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Weso³ych
Œwi¹t Wielkanocnych

Nie umiem byæ srebrnym anio³em ni gorej¹cym krzakiem Tyle Zmartwychwstañ ju¿ przesz³o a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami tyle ju¿ alleluja a moja œwiêtoœæ dziurawa
na æwiartce w³oska siê buja. (…)
I wiem, gdy ³zê swoj¹ trzymam
jak z³oty kamyk z procy zrozumie mnie ma³y Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek po³o¿y na rêku sumienia wywróci podszewkê Serca mojego ocali
czerwon¹ chor¹giewkê.
Ks. Jan Twardowski: „Wielkanocny pacierz”

Na œwi¹tecznym stole
- czytaj na str. 10

Z kodeksem wykroczeñ w rêku

Oferta Radliñskiego Biura Porad Obywatelskich

Nie ma bezkarnoœci

Bezp³atne poradnictwo

Doœæ czêsto, w sytuacjach których nie akceptujemy, które chcielibyœmy
napiêtnowaæ, które wywo³uj¹ nasze oburzenie, zdarza nam siê wypowiadaæ
zdanie: - ¿e te¿ nie ma na
to kary! To tak¿e wyraz
poczucia pewnej bezsilnoœci wobec doœwiadczanych
udrêczeñ czy obserwowanych zniszczeñ.
Tymczasem wcale nie jest
tak, ¿e nie ma kary na liczne
wykroczenia, które nas dotknê³y, które zauwa¿yliœmy
i spotykaj¹ siê z naszym s³usznym przecie¿ - potêpieniem.
Koñcz¹cy siê w tym wydaniu cykl prezentacji poszczególnych osiedli i dzia³añ spó³dzielczego samorz¹du - Rad
Osiedlowych daje asumpt do
stwierdzenia, ¿e w ka¿dym
z osiedli pojawiaj¹ siê podobne problemy, z którymi trudno siê uporaæ, których eliminacja wymaga wspólnego przeciwstawienia siê ogó³u spó³dzielców wobec z³a. Dobrze
wiêc wiedzieæ, ¿e na bardzo
wiele trapi¹cych nas dokuczliwoœci jest kara. Stanowi
i o tym KODEKS WYKROCZEÑ. Zacytujmy wiêc kilka
zeñ paragrafów.
KTO ZAK£ÓCA SPOKÓJ:
Art. 51. § 1. (56) Kto krzykiem, ha³asem, alarmem lub innym wybrykiem zak³óca spokój,

porz¹dek publiczny, spoczynek
nocny albo wywo³uje zgorszenie
w miejscu publicznym, podlega
karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny.

KTO Z£OŒLIWIE NIEPOKOI:
Art. 107. Kto w celu dokuczenia innej osobie z³oœliwie wprowadza j¹ w b³¹d lub w inny sposób z³oœliwie niepokoi, podlega
karze ograniczenia wolnoœci,
grzywny do 1.500 z³otych albo
karze nagany.

KTO PASKUDZI ELEWACJÊ:
Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite og³oszenie, napis lub rysunek albo u¿ywa s³ów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia
wolnoœci, grzywny do 1.500 z³otych albo karze nagany.

KTO ŒMIECI:
Art. 145. Kto zanieczyszcza
lub zaœmieca miejsca dostêpne
dla publicznoœci, a w szczególnoœci drogê, ulicê, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 500 z³otych albo karze nagany.

Nie ma potrzeby cytowania ca³ego kodeksu. To najbardziej znamienne przyk³ady, ¿e
ci, którzy nam dokuczaj¹ mog¹ ponieœæ za swój czyn
konsekwencje. Trzeba jednak
stworzyæ wspólny front przeciw z³u. Nie „przymykaæ oka”
lub „zatykaæ uszy” gdy dzieje
siê coœ niedobrego, a nas bezpoœrednio nie dotyczy. Wspólnie z pokrzywdzonymi trzeba
wskazywaæ sprawców. Wtedy
bêdziemy mieæ pewnoœæ wzajemnoœci, gdy my znajdziemy
siê w potrzebie.

Odpad komunalny
Wraz z rozwojem cywilizacji
- zaczynamy korzystaæ z jej dobrodziejstw. Takimi trochê „wstydliwymi” œrodkami higieny osobistej
- wykorzystywanymi jednak
wspó³czeœnie od czasu niemowlê-

Przepraszamy

B³¹d oczywisty
W poprzednim wydaniu
„Pod Wspólnym Dachem” dwukrotnie zosta³ pope³niony ten
sam b³¹d oczywisty natury korektorskiej. Wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego w sprawie
ustawy „uw³aszczeniowej” zapad³ oczywiœcie 17 grudnia
2008 roku, a nie 2009 roku, jak
zosta³o wydrukowane. Autora
tekstu, prezesa Jana Grabowieckiego, przepraszamy za ten
lapsus. Redakcja.
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cego po najpóŸniejsz¹ staroœæ - s¹
pampersy. Wygodne. To nie to, co
dawne pieluchy tetrowe (uwaga:
- wielu ekologów i higienistów
zaleca powrót do nich!), które
trzeba by³o prac, wygotowywaæ,
suszyæ, prasowaæ...
Teraz zu¿yte pampersy siê po
prostu wyrzuca. •le, bardzo Ÿle,
gdy do kanalizacji. Dochodzi bowiem do jej zapchania, a w konsekwencji do wylewów fekalii.
Có¿ - w naszej rzeczywistoœci
nie ma jeszcze zorganizowanego
odbioru pampersów czy wk³adek
higienicznych od ludnoœci (przedsiêwziêcie to - zwi¹zane z bardzo
kosztown¹ utylizacj¹ - stosowane
jest w niewielu krajach Europy zachodniej). Wed³ug sanepidu
- pampersy nale¿y traktowaæ jak
odpady komunalne i wyrzucaæ do
kub³ów - kontenerów z ogólnymi
odpadami.

Stowarzyszenie Radliñskie Biuro Porad Obywatelskich
serdecznie zaprasza do korzystania z bezp³atnego poradnictwa specjalistycznego. Od kwietnia do listopada dy¿ury pe³ni¹ u nas nastêpuj¹cy eksperci:
* prawnik: w ka¿dy wtorek i czwartek od 15:00 do 17:00
(dodatkowy dy¿ur telefoniczny: w ka¿dy wtorek i czwartek od
17:00 do 18:00);
* psycholog: w ka¿dy wtorek i œrodê od 15:30 do 17:30 (dodatkowy dy¿ur telefoniczny: w ka¿dy wtorek i œrodê od 17:30
do 18:30);
* pracownik socjalny: w ka¿dy wtorek od 10:00 do 14:00
(dodatkowy dy¿ur telefoniczny: w ka¿dy czwartek od 13:00 do
15:00);
* pedagog: w ka¿dy czwartek od 14:00 do 18:00 (dodatkowy dy¿ur telefoniczny: w ka¿dy pi¹tek od 13:00 do 15:00).
Dy¿ury odbywaj¹ siê w siedzibie Stowarzyszenia Radliñskie Biuro Porad Obywatelskich w Radlinie przy ul. Solskiego
15. Z ekspertami mo¿na kontaktowaæ siê w wyznaczonych godzinach telefonicznie pod numerem (032) 453 07 28.
Z zapytaniami mo¿na siê te¿ zwracaæ mailowo na adres:
bporadlin@free.ngo.pl. Ponadto na stronie www.bpo.radlin.pl
mo¿na znaleŸæ informatory zawieraj¹ce podstawowe informacje z zakresu pomocy spo³ecznej, œwiadczeñ rodzinnych, rozwodu, separacji, alimentacji, dodatków mieszkaniowych oraz
mediacji.
Wszystkie powy¿sze us³ugi oferowane mieszkañcom powiatu wodzis³awskiego s¹ œwiadczone dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach projektu „Œwiadomy Obywatel”.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zaprasza

KLIENT NIE JEST
Z GÓRY PRZEGRANY
W Wodzis³awiu Œl¹skim dzia³a Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Biuro Rzecznika mieœci siê pod adresem: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski ul. Pszowska 92a III piêtro, pokój 326 (przy Zespole
Szkó³ Technicznych), tel: (32) 453 99 62, e-mail: dariusz.kalemba@powiatwodzislawski.pl
G³ównymi zadaniami i obowi¹zkami Powiatowego Rzecznika
Konsumentów i jego Biura s¹: 1.) zapewnienie bezp³atnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 2.) wystêpowanie do przedsiêbiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 3.) wspó³dzia³anie
z w³aœciwymi miejscowo delegaturami Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 4.) dzia³ania o charakterze edukacyjno-informacyjnym; 5.) wykonywanie innych zadañ okreœlonych przepisami
prawa.
Biuro jest czynne: w poniedzia³ki, wtorki od godziny 9.30 do
15.30, w œrody biuro nie przyjmuje stron, w czwartki, pi¹tki od godziny 9.30 do 15.30.

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzis³awiu Œl.
oferuje do wynajêcia:

oko³o 250 m 2 powierzchni u¿ytkowej
w pawilonie handlowym usytuowanym
w Wodzis³awiu Œl¹skim
przy ul. Marklowickiej 23
(z mo¿liwoœci¹ podzia³u powierzchni)
Bli¿szych informacji o lokalu i warunkach najmu
mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych SM „ROW”
44-300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43,
tel. (032) 455 66 86, wewn. 127
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

Wieœci „z pierwszej rêki”

NA GRUNCIE PRAWA

W

pierw instytucja „ch³opca do bicia” (whipping boy) pojawi³a
siê na królewskich dworach
- w Anglii, Francji, Niemiec, a potem te¿
i w Polsce. Wszak jaœnie wielmo¿ny królewicz równie¿ od czasu do czasu zas³ugiwa³ na karê, ale przecie¿ nie wolno by³o
tkn¹æ jego cielesnoœci - wiêc lanie zbiera³ ktoœ inny - w³aœnie ów „paŸ do bicia”. W ten sposób prawu i sprawiedliwoœci rzekomo „stawa³o siê zadoœæ”
- kara (lanie rózg¹ lub pasem) zosta³a
wykonana, ale królewicz pozostawa³ nietykalny. Z czasem ów - barbarzyñski, co
by nie powiedzieæ, obyczaj zanikn¹³ na
dworach królewskich, uby³o zreszt¹ samych królewi¹t. Aliœci pojêcie „ch³opca
do bicia” upowszechni³o siê i wysz³o szeroko w œwiat.
Wspó³czeœnie „ch³opcem do bicia”
mo¿na zostaæ w wielu dziedzinach. Rzecz
polega teraz na „biciu” s³owami, ale nadal nie tej osoby, któr¹ ma siê ochotê (czy
nale¿a³oby?!) z³oiæ - ale kogoœ innego,
w zastêpstwie. Po prostu - jak ktoœ nie potrafi zaatakowaæ, ukaraæ, sprzeciwiæ siê,
zaprotestowaæ przeciw komuœ lub czemuœ
kto posiada prawdziwie wielk¹ w³adzê,
maj¹tek lub jest doœæ daleko - szuka siê
na podorêdziu kogoœ lub czegoœ, co jest
blisko, osi¹galne i nie jest tak - z ca³¹ nale¿n¹ proporcj¹ - „królewskie”.
Od pewnego czasu „ch³opcem do
bicia” w naszym kraju sta³a siê - dla wielu
polityków i ¿urnalistów - spó³dzielczoœæ
w ogóle, mieszkaniowa zaœ w szczególnoœci. A o co naprawdê chodzi? Otó¿ o to, ¿e
nikt inny w Polsce nie zbudowa³ tylu
mieszkañ co spó³dzielczoœæ, bo to fakt niepodwa¿alny. A jeszcze bardziej o to, i¿ spó³dzielcze budynki i grunty s¹ olbrzymim
maj¹tkiem, do którego „trudno siê dobraæ”, bo pilnuj¹ tego m.in. Konstytucja
RP i ustawy. Tymczasem po sprywatyzowaniu pañstwowych kopalñ, hut, stoczni
i wszelakich fabryk przysz³a „chêtka” na
nasz, spó³dzielców dorobek. Od czegoœ
trzeba zacz¹æ, wiêc by os³abiæ ruch spó³dzielczy - trzeba go zohydziæ w oczach spo³eczeñstwa i ustawiæ w pozycji tego „ch³opca”,w którego mo¿na bêdzie biæ.
W grudniu 2008 roku Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e ustawa
„uw³aszczeniowa” z 14 czerwca 2007 roku
jest sprzeczna z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Tak¹ sam¹ sentencjê wyg³osi³ Trybuna³ Konstytucyjny ju¿ wczeœniej
- bo w maju 2001 roku - wobec poprzedniej nowelizacji tej¿e samej ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Zatem dwukrotnie pos³owie, we wspó³dzia³aniu z senatorami, uchwalili wiêkszoœci¹ g³osów
prawo sprzeczne z Konstytucj¹ RP. Co gor-
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sza - uchwalili je œwiadomi tego, i¿ ³ami¹
Konstytucjê, bo œrodowiska spó³dzielcze,
wsparte opiniami wybitnych prawników,
przestrzega³y o tym.
Jednak na u¿ytek kampanii politycznych, dla mobilizacji si³, trzeba by³o
„znaleŸæ wroga”, którego by mo¿na by³o
zaatakowaæ. W miarê bezkarnie i przy populistycznym aplauzie niektórych krêgów
spo³eczeñstwa. Wiêc podjêto te dwie wielkie, polityczne, ustawowe próby ataku na
spó³dzielczoœæ mieszkaniow¹ - owocuj¹ce
wprawdzie niekonstytucyjnymi ustawami,
ale wprowadzaj¹cymi w ¿ycie nieodwracalne skutki. Kto bowiem ju¿ skorzysta³
lub jeszcze do koñca tego roku skorzysta
z mo¿liwoœci „uw³aszczenia siê” w trybie
zakwestionowenej ustawy - otrzyma na zawsze w³asnoœciowo wyodrêbnione mieszkanie. Na zawsze, bo pilnowaæ tego bêdzie
ta sama Konstytucja (art. 64), któr¹ z³a-

