go, tj.: za świad cze nie z za kła du pra cy, lub
ak tu al na de cy zja ren to wa, eme ry tal na z Za -
kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych, lub za -
świad cze nie bądź po twier dze nie na de kla -
ra cji wy so ko ści wy pła co nych za sił ków
z Po wia to we go Urzę du Pra cy, lub in ne do -
ku men ty świad czą ce o uzy ska nym do cho -
dzie.

• Wy druk czyn szo wy po twier dza ją cy wy -
so kość skład ni ków czyn szo wych za mie -
siąc w któ rym skła da ny jest wnio sek o do -
da tek miesz ka nio wy,

• Do ku men ty (za świad cze nie lub oświad -
cze nie) po twier dza ją ce wiel kość po wierzch -
ni użyt ko wej i stan wy po sa że nia tech nicz -
ne go bu dyn ku w przy pad ku, gdy wnio sek
skła da wła ści ciel do mu jed no ro dzin ne go,

• W przy pad ku, gdy wnio sek skła da pod -
na jem ca na le ży przed sta wić umo wę pod -
naj mu. 

Miej sce za ła twia nia spra wy to Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim, ul. Wa ło wa 18, Miej skim
Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Ry duł to -
wach, ul. Raciborska 369.

Do dat ka mi miesz ka nio wy mi w Ra dli -
nie zaj mu je się Re fe rat Dzia łal no ści Go -
spo dar czej i Spraw Miesz ka nio wych – Urzę -
du Mia sta przy ul. Ry me ra 15 w Ra dli nie.
W Pszo wie Urząd Mia sta – Re fe rat Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Eko lo gii przy ul.
Pszow skiej 534.

Jak�otrzymać�dopłatę
do�czynszu

DODaTek�MieSZkaniOWY
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Co�raz�droż�sza�ener�gia�da�je�się�nam�we�zna�ki

co�ro�bić�by�oszczę�dzać�cie�pło?�
Jak zwy kle o tej po rze po wra ca spra wa

ogrze wa nia miesz kań i oszczę dza nia
ener gii ciepl nej. Zi ma – oby by ła ła -

god na jak w ze szłym ro ku – 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. Nie ste -
ty nic nie wska zu je, że ta ten den cja ule -
gnie od wró ce niu. Co zro bić, by choć tro -
chę ogra ni czyć te wy dat ki?

W opar ciu o po sia da ne da ne licz bo we,
wbrew wie lu bez za sad nym opi niom, bez -
spor nym jest fakt, iż bu dyn ki, opo mia ro -
wa ne po dziel ni ka mi kosz tów w miesz ka -
niach ma ją niż sze zu ży cie ener gii ciepl nej
niż bu dyn ki nie wy po sa żo ne w te mier ni -
ki, co ma bez po śred ni wpływ na wy so kość
opłat z ty tu łu cen tral ne go ogrze wa nia.

We wszyst kich bu dyn kach miesz kań cy
ma ją bez po śred ni wpływ na ilość zu ży te go
cie pła, gdyż na grzej ni kach są za bu do wa -
ne, słu żą ce do re gu la cji tem pe ra tu ry, za -
wo ry ter mo sta tycz ne i tyl ko czę sto tli wość
ich uży wa nia wpły wa bez po śred nio na zu -
ży cie cie pła.

W miesz ka niach, gdzie za bu do wa no po -
dziel ni ki kosz tów, któ re są po moc ni czym
in stru men tem przy do ko ny wa niu roz li czeń
cen tral ne go ogrze wa nia, każ dy miesz ka -
niec, któ ry po przez od po wied nie usta wie -
nie za wo ru ter mo sta tycz ne go i re gu la cję
do pły wu cie pła ma wpływ na ilość zu ży te -
go cie pła w swo im miesz ka niu.

Wzrost ta ryf, szcze gól nie u nie któ rych
do staw ców po wo du je, iż na sze cie pło za -
czy na być bar dzo dro gie i sta no wi naj -
więk szą po zy cję w opła cie czyn szo wej
za miesz ka nie, stąd je go ra cjo nal ne wy ko -
rzy sta nie i kon tro la zu ży cia są bar dzo waż -
ne. Przy po mi na my, o czym wie lo krot nie
już pi sa li śmy iż ko niecz ność oszczę dza nia
ener gii ciepl nej i wpro wa dze nie in dy wi du -
al ne go roz li cza nia jej zu ży cia na po szcze -

gól ne miesz ka nia jest zja wi skiem nie uchron -
nym, gdyż obo wią zek ta ki za war ty zo stał
w Dy rek ty wie Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy Unii Eu ro pej skiej sprzed 2 lat w spra -
wie efek tyw no ści ener ge tycz nej, któ ra to
dy rek ty wa zo bo wią zu je nasz kraj, aby
do koń ca 2016 ro ku wszyst kie miesz ka nia
in dy wi du al nie by ły opo mia ro wa ne, w za -
leż no ści od moż li wo ści tech nicz nych w licz -
ni ki cie pła lub po dziel ni ki kosz tów. Po zo -
sta ły nam więc tyl ko 2 la ta na zre ali zo wa nie
te go obo wiąz ku. 

