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Podatek „okienny”

dla wyodrêbnionych

Fiskus szuka pieniêdzy gdzie tylko siê da...

Gdy w czercu publiko
waliœmy informacjê,

¿e po d³ugotrwa³ych stara-
niach spó³dzielczoœci
mieszkaniowej, po kilku
wyrokach S¹dów Admini-
stracyjnych - Minister Fi-
nansów wyda³ wreszcie ko-
rzystn¹ Interpretacjê Nr
DD3/033/33/KDJ/09/
209 (opublikowan¹ w
Dzienniku Urzêdowym Mi-
nistra Finansów poz. 32 nr
4 z 23 kwietnia 2009 roku)
i ju¿ nie bêdzie podatku od
refundacji za wymianê
okiem - s¹dziliœmy, ¿e
sprawa jest definitywnie
zakoñczona. Okazuje siê,
¿e nie. Najnowsze interpre-
tacje fiskusa mówi¹, ¿e po-
datek „okienny” musz¹
jednak p³aciæ ci spó³dziel-
cy, którzy dokonali w³asno-
œciowego wyodrêbnienia
swego mieszkania.

W telegraficznym skró-
cie przypominamy, ¿e w
kilkuletniej batalii z fisku-
sem sz³o o to, i¿ istnia³y
rozbie¿ne stanowiska urzê-
dów skarbowych i Izby
Skarbowej w kwestii, czy
przy wyp³acanej przez
Spó³dzielniê refundacji za
wymianê okien nale¿y od-
prowadzaæ podatek od
zwróconej kwoty. Mieliœmy
ogromn¹ satysfakcjê, ¿e
Minister Finansów w wy-
mienionej Interpretacji
ogólnej podj¹³ decyzjê w

sprawie niezaliczania do
przychodów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycz-
nych refundacji otrzyma-
nych z tytu³u wydatków po-
niesionych na wymianê sto-
larki okiennej. Cieszyliœmy
siê ze zwyciêstwa rozs¹d-
ku i oczywistych racji spó³-
dzielców.

Tymczasem, wed³ug
nowych wyk³adni fiskal-
nych  okazuje siê, ¿e ta ko-
rzystna decyzja ministra
nie obejmuje tych spó³-
dzielców, którzy wyodrêb-
nili swoje mieszkania
i mog¹ z jej dobrodziejstwa
cieszyæ siê jedynie spó³-
dzielcy posiadaj¹cy miesz-
kania o prawie spó³dziel-
czym lokatorskim lub w³a-
snoœciowym (tzw. rzeczo-
wym ograniczonym).

W  Interpretacji wyda-
nej ostatnio przez dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Kato-
wicach (IBPB II/1/415-
810/09/BD z 13 stycznia
2010 r.) stwierdza siê:

„(…) Osoby posiadaj¹-

ce odrêbn¹ w³asnoœæ lokali

zobowi¹zane s¹ do ponosze-

nia ca³oœci ciê¿aru eksplo-

atacji i utrzymania w³a-

snych lokali, a tak¿e ciê¿a-

ru eksploatacji i utrzymania

nieruchomoœci stanowi¹-

cych mienie spó³dzielcze.

Takiego obowi¹zku nie maj¹

osoby posiadaj¹ce spó³dziel-

cze lub w³asnoœciowe prawo

do lokalu - te osoby jedynie

partycypuj¹ w kosztach

zwi¹zanych z eksploatacj¹

i utrzymaniem nieruchomo-

œci spó³dzielni.

Spó³dzielnia tworzy fun-

dusz na remonty zasobów

mieszkaniowych. Odpisy na

ten fundusz obci¹¿aj¹ kosz-

ty gospodarki zasobami

mieszkaniowymi. Obowi¹-

zek œwiadczenia na fundusz

dotyczy cz³onków spó³dziel-

ni, w³aœcicieli lokali nie bê-

d¹cych cz³onkami spó³dziel-

ni oraz osób nie bêd¹cych

cz³onkami spó³dzielni, któ-

rym przys³uguje spó³dzielcze

w³asnoœciowe prawo do lo-

kali (art. 6 ust. 3 ustawy

o spó³dzielniach mieszka-

niowych).

Maj¹c na uwadze przed-

stawiony stan faktyczny

oraz powo³ane wy¿ej przepi-

sy prawa nale¿y stwierdziæ,

i¿ w sytuacji zwrotu przez

spó³dzielniê w³aœcicielom lo-

kali mieszkalnych poniesio-

nych wydatków na wymia-

nê stolarki okiennej w ich lo-

kalach, po stronie tych osób

powstaje przysporzenie ma-

j¹tkowe, które stanowi przy-

chód z innych Ÿróde³ w ro-

zumieniu przepisu art. 10

ust. 1 pkt 9 ustawy o podat-

ku dochodowym od osób fi-

zycznych, z którego dochód

podlega opodatkowaniu po-

datkiem dochodowym od

osób fizycznych. (…) Dla

ustalenia daty uzyskania

przez w³aœcicieli lokali

mieszkalnych przychodu

z tytu³u poniesionych wy-

datków na wymianê stolar-

ki okiennej w ich lokalach

nale¿y braæ pod uwagê datê

zwrotu poniesionych wydat-

ków, a nie datê wymiany

stolarki okiennej czy datê

wyodrêbnienia lokalu. (…)

Spó³dzielnia jest zatem obo-

wi¹zana do sporz¹dzenia

i przekazania tym osobom

oraz w³aœciwemu urzêdowi

skarbowemu informacji

o wysokoœci uzyskanego

przychodu PIT-8C(…)”

Zatem od refundacji
znów trzeba p³aciæ podatek
„okienny”. Obowi¹zuje on
tylko dla posiadaczy
mieszkañ o w³asnoœci wy-
odrêbnionej. Spó³dzielnia
bêdzie odwo³ywaæ siê od
takiej decyji dla dobra
osób, które siê wyodrêbni-
³y. Z jakim skutkiem - ¿ycie
poka¿e.

Te informacje mog¹ byæ przydatne
ka¿demu z mieszkañców naszych osie-
dli w Wodzis³awiu Sl¹skich. Zgodnie
z zarz¹dzeniem Komendanta Stra¿y
Miejskiej teren dzia³alnoœci Stra¿y zosta³
w mieœcie podzielony na 7 rejonów s³u¿-
bowych.

Stra¿ników rejonowych opiekuj¹-
cych siê terenami osiedli SM „ROW” jest
dwóch. Osiedlami: XXX-lecia, Piastów
i D¹brówki zajmuje siê m³. Stra¿. Woj-

ciech Szymiczek. Natomiast dla miesz-
kañcow ulic ul. Wyszyñskiego, Waryñskie-

go, 26 Marca, PCK, Plac Zwyciêstwa, Ty-
si¹clecia, Wojska Polskiego rejonowym
jest Stra¿. Krzysztof Zieliñski.

Z oboma stra¿nikami skontaktowaæ
mo¿na siê telefonicznie: pod nr 32 455

13 45  lub nr alarmowym 986.
Przy okazji przypominamy, ¿e sie-

dziba Stra¿y Miejskiej w Wodzis³awiu
Œl¹skim znajduje sie przy ul. Rzecznej
24. Dla kontaktu najlepiej korzystaæ
z alarmowego nr 986. Polecamy równie¿
uwadze stronê internetow¹ Stra¿y Miej-
skiej: http://strazmiejska-wodzislaw.pl/

Stra¿nicy Miejscy naszych osiedli
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”

JAN GRABOWIECKI
Wieœci „z pierwszej rêki”

Korytarz i jego komórki przed i po remoncie. Nie trzeba komentowaæ...

Na obu zdjêciach - wizualizacja
przysz³ych domków

Wy¿szy standard
obecnych i nowych domów

(Ci¹g dalszy na str. 7)

J
u¿ prawie ca³y kwarta³ min¹³
od pocz¹tku roku, kiedy otrzy-
mywaliœmy i sk³adaliœmy so-

bie wzajem ¿yczenia - wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku! Rado-
snym, œwi¹teczno-noworocznym
uniesieniom towarzyszy zawsze jed-
nak i nutka niepewnoœci: - jak na-
prawdê bêdzie? Ale tak¿e i nadziei:
- ech, dobrze bêdzie! Sytuacja taka
powtarza siê ka¿dego roku. A potem
mija 12 miesiêcy i nadchodzi pora
zsumowania jak minê³y. Co osta³o siê
z ¿yczeñ, obaw i nadziei?

Ka¿dy z szanownych czytelni-
ków, który zapozna siê z publikowa-
nymi na nastêpnych stronach naszej
spó³dzielczej gazety informacjami
sprawozdawczymi o roku 2009 - bê-
dzie musia³ siê zgodziæ z konkluzj¹
zawart¹ ju¿ w tytule „Trudny rok -
dobry rok”. Bo naprawdê rzetelnie
pracuj¹c, dobrze wykorzystaliœmy
ten czas. Owocowa³ prac¹ i sukcesa-
mi.

I s³usznie szczycimy nie tyle
jubileuszem 85-lecia istnienia SM
„ROW”, choæ i o nim wspominamy,
ale konkretnymi dokonaniami, z któ-
rych likwidacjê niskiej emisji (po-
przez wymianê systemu grzewczego
wraz z termomodernizacj¹ budyn-
ków) w Rydu³towach przy ulicy
£okietka 4, 6, 8 oraz Obywatelskiej
31, a tak¿e termomodernizacja bu-
dynków zlokalizowanych w Pszowie
przy ulicy Kruczkowskiego 2, 5, Ja-

gienki 2, 4, 6 i Traugutta 18 (na tzw.
osiedlu Polana) - uznaæ trzeba za naj-
wiêksze dokonania.

W
ykonane remonty i moderni-
zacje diametralnie zmieni-
³y warunki zamieszkiwania.

Podnios³y standard budynków. Nad-
to stworzy³y mieszkañcom warunki
do zaoszczêdzenia wydatków na
ogrzewania mieszkañ, które w comie-
siêcznych op³atach za mieszkanie
zawsze i u ka¿dego s¹ powa¿n¹ czê-
œci¹ czynszu.

W³aœnie tak, konsekwentnie od
lat  zmieniamy oblicze naszych zaso-

bów mieszkalnych. To co dzieje siê
na zewnatrz domów - widz¹ wszyscy.
Ale przecie¿ zajmujemy siê nie tylko
remontami na wielk¹ skalê. Chcê tu
wspomieæ, jako o przyk³adzie drob-
nych prac, a przecie¿ te¿ zmieniaj¹-
cych standard budynków, o moderni-
zacji korytarzy w wielkich blokach na
osiedlu XXX-lecia 35-39 i 54-58. Te-
raz przejœcie tymi korytarzami wrêcz
przypomina ci¹g wejœæ do pokoi w ele-
ganckim hotelu - a to tylko drzwi do
komórek lokatorskich. Jest siê czym
cieszyæ. Mi³o siê mieszka - mówi¹ za-
dowoleni mieszkañcy.

O
czekiwane i dobre s¹ zmia-
ny w posiadanych ju¿ budyn-
kach, ale przecie¿ stale trze-

ba myœleæ nie tylko o tym co jest, ale
tak¿e o rozwoju, o inwestycjach. Pra-
gniemy przecie¿, by Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „ROW” nie sta³a siê
tzw. „zasobow¹ spó³dzielni¹”, która
zajmuje siê tylko tym, co ma ju¿
z lat minionych. Chcemy czegoœ no-
wego. Dlatego „z pierwszej rêki” po-
dajê wiadomoœæ, ¿e po d³ugiej prze-
rwie i d³ugotrwa³ych „przymiar-
kach” w tym roku ruszyæ powinna
budowa osiedla 14 domków jedno-
rodzinnych w s¹siedztwie Osiedla
D¹brówki.