przekazach zauwa¿a siê szczególn¹ niechêæ do spó³dzielni mieszkaniowych,
a niektóre odniesienia s¹ godne po¿a³owania. Wype³niaj¹ rolê egzekutora na
„ch³opcu do bicia” - spó³dzielczoœci mieszkaniowej.
Wcale mnie nie zdziwi³o, gdy w nied³ugi czas po jednej z takich audycji telewizyjnych zosta³em zaatakowany (s³ownie!
- by nie by³o w¹tpliwoœci) przez mieszkañca naszej Spó³dzielni, zarzucaj¹cego mi,
¿e w³adze Spó³dzielni „robi¹ co chc¹”
i na dodatek, dla pognêbienia go, jako
cz³onka Spó³dzielni, zas³aniaj¹ siê przepisami prawa, siêgaj¹ i cytuj¹ a¿ ustawy.
A przecie¿ wszystko - jego zdaniem - w
Spó³dzielni mo¿na zmieniæ wewnêtrzymi
ustaleniami, tak jak chc¹ poszczególni
mieszkañcy. Nie przekona³y go wyjaœnienia, ¿e ¿adna spó³dzielnia nie jest w³adna
zmieniæ sejmowej ustawy, ¿e zarówno Statut, jak i regulaminy nie mog¹ g³osiæ tre-

Nikt w Polsce nie wybudowa³ tylu mieszkañ co spó³dzielczoœæ
mano tworz¹c warunki do „uw³aszczeñ”
niektórych spó³dzielców przy jednoczesnym „wyw³aszczaniu” wszystkich pozosta³ych. Dobitnie o tym wszystkim mówi
uzasadnienie Trybuna³u Konstytucyjnego,
którego pe³n¹ wersjê przeczytaæ mo¿na na
stronie internetowej: www.trybunal.gov.pl/
Rozprawy/2008/p1608/P_16_08.pdf
Zdumiewaj¹ce, ¿e po wyroku Trzybuna³u Konstytucyjnego, codzienne komunikatory nie odwo³a³y gremialnie swego
lobbystycznego wsparcia dla niekonstytucyjnych postanowieñ parlamentu. Przeciwnie, mo¿na by³o przeczytaæ, us³yszeæ i zobaczyæ jak w gruncie rzeczy krytykuje siê
wyrok Trybuna³u. W wielu medialnych
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œci sprzecznych z postanowieniami ustaw.
Argument cytowany z oszczerczych wobec
spó³dzielczoœci programów i artyku³ów, ¿e
„prezesi w spó³dzielniach robi¹ co chc¹”
- by³ jedynym atutem mojego rozmówcy.
A ja mam argument odmienny: - jako prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
stojê na gruncie prawa, przestrzegam go
i dbam o jego przestrzeganie. Nie ma i nie
bêdzie w naszej Spó³dzielni dzia³añ bezprawnych. Wszystkie, nie naruszaj¹ce litery prawa, oczekiwania i wnioski mieszkañców s¹ relizowane, a najlepszym tego
stra¿nikiem s¹ sami spó³dzielcy, którzy
przestrzegaj¹ prawa i ¿¹daj¹ jego przestrzegania.
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DODATKI MIESZKANIOWE
Skorzystaj z pomocy pañstwa dla osób, które nie s¹ w stanie
pokryæ kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania
NAJWA¯NIEJSZE - SKRÓTOWE INFORMACJE
Pe³nych informacji o zasadach przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego udzielaj¹ Urzêdy Miast (gmin)
oraz oœrodki pomocy spo³ecznej w miejscu zamieszkania.
Pomoc¹ s³u¿¹ tak¿e administracje naszej Spó³dzielni - pomoc¹,
ale nie za³atwiaj¹ przyznania dodatków i dodatków nie przyznaj¹.
Dodatek mieszkaniowy jest œwiadczeniem pieniê¿nym
wyp³acanym przez miasto (gminê) na podstawie DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ burmistrza (prezydenta) miasta.
Dodatki przys³uguj¹ w przypadkach œciœle okreœlonych
przepisami. Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze z nich i zachêcamy wszystkich do lektury artyku³u, a potem - jeœli ktoœ
spe³nia podane warunki - do skorzystania z dodatku.
Dodatek mieszkaniowy PRZYS£UGUJE: 1) osobom
mieszkaj¹cym w lokalach, do których maj¹ tytu³ prawny; oraz
2) osobom zajmuj¹cym lokal mieszkalny bez tytu³u prawnego,
oczekuj¹cym na przys³uguj¹cy im lokal zamienny albo socjalny. Zatem w przypadku pierwszej grupy osób, zgodnie z art.
2.1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z dodatku tego
mog¹ skorzystaæ cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych zamieszkuj¹cy na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu.
Aby otrzymaæ dodatek mieszkaniowy, TRZEBA SPE£NIÆ KILKA WARUNKÓW:
1.) Osi¹ganie odpowiednio niskiego dochodu.
Dodatek przys³uguje, je¿eli œredni miesiêczny dochód
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza: 175 proc. kwoty najni¿szej
emerytury obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym, 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym. Od 1 marca 2009 roku najni¿sza emerytura
(a tak¿e renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy oraz
renta rodzinna) wynosi 675,10 z³.
Aby obliczyæ dochód gospodarstwa domowego, musimy dodaæ dochody brutto (czyli z podatkiem) wszystkich osób,
które zamieszkuj¹ razem w tym gospodarstwie. Je¿eli dochód
na jedn¹ osobê jest nieco wy¿szy, nie przekreœla to mo¿liwoœci
otrzymania dodatku. O ile kwota nadwy¿ki nie przekracza
wysokoœci dodatku mieszkaniowego, nale¿ny dodatek mieszkaniowy obni¿a siê o tê kwotê.
2.) Posiadanie odpowiedniej powierzchni u¿ytkowej zajmowanego lokalu.
Przy ustalaniu powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego bierze siê pod uwagê wszystkie pomieszczenia, takie jak:
pokoje, kuchnie, spi¿arnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, ³azienki itp. Nie wlicza siê natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w œcianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opa³.
Normatywna (okreœlona w ustawie) powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa domowego wynosi:
35 m2 - dla 1 osoby, 40 m2 - dla 2 osób, 45 m2 - dla 3 osób, 55
m2 - dla 4 osób, 65 m2 - dla 5 osób, 70 m2 - dla 6 osób.
Dodatkowo: jeœli w lokalu mieszka wiêcej ni¿ 6 osób,
dla ka¿dej nastêpnej osoby zwiêksza siê powierzchniê normatywn¹ o 5 m2; jeœli w lokalu mieszka osoba niepe³nosprawna
poruszaj¹ca siê na wózku lub w przypadku gdy niepe³nosprawnoœæ wymaga zamieszkiwania w odrêbnym pokoju (wymagane: orzeczenie o niepe³nosprawnoœci i stosowne zaœwiadcze-
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nie lekarskie lub opinia bieg³ego) - wielkoœæ powierzchni normatywnej zwiêksza siê o 15 m2.
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje wtedy, gdy powierzchnia u¿ytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (okreœlonej w ustawie) powierzchni o wiêcej ni¿: 30 proc.
Ubiegaj¹c sie o dodatek mieszkaniowy nale¿y w Urzêdzie Miasta pobraæ, wype³niæ i z³o¿yc na powrót w Urzêdzie
WNIOSEK o dodatek mieszkaniowy.
Wymagane dokumenty dla uzskania dodatku: 1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego; 2) deklaracja
o wysokoœci dochodów gospodarstwa domowego; 3) dokument
potwierdzaj¹cy wysokoœæ dochodów osi¹gniêtych w okresie
3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku, np. zaœwiadczenie o dochodzie z zak³adu pracy - co dotyczy osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracê; oœwiadczenie
o dochodach osób zamieszkuj¹cych z wnioskodawc¹ - dot. osób
uzyskuj¹cych dochody z prac dorywczych, dzia³alnoœci gospodarczej, otrzymuj¹cych pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty; trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaœwiadczenie
z ZUS - co dotyczy osób pobieraj¹cych œwiadczenia emerytalno-rentowe; decyzja przyznaj¹ca œwiadczenia rodzinne lub odcinki przekazów pocztowych lub wyci¹g z konta bankowego dot. osób pobieraj¹cych œwiadczenia rodzinne; zaœwiadczenie
o wysokoœci stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie
pobieraniu stypendium - dot. studentów wy¿szych uczelni.
Z wnioskiem odwiedzamy SPÓ£DZIELCZ¥ ADMINISTRACJÊ DOMU. Musi ona potwierdziæ dane, takie jak: adres zamieszkania, nazwê i siedzibê zarz¹dcy domu, tytu³ prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody,
kwotê wydatków na mieszkanie za ostatni miesi¹c (czyli miesi¹c, w którym sk³adamy wniosek).
Urz¹d rozpatruj¹cy wniosek mo¿e za¿¹daæ od nas przedstawienia: dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do zajmowanego lokalu lub prawo do lokalu socjalnego albo zamiennego; aktualnej stawki czynszowej; faktury VAT za energiê elektryczn¹ za ostatni okres rozliczeniowy.
Przed przyznaniem dodatku mo¿e byæ przeprowadzony WYWIAD ŒRODOWISKOWY. Dokonuje go upowa¿niony
pracownik gminy. Mo¿e on ¿¹daæ od wnioskodawcy i cz³onków jego gospodarstwa domowego oœwiadczeñ o stanie maj¹tkowym, zawieraj¹cych w szczególnoœci dane o posiadanych
ruchomoœciach i nieruchomoœciach oraz zasobach pieniê¿nych. Odmowa z³o¿enia oœwiadczenia stanowi podstawê do
wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Ubieganie siê o dodatek mieszkaniowy nie podlega ¿adnym op³atom. Czas za³atwiania dodatku wynosi do 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku.
Form¹ za³atwienia wniosku jest DECYZJA administracyjna burmistrza (prezydenta) miasta o PRZYZNANIU dodatku mieszkaniowego lub decyzja ODMOWNA.
Dodatek przyznaje siê na 6 MIESIÊCY, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku.
WYP£ATA dodatku przez Urz¹d Miasta nastêpuje bezpoœrednio do kasy Spó³dzielni, do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca
z góry.
WSTRZYMANIE WYP£ATY dodatku mieszkaniowego
nastêpuje m.in. gdy osoba, której przyznano dodatek, nie op³aca na bie¿¹co nale¿noœci za lokal mieszkalny (o ponowne przyznanie dodatku mo¿na wyst¹piæ dopiero po uregulowaniu zaleg³oœci).

POD WSPÓLNYM DACHEM

Kwiecieñ 2009 r.