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 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. Jed nak te -
raz na pro gu zi my ra czej nie po dej mie my
ta kich kro ków, mo że my je dy nie do brze
uszczel nić okna. 

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.

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,

Tak�jak
w ubie�głym�ro�ku
Sta�ni�sła�wa�Tym

w te�le�wi�zji
na�ma�wia�nas

do oszczę�dza�nia
cie�pła.

War�to�sko�rzy�stać
z je�go�rad.�

dokończenie na str. 12
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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 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!

Sta raj my się tak 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, 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, wyż sze zu ży -
cie po po wtór nym na grze wa niu wy chło -
dzo ne go po miesz cze nia.

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.

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.

Waż ną spra wą jest wła ści wie wie trze -
nie miesz ka nia. Cza sa mi przy bie ra ono
for my „pa to lo gicz ne”. Wie lo krot nie ubie -
głej zi my wi dzie li śmy na na szych osie -
dlach otwar te przez wie le go dzin okna.
Pu bli ko wa li śmy na wet zdję cia Tym cza -
sem ce lem wie trze nia po miesz cze nia jest
wy mia na „zu ży te go” po wie trza na „świe -
że” i 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.

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 więc, na wet 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.

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.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW ro bi co tyl ko mo że by oszczę dzać ener gią. La ta mi, re ali zo wa ny był po chła nia ją cym mi lio ny
zło tych, pro gram ter mo mo der ni za cyj ny. W obec nej chwi li prawie wszyst kie bu dyn ki na szej spół dziel ni są już ocie plo ne. To da je
wy mier ne ko rzy ści. Miesz kań cy dzię ki te mu mo gą mniej zu ży wać cie pła. 

Ter mo mo der ni za cja to jed nak tyl ko jed no z dzia łań po dej mo wa nych przez na szą spół dziel nie. Te drob niej sze, cza sa mi ma ło spek -
ta ku lar ne i wi docz ne, też przy no szą wy mier ne efek ty, zwłasz cza dla na szych port fe li. 

Pro wa dzo na suk ce syw nie wy mia na drzwi wej ścio wych i okien w piw ni cach i na kla tach scho do wych też po ma ga w oszczę dza niu
cie pła. Wy mia na opraw oświe tle nio wych na klat kach scho do wych na te naj no wo cze śniej sze, z czuj ka mi ru chu, po zwa la z ko lei
oszczę dzać ener gię elek trycz ną 

dokończenie ze str. 11
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

In for mu je, że Ko mor nik Są do wy AlEKSAnDRA MIchAlAK-tłOMOK za wia da mia o ter mi nie li cy ta cji mieszkania:

II ter min li cy ta cji miesz kania na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrębnej własności 
usta la jąc ce nę wy wo ław czą w wy so ko ści 2/3 war to ści miesz ka nia 

In for mu je, że Ko mor nik Są do wy PIOtR SzWEDA za wia da mia o ter mi nie li cy ta cji mieszkania:

I ter min li cy ta cji miesz kania na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu usta la jąc ce nę wy wo ław czą
w wy so ko ści 3/4 war to ści miesz ka nia 

In for mu jemy, że na wniosek Spółdzieni Mieszkaniowej „ROW” Komornik Sądowy MAREK DYRBUŚ za wia da mia
o ter mi nie li cy ta cji mieszkania:

II ter min li cy ta cji miesz kania na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrębnej własności usta la jąc 
ce nę wy wo ław czą w wy so ko ści 2/3 war to ści miesz ka nia 

Bliż�szych�in�for�ma�cji�moż�na uzy�skać�w Kan�ce�la�rii�Ko�mor�ni�czej�Mar�ka�Dyr�bu�sia�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Paw�ła�Po�śpie�cha 2�(tel. 32 455-
52-48)�lub�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Kar�dy�na�ła�Ste�fa�na Wy�szyń�skie�go 43�w dzia�le�win�dy�ka�cji�(tel 0-
32 455-66-86�wew. 106�lub 112).

Bliż�szych�in�for�ma�cji�moż�na uzy�skać�w Kan�ce�la�rii�Ko�mor�ni�czej�Aleksandry�Michalak-Tłomok�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Św.�Jana�16/504
(tel. 32 455-13-54)�lub�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Kar�dy�na�ła�Ste�fa�na Wy�szyń�skie�go 43�w dzia�le�win�dy�-
ka�cji�(tel 32 455-66-86�wew. 106�lub 112).

Bliż�szych�in�for�ma�cji�moż�na uzy�skać�w Kan�ce�la�rii�Ko�mor�ni�czej�Aleksandry�Michalak-Tłomok�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Św.�Jana�16/504
(tel. 32 455-13-54)�lub�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Kar�dy�na�ła�Ste�fa�na Wy�szyń�skie�go 43�w dzia�le�win�dy�-
ka�cji�(tel 32 455-66-86�wew. 106�lub 112).