Zamierzaliœmy ju¿ przed dwo-
ma laty wystartowaæ z t¹ inwestycj¹,
ale wpierw okaza³o siê, ¿e hossa bu-
dowlana tak wywindowa³a ceny ma-
teria³ów i us³ug, ¿e koszty budowy
by³yby nazbyt wysokie, a potem - wia-
domo - by³ kryzysowy krach. Zaczê-
ty daleko, bo za Atlantykiem w USA,
odbi³ siê tak¿e echem w naszym kra-
ju. Teraz wreszcie sytuacja siê nor-
malizuje i rokuje nadziejê na po-
myœln¹ realizacjê osiedla o nazwie
„Zielona Dolina”, przy ul. Matusz-
czyka. Wybór wykonawcy i podanie
do wiadomoœci szczegó³ów inwesty-
cji, jej kosztów i zasad nabycia dom-
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TRUDNY ROK - DOBRY ROK

2009 - jaki by³?
W

 pamiêci pozostanie nam jako rok jubileuszu 85-lecia istnienia
naszej Spó³dzielni. Obchodom  rocznicy  zdarzeñ  z 4 kwietnia
1924 roku towarzyszy³y uroczyste spotkania, indywidualne uho-

norowania zas³u¿onych i wieloletnich samorz¹dowych spo³eczników, rado-
sny festyn spó³dzielczych rodzin oraz galowy koncert Zespo³u Pieœni i Tañ-
ca „Œl¹sk”. Jednoczeœnie Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” przyznane
zosta³y zaszczytne nagrody i wyró¿nienia: Wielka Nagroda Prezydenta Œl¹-
skiej Izby Budownictwa, Z³ota Odznaka „Zas³u¿ony dla Budownictwa”.„Z³o-
ty Laur” Instytutu Gospodarki Nieruchomoœciami, Wyró¿nienie w Ogólno-
polskim Konkursie „Or³y Polskiego Budownictwa”.

Wszystkie te radosne fety by³y jednak tylko ozdob¹ do zwyk³ej, co-
dziennej i owocnej pracy. Gdy nadesz³a pora bilansu i oceny 2009 roku -
mo¿emy o nim w sferze finansowo-gospodarczej i spo³ecznej powiedzieæ, ¿e
by³ to trudny, ale dobry rok.

Prezentujemy poni¿ej wybrane, najwa¿niejsze bilansowe wyliczenia za
miniony rok i krótki komentarz do nich. Warto siê zapoznaæ z t¹ informacj¹
bardzo wiele mówi¹c¹ o kondycji naszej Spódzielni. Tak bowiem nie tylko
zakoñczy³ siê ubieg³y rok, ale tak¿e tak zaczyna siê start do roku 2010.
Zaczynamy od informacji najwa¿niejszej:

WYNIKI DZIA£ALNOŒCI SM „ROW” W 2009 ROKU

GOSPODARKA ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI

Przychody z GZM   15.802.275,80 z³
Koszty GZM           15.464.862,77 z³
Wynik GZM     + 337.413,03 z³

POZOSTA£A DZIA£ALNOŒÆ

Przychody     4.055.790,86 z³
Koszty     3.741.784,21 z³
Wynik     + 314.006,65 z³

Gdy przed rokiem Rada Nadzor-
cza Spo³dzielni Mieszkaniowej

„ROW” Uchwa³¹ RN nr 6/2009 z dnia
26 marca 2009 r. przyjê³a plan gospo-
darczo-finansowy na rok 2009, to
z uwagi na istniej¹ce ograniczenie
mo¿liwoœci regulacji op³at zaplanowa-

no zakoñczenie roku niedoborem

w wysokoœci 255 786,00 z³. Maj¹c tak¹

perspektywê przyjêto w Spó³dzielni

bardzo rygorystyczne zasady co do wy-

sokoœci wydatków we wszystkich

dziedzinach. Stosuj¹c politykê „zaci-

skania pasa” przede wszystkim sta-

rano siê, by awizowany niedobór nie

uleg³  zwiêkszeniu.  Dlatego te¿
oprócz podjêtych i realizowanych
dzia³añ konieczna by³a ponowna ana-
liza kosztów zawartych w planie go-
spodarczo-finansowym i ich weryfika-
cja, a potem - konsekwentne i rygo-
rystyczne wdra¿anie w ¿ycie dzia³añ
oszczêdnoœciowych.

Poczynania te zaowocowa³y
osi¹gniêciem na koniec roku 2009

nadwy¿ki przychodów nad kosztami

w zakresie gospodarki zasobami

mieszkaniowymi w wysokoœci 337

413,03 z³. To znaczne osi¹gniêcie

w stosunku do przyjêtych za³o¿eñ pla-

nowanych. Nadwy¿ka zostanie rozli-

czona zgodnie z art. 6 ust. l Ustawy

o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Podobnie stosuj¹c daleko id¹c¹

racjonalizacjê dzia³añ w tzw. pozosta-

³ej dzia³anoœci równie¿ osiêgnêliœmy

dodatni bilans przychodów nad kosz-

tami w wysokoœci 314.006,65 z³. Ten

sukces zostanie realnie zdyskontowa-

ny zgodnie z art. 75 i art. 76 Prawa

Spó³dzielczego, co bêdzie przedmio-

tem uchwa³y tegorocznego Walnego

Zgromadzenia.

Osi¹ganie pozytywnych wyników

gospodarczych niesie za sob¹ z regu-

³y wdra¿nie zmian organizacyjnych,

przystosowuj¹cych zakres dzia³añ i or-

ganizacjê pracy do aktualnej sytuacji

gospodarczo-finansowej, jak i realiza-

cji zadañ na przestrzeni danego roku.

NA PRZYK£AD - WODA

Oczywiœcie powstaje pytanie - jak
w praktyce wygl¹da³o owo „zaciskanie
pasa”. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ...
woda. W celu likwidacji narastaj¹cego
niedoboru w p³atnoœciach za zimn¹ wodê
(co by³o skutkiem ró¿nicy miêdzy wska-
zaniami liczników zbiorczych, a sum¹
wskazañ liczników indywidualnych) pod-
jêto decyzjê o koniecznoœci wymiany licz-
ników wody z mo¿liwoœci¹ odczytu elek-
tronicznego. W sumie w roku 2009 wy-
mieniono 4 878 sztuk liczników wody
w budynkach, w których dysproporcja
wskazañ by³a najwiêksza, co spowoduje,
¿e ró¿nica ta w czêœci nie bêdzie pokry-
wana ze œrodków przeznaczonych na eks-
ploatacjê i utrzymanie budynków. Maj¹c
mo¿liwoœæ dokonywania odczytów elek-
tronicznych, stosuj¹c do tego urz¹dzenia
znajduj¹ce siê na liczniku - g³owice - po-
zbawia ono w praktyce mo¿liwoœæ niele-
galnego poboru wody, gdy¿ g³owice elek-
troniczne rejestruj¹ wszystkie zdarzenia
jakie maj¹ miejsce, w tym ingerencje.
Dane zebrane w sposób elektroniczny
pozwalaj¹ przeprowadziæ ewidencjê
kosztów zu¿ycia zimnej wody na poszcze-
gólne budynki. To zaœ spowodowa³o, po-
dobnie jak przy energii cieplnej, ¿e
wszystkie koszty zu¿ycia wody na budyn-
ku bêd¹ pokrywane przez mieszkañców
ka¿dego konkretnego domu. Ewidencjo-
nowanie kosztów na poszczególne budyn-
ki daje mo¿liwoœæ rozliczenia mieszkañ
w ka¿dym okresie. Z tego powodu po-
trzebna jest te¿ zmiana regulaminu roz-
liczania wody i dostosowanie go do uwag
wielu mieszkañców co do uelastycznie-
nia i mo¿liwoœci rozliczania mieszkania
w miarê potrzeb.

Trudny rok by³ te¿ odczuwany  przez
kierowników jednostek organizacyjnych
i administracji, gdy¿ wydatki na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ by³y mocno ograniczone - tyl-
ko do najpilniejszych zadañ - jak to kie-
rownicy mówili „ledwo na prze¿ycie”. Tu
zwróciæ trzeba uwag¹, ¿e koszty tzw. ogól-
nozak³adowe w stosunku do przychodów,
by³y na poziomie rekordowo niskim, tj.
9,24%.
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TRUDNY ROK - DOBRY ROK

NAJWIÊKSZY PROBLEM ZALEG£OŒCI CZYNSZOWE

N
ie jest ¿adn¹ pociech¹ fakt, ¿e
zaleg³oœci czynszowe to pro-
blem trapi¹cy nie tylko nasz¹,

ale wszystkie spó³dzielnie mieszka-
niowe i budownictwo komunalne.
Przecie¿ to w³aœnie wp³ywy z comie-
siêcznych op³at za lokale stanowi¹
podstawowe Ÿród³o dochodu Spó³-
dzielni, z którego musi wystarczyæ na
wszystko to, co jest niezbêdne dla jej
istnienia, dla zaspokojenia potrzeb
i oczekiwañ tworz¹cych j¹ cz³onków.

D³ug wobec  SM „ROW” osób nie
uiszczaj¹cych terminowo nale¿noœci
za mieszkanie wynosi³ na koniec
2009 roku niebagateln¹ kwotê 1 mi-

liona 829.385,93 z³ i jest to 5,20%
zaleg³oœci w stosunku do przychodu.
Zaleg³oœci te - w porównaniu z rokiem
wczeœniejszym, 2008 - w przypadku
mieszkañ wzros³y o 315.117,52 z³, zaœ
za lokale u¿ytkowe zmala³y o 6.364,75
z³.

Dla przypomnienia obowi¹zku
zap³aty za u¿ytkowanie mieszkania
wykonano 1860 czynnoœci takich jak:
994 wezwania do zap³aty, propozycje
zamiany na mieszkania tañsze, pisma
o dobrowolne przekazanie mieszka-
nia, pisma o dobrowoln¹ zap³atê,
wskazanie lokalu socjalnego, informa-
cje o wyroku o eksmisjê i zap³atê, o
skierowaniu wniosku o eksmisjê do

fia do s¹du. Ale - zgodnie z nieko-
rzystn¹ dla spó³dzielni nowelizacj¹
ustawy o spó³dzielczoœci - nie prêdzej
ni¿ po 6 miesi¹cach zaleg³oœci czyn-
szowych. No i w s¹dach procedura te¿
jest doœæ d³ugotrwa³a. W 2009 roku
skierowano do s¹du pozwy na 15%
sumy zaleg³oœci. S¹ i ju¿ prawomoc-
ne wyroki eksmisyjne. Gdy gminy nie
dysponuj¹ lokalami socjalnymi dla ta-
kich osób, pozostaj¹ oni w dotychcza-
sowych mieszkaniach, jednak Spó³-
dzielnia mo¿e teraz ¿¹daæ od gmin od-
szkodowania za niedostarczenie loka-
lu socjalnego. W ub.r. z tego tytu³u do
kasy Spó³dzielni trafi³o 82.086,33 z³
- tak¿e zmniejszaj¹c ogóln¹ sumê d³u-
gów.

Obserwowany w latach 2007
i 2008 spadek zad³u¿eñ w czynszu za
mieszkania wynika³ tak¿e z faktu, i¿
sporo osób - d³u¿ników, korzystaj¹c
z dobrodziejswa tzw. ustawy „uw³asz-
czeniowej” - chcia³o przekszta³ciæ po-
siadane lokatorskie prawo do swego
„M” na w³asnoœæ wydrêbnion¹. Pierw-
szym z warunków by³a likwidacja za-
d³u¿enia. Teraz znów popadaj¹ w d³u-
gi wobec Spó³dzielni. Nie zdaj¹ sobie
przy tym sprawy, ¿e po stosownym wy-

roku s¹du ich - co prawda w³asnoœcio-

we i wyodrêbnione mieszkanie - pod-

legaæ bêdzie licytacji i mog¹ je utra-

ciæ.

komornika. Innych czynnoœci jak wy-
wiady œrodowiskowe i pisma o komor-
niczej licytacji - 130. Wykonano sku-
tecznie 11 eksmisji.

S¹ najró¿niejsze przyczyny po-
wstawania zad³u¿enia w op³atach za
mieszkania. Czasem s¹ to kwestie na-
tury losowej - od trudnej sytuacji
w wielodzietnej rodzinie poczynaj¹c,
przez czyj¹œ d³ugotrwa³¹ chorobê, po
utratê pracy. Jednak wszyscy bêd¹cy
w trudnej sytuacji bytowej mog¹ ubie-
gaæ siê - w swoich urzêdach miejskich
- o przyznanie im dodatku mieszka-
niowego. W ub.r. wydano 659 decyzji
o przyznaniu dodatku mieszkaniowe-
go na ³¹czn¹ kwotê 658.311,72 z³.

Ale wcale nie rzadkie jest œwia-
dome zaleganie z czynszem, bo naj-
pierw „trzeba” sp³aciæ kredyty kon-
sumpcyjne - za telewizor plazmowy,
za telefon komórkowy, za wyjazdy za-
graniczne, nawet za... samochód. Je-
œli nie, to windykator czy komornik
szybko do d³u¿nika zawita.