Tylko w jednym budynku nie ma zaleg³oœci czynszowych

P

o przeczytaniu samego tytu³u
mo¿na postawiæ wszem wobec pytanie: - no to kto w³aœciwie p³aci za mieszkanie? Jeœli
(wed³ug danych na 31 grudnia 2008
roku) tylko w jednym z budynków SM
„ROW” nie by³o zaleg³oœci w comiesiêcznych op³atach - a jest to budynek przy ul. D¹brówki 6 - to mamy
do czynienia z bardzo niepokoj¹c¹ sytuacj¹. Oczywiœcie - przewa¿aj¹ca czêœæ
z cz³onków naszej Spó³dzielni uiszcza terminowo
nale¿noœci. Ale s¹ poœród
nas tacy mieszkañcy, którzy s¹ niesolidni i ¿yj¹ na
kredyt u swoich s¹siadów
(bo do tego siê sprowadza
niep³acenie za mieszkanie).

a kontynuacj¹ tematu s¹ artyku³y zamieszczone w tej gazecie na str. 12 i 13.
I jeszcze jedna uwaga w kwestii
op³at niezale¿nych od spó³dzielni - bez
wzglêdu na to, kiedy faktycznie poszczególni mieszkañcy uiszcz¹ swoje miesiêczne nale¿noœci (a przecie¿ bywaj¹ i roczne zaleg³oœci czynszowe skutkuj¹ce eksmisj¹) - Spó³dzielnia musi terminowo
p³aciæ wszystkim kontrahentom. Skoro

winni s¹ Spó³dzielni w op³atach czynszowych na koniec 2008 roku kwotê a¿
51.080,93 z³.
Poniewa¿ nie sposób przedrukowywaæ tutaj ca³ego zestawu zaleg³oœci
w op³atach miesiêcznych, podajemy tylko adresy tych domów, w których zad³u¿enie przekroczy³o 20 tys. z³otych. A s¹
to - w Rydu³towach: ul. Krzy¿kowicka 20
- 30.113,42 z³, ul. Krzy¿kowicka 22 29.540,94 z³, ul. Krzy¿kowicka 24 - 24.262,79 z³, ul. Ofiar
Terroru 97 - 23.511,87 z³, ul. Ligonia 8 - 21.808,82 z³, w Radlinie: ul. Sienkiewicza 26-30 49.000,65 z³, w osiedlu XXXlecia: - ul. XXX-lecia 35-39 42.668,44 z³, ul. XXX-lecia 131135 - 31.205,04 z³, XXX-lecia
123-125 - 23.920,00 z³, w osiedlu Piastów: - ul. Przemys³awa
5 - 40.132,26 z³, ul. Przemys³awa 16 - 35.596,95 z³, ul. Przemys³awa 3 - 35.279,78 z³, ul.
Przemys³awa 12 - 30.723,97 z³, ul. Przemys³awa 13 - 26.868,04 z³, ul. Przemys³awa 6 - 26.274,59 z³, ul. Przemys³awa
4 - 26.164,98 z³, ul. Przemys³awa 9 24.122,65 z³ oraz w osiedlu D¹brówki: ul. D¹brówki 12 - 26.333,25 z³.
Wykaz ten nie jest jednoznaczny
z ocen¹, i¿ mieszkañcy tych budynków
gremialnie nie uiszczaj¹ terminowo op³at
za mieszkanie. Absolutnie nie! Chodzi
o liczebnie doœæ niewielk¹ grupê osób
uchylaj¹cych siê, za to przez d³u¿szy
czas, od p³acenia czynszu. Tak grosz do
grosza, z³otówka do z³otówki - i mamy
owe pó³tora miliona zaleg³oœci.
Z rozeznania spo³ecznego wynika,
¿e d³u¿nikami nie zawsze s¹ osoby borykaj¹ce siê z ¿yciowymi trudnoœciami (np.
d³ugotrwa³a choroba lub œmieræ w rodzinie, czy utrata pracy). Doœæ czêsto nie
p³aci siê za mieszkanie, bo daje siê pierwszeñstwo ratom za telewizor plazmowy,
kino domowe dvd, sprzêt agd, nawet za
wczasy zagraniczne itp. I to budzi s¹siedzkie oburzenie.
Mieszkañcy rzeczywiœcie znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej
maj¹ ustawowe prawo do tzw. dodatków
mieszkaniowych - jakie wyp³acaj¹ urzêdy miast. W minionym roku z tej pomocy skorzysta³o 378 cz³onków SM „ROW”,
zaœ œrednia kwota takiego dodatku wynosi³a 162,70 z³. To umo¿liwia³o tym osobom pe³ne i terminowe p³acenie czynszu.
Przypominamy wiêc wszystkim bêd¹cym
w potrzebie o istnieniu dodatów mieszkaniowych i zachêcamy do skorzystania
z nich.
Do kwestii zad³u¿eñ czynszowych
i do podejmowanych w SM „ROW” przeciwdzia³añ wobec tego zjawiska - wrócimy w nastêpnych publikacjach.

Ja nie p³acê,
ty nie p³acisz,
on nie p³aci...

Fundamentalnym za³o¿eniem ruchu spó³dzielczego jest na ca³ym œwiecie (we wszystkich jego ró¿norodnych formach) wspólne realizowanie
celów, jakie ³¹cz¹ konkretnych ludzi, dobrowolnie zrzeszonych w spó³dzielniê
oraz jednoczesne i wspólne ponosznie
kosztów - proporcjonalnie jednak do osi¹ganych indywidualnie korzyœci. Ka¿da
spó³dzielnia musi siê samofinansowaæ.
Dochody i wydatki musz¹ siê bilansowaæ.
W przypadku wszystkich spó³dzielni
mieszkaniowych podstawowym dochodem s¹ comiesiêczne op³aty mieszkañców, zwane potocznie czynszem.
Z tych op³at ponoszone s¹ wszelkie wydatki spó³dzielni mieszkaniowych,
zarówno te skierowane do wewn¹trz
spó³dzielni - czyli zwracaj¹ce siê cz³onkom (ca³a eksploatacja i utrzymanie zasobów, remonty, modernizacje, inwestycje, funkcjonowanie spó³dzielni jako
przedsiêbiorstwa), jak i te odprowadzane na zewn¹trz - czyli op³aty za ciep³o,
wodê, kanalizacjê, gaz, energiê elektryczn¹, wywóz œmieci.
Podkreœliæ trzeba, ¿e w tym drugim przypadku spó³dzielnia pe³ni jedynie rolê instytucji odbieraj¹cej tysi¹ce indywidualnych op³at i przekazuj¹cej je
zbiorowo do dostarczycieli mediów oraz
zak³adów us³ugowych - i s¹ to tak zwane
koszty niezale¿ne od spó³dzielni. Niezale¿ne, ale wcale nie oznacza to Spó³dzielni obojêtne, ¿e nie ma usilnych starañ,
by te wydatki - jakie koniec koñców ka¿dy z cz³onków Spó³dzielni musi ponosiæ
- nie by³y minimalizowane. Przyk³adem
najnowszym jest batalia jak¹ w³adze SM
„ROW” tocz¹ w kwestii drastycznej podwy¿ki cen za dostarczane ciep³o, o czym
mo¿na by³o przeczytaæ w poprzednim
wydaniu „Pod Wspólnym Dachem”,
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pieniêdzy od niektórych czlonków nie ma
w kasie spó³dzielni, a zewnêtrzne faktury s¹ nieub³agane w skutkach - „przykrêciæ” trzeba wydatki wewnêtrzne. W efekcie wolniej ni¿ oczekuj¹ tego mieszkañcy realizowane s¹ np. pewne remonty. Nie
bez powodu przys³owie g³osi - „tak krawiec kraje jak materii staje”...
By zorientowaæ siê jak to jest
z tymi zaleg³oœciami czynszowymi w naszej Spó³dzielni - zagl¹dnijmy do „Materia³ów informacyjnych dla cz³onków SM
„ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim” jakie
zosta³y wydane na odbyte ju¿ w drugiej
po³owie marca Zebrania Grup Cz³onkowskich. Zaleg³oœciom czynszowym poœwiêcony jest rozdzia³ trzeci, posiadaj¹cy
7 dokumentacyjnych wykresów. Zaprezentowany jest ka¿dy budynek, pokazane s¹ wszelkie zaleg³oœci w op³atach.
Zacz¹æ wypada od wskazania jeszcze raz na piêkny przyk³ad mieszkañców
domu przy ul. D¹brówki 6, którzy jako
jedyni w ca³ej Spó³dzielni w wykresach
zaleg³oœci maj¹ wpisane: 0,00 z³.
We wszystkich pozosta³ych budynkach Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
s¹ jakieœ zaleg³oœci, s¹ osoby niesolidne. To - szczêœliwie - w sumie nieliczne
grono poœród spó³dzielczej rodziny cz³onkowskiej, ale przecie¿ suma niedop³at na
koniec 2008 roku wynosi³a a¿ 1 milion
514 tysiêcy 268,41 z³otych! Ale - co trzeba te¿ odnotowaæ, by³o to zad³u¿enie
o przesz³o 214 tysiêcy z³otych mniejsze
ni¿ na koniec 2007 r. Najwiêksze zaleg³oœci by³y w osiedlu Piastów, bo na ³¹czn¹
kwotê 314.604,59 z³otych.
Niechlubnymi „rekordzistami”
w skali Spó³dzieni s¹ niep³ac¹cy terminowo czynszu mieszkañcy z budynku
w Pszowie, przy ul. Juranda 2, którzy
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Ocenia Ryszard Sochacki - przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
ponadto wielu osobom w skorzystaniu z dodatków mieszkaniowych jakie przyznaj¹ urzêdy miejskie.
Tak aktywne dzia³anie samorz¹du spó³dzielczego w znacznej
mierze wynika st¹d, ¿e wybrani
zostali doñ doœæ licznie m³odzi
wiekiem emeryci, jeszcze bardzo
aktywni i sprawni ¿yciowo, bo
przecie¿ górnicy stosunkowo
wczeœnie przechodz¹ na ten odpoczynek. Wielu z nich ma doœwiaczenie w zwi¹zkowym dzia³aniu spo³ecznym, niektórzy tworzyli kadrê kopalnian¹. S¹ te¿
dawni pracownicy spó³dzielni. Ja

Odmiennie jest ze spo³ecznikami samorz¹dowymi. Oni s¹
„osiedlowymi si³ami reagowania”. I to niemal zawsze bardzo
skutecznego.
Dlatego te¿ i Zarz¹d i organy samorz¹dowe razem wychodzimy do mieszkañców z wiêksz¹
informacj¹. W paŸdzierniku 2008
roku wznowione zosta³o wydawanie gazety „Pod Wspólnym Dachem”. W marcu tego roku uruchomiliœmy witrynê internetow¹:
www.sm-row.pl. W dobie coraz
powszechniejszego internetu - to
najlepszy sposób dotarcia do
wszystkich cz³onków, do ogó³u

Mamy za sob¹ dobry rok
- Ocenê minionego roku prezentowaliœmy na odbytych ju¿
Zebraniach Grup Cz³onkowskich. Jednak nik³a na nich frekwencja sk³ania mnie do koniecznoœci dokonania takiej oceny tak¿e na ³amach naszej spó³dzielczej
gazety, po to, by dotar³a ona do
szerszego grona cz³onków. Miniony rok - zdecydowanie to trzeba
stwierdziæ - by³ dobry dla naszej
Spó³dzielni. Oceniaæ go trzeba zarówno pod wzglêdem tego, co siê
w Spó³dzielni zrobi³o oraz tego
jaki osi¹gnêliœmy wynik finansowy.
Dokonañ, a g³ównymi s¹ remonty i termomodernizacje, jest
wiele, a ich wartoœæ przekroczy³a 6 milionów 162 tysi¹ce z³otych.
Zaistnia³ jednak niewielki - jak na
skalê obrotów finansowych Spó³dzielni - ujemny wynik finansowy. W zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi siêga on
297 tysiêcy z³otych. Ta nadwy¿ka kosztów nad przychodami powsta³a w kosztach eksploatacji
podstawowej, w wyniku zwiêkszonego zakresu robót wykonywanych w budynkach przez konserwatorów osiedlowych, zw³aszcza w Radlinie i Rydu³towach,
a tak¿e zwi¹zana jest z wydatkowaniem przez Spó³dzielniê ponad 177 tys. z³ na przygotowanie
dokumentacji niezbêdnej dla wyodrêbnienia mieszkañ na podstawie tzw. ustawy uw³aszczeniowej
z 14 czerwca 2007 roku. Zasadnoœæ i koniecznoœæ tych wydatków, tworz¹cych jednak wynik
ujemny, jest oczywista.
Chcê podkreœliæ, ¿e minusa
by nie by³o, gdyby w pe³ni zosta³y zrealizowane wp³aty czynszowe jakie wnosz¹ mieszkañcy.
A to przecie¿ zale¿y nie od kogo
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innego, jak od nas samych, od
cz³onków Spó³dzielni. W comiesiêcznych op³atach mamy na koniec 2008 roku zaleg³oœci przekraczaj¹ce nieco pó³tora miliona
z³otych. Ile¿ dodatkowych robót
mo¿na by wykonaæ w naszych zasobach, gdyby wszyscy terminowo uiszczali comiesiêczne p³atnoœci!
Zapewne ka¿dy z dominuj¹cej wiêkszoœci spó³dzielców, którzy czynsz na bie¿¹co uiszczaj¹,
gdy przeczyta tê informacjê o zaleg³oœciach zapyta - dlaczego inni
nie p³ac¹, co robi siê by takich
d³ugów cz³onkowskich nie by³o?
Na pierwsz¹ czêœæ pytania - s¹dzê - najtrafniej odpowiedzieæ
mo¿na sobie samemu znaj¹c s¹siadów ze swojego budynku,
z osiedla. Przyczyn jest sporo - od
losowych po lekcewa¿enie obowi¹zku p³atniczego. Ale muszê
stwierdziæ, ¿e zarówno w³adze
spó³dzielni, jak i samorz¹d spó³dzielczy, robi¹ sporo, by zmniejszaæ tê niekorzystn¹ sytuacjê.
Efektem jest ograniczenie zaleg³oœci czynszowych w porównaniu z koñcem 2007 roku o przesz³o 214 tys. z³. To skutek podejmowanych dzia³añ windykacyjnych, upomnieñ i wezwañ na rozmowy do administracji i Rad
Osiedli. Na skutek ci¹g³ego zalegania z op³atami tytu³ prawny do
mieszkania utraci³o 12 osób, a 11
cz³onków wykreœlono z cz³onkostwa w Spó³dzielni. To rygorystyczne, ale niezbêdne dzia³ania.
Dodaæ jednak muszê, ¿e wielokrotnie, gdy d³u¿nicy w trakcie
rozmów z Radami Osiedlowymi
wykazuj¹ wolê wspó³dzia³ania
i sp³aty zaleg³oœci, po porozumieniu ze Spó³dzielni¹ dokonuj¹ tego
w ratach. Administracja pomaga