Lp. Adres Pow.�użytkowa Termin�licytacji Cena�wywoławcza
licytacji

1.
Wodzisław Śl.

ul. Plac Zwycięstwa 2/24
25,62 m2 7.01.2015 r. godz. 9.30 33.750,00 zł

Lp. Adres Pow.�użytkowa Termin�licytacji Cena�wywoławcza
licytacji

1.
Wodzisław Śl.

ul. Wojska Polskiego 10/19
38,39 m2 7.02.2015 r. godz. 8.30 46.667,00 zł

Lp. Adres Pow.�użytkowa Termin�licytacji Cena�wywoławcza
licytacji

1.
Wodzisław Śl.

os. XXX-lecia PRL 50/10
54,95 m2 20.01.2015 r. godz. 8.30 62.666,67 zł

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

posiada wolne mieszkania do kupienia w atrakcyjnych cenach

• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/16 pow. użytk. 45,72 m2 – III piętro 2 pokoje z kuchnią w cenie 60 400,00 zł
• Pszów, ul. Juranda 6B/8 pow. użytk. 36,08 m2 – I piętro 2 pokoje z kuchnią w cenie 57 400,00 zł

do  nabycia  w  drodze  przetargu
• Wodzisław Śl., ul. Przemysława 5/104 pow. użytk. 31,39m2 – VII piętro 1 pokój z kuchnią
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/22 pow. użytk. 53,07m2 – parter 3 pokoje z kuchnią
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/38 pow. użytk. 36,91m2 – IV piętro 2 pokoje z kuchnią
• Pszów, ul. Traugutta 18b/3 pow. użytk. 64,12m2 – I piętro 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

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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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 czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

po nie dział ki 7:30-15:30; 
od wtor ku do czwartku 7:30-14:00

piątki 7:30-13:00

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;
dział lokali użytkowych: 32 455-67-56.

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 ki9, tel. (32)7291040
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 cja XXX -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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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:
Po�zio�mo: 1.� bu so la. 6. cia ło płyn ne. 9.

sze ścian ki do gry. 10. kon dy gna cja bu dyn -
ku nad par te rem. 11. po mię dzy licz ba mi
pięć i sie dem. 12. ro dzaj pędz la. 15. brak,
nie do bór. 18. imię żeń skie. 21. trzę sa wi -
sko. 22. drze wo wy so ko gór skie z so sno wa -
tych. 23. oso ba, stwo rze nie. 24. od mia na
zło tej ryb ki. 25. usta lo na, ogól nie przy ję ta
za sa da. 28. ka pu sta abi syń ska. 32. pier wia -
stek z lan ta now ców o sym bo lu Sm. 34. nie -
jed na śpie wa na w okre sie świąt Bo że go Na -
ro dze nia. 35. spo rysz. 36. dwa na ście sztuk. 37.
wi do wi sko lu do we o na ro dze niu Chry stu sa,
szop ka, ja seł ka. 40. mięk ka tka ni na błysz -
czą ca po pra wej stro nie. 43. mu za po ezji
mi ło snej. 46. trick. 47. błysz czą ca ozdo ba
cho in ko wa. 48. wy spy ko ra lo we. 49. po -
miesz cze nie, część do mu. 50. mi nia tu ro wa
sta jen ka wy sta wia na na oł ta rzach w okre sie
Bo że go Na ro dze nia.
Pio�no�wo: 2. ga tu nek to po li. 3. wo da o wart -

kim nur cie. 4. w dal, wzwyż lub o tycz ce. 5.
ma ła oś. 6. mil cze nie. 7. na tu ral na ży wi ca
z drze wa ka na recz ni ka. 8. cho ro ba oczu, ka -

ta rak ta. 13. uro czy sta wie cze rza w przed -
dzień świąt Bo że go Na ro dze nia. 14. drzew -
ko igla ste przy bie ra ne na zbli ża ją ce się świę -
ta. 15. ro śli na upraw na z dy nio wa tych. 16.
na pi sa na licz ba. 17. strach, lęk. 19. sre brzy -
sto bia ły me tal o sym bo lu Lu. 20. krót ka
wzmian ka w pra sie. 26. łą ka w za krę tach
wi ją cej się rze ki. 27. nie dla we ge ta ria ni na
na obiad. 29. w cyr ku. 30. sze reg pół ek. 31.
pod ręcz ny ze szyt. 32. lu bież nik, roz pust -
nik. 33. ciecz ole ista, po zo sta łość po de sty -
la cji ro py naf to wej. 37. wkrę ca my go do pod -
ko wy. 38. bruz da, wy żło bie nie. 39. dro biazg,
drob ny ele ment. 41. mia ro wość, rytm. 42.
za by tek prze szło ści. 44. naj drob niej sza część
pier wiast ka. 45. typ la su z prze wa gą ol szy. 

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 krzy -
żów ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „Jaki
gospodarz� taki� dom”. Na gro dy książ ko -
we za roz wią za nie krzy żów ki otrzy mu je:
Reis� Waldemar,� Stanowska� Krystyna,
Wojteczek�Barbara.