W przypadku d³ugu czynszowe-
go procedury nie s¹ tak szybkie. Pra-
wo jest dla spó³dzielczoœci mniej przy-
chylne ni¿ dla handlu i banków. Do-
piero po wyczerpaniu wewn¹trzspó³-
dzielczych dzia³añ - upomnieñ, roz-
mów z d³u¿nikami, po uchwa³ach Za-
rz¹du i Rady Nadzorczej - sprawa tra-

KOSZTOWNE REMONTY

Dzia³alnoœæ Spó³dzielni nie podle-
ga tylko samoocenie w³adz zarz¹dzaj¹-
cych oraz organów samorz¹dowych.
W roku 2009 nasza Spó³dzielnia podle-
ga³a - uzyskuj¹c pozytywn¹ ocenê - kon-
troli prowadzonej: przez bieg³ego rewi-
denta (podmiot uprawniony do badania
sprawozdañ finansowych) w zakresie
badania bilansu  za rok 2008 oraz PKO
BP SA Oddzia³ l w Bielsku Bia³ej w za-
kresie ewidencji analitycznej rozrachun-
ków i Powiatow¹ Stacjê Sanitarno - Epi-
demiologiczn¹ w Wodzis³awiu Œl¹skim.

WSZYSTKO POD KONTROL¥

W roku 2009 prowadzono pe³ny
zakres remontów w oparciu o plany
remontowe i œrodki gromadzone na
funduszu remontowym oraz jednocze-
œnie dwa du¿e zadania tj. likwidacjê
niskiej emisji poprzez wymianê sys-
temu grzewczego wraz z termomoder-
nizacj¹ budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych przy ulicy £okietka 4, 6,
8 oraz Obywatelskiej 31 w Rydu³to-
wach z wykonaniem indywidualnych
wêz³ów cieplnych wymiennikowych
dwufunkcyjnych wraz z sieciami ciepl-
nymi, a tak¿e termomodernizacjê bu-
dynków zlokalizowanych przy ulicy
Kruczkowskiego 2, 5, Jagienki 2, 4, 6
i Traugutta 18 w Pszowie (tzw. osie-
dle Polana). Podkreœliæ trzeba, ¿e w
znacznej mierze wszystkie te roboty
finansowane by³y ze œrodków ze-
wnêtrznych.

Sumarycznie wszystkie remonty
kosztowa³y 12.552.142,12 z³. Czêœæ
prac - wartoœci 1.141.335,42 z³ wyko-
nanych zosta³o przez w³asne jednost-
ki remonowo-konserwacyjne Spó³-
dzielni. Wykaz wykonanych remontów
znajduje siê na stronie internetowej
Spó³dzielni: http://www.sm-row.pl

Wydatki na remonty sfinansowa-
ne zosta³y: * z odpisu na fundusz re-
montowy w kwocie 8.383.371,12 z³ (w
tym 1.650.881,12 z³ - ul. ul. Obywa-
telska i £okietka, 1.219.448,26 z³ - os.
Polana); * z po¿yczki Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w wysokoœci
1.754.928,00 z³ (w tym 771.818,00 z³
- ul. ul. Obywatelska i £okietka,
983.110,00 z³ - os. Polana); * z umo-

rzenia (dziêki terminowemu wywi¹-
zaniu siê Spó³dzielni z warunków
wczeœniejszej umowy) czêœci po¿ycz-

ki tj. 30% na kwotê 531.844,00 z³ Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  na
sumê 513.844,000 z³ (ca³oœæ na os. Po-
lana); * z kredytu termomoderniza-
cyjnego w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego w kwocie 1.899.999,00 z³ (ca-
³oœæ przeznaczono na os. Polana).
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KOMINIARZE WYJAŒNIAJ¥: Dlaczego Ÿle nam siê oddy-

cha w mieszkaniach? Dlaczego boli nas g³owa? Dlaczego

œciany s¹ mokre i pokryte grzybem?

Wiêcej powietrza!

Z
ima, chocia¿ dobiega ju¿ koñca, nie zachêca do

otwierania okien i wietrzenia mieszkañ. Niektó-

rzy mieszkañcy - a powiedzieli o tym pracowni-

kom Spó³zielni, którzy przyszli ogl¹daæ zacieki na œcia-

nach - nie zrobili tego ani razu od ostatnich, ciep³ych

dni jesiennych. Nic wiêc dziwnego, ¿e czêsto boli ich

g³owa, maj¹ z³e samopoczucie, ³atwo zapadaj¹ na cho-

roby dróg oddechowych. No i „zakwita” u nich grzyb...

Powa¿ne pro-
blemy z ogrzewa-
niem i wentylacj¹
mieszkañ maj¹ natu-
ralnie nie tylko
mieszkañcy naszej
Spó³dzielni. To spra-
wa powszechna, bo-
wiem zachowania
ludzkie wszêdzie s¹
podobne. Oceniaj¹c
doœwiadczenia z ca-
³ego regionu Korpo-

racja Mistrzów Ko-

miniarskich Woje-

wództwa Œl¹skiego

wystosowa³a Apel do
ogó³u mieszkañców
dotycz¹cy warunków
bezpiecznego u¿ytko-
wania urz¹dzeñ grzewczo-ko-
minowych i wentylowania po-
mieszczeñ.

Kominiarze - super fa-
chowcy w swej specjalnoœci -
godni s¹ najwy¿szego zaufa-
nia. Dla swojego zdrowia
i bezpieczeñstwa zastosujmy
siê do ich uwag i rad. W Ape-
lu Korporacji Mistrzów Ko-
miniarskich dostarczonym
do redakcji „Pod Wspólnym

Dachem” m.in. czytamy:
 Wed³ug naszej oceny

wynikaj¹cej z wieloletniego

doœwiadczenia zawodowego,

problemy z nieprawid³owym

funkcjonowaniem wentylacji,

piecyków gazowo-k¹pielo-

wych oraz pieców grzew-

czych na paliwo sta³e nasilaj¹

siê zw³aszcza w okresie je-

sienno-zimowym, a spowo-

dowane s¹ niedostatecznym

dop³ywem powietrza ze-

wnêtrznego do mieszkañ.

Na ka¿dym dachu mamy kominy. We wszystkich domach musi byæ sprawna wentylacja.
Obok s³u¿b technicznych Spó³dzielni dbaj¹ o ni¹ tak¿e kominiarze. To niekwestionowni

fachowcy. Dla swojego dobra zastosujmy siê do ich rad i ostrze¿eñ!

Zgodnie z Polsk¹ Norm¹

o wentylacji, dop³yw powie-

trza zewnêtrznego do miesz-

kañ niezale¿nie od rodzaju

wentylacji winien wynosiæ co

najmniej: dla pomieszczeñ

kuchennych z oknem ze-

wnêtrznym wyposa¿onych w

kuchniê gazow¹ lub wêglow¹

- 70 m3 na godzinê, dla po-

mieszczeñ ³azienki mini-

mum 50 m3 na godzinê oraz

znaczna wielkoœæ do spala-

nia gazu lub wêgla w urz¹dze-

niach grzewczo-kominowych

stanowi¹cych wyposa¿enie

mieszkañ.

Dop³yw powietrza ze-

wnêtrznego do mieszkañ po-

winien odbywaæ siê przez

otwory o regulowanym stop-

niu otwarcia usytuowane

w górnej czêœci okna lub po-

nad oknem, przez okna ze

skrzyd³ami uchylno-rozwie-

ranymi, górnym wywietrzni-

kiem uchylnym lub górnym

skrzyd³em uchylnym, a przy

zastosowaniu stolarki okien-

nej bardzo szczelnej, dop³yw

powietrza zewnêtrznego

w iloœci niezbêdnej dla po-

trzeb wentylacyjnych nale¿y

zapewniæ przez urz¹dzenia

nawiewne umieszczane

w oknach, drzwiach balkono-

wych lub innych czêœciach

przegród zewnêtrznych.

Powy¿szy wymóg za-

warty jest w Rozporz¹dzeniu

Ministra Infrastruktury

z dnia 6 listopada 2008 roku

w „sprawie warunków tech-

nicznych jakim powinny od-

powiadaæ budynki i ich usy-

tuowanie” (Dz. U. nr 201

z 2008 r.)  oraz w Polskiej

Normie o wentylacji.

Brak w³aœciwego nawie-

wu powoduje os³abienie

dzia³ania wentylacji a tym sa-

mym zwiêkszanie stê¿enia

zanieczyszczeñ powietrza,

wilgoci, dwutlenku wêgla,

drobnoustrojów oraz wystê-

puje skraplanie siê pary wod-

nej na wewnêtrznych po-

wierzchniach szyb.

Ma to bezpoœredni

wp³yw na pogarszaj¹ce siê sa-

mopoczucie, w mieszkaniu

mo¿e pojawiæ siê pleœñ i za-

grzybienie oraz wystêpuj¹

problemy ze spalaniem gazu

lub innych materia³ów opa-

³owych w urz¹dzeniach

grzewczo-kominowych i za-

k³ócenia w odprowadzeniu

spalin w przewodach komi-

nowych.

Zdarzaj¹ siê

przypadki, ¿e gazowe

podgrzewacze wody

tzw. „junkersy” powo-

duj¹ zasysanie powie-

trza z wywiewnych ka-

na³ów wentylacyjnych

lub w przewodach

spalinowych powsta-

je tzw. odwrotny ci¹g

powoduj¹cy wydosta-

nie siê spalin bezpo-

œrednio do pomiesz-

czeñ mieszkalnych,

stwarzaj¹c zagro¿e-

nie zatrucia tlenkiem

wêgla osób przebywa-

j¹cych w mieszkaniu.

Nale¿y podkre-

œliæ, ¿e zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cymi przepi-

sami o warunkach technicz-

nych u¿ytkowania budynków

mieszkalnych, u¿ytkownik

mieszkania odpowiada za na-

p³yw powietrza zewnêtrzne-

go do pomieszczeñ mieszkal-

nych, natomiast obowi¹z-

kiem zarz¹dzaj¹cego jest za-

pewnienie odp³ywu, czyli

sprawnoœci przewodów wen-

tylacyjnych, spalinowych i dy-

mowych.

W ostatnim okresie cza-

su niepokoj¹cym zjawiskiem

jest fakt, ¿e u¿ytkownicy

mieszkañ instaluj¹ wentyla-

tory mechaniczne w krat-

kach wentylacyjnych kuchni

i ³azienki, stwarzaj¹c zak³ó-

cenia ci¹gu kominowego

w przewodach kominowych

spalinowych lub wentylacyj-

nych.

Przepisy z zakresu Pra-

wa Budowlanego zabraniaj¹

stosowania wentylacji me-
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chanicznej wywiewnej

w mieszkaniach wyposa¿o-

nych w paleniska na paliwo

sta³e lub gazowe podgrzewa-

cze wody z grawitacyjnym od-

prowadzeniem spalin do

przewodu kominowego,

a tak¿e w przypadku, je¿eli

w obiekcie wystêpuj¹ zbior-

cze przewody wentylacyjne.

Stosowanie wentylatorów

mechanicznych w powy¿-

szych  przypadkach mo¿e po-

wodowaæ przedostanie siê

spalin z przewodów spalino-

wych do pomieszczeñ miesz-

kalnych, powoduj¹c zagro¿e-

nie utraty zdrowia lub ¿ycia

osób.

Niekorzystny wp³yw na

ci¹g kominowy w przewo-

dach wentylacyjnych, spali-

nowych i dymowych ma co-

raz czêœciej wystêpuj¹cy fakt

„oszczêdnoœciowego” niedo-

grzania mieszkañ, w szcze-

gólnoœci tam, gdzie zainsta-

lowane s¹ podzielniki ciep³a,

poniewa¿ dla zapewnienia

prawid³owego ci¹gu w prze-

wodach wentylacyjnych

istotn¹ rolê odgrywa ró¿nica

temperatur powietrza we-

wn¹trz i na zewn¹trz miesz-

kania.

Nadmierne uszczelnie-

nie mieszkania wbrew pozo-

rom nie wp³ywa na uzyskanie

oszczêdnoœci na kosztach

ogrzewania, lecz odwrotnie,

przy s³abo dzia³aj¹cej wenty-

lacji z mieszkania nie jest od-

prowadzona para wodna,

a powietrze o du¿ej wilgot-

noœci potrzebuje znacznie

wiêcej ciep³a do osi¹gniêcia

po¿¹danej temperatury. Wie-

lu  mieszkañców stwarza ka-

rygodne zagro¿enie zalepia-

j¹c lub zamurowuj¹c kratki

wentylacyjne-wywiewne lub

zas³aniaj¹c kratki nawiewne

usytuowane w dolnej czêœci

drzwi ³azienkowych.