sam jestem z zawodu nauczycielem, dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 3 w Wodzia³awiu Œl. Ale
poœród samorz¹dowców s¹ tak¿e
osoby, które zaanga¿owa³y siê, bo
coœ ich „bola³o”. I jak ju¿ znalaz³y siê w wirze dzia³ania, to pozosta³y wierne tej spo³ecznej s³u¿bie. Wszyscy swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci chc¹ i potrafi¹ dobrze
spo¿ytkowywaæ dla wspólnego
dobra spó³dzielców. Na pewno nie
s¹ ludŸmi obojêtnymi. S¹ wra¿liwi na wiele spraw. Cechuj¹ siê
przy tym skutecznoœci¹ w dzia³aniu. Ale podkreœliæ te¿ muszê,
¿e nie s¹ to ca³y czas jedni i ci
sami ludzie. Nastêpuje sukcesywna rotacja.
Chcê podzieliæ siê jeszcze
reflekcj¹: - ka¿dy z nas, spó³dzielców, posiada znaczny maj¹tek, bo
przecie¿ za chyba ka¿de z naszych mieszkañ, na wtórnym rynku, mo¿na uzyskaæ ze sto i wiêcej tysiêcy z³otych. Dziwiê siê
wiêc, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców
powierza ten swój ¿yciowy dorobek Zarz¹dowi Spó³dzielni i potem w ogóle nie interesuje siê
tym, jak Zarz¹d gospodaruje
owym maj¹tkiem. A wniosek taki
wyci¹gam w³aœnie po pustawych
salach w trakcie ostatnich Zebrañ Grup Cz³onkowskich.
Tymczasem ka¿dy interesuje siê, ba, pilnuje jak Ÿrenicy
w oku swego auta, a wiêkszoœæ tak obserwujê - ma postawione
pod blokami samochody nie siêgaj¹ce cen¹ nawet po³owy wartoœci mieszkania. Ubolewam nad
tym, bo gdy¿ w³aœnie na ZGCz
mo¿na bardzo wiele spraw za³atwiæ. Ale - jak widaæ - kogo nic
„nie uwiera”, to na zebrania nie
przychodzi.
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mieszkañców, a zw³aszcza do
tych m³odszych roczników.
Ale gazeta i internet to nie
jednyne nasze dzia³ania „do przodu”. Mamy i inne zamiary, chocia¿ nie ma teraz parcia na nowe
mieszkania. A mo¿liwoœci finansowe Spó³dzielni s¹ przecie¿ wypadkow¹ mo¿liwoœci mieszkañców. Zmala³o zatrudnienie na kopalniach, nie ma nowych inwestycji œci¹gajacych pracowników.
St¹d i nie ma potrzeby budowy
nowych bloków. Mo¿e jednak
Spó³dzielnia zostanie deweloperem realizuj¹cym pewn¹ iloœæ
domków w rejonie osiedla D¹brówki. Jeszcze nie podjêliœmy
ostatecznych decyzji w tej mierze.
Dodaæ tak¿e muszê, ¿e Spó³dzielnia nasza posiada swoj¹ wyraŸn¹ specyfikê. Maj¹c siedzibê
w Wodzis³awiu Œl¹skim, posiadamy tak¿e swoje zasoby w Pszowie, Radlinie i Rydu³towach. To
nawet trudne do porównania
z innymi spó³dzielniami, tak bardzo jest to odmienne. I wymaga
przeogromnego wysi³ku pracowników Spó³dzielni.
W ka¿dym z czterech miast
widaæ jak wiele Spó³dzielnia zrobi³a. Stoi za tym fachowoœæ
i ogromna dba³oœæ o mieszkañców, wra¿liwoœæ na problemy
spó³dzielców. Zarz¹d i Rada Nadzorcza wraz z Osiedlowymi prowadz¹ razem politykê wspólnego
dobra i zaufania. Oparte jest ono
jednak nie na go³os³ownych
stwierdzeniach, ale pe³nej autopsji dzia³añ, na szerokim wgl¹dzie
w dokumenty. St¹d wiemy, bo one
mówi¹ same za siebie, ¿e w naszej Spó³dzielni prawo jest bezwzglêdnie przestrzegane, ¿e podejmowane decyzje s¹ trafne,
umowy zawierane korzystnie, ¿e
po prostu dzia³a siê gospodarnie.
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Korzystniej i jednak sprawiedliwiej

¯

e za ciep³o trzeba p³aciæ - nikt
nie ma w¹tpliwoœci. Te rodz¹
siê dopiero wówczas, gdy trzeba okreœliæ - wyliczyæ: kto i ile za to
dobrodziejstwo musi daæ pieniêdzy?
No i tu zachodzi ta podstawowa
sprzecznoœæ. Ka¿dy chyba chce mieæ
jak najcieplej, a p³aciæ jak najmniej.
Korzystne zakupy na zasadzie
„du¿o towaru za
ma³o pieniêdzy”
(niekiedy) zdarzaj¹ siê na wyprzeda¿ach w
supermarketach. Naogó³ to
narzekamy, ¿e
kupiliœmy ma³o,
a zap³aciliœmy
sporo, z miesi¹ca na miesi¹c
wiêcej wydaj¹c ze swoich zarobków
(rent, enmerytur), wcale równie
szybko nie rosn¹cych jak ceny w sklepach.

No i jeœli to oni wiêcej zap³ac¹, bo
zu¿yli wiêcej ciep³a - to bêdzie to sprawiedliwie? - sprawiedliwie! Ale ta druga
wersja sprawiedliwoœci jest mo¿liwa tylko wtedy, gdy w danym budynku zainstalowane s¹ podzielniki ciep³a i t¹ metod¹
rozliczne s¹ koszty tego domu.
Dwa rodzaje rozliczania kosztów
zu¿ytego ciep³a i dwie grupy zwolenników

nego mieszkania w zu¿yciu ciep³a dostarczonego do budynku. Na podstawie odczytów iloœci zu¿ytej (wyparowanej) cieczy mo¿na wykazaæ procentowo, ¿e np.
w wiêkszym mieszkaniu wykorzystano
ciep³a mniej ni¿ w mniejszym lokalu.
Stosowanie podzielników rozpoczê³a pioniersko w Polsce, w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych XX wieku, w³aœnie
spó³dzielczoœæ
mieszkanio wa
(m.in. Katowicka SM) w trosce
o korzystnejsze
ni¿ dot¹d rozliczanie siê swoich cz³onków. Teraz podzielniki
s¹ powszechnie
stosowane w ca³ym kraju, a
oparte jest to na
§ 45a Ustawy
prawo energetyczne, który odnosi siê do indywidualnych rozliczeñ
kosztów ogrzewania miêdzy odbiorc¹ ciep³a (którym jest formalnie zarz¹dca lub
administrator - w naszym przypadku
Spó³dzielnia) a u¿ytkownikami lokali,
a tak¿e na wydanych w 1999 roku polskich normach PN -EN 835 i PN-EN 834.
Dodaæ tu jednak trzeba, ¿e wiele
spó³dzielni mieszkaniowych oraz wszyscy deweloperzy buduj¹cy prywatne apartamentowce i domy jednorodzinne stosuj¹ teraz (tam gdzie nie ma mowy o indywidualnych licznikach ciep³a) ju¿ nie
wyparkowe, a elektroniczne podzielniki
(có¿ - dro¿sze), odczytywane drog¹ radiow¹ - co jest szybsze i precyzyjniejsze.
W warunkach naszej Spó³dzielni to jeszcze przysz³oœæ, choæ mo¿e wcale nie tak
odleg³a, jakby mog³o siê wydawaæ.
W systemie rozliczeñ z wykorzystaniem podzielników ka¿dy p³aci naprawdê za siebie. Za swój komfort. Mo¿e
dlatego niektórzy nie chc¹ tego sposobu,
bo uwa¿aj¹, i¿ mo¿e uda im siê trochê
poogrzewaæ na koszt s¹siadów. System
podzielnikowy zachêca do oszczêdnoœci
i racjonalnych dzia³añ. Iloœci metrów
kwadratowych nie zmniejszymy ani nie
zwiêkszymy. Natomiast mo¿emy regulowaæ wielkoœæ zu¿ywanego ciep³a i w konsekwencji wysokoœæ op³at. A sposoby s¹
proste. Przed wietrzeniem mieszkania
(czynnoœæ konieczna minimum raz na
dobê) - zawsze najpierw trzeba zakrêciæ
kaloryfery. Udaj¹c siê na nocny spoczynek zmniejszaæ dop³yw ciep³a - bêdzie nie
tylko oszczêdniej, ale i zdrowiej. Regulowaæ temperaturê w mieszkaniu przy pomocy pokrête³ zaworów kaloryferowych,
a nie poprzez wpuszczanie zimna przez
co rusz otwierane jakieœ okno lub drzwi
balkonowe. Nigdy nie zakrywaæ podzielników, bo wówczas w kapilarach szybciej
paruje wskaŸnikowa ciecz.

PODZIELNIKI
Po co - na co?

Rodzaje rozliczania kosztów ciep³a
pochodz¹cego z sieci centralnego ogrzewania s¹ dwa: albo od metra kwadratowego powierzchni mieszkania albo wed³ug wskazañ podzielników ciep³a. Za
ka¿dym razem suma op³at za ciep³o zu¿yte w danym budynku musi siê bilansowaæ z kosztem za ciep³o wyliczonym wed³ug wskazañ licznika ciep³a zamontowanego w wêŸle przed budynkiem.
PrzeœledŸmy hipotetyczne wyliczenia. Jeœli na podstawie wskazañ licznika
ciep³a wychodzi, ¿e w danym domu zu¿yto ciep³a, w jakimœ okresie czasu, na przyk³ad za 5 tysiêcy z³otych - to tê kwotê
musz¹ uiœciæ wspólnie tamtejsi mieszkañcy. Jeœli budynek posiada 1000 metrów
kwadratowych powierzchni mieszkalnej,
to za ka¿dy metr trzeba p³aciæ po 5 z³.
A wiêc za mieszkanie 50 metrowe - 250
z³, za mieszkanie 35 metrowe 175 z³.
Sprawiedliwie? - sprawiedliwie! Tak siê
tylko wydaje.
Hola! - powie pewien mieszkaniec.
Mam mieszkanie wiêksze, ale zu¿ywam
mniej ciep³a. Po prostu Ÿle siê czujê
w przegrzanych pomieszczeniach. Pokrêt³o ustawiam tylko na podzia³ce z dwoma
kreskami, a na noc do snu, zawsze ca³kiem wy³¹czam kaloryfery. Ponadto 24
dni byliœmy z ¿on¹, zimow¹ por¹, w sanatorium i mieszkanie zostawiliœmy na ten
okres z ca³kowicie przykrêconymi pokrêt³ami zaworów na wszystkich kaloryferach. Faktycznie zu¿yliœmy mniej ciep³a
ni¿ s¹siedzi z tego mniejszego mieszkania. Oni nigdzie nie wyje¿d¿ali, zawory
kaloryferów maj¹ zawsze maksymalnie
otwarte. To oni powinni p³aciæ wiêcej!
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ich stosowania. Kto ma racjê? Wydawaæ
by siê mog³o, ¿e obie strony, chocia¿ oczywistoœci¹ jest, i¿ miar¹ zu¿ytego ciep³a nie
s¹ metry kwadratowe lecz gigad¿ule.
Postawmy jednak kolejne pytanie:
- kto rozlicza siê korzystniej? Bezsprzecznie ci, którzy maj¹ na kaloryferach zainstalowane podzielniki. Tê kwotê 5 tys. z³
z naszego przyk³adu dzieli siê bowiem
przez sumê odnotowanych w ca³ym domu
podzia³ek wskazuj¹cych zu¿ycie ciep³a
i uzyskuje koszt jednej podzia³ki. Pomno¿enie potem tej wartoœci przez liczbê podzia³ek odnotowanych w podzielnikach
w konkretnym mieszkaniu daje kwotê,
jak¹ winien mieszkaniec zap³aciæ. No
i wychodzi taniej temu, kto mniej ciep³a
zu¿y³ (nawet maj¹c wiêksze mieszkanie),
ni¿ temu - kto nadmiernie kochaj¹c ciepe³ko zu¿y³ go wiêcej (choæ w mniejszym
lokalu).
Mamy w naszej Spó³dzielni niewielk¹ grupê cz³onków, którzy zrezygnowali z podzielników. Z obliczeñ dokonanych w Spó³dzielni wynika, ¿e teraz, rozliczaj¹c siê ponownie od metra kwadratowego, p³ac¹ wiêcej za ciep³o, ni¿ p³acili
wówczas, gdy rozliczali siê wed³ug wskazañ na wyparkowych kapilarach. Dlaczego wol¹ p³aciæ wiêcej? Nie nam odpowiadaæ na to pytanie...
Ale co to s¹ te podzielniki ciep³a,
które wywo³uj¹ tyle zamieszania? Po
pier wsze nie s¹ to liczniki ciep³a!
W mieszkaniach mamy liczniki zu¿ycia
pr¹du, gazu, wody zimnej i ciep³ej. I one,
wskazuj¹c iloœæ zu¿ytego medium, umo¿liwiaj¹ inkasentom niezw³oczne przeliczenie - ile przychodzi zap³aciæ nam za zu¿yte kilowaty lub metry szeœcienne.
Podzielniki wyparkowe (bo wyparowuje z nich ciecz umieszczona w kapilarze), jakie mamy w wielu mieszkaniach,
jedynie umo¿liwiaj¹ okreœlenie udzia³u da-
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DOŒÆ
TEGO!
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TRZY OSIEDLA: PSZÓW,
munalnymi, prywatnymi,
jeszcze zak³adowymi. Taka
mieszanka. Ale na ogó³ ³atwo
w niej rozpoznaæ budynki naszej Spó³dzielni. W Radlinie
na przyk³ad ju¿ wszystkie
domy mamy po termomodernizacji, z piêknymi elewacjami. Po prostu œliczny widok,
tyle, ¿e tu i ówdzie szpec¹ go
bohomazy pseudo-graffiti.

T

rzy spó³dzielcze osiedla - Pszów, Radlin i Rydu³towy - zlokalizowane w miastach o takich samych nazwach - a Rada Osiedla tylko jedna.
Wspólna. Z siedzib¹, jak i wspólna tak¿e Administracja tego Osiedla - w Rydu³towach, przy ul. Plebiscytowej 48. Gwoli œcis³oœci: w Pszowie te¿ dzia³a filialna
administracja (przy ul. Tytki 9), ale czynna jest tylko
we wtorki i pi¹tki, natomiast podobna administracja
w Radlinie (przy ul. Korfantego 18) jest do dyspozycji
mieszkañców tylko w poniedzia³ki i czwartki.
Có¿ - Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim ma swoj¹ niepowtarzaln¹ specyfikê.
Obejmuje cztery miasta. To¿ to prawie... powiat.

P

o prezentacji na ³amach
„Pod Wspólnym Dachem”
osiedli wodzis³awskich i dzia³añ tamtejszych samorz¹dów
osiedlowych, pora na odwiedziny w trójmiejskim osiedlu.
Cech¹ charakterystyczn¹
jest rozproszenie budynków.
Nie tylko na owe trzy miasta,
ale w nich tak¿e domy SM
„ROW” nie tworz¹ tylko jednej, zwartej grupy. S¹ rozsypane w wielu miejscach, „poprzetykane” budynkami ko-

Za ich usuniêcie zap³aciæ
musz¹ sami spó³dzielcy, chyba, ¿e ktoœ zauwa¿y sprawcê
i wówczas to winowajca ponosi finansowe konsekwencje swej g³upoty - ju¿ s¹ tego
precedensy.
Bior¹cy udzia³ w zebraniu z satysfakcj¹ sumuj¹, ¿e
w ubieg³ym roku wykonano
remonty obejmuj¹ce szerszy
zakres od wczeœniej zak³adanego. - Dobrze, ¿e Spó³dzielnia potrafi³a wygospodaro-

Marcowe spotkanie
Rady Osiedla poprzedza³o
Zebrania Grup Cz³onkowskich w ka¿dym z trzech
osiedli. Na zdjêciu: - pierwszy od lewej siedzi przewodniczcy Rady - Jerzy Jankowski, za nim stoi kierownik Administracji Osiedla
- Bogus³aw Borner, ponadto Radê Osiedla tworz¹: Stanis³aw Jeka - Zastêpca
przewodnicz¹cego RO, Helena Chrz¹szcz - Sekretarz
RO, Marianna Bia³ecka Przewodnicz¹ca Komisji
Gospodarczej oraz cz³onkowie RO - Bogus³aw Badura, Jan Budzyñski, Krystian Kot, Jan Rupnik
i Krzysztof Twardy.
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RADLIN I RYDU£TOWY
waæ dla nas te dodatkowe
pieni¹dze - mówi kierownik
osiedla Bogus³aw Borner. W
Rydu³towach wykonano remonty o wartoœci 328.419,36
z³, w Radlinie na kwotê
363.247,09 z³, ale najwiêcej
w Pszowie, bo na sumê a¿ pó³

cjê czekaj¹ jeszcze bloki przy
ul. Krzyszkowickiej, co bêdzie
bardzo powa¿nym zadaniem
dla Spó³dzielni, bo s¹ tam
znaczne szkody górnicze.
- Natomiast w Pszowie mówi Bogus³aw Badura - postawiliœmy sami przed sob¹

- Wiele spraw przez lata
uda³o nam siê rozwi¹zaæ, bo
mogliœmy wed³ug rzeczywistych potrzeb na to, co nagli³o
rozdysponowywaæ fundusze
trzech osiedli - ocenia Krystian Kot z Radlina. Teraz by³oby trudniej, bo pieni¹dze
ustawowo trzeba dzieliæ na
ma³e kupki i nie ma mowy
o kumulacji. A przecie¿ wspól-

miliona i 36.408,66 z³. Podkreœliæ warto, ¿e by³y to remonty poza sta³ymi naprawami naszych konserwatorów.
Wszystko to jest efektem troski nie tylko o utrzymanie,
ale i o podnoszenie standardu zamieszkiwania w niem³odych przecie zasobach
budowlanych.
- W Rydu³towach stwierdza Jan Rupnik - prowadzona by³a, ku ogromnemu zdowoleniu mieszkañców termomodernizacja domów przy ulicach £okietka
i Obywatelskiej. Przecie¿ to
powa¿ne, ponad milionowe
nak³ady. Ale te¿ efekt jest
niesamowity. Zapraszam wyszystkich - przyjedŸcie i zobaczcie jak teraz wygl¹daj¹
nasze domy, jak nam siê lepiej mieszka. Na zawsze po¿egnaliœmy stare kachloki
i palenie w piecach. W Spó³dzielni nie ma wiêc ju¿ domów truj¹cych tak zwan¹
nisk¹ emisj¹. Niestety obok
naszych budynków s¹ liczne,
ma³e, prywatne domy, które
dymi¹ ró¿nymi kolorami, a
to czarnym, a to zó³tym, a to
buro-br¹zowym, zale¿y co
kto wrzuci do paleniska. Kto
siê zajmie tymi domami? Powinni sami w³aœciciele, ale
razem z miastem. W Rydu³towach na termomoderniza-
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- Poniewa¿ pieniêdzy nigdy nie ma za du¿o, dlatego
konieczne jest takie dysponowanie nimi, ¿eby coœ wykonywaæ kompleksowo
i mo¿liwie szybko - stwierdza Jerzy Jankowski przewodnicz¹cy Rady. Dlatego w
tym roku ca³oœæ œrodków remontowych np. w Rydu³towach przeznaczamy na

ambitne zadanie dotarcia do
mo¿liwie wszystkich mieszkañców tzw. osiedla Polana, tj.
rejonu ulic Jagienki, Kruczkowskiego i Traugutta, by za
poœrednictwem ankiety poinformowaæ o zamiarach termomodernizacyjnych jakie ma
Spó³dzielnia i jednoczeœnie
zapytaæ o to, czy prace te wykonywaæ. W tym rejonie bywa³y niesnaski z powodu wody,
brudnej wody. To siê teraz
zmieni na lepsze. Ale rzecz

w tym, by nie pozostawiaæ ludzi obojêtnymi na to, co siê
wokó³ nich dzieje. Bo przecie¿
tej kosztownej, ale w efekcie
op³acalnej termomodernizacji,
nie robi siê dla kogoœ innego,
jak tylko dla osób tam mieszkaj¹cych.

ne dzia³anie i zgoda buduje,
zaœ niezgoda rujnuje - konkluduje pan Krystian i dodaje my, w naszej Radzie Osiedlowej, zawsze potrafiliœmy dojœæ
do racjonalnego konsensusu.
I dlatego mamy tak wiele
efektów.
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kontynuacjê zadania w rejonie £okietka-Obywatelskiej,
a w Pszowie na osiedle Polana, gdzie prace maj¹ siê
zamkn¹æ do koñca 2009.
W Radlinie g³ównymi zadaniami bêdzie wymiana dachów na kilku budynkach.
Oczywiœcie odrêbne pieni¹dze zabezpieczone s¹ na
konserwacje i naprawy awaryjne.
Obie panie - Helena
Chrz¹szcz i Marianna Bia³ecka mówi¹ o problemach
z jakimi zwracaj¹ siê do
Rady mieszkañcy. To na ogó³
interwencje w kwestiach
pozornie drobnych, ale dla
ludzi bardzo wa¿nych,
uci¹¿liwych. Na przyk³ad
chodzi o przyspieszenie naprawy drzwi wejœciwowych,
o postawienie trzepaka lub

(Ci¹g dalszy na str. 11)
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Na œwi¹tecznym stole
Œwiêconka
Baranek
Kroszonki
Pisanki
Pieczyste
Kie³basy
Pasztety
Ciasta