Wszystkie wymienione

czynniki maj¹ negatywny

wp³yw na prawid³owoœæ funk-

cjonowania przewodów ko-

minowych, a nieprzestrzega-

nie wytycznych z zakresu

wentylowania pomieszczeñ

bywa przyczyn¹ tragedii ludz-

kich.

Tyle fachowcy - komi-
niarze. Ile z tych uwag ka¿-
dy z nas zastosuje? Dajmy
sobie i naszym mieszkaniom
wiêcej powietrza!

Wy¿szy standard
(Dokoñczenie ze str. 3)

ków jeszcze przed nami, ale mam ju¿ te-
raz satysfakcjê z niniejszej zapowiedzi.

W „Zielonej Dolinie” to dopiero bê-
dzie wysoki standard, prawdziwie na mia-
rê XXI wieku - to fakt oczywisty. Inaczej
po prostu byæ ju¿ nie mo¿e. I wcale nie zdra-
dzê wielkiej tajemnicy, gdy poinformujê, ¿e
bêd¹ to domki w zabudowie szeregowej
o powierzchni u¿ytkowej 120 m2 wraz z ga-
ra¿em. Zaœ ca³e „mini-osiedle” utrzymane
bêdzie w nowoczesnym i funkcjonalnym
stylu, któremu uroku dodawaæ bêd¹ wiel-
kie przeszklenia od strony ogrodu (z po³u-
dnia).

Domy zaprojektowano bior¹c pod
uwagê wszelkie rygory jakie wspó³czeœnie
stawia standard domu energooszczêdnego,
osi¹gaj¹c wspó³czynniki przenikania ciep³a
znacznie ni¿sze ni¿ wymagaj¹ obecne nor-
my. Zbudowane zostan¹ z zastosowaniem
nowoczesnych i wy³¹cznie sprawdzonych
materia³ów, gwarantuj¹cych  wieloletni¹
eksploatacjê budynków. Domki oddawane
bêd¹ w stanie tzw. podwy¿szonego wyko-
nania deweloperskiego z mo¿liwoœci¹ re-
alizacji „pod klucz”.Ju¿ widoczne i przy-
sz³e przemiany wizerunku budynków i osie-
dli naszej Spó³dzielni to kierunek dzia³añ,

Dbajmy o swoje! Wska¿my sprawców!
Pychologowie twierdz¹, ¿e przyczyn¹ takich

zachowañ jest bezmyœlnoœæ, braki w kulturze

osobistej i wychowaniu, osobiste niedowarto-

œciowanie jako jednostki ludz-

kiej. I to wszystko ci¹¿y przez

ca³e ¿ycie. Bowiem takie znisz-

czenia „dla zabawy” s¹ dzie-

³em tak m³odzie¿y (najczêœciej)
jak i osób ju¿ w sile wieku.

Niech ka¿dy sam odpowie

sobie czy uczeni maj¹ racje

tworz¹c „portret psychologicz-

ny” tych, którzy dewastuj¹ nasz

wspólny - zatem ka¿dego z nas

indywidualnie - maj¹tek.

Jesteœmy po wielkiej akcji

wywo³anej ustaw¹ „uw³aszcze-
niow¹”. Znaczna czêœæ miesz-

kañców zajmuj¹cych dot¹d

swoje „M” na prawie lokator-

skim sta³a siê w³aœcicielami

wyodrêbnionych mieszkañ i -

to istotne - precyzyjnie okreœlo-

nym w procentach udzia³ow-

cem w czêœciach wspólnych bu-
dynku, w którym mieszkaj¹.

Tak¿e np. wind.

DŸwigów mamy w zaso-

bach naszej Spó³dzielni 48. Po

modernizacyjnym remoncie jest ich ju¿ 29.

W tym roku 6 dalszych wind bêdzie unowocze-

œnianych. Wszyscy s¹ zadowoleni z tych zmian.

Podwy¿szony jest przy tej oka-

zji równiez standard (i war-

toœæ!) prywatnego maj¹tku

osób „wyodrêbnionych”.

Ale co siê dzieje? „Ktoœ”
bezmyœlnie niszczy to, co do-

piero z tak¹ radoœci¹ przyjmo-

waliœmy. Komu przeszkadzaj¹

przyciski i sygnalizatory w nie-

których dŸwigach? Za ³adne?

Nie pozwólmy niszczycielom

pozostawaæ bezimiennymi

sprawcami! Nie tolerujmy

tego.
Nie bez racji przodkowie

nasi ukuli przys³owie: „wiedz¹

s¹siedzi kto na czym siedzi”.

Tablicy sygnalizacyjnej w win-

dzie na XXX-leciu nie przyje-

dzie specjalnie niszczyæ ktoœ

z inego miasta. To „swój”. On

nas okrada z naszych pieniêdzy
- bo za naprawê musimy sami

w czynszch zap³aciæ. No i ob-

ni¿a dopiero co podniesiony

standard naszego ¿ycia.

jaki przed kilku laty przyjêliœmy, który jest
takim naszym „kompasem” prowadz¹cym
do celu. A chcemy by by³o nim: lepsze ja-
koœciowo zamieszkiwanie w naszych
mieszkaniach, domach, osiedlach. Pozo-
staj¹c przecie¿ w du¿ych, wielorodzinnych
budynkach - trzeba i w nich ze standar-
dem staraæ siê równaæ do tego, co ju¿ nie-
d³ugo wyznaczy nam za „zwyk³y”, XXI-
wieczny poziom „Zielona Dolina”.

Wielkiego bloku na domki jednoro-
dzinne nie przerobi siê. Ale komfort za-
mieszkiwania w olbrzymiej budowli te¿
mo¿na zmieniæ. Wiem, ¿e bardzo wielu na-
szych cz³onków dokonuje znacznych mo-
dernizacji. Ju¿ ich finasowo na to staæ, a
i sprzyja temu powszechna obecnie dostêp-
noœæ najbardziej nawet wyszukanych ma-
teria³ów budowlanych, sprzêtów, mebli.
Wiem o tym, bo mieszkañcy zwracaj¹ siê
do Spó³dzielni o stosowne zgody na wybu-
rzenia œcianek dzia³owych, przeróbki, przy-
³¹czenia pomieszczeñ itp. I tam, gdzie pra-
wo pozwala - zawsze wydawana jest zgoda
na zmiany. W ten sposób i sami spó³dziel-
cy i Spó³dzielnia wspólnie przeobra¿aj¹ to,
co dziœ nas otacza. Z czego siê cieszymy,
bo to nasze, spó³dzielcze, ale co pragnie-
my mieæ lepsze i piêkniejsze. Po prosto
o wy¿szym standardzie!
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Biblioteka jak marzenie

Antena telefonów komórkowych przed oknami

GroŸne

fale

Noworocznym upomin-
kiem dla mieszkañców osie-
dla XXX-lecia (ale przy-
chodz¹ tutaj tak¿e ludzie z os.
Piastów i D¹brówki) by³a prze-
prowadzka w ostatnich
dniach stycznia Filii nr 13
Miejskiej i Powiatowej Biblio-
teki Publicznej do nowej sie-
dziby - która mieœci siê teraz

na parterze budynku Szko³y
Podstawowej nr 10. Stare lo-
kum by³o tak wyeksploatowa-
ne, ¿e mimo sentymentu do
spêdzonych tam lat - lepiej je
zapomnieæ.

Teraz biblioteka jest jak
marzenie. Przestronne, jasne
i piêknie wyposa¿one sale za-
chêcaja do odwiedzin i do czy-

tania tak¿e na miejscu. Filia
nr 13 posiada bowiem wypo-
¿yczalniê i czytelniê tak dla
doros³ych jak i dzieci.

Jak informuje kierownicz-
ka Filii - Izabela Chocyk -
ksiêgozbiór liczy przesz³o 39
tys. woluminów. Najwiêcej, bo
ponad 15 tys. jest woluminów
literatury piêknej, zaœ prawie

Liczba pona 2 tys. sta³ych czytelników gwa³townie po

przeprowadzce siê zwiêkszy³a. Jest wœród nich tak¿e

ponad 200 studentów wy¿szych uczelni.

Czwartek, godz. 11:50. Sta³a i wierna czytelniczka

Józefa Parafianowicz ju¿ czeka na uchylenie bibliotecz-

nych podwoi.

10 tys. to dzie³a popularno-
naukowe i naukowe. To nic
dziwnego, bo z biblioteki chêt-
nie korzysta m³odzie¿ studiu-
j¹ca. Do dyspozycji jest 28 ty-
tu³ów dzienników i czasopism.

Biblioteka jest czynna w
poniedzia³ki i wtorki w godz.
8 - 15, zaœ w œrody, czwartki
i pi¹tki w godz. 12 - 19.

Z zupe³nie innego prezentu
natomiast nie s¹ zadowoleni
mieszkañcy osiedla Piastów. Zo-
stali „obdarowani” anten¹ telefo-
nii komórkowej. Có¿ - telefonia
komórkowa to zdobycz techniki,
z której bardzo wielu ju¿ korzy-
sta. Tak¿e tamtejsi mieszkañcy.
Ale...

Chodzi o ty, ¿e antena dla ko-
mórek zosta³a posadowiona na
dachu dawnego, parterowego
przedszkola i siêga akurat prosto
do pozionu 4-5 piêtra pobliskich
domów, np. tego przy ul. Przemy-
s³awa 6. Mieszkañcy maj¹ uzasad-
nione obawy o szkodliwy wp³yw
atakuj¹cej ich emisji fal na ich
zdrowie.

Za bezsporne uwa¿a siê, ¿e
nadajniki mog¹ powodowaæ  nie
najlepsze samopoczucie osób
przebywaj¹cych w pobli¿u.  Inn¹
spraw¹ jest to, ¿e s¹ naukowcy
ostrzegaj¹cy i¿ korzystanie z ko-
mórek jest szkodliwe dla zdro-
wia, ale s¹ te¿ inni, którzy stwier-
dzaj¹, ¿e to przypuszczenie jest
nieudowodnione. Gdy chodzi o
zdrowie - to „na zimne lepiej
dmuchaæ”. Lokalizacja anteny
jest wysoce niefortunna.
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Przeznacz 1% swojego podatku na

szlachetny cel! Wybierz: Miejski

Klub Sportowy „Odra” Wodzi-

s³aw Œl¹ski - KRS 000 000 1120
Szczegó³y czytaj na str. 13

Z
 7 gra Jan Woœ

... w meczowej akcji...

Jan Woœ...

... i na treningu

N
ajpierw, to w Odrze
Wodzis³aw Œl¹ski
by³... trampka-

rzem. A potem - wszyscy
kibice Odry wiedz¹ - przez
piêæ lat kapitanem dru¿y-
ny. JAN WOŒ od 21 lat jest
ju¿ zwi¹zany niebiesko-
czerwon¹ dru¿yn¹, chocia¿
przez parê sezonów repre-
zentowa³ tak¿e barwy in-
nych zespo³ów. W Odrze
gra z numerem 7, na pra-
wej pomocy. W listopadzie
ubieg³ego roku kibice - in-
ternauci uznali go najlep-
szym zawodnikiem Odry.

- Moje ¿ycie to pi³ka no¿-

na - mówi Jan Woœ. Mam 36

lat, a by³em czternastolat-

kiem, gdy zacz¹³em wyczyno-

wo uprawiaæ ten najpiêkniej-

szy sport. Nie sposób zliczyæ

godzin spêdzonych na bo-

iskach i w salach trenigowych.

Chc¹c byæ profesjonalist¹ - w

najlepszym tego s³owa znacze-

niu - trzeba swej pasji, swemu

zawodowi podporz¹dkowaæ

bez reszty wszystko. Najpierw

pi³ka i dru¿yna - dopiero po-

tem cokolwiek innego.

No, ale oczywiœcie mam

rodzinê i mieszkanie (na os.

Piastów). ¯ona Ewelina jest

bardzo wyrozumia³a dla mojej

pracy. Mamy trójkê dzieci

- dwie córki - Adriannê (15 lat),

Agnieszkê (9 lat) i synka Ar-

kadiusza (5 lat). Skoro pi³ka

no¿na to nie jest typowy sport

dla dziewcz¹t, jak ka¿dy ojciec

marzê, ¿e mo¿e Arek kiedyœ

pójdzie w moje œlady, ale to

jeszcze sporo czasu.

- Jakie zdarzenia ze swojej

kariery zawodniczej szczególnie

utkwi³y panu w pamiêci?