P

o szeœciu tygodniach postu
(w dawnych latach bardzo
rygorystycznie pojmowanego), po Wielkim Tygodniu, po Triduum Paschalnym, po g³êbokich,
acz wielce powa¿nych uniesieniach
religijnych - nastêpuje czas radoœci
ze Zmartwychwstania Pañskiego.
Wielkanoc! Najwa¿niejsze œwiêto
chrzeœcijañstwa. Czas weso³ego œwiêtowania i... biesiadowania.
Z Wielkanoc¹ wi¹¿e siê wiele
tradycji i obyczajów. Co region kraju
- to przybieraj¹ one inn¹ formê. Spróbujmy przyjrzeæ siê tym najpopularniejszym i najpowszechniejszym wszak nadal w wiêkszoœci z nich
uczestniczymy, pragniemy je kultywowaæ i przekazaæ nastêpnym pokoleniom.
Przed Wielkanoc¹ trzeba zrobiæ w mieszkaniu i obejœciu generalne porz¹dki, ale skoñczyæ siê musz¹
one do wtorku. Œroda jest przeznaczona na zgromadzenie ostatnich zapasów ¿ywnoœciowych i przygotowanie œwi¹tecznego odzienia.
Wielki Czwartek jest najpracowitszy w kuchni. Piecze siê dro¿d¿owe baby, wszelkie ko³acze i mazurki.
Pod nó¿ idzie drób przeznaczony na
œwi¹teczne sto³y. Robi siê pasztety z najsmaczniejszymi, zajêczymi na
czele. Maluje siê kroszonki i pisanki.
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Kroszonki to jednokolorowe
jaja barwione (najlepiej naturalnymi) barwnikami: na ¿ó³to - z m³odej
kory jab³oni, na purpurowo - z kory
dêbu, na pomarañczowo i br¹zowo z ³upin cebuli, na zielono - z oziminy,
na czarno - z kory olchowej. Na tak
okraszonych jajkach bywaj¹ potem
wydrapywane ró¿nego rodzaju wzorki. Oczywiœcie kto nie ma tych przyrodniczych barwników - korzysta
z ofery sklepowej i kupuje sztuczne
barwniki w proszku. Natomiast pisanki powstaj¹, gdy woskiem wypisuje siê wzory na skorupce, a nastêpnie gotuje siê jaja w farbie.
W Wielk¹ Sobotê trzeba udaæ
siê do koœcio³a na uroczyœæ œwiêcenia pokarmów, czyli tradycyjnej œwiêconki. Poœwiêcenie odbywa siê na
ogó³ od godzin po³uniowych do popo³udnia. Œwiêconkê przygotowuje siê
w wiklinowym koszyczku wyœcie³anym haftowan¹ bia³¹
serwetk¹ i przystrojon¹ zielonym bukszpanem. W koszyczku
powinny byæ: Baranek Wielkanocny (z
czerwo n¹
chor¹giewk¹ z bia³ym krzy¿em na niej), gotowane jaja (tak¿e te kolorowe), chleb, sól,
kawa³ek mas³a, odrobina tartego chrzanu
lub æwik³y z chrzanem, kawa³ek kie³basy i ma³a dro¿d¿owa
babeczka. Tym poœwiêconym jedzeniem czêstowaæ siê bêdziemy - chocia¿ po kawa³eczku - w Niedzielê Wielkanocn¹, po Rezurekcji, na Œwi¹tecznym Œniadaniu - najwa¿niejszym posi³ku obu œwi¹t.
Sobotni wieczór wykorzystuje
siê na nakrycie sto³u wielkanocnego
i na przygotowanie „zaj¹czków”
- niewielkich upominków dla ka¿dego domownika. Czêsto s¹ to w³aœnie
upieczone w specjalnych foremkach
zaj¹czki z ciasta, czasem cukrowe lub
z czekolady.
A stó³? Wed³ug dawnych opisów stó³ ma byæ tak ozdobiony: poœrodku Baranek Wielkanocny (ten ze
œwiêconki) umieszczony wœród mu-
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rawy, czyli „trawy” wyros³ej z rze¿uchy lub owsa. Wokó³ Baranka ustawia siê potrawy: kroszonki i pisanki, wêdzon¹ kie³basê, parzon¹ kie³basê, wêdzony lub gotowany boczek,
szynkê, baleron i inne wêdliny, upieczony drób, pasztety, tarty chrzan
bia³y i czerwony z buraczkami; i na
koñcu rozmaite ciasta, poœród których obowi¹zkow¹ jest dro¿d¿owa
baba.
Do tego sto³u zasiada siê ca³¹
rodzin¹ w niedzielê rano. To moment
tak samo wa¿ny - jak Wigilia przed
Bo¿ym Narodzeniem. Nikogo nie
mo¿e z domowników zabrakn¹æ.
Œniadanie wielkanocne trwa
nawet dwie - trzy godziny. Rozpoczyna siê je wspóln¹ modlitw¹, po której nastêpuje dzielenie siê jajkiem
wielkanocnym (tym ze œwiêconki)
i sk³adanie ¿yczeñ. Œwiêcone jajko
spo¿ywa siê na stoj¹co. Nie na pocz¹tku, ale po nasyceniu
siê obfitoœci¹ sto³u, po
pewnym wytchnieniu,
podaje siê ugotowany ju¿
w sobotê bia³y barszcz
(¿urkiem te¿ zwany)
z jajkami, grzybkami suszonymi i bia³¹ kie³bas¹.
I tak spêdza siê czas w
gronie rodzinnym na biesiadowaniu i rozmowach.
A co nazajutrz?
W Poniedzia³ek Wielkanocny jest œmigus-dyngus. „Œmigus-dyngus,
dyngus-œmigus, nie kryj¿e siê, nie wymiguj, bo dziœ ka¿dy,
stary, m³ody, nie uniknie wiadra
wody!” Wspó³czeœnie, na domowy
u¿ytek, stosuje siê raczej nie wodê,
ale jakieœ perfumy lub wodê kwiatow¹.
Sk¹d ten „œmigus”? Ongiœ by³
zwyczaj smaganiu (œmigania) dziewczyn po ³ydkach witkami wierzbowymi z baziami. „Dyngowanie” by³o
zbieraniem datków lub napraszaniem
siê o nie. Od „œmigusa” panna mog³a wybawiæ siê u kawalera za
„dyng”. Tak powsta³a nazwa obyczaju. Witki potem zast¹pi³a woda, ale
nazwa przetrwa³a. Œmigus - dyngus
koñczyæ powinien siê przed por¹ obiadow¹.
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(Dokoñczenie ze str. 9)
³awki. Inn¹ kwesti¹ s¹ sprawy zatargów miêdzys¹siedzkich, bo ich te¿ nie brakuje.

I to s¹ powa¿ne problemy,
gdy¿ nie sposób pohamowaæ
niektórych temperamentów,
ani wydawaæ Salomonowych
os¹dów. Zreszt¹ Rada Osiedlowa jest gremium spo³eczników a nie sêdziów.
Kwestia rozwi¹zywania
spraw spo³ecznych, co przecie¿ Rada ma w swoim regulaminie, wywo³uje wielce
gor¹c¹ dyskusjê wszystkich
zebranych. Wcale nie jest
tak, ¿e w budynkach Spó³dzieli s¹ zasiedziali i zaprzyjaŸnieni od dziesiêcioleci lokatorzy. Prawie wszêdzie
jest jak w tyglu, stale coœ siê
„gotuje”. Jest moc przeprowadzek. Gdy obok starszych
wiekiem zamieszkuj¹ m³odzi, nie zawsze potrafi¹ oni
uszanowaæ spokój domowy.
- I nie chodzi tylko o ciszê nocn¹ - mówi Jerzy Jankowski. Obecne radia i telewizory, nie wspominaj¹c
ju¿ o „wie¿ach”, s¹ tak g³oœne, ¿e nawet w ci¹gu dnia
potrafi¹ byæ uci¹¿liwe dla s¹siadów. Kto siê wprowadza
- musi to i owo wyremontowaæ, przebudowaæ, dostosowaæ do w³asnych potrzeb, to
zrozumiale. Ale pracuj¹ca
przez kilka godzin wiertarka wierci tak¿e - w przenoœni, ale bardzo boleœnie dziury w g³owie tych, którzy
s¹ za œcian¹. A nie mog¹
wyjœæ z domu, bo im wiek,
zdrowie lub akurat zimowa,
mroŸna aura nie pozwalaj¹.
St¹d skargi. A wiêc i apel do
wszystkich, by ka¿dy pamiêta³, ¿e jest s¹siadem i ma
s¹siada. ¯e warto (tysi¹ckrotnie sprawdza siê to
¿yciu) mieæ w s¹siedzie przy-
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TRZY OSIEDLA

jaciela, a nie wroga. ¯e ka¿demu dewiz¹ winna byæ powszechnie znana zasada,
o której mówi siê ju¿ najm³odszym dzieciom, a có¿ dopiero
doros³ym: - nie czyñ drugiemu
co tobie nie mi³e...
Kierownik osiedla wskazuje na jeszcze inny aspekt

jest godzinami zamkniêty
sam, wtedy wyje. I jest tak codziennie. Kolejna sprawa - mi³oœnicy zwierz¹t ci¹gle jeszcze
nie czuj¹ siê odpowiedzialni
za posprz¹tanie po swoim pupilu odchodów jakie pozostawi³ na chodniku, trawniku, czy
co gorsza na klatce schodowej.

zachowañ i konfliktów. Chodzi o psy, których w osiedlach
mieszkañcy posiadaj¹ doœæ
du¿o. Zwiêrzê - te¿ swoje potrzeby i prawa ma. Mo¿e zaszczekaæ, w porz¹dku. Ale jest
Ÿle, gdy w mieszkaniu pies

Kto to ma usuwaæ? Nic dziwnego, ¿e wokó³ tego naros³o
wiele konfliktów. Dbajmy
o zwierzêta naprawdê, a nie
tylko pozornie.
Szczêœliwie s¹ i zgo³a odmienne przyk³ady postêpowa-
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nia mieszkañców - chodzi
o tych, którzy z w³asnej woli,
tak¿e na w³asny koszt, dbaj¹
o otoczenie zamieszkiwanych budynków. Kwiaty na
balkonie sta³y siê niemal
powszechn¹ oczywistoœci¹.
Niektórzy s¹siedzi wrêcz
przeœcigaj¹ siê w upiêkszaniu swoich balkonów (dodaæ
trzeba, ¿e zim¹ w ozdabianiu œwiate³kami). Ale coraz
wiêcej osób zak³ada klomby,
sadzi kwiatki i krzewy
wokó³ budynków. Jak¿e
mi³o obok takiego domu
przechodziæ, w takim domu
mieszkaæ. W Rydu³towach
przyk³adem mog¹ byæ
upiêkszone roœlinnoœci¹ budynki przy ulicach Ligonia
8, 12, Tytki 1d, Plebiscytowej 40, Krzysztowickiej 20.
I jeszcze jedna sprawa:
wszyscy cz³onkowie Rady
Osiedla maj¹ przykre doœwiadczenia i uwagi zwi¹zane z podrzucaniem spó³dzielczym osiedlom œmieci.
Sta³o siê to teraz nagminne
i jest niestety bezkarne. Lokatorzy z prywatnych posesji przynosz¹ rupiecie nie nadaj¹ce siê do spalenia, a inni
„dostarczyciele” œmieci nawet samochodami przywo¿¹
odpadki. Potem za wywóz
wszystkiego musz¹ p³aciæ
spó³dzielcy.
To wa¿ny problem, który musi podj¹æ ka¿de
z miast. Spó³dzielczy samorz¹dowcy apeluj¹ wiêc do samorz¹dów terytorialnych, by
wreszcie rozliczanie wywozu œmieci odbywa³o siê na
zasadzie „pog³ównego” p³aconego od ka¿dej osoby.
Zasada taka wp³ynie bezpoœrednio tak¿e na ograniczenie uci¹¿liwej niskiej emisji.
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I

nformowliœmy w poprzednim wydaniu
„Pod Wspólnym Dachem”, ¿e Rada Nadzorcza
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”, przy wsparciu Rad
Osiedlowych i Zarz¹du, wystosowa³a „List otwarty
w sprawie podwy¿ek cen
ciep³a”. W liœcie tym, wystosowanym w imieniu i w
obronie cz³onków SM
„ROW”, zawarty by³ zdecydowany protest wobec drastycznych podwy¿ek op³at
za ciep³o oraz oczekiwanie
na reakcjê ze strony adresatów.