S¥SIAD Z OSIEDLA SM „ROW”

- Meczy i zdarzeñ by³o

ogromnie wiele. Tylko w Eks-

traklasie rozegra³em ich dot¹d

319 i zdoby³em 33 bramki.

Najwiêkszym sukcesem by³o

chyba zdobycie z kolegami III

miejsca w Ekstraklasie. Ale na

zawsze w pamiêci mieæ bêdê

tylko jeden mecz. Odra poko-

na³a Ruch Chorzów a¿ 5:0.

Zdoby³em pierwsz¹ bramkê

rozpoczynaj¹c seriê goli. Ale

niestety, w pechowym zderze-

niu z obroñc¹ rywali odnio-

s³em kontuzjê i musia³em opu-

œciæ murawê. Radoœæ i pech

w odstêpie paru minut. Tak siê

zdarza przecie¿ nie tylko

w sporcie, ale tak¿e na codzieñ

w ¿yciu.

Jednak sportowcy wcale

nie rzadko ulegaj¹ kontuzjom.

Pamiêtam swoj¹ niedyspozy-

cjê spowodowan¹ pêkniêciem

koœci jarzmowej. Treningi s¹

wtedy przerwane, cz³owiek tra-

ci formê. Trzeba wielkiego,

osobistego  samozaparcia by

znów powróciæ do wybiegaj¹-

cego na murawê sk³adu dru¿y-

ny. I potrzeba te¿ do tego po-

mocy oraz zaufania trenera

i  kolegów z zespo³u. Naj-

wiêksz¹ jednak pomoc¹ jest

wsparcie udzielane przez kibi-

ców. Tych prawdziwych. Co to

z Odr¹ s¹ na dobre i na z³e.

Którzy potrafi¹ nie tylko wiwa-

towaæ ze zwyciêstwa, ale tak-

¿e mobilizowaæ do gry, gdy

„coœ siê klei”. Którzy nigdy

gwizdami, a zawsze oklaskami

i sympatycznymi okrzykami

witaj¹ i ¿egnaj¹ swój zespó³,

jego poszczególnych zawodni-

ków.

Cieszê siê, ¿e Odra ma

ogromn¹ rzeszê takich wielbi-

cieli „zakochanych” w pi³ce

no¿nej, w swojej dru¿ynie. I ¿e

daj¹ temu wyraz obecnoœci¹ na

meczach, udzia³em w klubie

kibica, bytnoœci¹ na stronach

internetowych - a nie w napi-

sach na budynkach. Korzysta-

j¹c z okazji, ¿e gazeta „Pod

Wspólnym Dachem” trafia do

tysiêcy cz³onków i mieszkañ-

ców Spó³dzielni Mieszkanio-

wej „ROW”, wœród których

przecie¿ nie brak sympatyków

Odry - pragnê podziêkowaæ ki-

bicom, za to ¿e s¹ zawsze

z nami!

- Jakie ma pan plany na

przysz³oœæ?

 - Przede wszystkim jesz-

cze nie wybieram siê na spor-

tow¹ emeryturê. Jeszcze -

mam nadziejê - nieraz zawal-

czê w niebiesko-czerwonych

barwach i ucieszê kibiców nie-

jedn¹ bramk¹. Ale oczywiœcie

myœl¹c o dalszej przysz³oœci -

przygotowujê sie do roli trene-

ra pi³karskiego. Mam ogrom-

ne zawodnicze doœwiadczenie

i zdobywam teraz stosowne

uprawnienia przechodz¹c od-

powiednie szkolenia. Zreszt¹

ju¿ przez pewien czas prowa-

dzi³em ch³opców z rocznika

1991. Da³o mi to wiele satys-

fakcji.

- ̄ yczê panu wielu dalszych

osobitych sukcesów, z tymi

sportowymi na czele i dziêkujê

za rozmowê.

Rozmawia³:

ZBIGNIEW SIEMION
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Jakie op³aty w tym roku?

Za
ogrzewanie

i ciep³¹ wodê

Za
u¿ytkowanie

mieszkañ

O
becny rok w wielu dziedzinach przy-
nosi niestety wzrost kosztów. Zarz¹d
czyni starania, by by³y to minimalne

kwoty. W niektórych elementach utrzyma-
nia nieruchomoœci - uwzglêdniaj¹c ubieg³o-
roczne nadwy¿ki - do zmian op³at nie doj-
dzie. Regulacja obejmuje zmiany w dotych-
czasowych op³atach w oparciu o przewidy-
wane wykonanie kosztów za 2009 rok, pla-
nowany wskaŸnik cen towarów i us³ug kon-
sumpcyjnych oraz o urzêdowe zmiany cen
w 2010 roku.

W eksploatacji podstawowej zmian¹
objête musz¹ byæ wszystkie nieruchomoœci
Spó³dzielni. Zmiana op³at prawie we wszyst-
kich osiedlach nie przekracza wskaŸnika in-
flacji za 2009 rok tj. 3,5 %. Wyj¹tek stanowi
osiedle Rydu³towy i Pszów, gdzie ze wzglê-
du na poniesione w 2009 roku koszty op³aty
wzros³y o oko³o 4,3 %.

Odpis funduszu remontowego lokali
mieszkalnych - bior¹c pod uwagê potrzeby
remontowe zasobów mieszkaniowych oraz
stan funduszu remontowego na dzieñ 31. 12.
2009 roku - ulega zwiêkszeniu o 10 groszy
od metra kwadratowego miesiêcznie.

Z uwagi na zmianê w 2010 roku sta-
wek podatku od nieruchomoœci i gruntu
w poszczególnych gminach dokonano korekt
o wzrost tych podatków stosownie do uchwa³
Rad Miasta. Osi¹gniêty wynik dodatni na
dzieñ 31. 12. 2009 r. (zgodnie z art. 6 Usta-
wy o spó³dzielniach mieszkaniowych)
uwzglêdniono przy kalkulacji kosztów na rok
2010. Maj¹c na uwadze powy¿sze wzrost
op³aty z tytu³u podatków nast¹pi³ tylko
w gminie Radlin o 2 grosze za m2 miesiêcz-
nie. We wzroœcie tym uwzglêdniono równie¿
dokonane przeszacowanie wartoœci gruntów
przez gminê Radlin. Jednoczeœnie informu-
jemy, i¿ sposób wnoszenia podatków, a za-
tem i kalkulacja w tym zakresie dla w³aœci-
cieli mieszkañ wyodrêbnionych jest dosto-
sowana do zapisów ustawowych.

W zakresie ubezpieczenia maj¹tku
Spó³dzielnia zmieni³a sposób ubezpieczenia,
co wp³ynê³o na utrzymanie wysokoœci sk³ad-
ki ubezpieczeniowej na poziomie roku 2009.
Jednoczeœnie zawarcto umowê na okres
trzech lat, która to umowa gwarantuje nie-
zmiennoœæ stawek.

Zawarcie umowy dostawy energii elek-
trycznej z Vattenfall Sp. z o. o. zagwaranto-
wa³o niezmiennoœæ ceny 0,2620 z³/kWh za
dostawê energii elektrycznej na przestrzeni
ca³ego roku 2010, co sprawia, ¿e dotychcza-
sowe op³aty za energiê elektryczn¹ pozostaj¹
na niezmienionym poziomie. Zmianie mo¿e
ulec jedynie op³ata dystrybucyjna, która
mo¿e mieæ wp³yw na wy¿sze koszty.

Op³aty za wywóz nieczystoœci sta³ych
pozostaj¹ na poziomie roku 2009, za wyj¹t-

kiem na oœ. Pszów i Rydu³towy, gdzie op³a-
ta wzrasta z uwagi na poniesione wy¿sze
koszty.

Op³ata z tytu³u eksploatacji dŸwigów
zosta³a skalkulowana na poziomie kosztów
roku 2009. Natomiast na os. XXX-lecia ob-
ni¿ono op³atê o 0,20 z³/osobê/miesiêcznie,
ul. Przemys³awa o 0,10 z³/osobê/miesiêcz-
nie. Op³ata za eksploatacjê dŸwigów na os.
Centrum pozosta³a niezmieniona.

Wzrasta fundusz remontowy dŸwigów
ze wzglêdu na potrzeby remontowe. Pozo-
sta³o do remonty 19 dŸwigów, w wiêkszoœci
na osiedlu Piastów, a potrzeba ich remontu
i dostosowanie do obowi¹zuj¹cyh norm jest
jak najbardziej zasadne.

Wzrost kosztów dostawy sygna³u an-
tenowego przez UPC Polska Sp. z o. o. o 1,50
z³/gniazdko/miesiêcznie (Rydu³towy
i Pszów) i 1,70 z³/gniazdko/miesi¹c (Radlin,
Centrum,  XXX-lecia, Piastów, D¹brówki)
spowodowa³ koniecznoœæ wprowadzenia re-
gulacji op³aty z tego tytu³u. Poprzednia re-
gulacja op³at wprowadzona przez UPC by³a
w 2007 roku i nie obejmowa³a dodatkowo
wprowadzonych programów. Z informacji
przekazanych przez UPC do koñca czerwca
br. bêd¹ wymienione instalacje œwiat³owo-
dowe na nowe, które pozwol¹ dostarczyæ do
ka¿dego mieszkañca pakiet us³ug - sygna³u
TV, internetu i telefonu.

Bez zmian pozostaje op³ata za moni-
toring przy ul. Przemys³awa 3 i 13.

Regulacje op³at opieraj¹ siê na faktycz-
nie ponoszonych kosztach w poszczególnych
sk³adnikach czynszu. Zak³adaj¹ zbilansowa-
nie siê wp³ywów z kosztami.

S
zczególnie znacz¹ce s¹ zmiany (pod-
wy¿ki i obni¿ki) w op³atach za dosta-
wê energii cieplnej (c.o. oraz c.c.w)

i podgrzewania wody w zwi¹zku z otrzyma-
niem przez Spó³dzielniê informacji o wzro-
œcie taryf, Po dokonaniu analizy kosztów
i przychodów z tytu³u dostawy energii ciepl-
nej na zasobach Spó³dzielni, zaistnia³a ko-
niecznoœæ zmiany op³at - podwy¿ki i obni¿ki
- od 1 lutego 2010 roku.

W budynkach bez podzielników kosz-
tów ciep³a zaplanowano nowe stawki
uwzglêdniaj¹c aktualne taryfy zatwierdzone
przez Urz¹d Regulacji Energetyki. Zmiana
zaliczek objê³a 97 budynków co stanowi 61
% wszystkich budynków bez podzielników
kosztów. Najwy¿sza podwy¿ka to wzrost o
0,29 z³/m2/miesiêcznie, a najni¿sza o 0,01
z³/m2/m. W 63 budynkach nie dokonano
zmian wysokoœci wnoszonych zaliczek.

Zmian zaliczek nie przewiduje siê na
terenie gmin Rydu³towy, Radlin i Pszów
z uwagi na niezmienione taryfy tamtejszych
dostawców.

W niektórych budynkach, w których
mieszkania wyposa¿one s¹ w podzielniki

kosztów ciep³a, rozliczane s¹ w okresach
dwunastomiesiêcznych, zgodnie z regulami-
nem rozliczania kosztów z tytu³u dostaw
energii cieplnej na cele centralnego ogrze-
wania i ciep³ej wody (rozdzia³ II regulami-
nu). Po ka¿dym okresie rozliczeniowym usta-
lana jest nowa zaliczka na poczet centralne-
go ogrzewania. Zaliczka ta ustalana jest
w oparciu o koszty z rozliczanego okresu in-
dywidualnie dla poszczególnych mieszkañ.
Taka zasada ustalania zaliczek, w przypad-
ku niewielkich wzrostów taryf eliminuje po-
trzebê dodatkowej regulacji op³at.

Pomimo ni¿szych kosztów ok. 30% po-
noszonych przez mieszkañców, gdzie rozli-
czanie centralnego ogrzewania jest w opar-
ciu o podzielniki kosztów, to w roku 2009
wp³ynê³a du¿a iloœæ wniosków mieszkañców
o rezygnacji z tej korzystnej formy rozlicza-
nia. Gotowoœæ mieszkañców do ponoszenia
wy¿szych kosztów ogrzewania ni¿ dotych-
czas, ale wszyscy po równo jest zjawiskiem
niezrozumia³ym.

W prawie wszystkich budynkach, do
których dostarczana jest centralna ciep³a
woda przez Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Jastrzêbiu Zdroju, wyst¹pi³a ko-
niecznoœæ regulacji z tytu³u wzrostu kosztów
podgrzania wody. Najwy¿szy wzrost zaliczek
wynosi 3,50 z³/m3 dla budynków na os. D¹-
brówki, a najni¿szy wzrost - 0,70 z³/m3 dla
budynku przy ul. Leszka 7.

Natomiast dla osiedla Polana w Pszo-
wie wprowadzono od 1 lutego bie¿¹cego roku
nowe, znacznie obni¿one zaliczki, co sta³o siê
mo¿liwe po dokonanej tam w minionym roku
modernizacji. Podgrzewanie wody na ca³ym
osiedlu obni¿one zosta³o z 29 z³/m3/mie-
siêcznie do 19 z³ /m3/m. Natomiast op³aty
za c.o. wynios¹ obecnie: ul. Kruczkowskiego
2 - 1,55 z³/m2/m (by³o 3,21 z³/m2/m), ul.
Kruczkowskiego 5 - 1,65 z³/m2/m (by³o 3,28
z³/m2/m), Jagienki 2 - 1,55 z³/m2/m (by³o
3,27 z³/m2/m), Jagienki 4 - 1,76 z³/m2/m
(by³o 3,89 z³/m2/m), Jagienki 6 - 1,55 z³/
m2/m (by³o 3,44 z³/m2/m), Traugutta 18 -
1,60 z³/m2/m (by³o 3,23 z³/m2/m).

Zarz¹d Spó³dzielni szczegó³owo i z
ogromnym pietyzmem przeprowadzi³ anali-
zê wp³ywów i kosztów oraz uwarunkowañ ja-
kie nadesz³y w 2010 roku dokonuj¹c na tej
podstawie weryfikacji wysokoœci zaliczek.
Najbardziej zawa¿y³ wzrost taryf Przedsiê-
biorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzêbiu
Zdroju. W wszystkich budynkach, gdzie
z analizy wynika³o, i¿ zmiana zaliczek nie jest
konieczna, wysokoœæ ich pozosta³a na dotych-
czasowym poziomie.

Za³o¿enia zmian maj¹ charakter bar-
dzo ostro¿ny, co przy znacznym pogorszeniu
siê warunków atmosferycznych i d³u¿szym
spadku temperatur w okresie zimowym nie
wyklucza koniecznoœci ponownej regulacji.
Ju¿ wiadomo, ¿e obecny, przeci¹gaj¹cy siê
okres zimowy, z utrzymuj¹cymi siê niskimi
temperaturami bêdzie mia³ wp³yw na wyso-
koœæ naszych op³at. Przyjêcie przez Zarz¹d
Spó³dzielni jednak tak bardzo ostro¿nej pro-
pozycji wzrostu zaliczek w wy¿ej opisanym
zakresie s³u¿y zminimalizowaniu ciê¿aru ko-
niecznych podwy¿ek dla bud¿etu domowe-
go u¿ytkowników lokali mieszkalnych.
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Nierównoœæ psów

czy... ludzi

Psia sprawa, a œciœle -

OP£ATA OD PSÓW -

narobi³a sporo z³ej krwi

mieszkañcom Wodzis³awia

Œl¹skiego. Zantagonizowa-

³a mieszkañców osiedli

(czytaj - blokowisk), z po-

siadaczami jednorodzin-

nych domów mieszkalnych.
Po dwu latach (2008

i 09) niepobierania przez
miasto pieniêdzy za posia-
danie psa - Rada Miejska
postanowi³a jednak op³aty
(ju¿ nie podatek - który by³
obowi¹zkowy, ale op³atê,
któr¹ Rada mo¿e ale nie
musi uchwaliæ) od czworo-
nogów pobieraæ.
W s¹siednich Rydu³towach
postapiono w³aœnie na od-
wrót i na rok 2010 uchwa-
lono niepobieranie op³aty.
Ale - po to Rady s¹ samo-
rz¹dow¹ w³adz¹, by siê sa-
morz¹dziæ...

No i mamy w Wodzis³a-

wiu Œl¹skim psie op³aty

i to dwie ró¿ne: za psy ¿yj¹-

ce w (przy) prywatnych do-

mach mieszkalnych - po 48

z³, za psy skazane na ¿ycie

w bloku - po 72 z³.

Có¿ nie ma na tym œwie-
cie równoœci. Ju¿ sam fakt,
¿e LUDZIOM przychodzi
mieszkaæ albo w komforcie
jednorodzinnej willi albo
w wielorodzinnym i cia-
snym  bloku owej nierów-
noœci dowodzi. Ale czy za-
mieszkiwanie w ciasnym
bloku dowodzi, ¿e jego
mieszkañcy s¹ dla Radnych
mniej wa¿ni i dlatego za
swoje psy musz¹ p³aciæ wiê-
cej? Co o tym s¹dzicie Sza-
nowni Mieszkañcy?

W Wodzis³awiu Œl¹-
skim radni miejscy dwu-
krotnie zajmowali siê psi-
mi op³atami - raz uchwala-
j¹c je (26. 11. 2009.) i dru-

Podwórkowy stra¿nik posesji

gi raz gdy podej-
mowali uchwa³ê
(25. 02. 2010.),
i¿ nie zgadzaj¹ siê ze sprze-
ciwem (pisemnym z 15. 01.
2010.) mieszkañców wzy-

waj¹cych Radê do uchyle-
nia pierwszej uchwa³y na-
ruszaj¹cej - zdaniem tych-
¿e mieszkañców - ich inte-
res prawny, przez wprowa-
dzanie nierównoœci op³at za
psy (a w³aœciwie nierówno-
œci ludzi).

Godzi siê przypomnieæ,

¿e podjêcie pierwszej

uchwa³y, tej listopadowej,

wprowadzaj¹cej psie op³a-

ty, poprzedzi³a konsultacja

spo³eczna. Na stronie inter-

netowej Urzêdu Miasta Wo-

dzis³awia Œl. umieszczona

by³a specjalna ankieta.

W podsumowaniu jej wyni-

ków okaza³o siê, ¿e a¿ 74%

respondentów wypowie-

dzia³o siê przeciw wprowa-

dzeniu op³at za psy. Radni

uznali jednak, ¿e owe 3/4

g³osów przeciwnych propo-

zycji wprowadzenia op³at to

za ma³o - i wbrew woli

mieszkañców, wiêkszoœci¹

g³osów (swoj¹ - w ramach

Rady Miejskiej) uchwa³ê

podjêli: za psy trzeba p³a-

ciæ! I to w dwu ró¿nych

stawkach.

Sprzeciw mieszkañców
wywo³a³ nie sam fakt ko-
niecznoœci ponoszenia

Okiem

S¹siada

Stra¿nik „tapczanowy”

op³at. Ludzi zdenerowa³o
ustalenie dwu taks i nakaz
wnoszenia wy¿szych op³at
przez osoby zamieszkuj¹ce
budynki wielorodzinne.
Motywacja tego zró¿nicowa-
nia brzmi tak (cytat z uza-
sadnienia uchwa³y RM) -
„Okreœlaj¹c stawkê op³aty

dla w³aœcicieli psów miesz-

kaj¹cych np. na terenie osie-

dli mieszkaniowych Rada

Miejska bra³a wiêc pod uwa-

gê wiêksze koszty utrzyma-

nia czystoœci i porz¹dku”.

Zdumiewaj¹ce! Ze zda-
nia tego wynika, ¿e nie
mieszkañcy osiedli za-
mieszkali w osiedlowych
budynkah wielorodzinnych
utrzymuj¹ czystoœæ i porz¹-
dek wokó³ budynków , lecz
¿e wyrêcza ich w tym mia-
sto. No i dlatego musi na
ten cel pobieraæ wiêksze
op³aty za psy. Wska¿cie -
Pañstwo Radni Miejscy - ja-
kie osiedle jest czyszczone
za miejskie pieni¹dze?
Gdzie miasto zajmuje siê
porz¹dkiem wyrêczaj¹c
s³u¿by i samorz¹dy spó³-
dzielcze?

Psy - to nie tylko nasi

(ludzi!) przyjaciele, nie tyl-

ko pupile. To tak¿e - co wy-

nika z ich natury - stra¿ni-

cy naszych domostw.

I mo¿e w ró¿nym pojmowa-

niu owych stra¿niczych za-

dañ tkwi prawdziwa tajem-

nica dwu stawek op³at?

„Kanapowemu” stra¿niko-

wi mieszkania w bloku nie

trzeba stawiaæ budy. Temu

przy indywidualnym obej-

œciu domowym - tak. I owa

ró¿nica w stawkach - 24

z³otych - psu na budê jest

potrzebna...

S¥SIAD
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Do bilansu jeszcze daleko, ale ju¿ wiadomo:

DU¯O NAM PRZYJDZIE ZAP£ACIÆ!

Kosztowna

ZIMA

A dzieje siê tak pomimo
przestróg niektórych uczonych,
¿e czeka nas globalne ocieple-
nia klimatu. Tymczasem w ska-
li globalnej problemem staj¹ siê
ruchy skorupy ziemskiej skut-
kuj¹ce czêstymi kataklizmami
trzêsieñ ziemi i potopami tsu-
nami. I chyba tylko tak¿e ro-
sn¹ca liczba niszczycielskich
huraganów mo¿e mieæ swe Ÿró-
d³o w podobno rosn¹cej ciep³o-
cie Ziemi.

Póki co w Polsce doœwiad-
czamy coraz wiêkszych skut-
ków zimy. Tegoroczna uprzy-
krzy³a siê nam bardzo. Ale od-
czucia - to tylko czêœæ proble-
mu. Zasadnicz¹ kwesti¹ jest to,

¿e zima jest dla nas bardzo

kosztowna! Dla ka¿dego
z osobna (odzie¿, ogrzewanie,
przeziêbienia itp.) i tak¿e dla
ca³ej naszej spó³dzielczej spo-
³ecznoœci.

Przygotowuj¹c ten artyku³

na prze³omie lutego i marca

by³o ju¿ wiadomo, ¿e na usuwa-

nie skutków tej zimy wydaliœmy

w SM „ROW” 71 tys. z³. Od-

œnie¿anie i skuwanie sopli to

57,6 tys. z³, koszt piasku i soli

to 9,2 tys. z³, zaœ za wypo¿ycze-

nie sprzêtu do odœnie¿ania trze-

ba by³o ju¿ uiœciæ 4,2 tys. z³.

A to przecie¿ nie koniec wydat-

ków, bo w marcu te¿ „bia³a

pani” siê panoszy³a.

Zamiecie i zawieje œnie¿ne
oraz mróz nie omija³y Wodzi-
s³awia Œl¹skiego, Pszowa, Ra-
dlina i Rydu³tów. Tej zimy co-
dzienne ¿ycie w naszych mia-
stach i spó³dzielczych osie-
dlach mieszkaniowych do przy-
jemnych   nie nale¿a³y. S³u¿by
Spó³dzielni ci¹gle, przez 24 go-
dziny na dobê, zmuszone by³y
do swoistej „walki z przyrod¹”.

Obfite opady œniegu, wystê-
puj¹ce w parze z niskimi tem-
peraturami, wymaga³y zaanga-
¿owania si³ i œrodków umo¿li-
wiaj¹cych wzglêdnie normalne
przemieszczanie siê na terenie
osiedli pieszo, czy te¿ pojazda-
mi mechanicznymi. Pracowni-

cy Spó³dzielni mozolnie, sta-
rannie usuwali ci¹gle nowe war-
stwy œwie¿ego œniegu odrzuca-
j¹c je na „wolne miejsca”.

Podobnie czyni³y p³ugi
œnie¿ne odgarniaj¹ce œnieg
z jezdni. Dlatego niektórzy w³a-
œciciele samochodów zaparko-
wanych przy jezdniach na osie-
dlach zg³aszali  pretensje,
¿¹daj¹c usuniêcia œniegu, któ-
ry z powodu pracy p³ugu utrud-
nia³ czy uniemo¿liwia³ im swo-
bodny wyjazd na jezdniê. Có¿
na wywóz œniegu œrodków ju¿
nie by³o, wiêc atmosfera kon-
fliktu zaistnia³a. Mo¿e - jak
stwierdzi³ jeden ze zdenero-
wawnych kierowców - „po-
trzebny jest podatek od œnie-
gu”?

Utrzymanie terenów osie-
dla w stanie umo¿liwiaj¹cym
korzystanie z nich nie jest ani
³atwe, ani tanie. Trzeba wzi¹æ
pod uwagê fakt, ¿e ju¿ samo
funkcjonowanie p³ugów œnie-
¿nych i sprzêtu do usuwania
œniegu jest kosztowne. To wszy-
scy mieszkañcy bêd¹ tymi wy-
datkami obci¹¿eni, bo inne Ÿró-
d³o finansowania nie istnieje!