Przypomnieæ wiêc te¿
trzeba, ¿e odbiorcami Listu
byli - Urz¹du Regulacji Energetyki - Po³udniowego Oddzia³u Terenowego w Katowicach,
Wojewoda Œl¹ski Zygmunt
£ukaszczyk, parlamentarzyœci
maj¹cych swoje Biura w Wodzis³awiu Œl¹skim - senator
Antoni Motyczka, pos³owie
Adam Gawêda i Ryszard Zawadzki.
Do Spó³dzielni (do momentu przekazywania gazety do druku) wp³ynê³y odpowiedzi z Urzêdu Regulacji Energetyki, od Wojewody Œl¹skiego i pos³a Adama
Gawêdy. Obszernoœæ tekstów
i szczup³oœæ ³amów gazety nie
pozwala na przytoczenie wszystkich korespondencji. Cytujemy
zatem tylko wyjaœnienia nades³ane z URE. W koñcu to w³aœnie ten Urz¹d przyzwala na to,
by dostarczyciele ciep³a tak bardzo podnosili jego ceny. Zachêcamy do lektury i do wyciagniêcia z niej wniosków.
Pismo adresowane do Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzis³awiu Œl¹skim, nosi nr:
OKA-4240-2(2)/2009/MM.
„Odpowiadaj¹c na Pañstwa
pismo z dnia 12 stycznia 2009
r. przedstawiam swoje stanowisko w odniesieniu do kwestii
w nim poruszonych:
Tytu³em wstêpu informujê,
¿e zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, póz. 625 z póŸn.
zm.) Prezes Urzêdu Regulacji
Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) zatwierdza taryfê
b¹dŸ odmawia jej zatwierdzenia
w przypadku stwierdzenia niezgodnoœci taryfy z zasadami
i przepisami, o których mowa
w tym przepisie. Zatem zatwierdzaj¹c taryfê dla ciep³a ustalon¹
przez Przedsiêbiorstwo Energe-
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tyki Cieplnej z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju (zwane dalej
„PEC” lub „Przedsiêbiorstwo”)
Prezes URE uzna³, ¿e opracowana zosta³a ona zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 44 i 45
ustawy - Prawo energetyczne
i przepisami rozporz¹dzenia Mi-

³ych w ³¹cznych kosztach wytwarzania ciep³a nierzadko siêga 50%. Natomiast zgodnie
z § 18 rozporz¹dzenia taryfowego wskaŸnik „A” udzia³u kosztów sta³ych w ³¹cznych kosztach
wytwarzania ciep³a nie mo¿e
byæ wy¿szy od „rzeczywistego”

Czemu tak
DROGO?
nistra Gospodarki z dnia 9 paŸdziernika 2006 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w
ciep³o [(Dz. U. z 2006 r. Nr 193,
póz. l 423) zwanego dalej „rozporz¹dzeniem taryfowym”]. Decyzja Prezesa URE z 9 grudnia
2008 roku, Nr OKA-421055(9)72008/163/IX/MM, zatwierdzaj¹ca taryfê dla ciep³a
ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo jest decyzj¹ ostateczn¹.
Stosownie do art. 16 § l zdanie
drugie Kodeksu postêpowania
administracyjnego, uchylenie
lub zmiana decyzji ostatecznej,
stwierdzenie jej niewa¿noœci
oraz wznowienie postêpowania
mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.
W ocenie Prezesa URE na
dzieñ sporz¹dzenia niniejszego
pisma nie zachodz¹ przes³anki
uprawniaj¹ce do wzruszenia decyzji ostatecznej. St¹d Prezes
URE, dzia³aj¹c na podstawie
i w granicach prawa, nie mo¿e
uwzglêdniæ Pañstwa wniosku o
„ponowne przeanalizowanie
poziomu i struktury cen przedstawionych w nowych taryfach
za dostawê energii cieplnej”.
Odnosz¹c siê do poruszanej
kwestii podwy¿ek op³at za dostarczone ciep³o, w szczególnoœci w zakresie op³at sta³ych,
chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e poziom
cen wytwarzania ciep³a determinowany jest przede wszystkim
wysokoœci¹ kosztów ponoszonych przez przedsiêbiorcê, jak
i wielkoœci¹ zamówionej przez
odbiorców mocy cieplnej oraz
sprzedanego ciep³a. W Ÿród³ach
ciep³a opalanych wêglem kamiennym, udzia³ kosztów sta-

udzia³u tych kosztów (zgodnie
z wczeœniej obowi¹zuj¹cymi
przepisami wartoœæ wskaŸnika
„A” nie mog³a byæ wy¿sza ni¿
0,30). Dla Ÿróde³ ciep³a, z których ciep³o dostarczane jest do
Spó³dzielni Mieszkanio wej
„ROW”, PEC przyjê³o wskaŸnik
„A” = 0,4 tj. ni¿szy ni¿ wynika
z udzia³u kosztów sta³ych
w ³¹cznych kosztach wytwarzania ciep³a dla tych Ÿróde³. Z ko-

dokonany przez PEC sposób kalkulacji cen i stawek op³at pozostaje ca³kowicie zgodny z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym.
Pomimo, ¿e w taryfie Przedsiêbiorstwa, dla Ÿróde³ ciep³a,
z których dostarczane jest Pañstwu ciep³o, wskaŸnik „A” zosta³ przyjêty na poziomie ni¿szym ni¿ „rzeczywisty” udzia³
kosztów, a wskaŸnik „B” na poziomie 0,45 - to ³¹czny wzrost
cen i stawek op³at wyniós³
18,9%.
Odnosz¹c siê natomiast do
poruszanego w przedmiotowym
piœmie zagadnienia dzia³añ
zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ oszczêdnoœci¹ energii
cieplnej, to pozwolê sobie nie
zgodziæ siê z szeregiem Pañstwa
stwierdzeñ. Najogólniej i najproœciej rzecz ujmuj¹c op³ata sta³a
za zamówion¹ moc ciepln¹ jest
to op³ata za gotowoœæ producenta do wyprodukowania odpowiedniej iloœci ciep³a. Zatem
warto zastanowiæ siê, czy Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW”
- jako odbiorca ciep³a, którego
koszty zakupu nastêpnie maj¹
zostaæ rozliczone na u¿ytkowników lokali w budynkach wielolokalowych, prawid³owo ustali³a zamówion¹ moc ciepln¹, poniewa¿ w prawid³owym okreœleniu tej mocy mo¿na równie¿ zna-

... Bo zdaniem URE - sami jesteœmy sobie winni, bo korzystamy z ciep³owni opalanych wêglem, a przecie¿ „w Ÿród³ach ciep³a
opalanych wêglem kamiennym, udzia³ kosztów sta³ych w ³¹cznych kosztach wytwarzania ciep³a nierzadko siêga 50%.”
lei koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
przesy³ania i dystrybucji ciep³a
(na podstawie, których kalkulowane s¹ stawki op³at za us³ugi
przesy³owe) ponoszone przez
przedsiêbiorstwa ciep³ownicze
to w zasadzie tylko koszty sta³e.
PEC w obowi¹zuj¹cej taryfie dla ciep³a do kalkulacji stawek op³at za us³ugi przesy³owe
uwzglêdni³o wskaŸnik „B”
udzia³u op³at sta³ych za us³ugi
przesy³owe w ³¹cznych op³atach
za te us³ugi, o których mowa w
§ 21 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoœci „B” = 0,45.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e obecnie
obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie
taryfowe nie ogranicza w sposób
w³adczy wysokoœci wskaŸnika
„B” (zgodnie z wczeœniej obowi¹zuj¹cymi przepisami wartoœæ wskaŸnika „B” nie mog³a
byæ wy¿sza ni¿ 0,30). Tak wiêc
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leŸæ oszczêdnoœci, a oszczêdzaæ
energiê trzeba nie tylko ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ osi¹gniêcia wymiernych korzyœci w postaci ni¿szego rachunku ale
i równie¿ z uwagi na ochronê
œrodowiska.
Ponadto mówi¹c o zachowaniach stymuluj¹cych oszczêdnoœæ ciep³a nie nale¿y zapominaæ, ¿e ustawa - Prawo energetyczne w art. 45a ust. 9 nak³ada
równie¿ na Pañstwa jako w³aœciciela lub zarz¹dcê budynków
wielolokalowych obowi¹zek wyboru takiej metody rozliczenia
ca³kowitych kosztów zakupu
ciep³a na poszczególne lokale
mieszkalne lub u¿ytkowe, która to metoda miêdzy innymi stymulowa³aby energooszczêdne
zachowania mieszkañców lub
u¿ytkowników.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
(podpis nieczytelny).”
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U

rz¹d Regulacji Energetyki,
którego list cytujemy na s¹siedniej kolumnie, dokumentuje w tym piœmie swoj¹ bezradnoœæ w zapobieganiu podwy¿kom cen
ciep³a. Nic siê nie da zrobiæ, bo rzekomo „nie zachodz¹ przes³anki
uprawniaj¹ce do wzruszenia decyzji
ostatecznej”. Tymczasem przes³anek tych jest wiele, w tym jedna fundamentalna - wygórowan¹ cenê ciep³a ustali³o sobie samo przedsiêbiorstwo, zaœ URE bez zmru¿enia oka
uzna³ j¹ za w³aœciw¹. W gospodarce
rynkowej - jak¹ w wielu dziedzinach
w Polsce mamy - osta³ siê anachronizm wy¿szoœci decyzji urzêdniczej
i dyktatu monopolisty nad regulacjami rynkowymi.

W energetyce ciep³owniczej nie
mamy w kraju gospodarki rynkowej. Nie
ma bowiem faktycznej mo¿liwoœci wyboru pomiêdzy dostawcami. Nie jest wyborem korzystanie z ciep³a nawet
z trzech Ÿróde³, gdy wszystkie oparte s¹
o to samo paliwo - czyli wêgiel. A tam
wszêdzie - jak g³osi w³aœnie URE „udzia³ kosztów sta³ych w ³¹cznych kosztach wytwarzania ciep³a nierzadko siêga 50%.” Tak byæ musi - zdaniem URE.
Tak Pan Bóg to stworzy³ i amen...
A skoro u wytwórców ciep³a niczego siê nie da zmieniæ, a ceny s¹ podobno „rzeczywiste” - „zatem warto zastanowiæ siê” - ¿e zacytujemy „z³ot¹ myœl”
z listu - „warto zastanowiæ siê” nad tym
co robi sama Spó³dzielnia.
„Warto zastanowiæ siê” - czy aby
Spó³dzielnia „prawid³owo ustali³a zamówion¹ moc ciepln¹, poniewa¿ w prawid³owym okreœleniu tej mocy mo¿na równie¿ znaleŸæ oszczêdnoœci, a oszczêdzaæ
energiê trzeba nie tylko ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ osi¹gniêcia wymiernych korzyœci w postaci ni¿szego rachunku ale
i równie¿ z uwagi na ochronê œrodowiska.” Rzeczywiœcie - m¹dre pouczenie.
Dobre dla gimnazjalisty z pierwszej, góra
drugiej klasy.

S

pó³dzielnia nasza, nie czekaj¹c na takie objawione s³owa, na przestrzeni
lat, licz¹c od roku 2000, dokona³a takich
przeobra¿eñ termomodernizacyjnych
w swoich zasobach, ¿e mog³a w tym czasie zmniejszyæ moc zamawian¹ dla budynków mieszkalnych o 3,1159 MW, chocia¿ przyby³o jej domów z ogrzewaniem
z dala czynnym. Owszem warto siê by³o
w Spó³dzielni zastanawiaæ, co robiæ, by
usyskaæ tak wielkie oszczêdnoœci, jak
wpierw wypracowaæ swoje na ten cel pieni¹dze i sk¹d pozyskaæ œrodki zewnêtrzne. Bez w³asnej inwencji i prawdziwej
troski o los Spó³dzielni i dobro jej cz³onków - bylibyœmy tam, gdzie URE podejrzewa, i¿ do dziœ jesteœmy...
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Zatem
warto
zastanowiæ
siê...
Mentor z URE - kontynuuj¹c swoj¹
z³ot¹ myœl, ¿e „warto zastanowiæ siê”,
prowadzi dywagacje, czy aby do Spó³dzielni dotar³a œwiadomoœæ, i¿ ma „obowi¹zek wyboru takiej metody rozliczenia ca³kowitych kosztów zakupu ciep³a
na poszczególne lokale mieszkalne lub
u¿ytkowe, która to metoda miêdzy innymi stymulowa³aby energooszczêdne
zachowania mieszkañców lub u¿ytkowników.”

G

dyby Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„ROW” mia³a czekaæ na takie m¹droœci i samej nic nie robiæ, rachunki za
ciep³o jakie przychodzi p³aciæ mieszkañcom by³yby zwielokrotnione! Urzêdowi
Regulacji Gospodarki (jakiemuœ w Urzêdzie urzêdnikowi) nie przysz³o do g³owy
zapytaæ, dowiedzieæ siê, przekonaæ, ¿e
SM „ROW” ma i realizuje od dawna wieloletni program termomodernizacji, ¿e
w trosce o ochronê œrodowiska naturalnego zlikwidowa³a nisk¹ emisjê w swoich zasobach - no i ponosi (a w³aœciwie
ponosz¹ spó³dzielcy) koszty tej ochrony,
bo teraz korzystaj¹ z ciep³a z dala czynnego i p³ac¹ za nie du¿o wiêcej, ni¿ gdy
spalali sobie „co popadnie” w piecu. Przy
starym systemie ogrzewania pozosta³y
natomiast wszystkie domy prywatne
i prawie wszystkie komunalne. Ciekawe
jak URE obudzi u ich w³aœcicieli „œwiadomoœæ ekologiczn¹”?! Jak¹ stymulacjê
zastosuje...
Dobrze by by³o, gdyby URE wiedzia³, jak dobrze i skutecznie dzia³a
Spó³dzielnia. By nie trzeba by³o daleko
szukaæ - krótka informacja o kompleksowych dzia³aniach termomodernizacyjnych rozpoczynanych w³aœnie w Pszowie.
Na tak zwanym osiedlu Polana, przeprowadzony bêdzie remont sieci cieplnych
z przy³¹czami do budynków, w tym: wykonanie nowych przy³¹czy do budynków i sieci zasilaj¹cej budynki z przy³¹czeniem ich do sieci wysokich parametrów Kompanii Wêglowej S.A.; wykonanie indywidualnych, kompaktowych,
dwufunkcyjnych stacji wymienników
w pomieszczeniach przy³¹czeniowych
dla ka¿dego budynku; przebudowanie dostosowanie instalacji rozdzielczej
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w piwnicach budynków do nowych stacji wymienników; likwidacja zbêdnych
grzejników w klatkach schodowych i w
pomieszczeniach wspólnych - dostosowanie do nowych potrzeb cieplnych po
ociepleniu budynków; wymiana zaworów
regulacyjnych podpionowych na instalacji c.o. oraz c.w.u. w piwnicach budynków i wykonanie regulacji instalacji. Ponadto wykonane bêdzie ocieplenie budynków zgodnie z audytami energetycznymi, w tym: ocieplenie budynków metod¹ lekk¹ mokr¹ styropianem; ocieplenie stropodachów budynków; wymiana
okien na nowe z pcv o niskim wspó³czynniku przenikania ciep³a wraz z wymian¹
drzwi wejœciowych do klatek schodowych.
By unikn¹æ pytania ze strony URE
- a czemu dopiero teraz Spó³dzielnia robi
na Polanie tê termomodernizacjê - odpowiadamy - teraz, bo ktoœ by³ wiele lat
temu pierwszy i ktoœ musi teraz byæ na
koñcu w wieloletnim programie.