Inna sprawa - pod dysku-
sjê - ¿e w³aœciciele samocho-
dów mogliby w „mikroskali”
uczestniczyæ w odœnie¿aniu
osiedli poprzez samodzielne
odgarnianie œniegu wokó³ swo-
ich zaparkowanych pojazdów.

Tereny miêdzy budynkami
zas³ane by³y nie tylko puchem,
który na nie napada³, ale tak-

¿e w niektórych przypadkach
œniegiem zrzucanym z dachów.
Z wielu budynków konieczne
by³o tak¿e str¹canie sopli lodo-
wych. To te¿ by³a praca bardzo
trudna, niebezpieczna i kosz-
toch³onna.

Zaœnie¿one wejœcia do po-
szczególnych budynków nie-
uchronnie powodowa³y wno-
szenie czêœci mazi œniegowej
do klatek schodowych i kabin
wind. Spotyka³o siê to doœæ
czêsto z ostr¹ krytyk¹ czêœci
mieszkañców. By³y ¿¹dania kil-

kukrotnego w ci¹gu dnia sprz¹-
tania, mycia i wycierania do
sucha. Niestety - to bez dodat-
kowych pieniêdzy na dodatko-
we osoby sprz¹taj¹ce jest nie-
realne...

Có¿ - prawie zawsze jest
tak, ¿e trudne, a tym bardziej
ekstremalne warunki bytowa-
nia, powoduj¹ powstawanie
wzajemnych niechêci, utarczek
miêdzy ludŸmi.

Dla przyk³adu: jedni
¿¹daj¹, aby chodniki osiedlo-
we by³y oczyszczane a¿ do pod-
³o¿a (kostki betonowej, p³ytki
chodnikowej) nawet kosztem
u¿ycia w tym celu ogromnej ilo-
œci soli  i czêœciowego uszko-
dzenia pod³o¿a w trakcie sku-
wania lodu. Inni twierdz¹, ¿e
to jest zupe³nie zbêdne; ¿e wy-
starczy starannie odgarniaæ
œwie¿o spad³y œnieg, a warstwê
ubitego pozostawiæ (by sanecz-
ki mo¿na by³o ci¹gn¹æ). Spór
miêdzys¹siedzki gotowy. Jak
ma zareagowaæ administracja
osiedla?

Du¿ym problemem tej
zimy  by³y pozamarzane odp³y-
wy z rynien spustowych, które
nie odbieraj¹c wody sprawia-
³y, ¿e na dachu tworzy³o siê
„mini-jeziorko”, a z kolei po-
wodowa³o zalewanie miesz-
kañ. Jest to problem wystêpu-
j¹cy przy niskich temperatu-

rach utrzymuj¹cych siê przez
d³u¿szy czas.

Ostra zima zwiêksza kosz-
ty zamieszkiwania równie¿
w innych przypadkach, np.
otwarte drzwi wejœciowe na
klatki schodowe, czy wietrze-
nie swego mieszkania bez za-
krêcania zaworów w kaloryfe-
rach. Oczywistoœci¹ jest, ¿e ra-
chunki za centralne ogrzewa-
nie w bie¿¹cym roku bêd¹ du¿o
wy¿sze ni¿ w minionym okre-
sie. Koszty podgrzewania wody
do celów gospodarczo-byto-
wych tak¿e wzrosn¹. Przy tak
du¿ej iloœci œrodków chemicz-
nych (g³ównie soli) wysypywa-
nych na jezdnie i chodniki, po-
nosimy te¿ zwiêkszone wydat-
ki na uszkodzone buty, odzie¿.
Nadto ten i ów zachorowa³,
a w aptekach - drogo. Tak¿e na-
sze samochody s¹ atakowane,
te leciutko tylko dotychczas
naruszone korozj¹ z¿era rdza,
w tempie - zdaje siê - widocz-
nym go³ym okiem.

Niedogodnoœci i kosztów
dodatkowych powodowanych
mroŸn¹ zim¹ wyeliminowaæ
nie zdo³amy, choæbyœmy siê nie
wiem jak bardzo starali.

Dobrym przyk³adem, któ-
ry na zasadzie analogii mo¿na
przenieœæ do naszych osiedli,
s¹ coraz czêœciej spotykane „zi-
mowe” zachowania kierowców.
Jad¹c g³ówn¹ drog¹ - chocia¿
im spieszno - ustêpuj¹ pierw-
szeñstwa przejazdu jad¹cym
drog¹ podporz¹dkowan¹. ̄ ycz-
liwoœæ ludzka zawsze pozwala
przetrwaæ. Tak¿e... k³opoty zi-
mowe.

Ta zima dobiega koñca.
Czy nastêpna przyniesie te¿
pierwszy œnieg ju¿ w paŸdzier-
niku - jak by³o w 2009 roku?
Spó³dzielnia nasza ka¿dej zimy
stara siê wywi¹zywaæ ze swych
obowi¹zków najlepiej jak to tyl-
ko mo¿liwe. Skala skuteczno-
œci dzia³añ minimalizuj¹cych
codzienne trudnoœci powodo-
wane srog¹ zim¹ jest jednak
zale¿na od mo¿liwych do wy-
korzystania œrodków finanso-
wych. A pochodz¹ one wy³¹cz-
nie z naszych comiesiêcznych
p³atnoœci. Zatem s¹ one doœæ
ograniczone. Musimy o tym
stale pamiêtaæ. W Spó³dzielni
bardzo dok³adnie liczymy ka¿-
dy wydawany grosz. Musi wy-
starczyæ na utarczki z zim¹
i na setki innych spraw.

¯yjemy w takiej strefie klimatycznej, w której ci¹gle

mamy (i chyba zawsze mieæ bêdziemy) cztery pory

roku. Ci¹gle - bo obserwujemy od prawie ju¿ dwóch dzie-

siêcioleci wyraŸne skracanie siê wiosny i jesieni, a wy-

d³u¿anie lata i zimy. Przeciwko d³u¿szemu latu chyba

nikt nic nie ma. Natomiast przeci¹gaj¹ca siê zima - to

ju¿ znaczna dokuczliwoœæ. I nie jest ¿adn¹ pociech¹ to,

¿e dzieci siê ciesz¹ bo œnieg - to sanki i narty, to lepienie

ba³awana i rzucanie siê kulkami...
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DOŒÆ

TEGO!

P
oniewa¿ nadszed³ czas do-
rocznego rozliczania siê z fi-
skusem zwracamy siê z ape-

lem do wszystkich naszych Czytel-
ników:  nie zostawiajmy swojego po-

datku w ca³oœci Pañstwu, wy-

dajmy chocia¿ cz¹stkê na na-

prawdê przydatny cel!

Podatki. Czynnoœæ ko-

nieczna, chocia¿ przez ma³o

kogo lubiana. Na poczet do-

rocznego podatku dochodo-

wego by³y nam pobierane za-

liczki comiesiêczne (lub sami

je uiszczaliœmy). Teraz rozli-

cza siê resztê a¿ do koñca, co

do grosza.  Sk³adaj¹c swoje

roczne zeznanie podatkowe

ka¿dy wie ile od swoich za-

pracowanych pieniêdzy - zabiera mu

pañstwo. I na 99% tej wielkiej indy-

widualnie kwoty nie mamy wp³ywu

na co zostanie ona wykorzystana.

Mo¿emy zdecydowaæ tylko o 1 pro-

cencie. Od 2004 roku coraz liczebniej

to robimy. W skali kraju, z tych 1%

odpisów powstaj¹ setki milionów z³o-

tych. Trafiaj¹ one do organizacji po-

¿ytku publicznego, do osób bêd¹cych

w potrzebie, dla których ka¿dy indy-

widualny podatnik mo¿e swoj¹ de-

cyzj¹ skierowaæ ten swój 1% podat-

ku. Gdy tego podatnik nie uczyni -

100% podatku odprowadzanego fi-

skusowi zasili pañstwowy bud¿et.

W rozliczeniu za 2009 rok - po-

dobnie jak ju¿ by³o w roku minionym

- to urz¹d skarbowy przeka¿e wp³atê

naszego 1 procentu podatku docho-

dowego na rzecz wybranej przez nas

organizacji po¿ytku publicznego o ile

w zeznaniu podatkowym wska¿emy

nazwê tej organizacji i jej numer KRS

(Krajowego Rejestru S¹dowego).

W zale¿noœci od rodzaju uisz-
czanego podatku dochodowego wy-
pe³niamy odpowiednie  rubryki w
rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36 - czêœæ O, poz. 305-307, PIT-
36L - czêœæ N, poz. 105-107, PIT-37
- czêœæ H, poz. 124-126, PIT-38 -
czêœæ G. poz. 58-60, PIT-28 - czêœæ
M: poz. 129-131). Po wyliczeniu, ile
mamy sumarycznie podatku do za-
p³acenia w tym roku, w ostatnich
rubrykach zeznania podatkowego
wpisujemy nazwê i numer pod jakim
widnieje w Krajowym Rejestrze S¹-
dowym organizacja, której chcemy

Zdecydujmy sami dla kogo nasze pieni¹dze!

przekazaæ 1% nale¿nego podatku
oraz kwotê jak¹ chcemy przekazaæ
dla organizacji. Kwota ta nie mo¿e
przekraczaæ 1% podatku nale¿nego,
po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹-

tek groszy w dó³. Takie wype³nienie
zeznania podatkowego traktowane
jest na równi ze z³o¿eniem wniosku
o przekazanie przez w³aœciwego na-
czelnika urzêdu skarbowego 1% po-
datku wybranej organizacji po¿ytku
publicznego. Oczywiœcie warunkiem
przekazania tej kwoty od fiskusa do
organizacji jest jednak zap³ata
w pe³nej wysokoœci podatku nale¿-
nego stanowi¹cego podstawê obli-
czenia kwoty.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w for-
mularzach zeznañ rocznych, na któ-
rych bêdziemy rozliczaæ siê za 2009
r. jest rubryka zatytu³owana „Infor-
macje uzupe³niaj¹ce”. W rubryce tej
mo¿emy podaæ urzêdowi skarbowe-
mu nie tylko informacje u³atwiaj¹ce
mu kontakt z nami, ale te¿ konkret-
ny cel, na jaki ma zostaæ przeznaczo-
ny 1% naszego podatku np. imiê i na-
zwisko osoby bêd¹cej pod opiek¹
wskazanej przez nas organizacji. Po-
nadto mo¿emy dodatkowo wyraziæ
zgodê na przekazanie obdarowywa-
nej przez nas organizacji po¿ytku pu-
blicznego naszych danych osobo-
wych - tj. imienia, nazwiska, adresu
oraz wysokoœci przekazywanej przez
nas na jej rzecz kwoty podatku. Wy-
ra¿enie przez nas zgody na przeka-
zanie powy¿szych danych (poprzez
zaznaczenie odpowiedniego kwadra-
tu) obliguje naczelnika urzêdu skar-
bowego do przekazania ich obdaro-
wanej organizacji po¿ytku publiczne-
go w formie pisemnej w lipcu lub
w sierpniu roku podatkowego.

Chc¹c przekazaæ 1% podatku
organizacji po¿ytku publicznego w
rozliczeniu za 2009 r. musimy wy-
braæ wy³¹cznie j¹ z wykazu tysiêcy
organizacji og³oszonego w internecie

przez Ministra Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej. Wykaz ten
zosta³ podany wy³¹cznie w
formie elektronicznej w
Biuletynie Informacji Pu-
blicznej przez Ministra Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej. Ko-
rzystaliœmy ze strony http:/
/www.mpips.gov.pl/bip/

Zdaj¹c sobie sprawê z tego,
¿e nie wszyscy z naszych
czytelników maj¹ dostêp do
internetu, poni¿ej publiku-

jemy indeks organizacji po-

¿ytku publicznego, które w ministe-

rialnym wykazie zdo³aliœmy wyszu-

kaæ, jako dzia³aj¹ce w miastach,

w których s¹ osiedla SM „ROW”

oraz dodaliœmy do nich te organiza-

cje, które w listach do redakcji nas

o to poprosi³y.

Zamieszczenie bli¿szych da-
nych o zakresie dzia³ania wszystkich
wymienionych organizacji niestety
nie jest technicznie mo¿liwe. Zatem
oto wymagane dane do wskazania -
komu mo¿emy przekazaæ 1% z na-
szego podatku dochodowego - nazwy
organizacji po¿ytku publicznego oraz
ich numery KRS:

Miejski Klub Pi³karski „Odra”

Wodzis³aw Œl¹ski - KRS

0000001120, Wodzis³awskie Towa-

rzystwo Sportowe Judo „Satori” -

KRS 0000156641, Fundacja „Wspól-

nota dobrej woli” - KRS

0000049946, Miejski Klub Honoro-

wych Dawców Krwi Wodzis³aw Œl¹-

ski - KRS 0000275540, Towarzystwo

Mi³oœników Rydu³tów - KRS

0000002098,   Ochotnicza  Stra¿ Po-

¿arna G³o¿yny - KRS 0000002838,

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Biertu³-

towy - KRS 0000083440, Fundacja

na Dobro Harcerstwa Górnoœl¹skie-

go - KRS 0000146013, Fundacja

Wszystko dla dzieci - KRS

0000121930, Mam Marzenie - KRS:

0000177137, Razem dla zdrowia -

KRS  0000152467.

Oczywiœcie wybraæ mo¿na tak-
¿e dowolnie inn¹ organizacjê ujêt¹
w ministerialnym spisie.

TWÓJ 1%

PODATKU
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Licencjonowane

Mieszkaniowe Biuro

Poœrednictwa

przy Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
nr licencji 1314 - licencjonowanego poœrednika w obrocie nieruchomoœciami

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

DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH

Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzis³awiu Œl.

informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI  LOKALAMI

U¯YTKOWYMI

W WODZIS£AWIU ŒL.
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. Przemys³awa 4

pow. u¿yt. 63,23 m2

w RYDU£TOWACH

ul. Ofiar Terroru 101

pow. u¿yt. 191,87 m2

 Bli¿szych informacji o lokalach

i warunkach najmu

mo¿na uzyskaæ

w Dziale Lokali U¿ytkowych

44 - 300 Wodzis³aw Œl¹ski

ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43

tel. (32) 455 66 86 wew. 127

http://www.sm-row.pl To witryna

internetow¹

Spó³dzielni

Mieszkaniowej

„ROW”

w Wodzis³awiu Œl.

Zapraszamy! O ka¿dej porze dnia i nocy

znajdziesz interesuj¹ce Ciê wiadomoœci

o Twojej Spó³dzielni. Przeczytasz elektronicz-

ne wydanie spó³dzielczej gazety

 „Pod Wspólnym Dachem”.
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POZIOMO:
3. zatwierdŸ lub wykonaj - klawisz komputerowy, 6. opra-

cowuje melodiê muzyczn¹ dla zespo³u lub orkiestry, 7. miesz-
kaniec dawnego Zaporo¿a, 8. czêœæ wypowiadanego wyrazu,

sylaba, 9. dolinê tej rzeki opiewa Czes³aw Mi³osz, 11. wrêcz-

my kelnerowi, 15. dŸwignia do podnoszenia ciê¿arów, 16. za-
³¹cznik, uzupe³nienie, 17. ma³a Teresa, 18. wnoszony do s¹du,

19. specjalista w zakresie budowy organizmu ludzkiego lub
zwierzêcego, 21. nadal podkuwa konie, 23. wynik mno¿enia,

24 ona zawsze buduje.

PIONOWO:

1. topiona w marcu, 2. patron od zgub, 3. karetka pogoto-
wia ratunkowego,  4. bagno, 5. miêdzy bliŸniakami a lwem,

10. imie mêskie, 12. bu³aczka, rogaliczek, dro¿d¿óweczka, 13.

kraina w Niemczech, 14. bogata w wodospady rzeka p³yn¹ca
przez Norwegiê i Szwecjê, 18. parada, wystêp. 20. intesywne

karmienie zwierz¹t, 22. lepiej mieæ kolorowe niz koszmarne.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie w krat-
kach uznaczonych liczbami od 1. do 12. prosimy oddawaæ w  siedzibie
Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul.
Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób, które do-
starcz¹ do 9 kwietnia 2010 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowa-
ne zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo
„URSA”.

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE

„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W GRUDNIOWYM WYDANIU

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Wydawnictwo „URSA”za trafne rozwi¹zanie grudniowej krzy¿ówki
i nades³anie ukrytego w niej has³a „Nowy Rok - dobry rok” otrzymuj¹:
Aniela Walczak, Irena Gazdek i Franciszek Pawlenka. Gratulujemy!
Nagrody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacyjno-
socjalnym, pokój nr 10.

`

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. Wyszyñ-
skiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adre-
sem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych ma-
teria³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informa-
cji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarz¹du, tel. (32)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.

ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-300 Wodzi-
s³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Godziny pracy: po-
niedzia³ki od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku  od 7:00 do
15:00, pi¹tki 7:00 do 14:00. Telefony centrala - (32) 455 66 86;
(032) - 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (32) 456 39
05; dzia³ techniczny: (32) - 456 39 04; dzia³ rozliczeñ z cz³onka-
mi: (32) 455 38 72; Biuro poœrednictwa zamian i sprzeda¿y miesz-
kañ: (32) 455 24 04. Strona internetowa: www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-300 Wodzis³aw
Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 30, tel. (32) 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. XXX-le-
cia 62c, tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy: od ponie-

� ADRESY � TELEFONY � WA¯NE INFORMACJE

dzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; RYDU£TOWY: 44-280 Ry-
du³towy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy: od
poniedzia³ku do pi¹tku  od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (32) 729 10 40 czynna: wtorki
i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja Radlin: 44 - 310 ul.
Korfantego 18, tel. (32) 455 83 27 poniedzia³ki i czwartki od
11:00 do 13:00.

AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni prosimy zg³a-
szaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Rydu³-
towy - (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 - elek-

tryk - (0) 609 442 461, dŸwigowiec - (0) 78 58 48 480.

� ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ
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Œwiêcelnik

z Po³omii
REMIGIUSZ R¥CZKA

mistrz kuchni œl¹skiej poleca

Jedyny w Polsce wielkanocny przysmak

R
emigiusz R¹czka znany jest

ju¿ wielu Czytelnikom „Pod

Wspólnym Dachem” z cie-

kawych przepisów na wieczerzê wi-

gilijn¹. Tych, którzy nie mieli spo-

sobnoœci poznaæ siê na ³amach ga-

zety z tym znakomitym mistrzem

kuchni œl¹skiej informujemy, ¿e pan

Remigiusz pochodzi z górniczej, ty-

powo œl¹skiej rodziny, w której po

dziœ dzieñ s¹ ¿ywo kultywowane tra-

dycje naszej ziemi. Mieszka w Ra-

dlinie II, a pracuje w Wodzis³awiu

Œl¹skim jako nauczyciel w Zespole

Szkó³ Ekonomicznych.

Ju¿ dwa lata podziwiamy go co

tydzieñ na antenie Telewizji Sile-

sia(TVS), gdzie jest autorem i pro-

wadz¹cym na ¿ywo program kuli-

narny „Kuchnia po Œl¹sku”. Przy-

pomina w nim o wielu piêknych œl¹-

skich tradycjach oraz zabiera nas

do miejsc, gdzie te tradycje s¹ wci¹¿

¿ywe. Audycje prowadzi  pos³ugu-

j¹c siê œwietnie œl¹sk¹ gwar¹, „kie-

rej nauczy³ sie ³od starzikow”.No

i co najwa¿niejsze: gotuje smaczne

dania kuchni œl¹skiej.

Archiwalne nagrania „Kuchni

po Œl¹sku” ogl¹daæ mo¿na w inter-

necie na stronie: http://www.tvs.pl/

tv/video,kuchnia_po_slasku

Pod dat¹ 12 kwietnia 2009

roku jest w³aœnie œwiêcelnik z Po³o-

mii.

Z
 Wodzis³awiem Œl¹skim s¹-
siaduje ma³a wieœ Po³omia.

To tutaj na Wielkanoc wypie-
ka siê w Wielki Czwartek jedyny,
niepowtarzalny w ca³ej Polsce przy-
smak - œwiêcelnik.

Nazwê sw¹ ma st¹d, ¿e to w³a-
œnie to nadziewane wêdzonymi wê-
dlinami dro¿d¿owe ciasto zanoszone
jest w Wielk¹ Sobotê do poœwiêcenia
do miejscowego koœcio³a pod wezwa-
niem Nawiedzenia Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny. Tradycja ta siêga a¿ XIII
wieku.

Piêknie by by³o, gdyby s¹siedzi
- z Wodzis³awia Œl¹skiego, Pszowa,
Radlina i Rydu³tów spróbowali upiec
taki dro¿d¿owy œwiêcelnik z wusz-
tem, szynk¹, baleronem i boczkiem
i obok tradycyjnych potraw - te¿ za-
nieœæ do poœwiêcenia w swoich para-
fiach. - Zapewniam - ¿e bêdzie to naj-
smakowitszy przysmak na wielkanoc-
nym stole.

Smacznego i Weso³ych Œwi¹t!

JAK TO UPIEC?
W garnuszku lub miseczce rozkru-

szamy dro¿d¿e i rozpuszczamy je w nie-
wielkiej iloœci letniego mleka, dosypuje-
my dwie ³y¿ki cukru i ³y¿ke m¹ki. Wszyst-
ko razem dobrze mieszamy. Potem na-
krywamy i odstawiamy do ciep³ego miej-
sca by dro¿d¿e wyros³y.

W rondelku rozpuszczamy mas³o
(margarynê) i odstawiamy do wystudze-

CO JEST POTRZEBNE?

1 kg m¹ki, 10 dag dro¿d¿y, 10 dag

cukru, 20 dag mas³a albo marga-

ryny, pó³ litra mleka, 4 jajka, nieco

soli, wêdzone wêdliny: 80 dag kie³-

basy surowej, 40 dag szynki, 40 dag

baleronu, 50 dag boczku. Tak¿e

dwie formy - okr¹g³a i pod³u¿na, bo

z tej iloœci bêd¹ dwa œwiêcelniki.

nia. Do miski wsypujemy m¹kê. W innym
naczyniu roztrzepujemy lekko cztery jaj-
ka i wlewamy do je m¹ki. Przep³ukuje-
my naczynie po jajkach niewielk¹ iloœci¹
mleka i dolewamy do m¹ki. Dosypujemy
cukier, dodajemy szczyptê soli, wlewa-
my wyroœniête dro¿d¿e i dolewamy resz-
tê mleka. Ca³oœæ wyrabiamy rêk¹. Robi-
my to tak d³ugo, a¿ ciasto nie bêdzie siê
klei³o do rêki. Wtedy dolewamy wystu-
dzone mas³o (margarynê) i ponownie wy-
rabiamy ciasto, tak by znów odchodzi³o
od rêki. W razie porzeby nieco podsypu-
jemy m¹k¹. Wyrobione ciasto przykrywa-
my i odstawiamy do ciep³ego miejsca dla
wyroœniêcia.

W czasie gdy ciasto roœnie kroimy
na kawa³ki szynkê, baleron i boczek.

Wyroœniête ciasto na podsypanej
m¹k¹ stolnicy trzeba parê razy rêkami
przerobiæ i podzieliæ na dwie czêœci: nie-
co wiêksz¹ i mniejsz¹.

Najpierw wa³kujemy wiêksz¹  czêœæ
ciasta na prostok¹t gruboœci ok. centy-
metra. Poœrodku, wzd³u¿, uk³adamy po
dwie kie³basy obok siebie, obficie nak³a-
damy na nie kawa³ki szynki, baleronu
i boczku. Krótsze brzegi ciasta zawija-
my do œrodka na koñcówki kie³basy
i potem  ca³oœæ delikatnie rolujemy. Po-
wsta³y rulon wk³adamy do wysmarowa-
nej mas³em okr¹g³ej formy (tortowej
z „rur¹” poœrodku). Robimy to tak, by
zak³adka ciasta znalaz³a siê na jego spo-
dzie.

Potem wa³kujemy, te¿ na prostok¹t
gruboœæ ok. centymetra, mniejsz¹ czêœæ
ciasta. I znów uk³adamy pod³u¿nie kie³-
basy i pokrywamy je pozosta³¹ szynk¹,

baleronem i boczkiem. Robimy zak³ad-
ki krótszych boków do œrodka, pod³u¿-
nie rolujemy i wk³adamy do wysmaro-
wanej mas³em drugiej formy. Oba cia-
sta smarujemy po powierzchni roztrze-
panym jajkiem i wk³adamy do pieca.

Kto to upiecze ten rarytas - nie bê-
dzie ¿a³owa³ i ju¿ odt¹d po³omski œwiê-
celnik na zawsze u niego na œwiêta wiel-
kanocne zagoœci.