I

jeszcze informacja dla mieszkañców
os. Polana z ulic Jagienki, Kruczkowsiego i Traugutta: termomodernizacja bêdzie finansowana z funduszu remontowego SM „ROW” oraz œrodkami zewnêtrznymi tj. po¿yczkami z Banku Gospodarstwa Krajowego (w ramach ustawy o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej na preferencyjnych warunkach.
Sp³ata po¿yczek bêdzie realizowana z uzyskanych efektów przedsiêwziêcia - zmniejszenia kosztów ogrzewania
i podgrzania wody . Oto przyk³ad: je¿eli
obecnie za ogrzewanie mieszkaniec p³aci przyk³adowo 3,20 z³/m2 a po zakoñczeniu zadania w zwi¹zku uzyskanym
efektem bêdzie p³aci³ 1,90 z³/m2, to
ró¿nica, czyli l,30z³/m2 zostanie przeznaczona na sp³atê po¿yczek. W celu sfinansowania ca³oœci zadania konieczne bêdzie równie¿ podniesienie op³aty na fundusz remontowy o oko³o 62 grosze, co
i tak w efekcie spowoduje, i¿ koszty
utrzymania mieszkania wed³ug cen obowi¹zuj¹cych bêd¹ ni¿sze. Jedynie ta dodatkowa op³ata realnie zwiêkszy wydatki mieszkañców zwi¹zane z wykonaniem
planowanego przedsiêwziêcia.
Wykonanie termomodernizacji,
niezale¿nie od obni¿enia kosztów dostawy ciep³a, który to efekt w okresie pierwszych 7 do 8 lat po zakoñczeniu robót
bêdzie przeznaczony na sp³atê po¿yczek,
w sposób bardzo istotny poprawi parametry jakoœciowe ogrzewania mieszkañ,
komfort cieplny mieszkañ, a szczególnie
w sposób w³aœciwy rozwi¹¿e obecny problem bardzo z³ych parametrów dostawy
ciep³ej wody.
O termomodernizacji os. Polana piszemy
w tym wydaniu tak¿e na str. 16.
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DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzis³awiu Œl.
informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI LOKALAMI
U¯YTKOWYMI W WODZIS£AWIU ŒL.
ul. Przemys³awa 6
pow. u¿yt.
208,94 m2
ul. Przemys³awa 9
pow. u¿yt.
165,81 m2
ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.
83,91 m2
ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.
116,58 m2
ul. D¹brówki 12
pow. u¿yt.
44,60 m2
Bli¿szych informacji o lokalach i warunkach najmu
mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych
44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43
telefon (032) 455 66 86 wew. 127

Numer licencji 1314
- licencjonowanego
poœrednika w obrocie
nieruchomoœciami

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa przy
Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW”

U NAS ZAWSZE
rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz,
zamienisz, wynajmiesz
44-300 Wodzis³aw Œl¹ski,
ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43
tel. (032) 455 24 04, kom. 0 693 449 754
Czynne: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
Wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
Œrody od 9:00 do 15:00, Pi¹tki od 7:00 do 14:00
Strona 14

POD WSPÓLNYM DACHEM

ZAPRASZAMY
do sk³adania og³oszeñ

„POD
WSPÓLNYM
DACHEM”
- Gazeta Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„ROW”
Informacji udziela
i og³oszenia przyjmuje
Dzia³ organizacji, spraw
samorz¹dowych i pracowniczych SM „ROW”
tel. (032) 455 66 86,
wewn. 126.
Nastêpne wydanie
w czerwcu 2009 r.
Mo¿liwe s¹ og³oszenia
czarno-bia³e
i pe³nokolorowe
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NASZA KRZY¯ÓWKA
POZIOMO:
3. m³odszy Boryna, 6. czworono¿ny górski „przewodnik”, 7.
zagadka graficzno-s³owna, 8. czasem zakoñczone mankietami, 9.
miejsce kaŸni z Warszawie w II. wojnie œwiatowej, 11. oœla kie³basa, 12. narciarskie wyczyny, 14. odwrotnoœæ pozytywu, 18. imiê
mêskie, 19. noœ go i przy pogodzie, 20. skrót szko³y, któr¹ mo¿esz zakoñczyæ matur¹.
PIONOWO:
1. brzydactwo, 2. aneksy, 3. sztuczne tworzywo, 4. wype³nione np. past¹ do zêbów, 5. bêd¹ pe³ne potraw niesioneych do poœwiêcenia, 10. wypiekany na œwi¹teczny stó³, 11. ... nocy letniej Szekspira, 13. ozdobne, czerwone na szyi, 15. pasmo górskie na
wschodzie Polski, 16. siekierka do miêsa, 17. na g³owie panny
m³odej, 19. dumny ptak.
Wype³nione diagramy lub rozwi¹zania przepisane na kartkach
- prosimy oddawaæ w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43,
w pokoju nr 10. Poœród osób, które dostarcz¹ do 27 maja 2009
roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane zostan¹ 3 nagrody
ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo „URSA”.

17
18

19
20

W I E L K A N O C N E

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥NIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W POPRZEDNIM WYDANIU
ZIMA W PE£NI - tak brzmia³o has³o w krzy¿ówce. Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo „URSA” otrzymuj¹: Lidia Pawlenka, Andrzej Wojteczek
i Waldemar Reiss. Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych, pokój nr 10.

 ADRESY  TELEFONY  WA¯NE INFORMACJE
ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
43. Godziny pracy: poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, pi¹tki 7:00
do 14:00. Telefony: centrala - (032) 455 66 86; (032)
- 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (032)
456 39 05; dzia³ techniczny: (032) - 456 39 04; dzia³
rozliczeñ z cz³onkami: (032) 455 38 72; Biuro poœrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (032) 455
24 04. Strona internetowa: www.sm-row.pl
ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
30, tel. (032) 455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW
i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXXlecia 62c, tel. (032) 456 47 10, (032) 456 51 80, godz.

pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00;
RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul. Plebiscytowa
48, tel. (032) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (032) 72 91 040 czynna: wtorki i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja
Radlin: 44 - 310 ul Korfantego 18 tel. 032 - 455 83
27 poniedzia³ki i czwartki od 11:00 do 13:00.
AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni
prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Rydu³towy - 0 605 365 674, Administracja Centrum - 0 607 041 129, Administracja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki - 0 601 857 402.
Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administracji - elektryk - 0 609 442 461, dŸwigowiec - 078 58
48 480.

 ZACHOWAJ  WYTNIJ  KORZYSTAJ
POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adresem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 7 w siedzibie Zarz¹du, tel. (032)
455 66 86, wewn. 107. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.
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TERMOMODERNIZACJA
W zmodernizowanych domach mieszka siê cieplej i taniej!

T

ermomodernizacja to nie s³owo z kategorii zaklêæ czarnoksiê¿nika, to rzeczywistoœæ, która przynosi jednak efekty niczym za dotkniêciem „czarodziejskiej
ró¿d¿ki”. Po kompleksowej termomodernizacji
domu - mieszka siê w nim
i cieplej i taniej. Ciep³o odczuwa siê mi³¹ przyjemnoœci¹, zaœ zdecydowanie
ni¿sze op³aty przynosz¹ wymiernie, materialne korzyœci.
W Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” realizowany jest
konsekwentnie program termomodernizacji wynikaj¹cy
z wieloletniej strategii ekonomicznej. Termomodernizacji
poddawane s¹ coraz to kolejne budynki. Docieplane s¹
œciany zewnêtrze - co zawsze
³¹czy siê z popraw¹ estetyki
elewacji (byle tylko grafficiarze ich nie niszczyli!). Tam
gdzie zachodzi potrzeba ocieplane s¹ stropodachy. Budowane s¹ nowe stacje wymienników centralnego ogrzewania
i centralnie ciep³ej wody.
W niektórych domach znika te¿ palenie w piecu i dymienie kominów zanieczyszczaj¹cych atmosferê, a pojawia siê
to tak zwane „ciep³o z dala
czynne” - czyli ogrzewanie kaloryferami i centralnie ciep³a
woda. W tym dzia³aniu proekologicznym nasza Spó³dzielnia
przoduje we wszystkich czterech miastach swego dzia³ania, a snuj¹ce siê dymy - tak
bardzo uniemo¿liwiaj¹ce oddychanie - pochodz¹ teraz tylko
z prywatnych domków i zabudowañ komunalnych. Uzupe³nieniem przedstawionych
dzia³añ termomodernizacyj-

Tak bêdzie wygl¹da³ po
termomodernizacji dom
przy ul. Jagienki 2

nych jest tak¿e sukcesywna
wymiana okien i drzwi wejœciowych do budynków.
Wszystko razem s¹ to bardzo kosztowne przedsiêwziêcia. W 2008 roku termomodernizacja i wymiany okien
³¹cznie poch³onê³y w Spó³dzielni
dwa
miliony
149.118,09 z³otych, co stanowi³o 34,88% ogólnej wartoœci
nak³adów z funduszu remontowego. Inne remonty domów
wraz z pracami dekarskimi
kosztowa³y 2 mln 322.767,21
z³ (37,69%). O tak wielkiej skali tych wydatków trzeba informowaæ, bowiem zdarza siê, i¿
ten i ów oœwiadcza, np. w trakcie Zebrañ Grupy Cz³onkow-

A to projekt elewacji budynku przy ul. Traugutta 18

skiej - i¿ nie wie, na co id¹ pieni¹dze z funduszu remontowego. Uzupe³nijmy zatem, ¿e
jeszcze 983.474,08 z³ (15,96%)
kosztowa³a wymiana instalacji
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i centralnie ciep³ej wody, a remonty
chodników i parkingów
706.816,07 z³ (11,47%).
W roku 2009 przeprowadzona bêdzie w Pszo wie,
w tzw. rejonie Polany, czyli
przy ulicach Jagienki, Kruczkowskiego i Traugutta - zmiana systemu dostarczania energii cieplnej do budynków wraz
z ich termomodernizacj¹. Poniewa¿ odnotowywane by³y g³osy niektórych mieszkañców
kwestionuj¹ce celowoœæ termomodernizacji tamtejszych blo-

ków - rzecz ca³¹ poddano spo³ecznej konsultacji.
Przeprowadzona zosta³a
specjalna ankieta poœród
mieszkañców tego rejonu,
w której mo¿na siê by³o opowiedzieæ za lub przeciw termomodernizacji. Przy wielkim zaanga¿owaniu cz³onków Rady
Osiedla otrzymano zwrotnie
kupony ankiety, a jej wyniki s¹
nastêpuj¹ce: „za” pracami dociepleniowymi z³o¿y³o deklaracje 149 cz³onków spó³dzielni,
co stanowi 80,54% uczestników ankiety, „przeciw” opowiedzia³o siê 20 osób, co wynosi 10,81%. Ankiet nie zwróci³o 16 cz³onków, czyli 8,65%.
£¹cznie w ankiecie uczestniczy³o - na 185 rozdanych deklaracji - 169 respondentów,
czyli 91,35% uprawnionych
mieszkañców.
Zatem wyniki ankiety s¹
jednoznaczne - przyt³aczaj¹ca
czêœæ cz³onków Spó³dzielni
chce przeprowadzenia termomodernizacji. Ale pozytywne
skutki dociepleñ - o których piszemy na pocz¹tku tego artyku³u - ju¿ w przysz³ym sezonie
grzewczym odczuj¹ wszyscy
tamtejsi mieszkañcy.

