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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

W dniach 31.01�do 10.02�br.�od�by�ły
się� ze�bra�nia� z miesz�kań�ca�mi� na�szych
osie�dli.�Spo�tka�nia�te�cie�szy�ły�się�znacz�-
nym�za�in�te�re�so�wa�niem,�o czym�świad�-
czy�ła� du�ża� fre�kwen�cja –� pi�sze� w:
Wie�ściach�„z pierw�szej�rę�ki”�pre�zes�Za�-
rzą�du�SM�„ROW”�Jan�Gra�bo�wiec�ki

czy�taj�na str. 3

Jed�ną� z głów�nych� przy�czyn� wy�bu�-
chów�w do�mach�jest�roz�sz�czel�nie�nie�in�-
sta�la�cji� ga�zo�wej.� Gaz� z po�wie�trzem
sta�no�wi�nie�zwy�kle�sil�ną�mie�szan�kę�wy�-
bu�cho�wą�i wy�star�czy�iskra,�by�miesz�ka�-
nie�prze�kształ�ci�ło� się�w eks�plo�du�ją�cą
bom�bę.
Wy�mie�niasz� ku�chen�kę� lub� pie�-

cyk�–�we�zwij�fa�chow�ca!

czy�taj�na str. 7

Mi�nio�ny�rok�to,�ko�lej�ny�trud�ny�okres,
któ�ry�dał�nam�się�wszyst�kim�we�zna�ki,
głów�nie�po�przez�wzrost�cen�i nie�na�dą�ża�-
ją�cy� z tym�wzrost� na�szych� do�cho�dów.
Trze�ba�jed�nak�pod�kre�ślić,�że�uzy�ska�ne
w 2010� ro�ku� wy�ni�ki� fi�nan�so�we� na�szej
Spół�dziel�ni�oce�nić�trze�ba�po�zy�tyw�nie�po�-
mi�mo�wzro�stu�ryn�ko�wych�cen�to�wa�rów
i usług�nie�za�leż�nych�od Spół�dziel�ni.
O tym�ja�ki�był�ten�mi�nio�ny�rok

czy�taj�na str. 5-6

Prze�czy�taj�–�zo�bacz
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Pan�Grze�gorz�Sche�ty�na�
Mar�sza�łek�Sej�mu
Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej�

Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Miesz�ka�nio�we�–�or�ga�ni�za�cja�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go�sku�pia�ją�ce�lu�dzi�róż�nych�pro�fe�sji�i orien�ta�cji
po�li�tycz�nych�po�łą�czo�nych�ideą�pra�cy�na rzecz�miesz�kal�nic�twa,�z nie�po�ko�jem�ob�ser�wu�je�pro�ces�nisz�cze�nia�pol�skiej�spół�-
dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej.

Prak�tycz�nie,�od po�cząt�ku�okre�su�trans�for�ma�cji�do dziś,�trwa�se�kwen�cja�roz�wią�zań�le�gi�sla�cyj�nych�zmie�rza�ją�cych�do usu�-
nię�cia�z ryn�ku�tej�for�my�dzia�łal�no�ści�spo�łecz�no�-go�spo�dar�czej.�Jest�to�tym�bar�dziej�za�ska�ku�ją�ce,�że�an�ty�spół�dziel�cza�kru�-
cja�ta�to�czo�na�jest�w sy�tu�acji,�gdy�zna�ko�mi�ta�więk�szość�spół�dziel�ni�jest�spraw�nie�i efek�tyw�nie�za�rzą�dza�na,�a spół�dziel�cze
bu�dyn�ki�i te�re�ny�osie�dlo�we�wy�róż�nia�ją�się�czy�sto�ścią,�es�te�ty�ką�i szyb�kim�tem�pem�mo�der�ni�za�cji.�Nie�bez�zna�cze�nia�jest
fakt,�iż�spół�dziel�nie�są�je�dy�nym�za�rząd�cą,�któ�ry�pro�wa�dzi�dzia�łal�ność�spo�łecz�no�-kul�tu�ral�ną�na rzecz�miesz�kań�ców.

W paź�dzier�ni�ku 2010�r.�Sejm�RP�skie�ro�wał�do dal�szych�prac,�po pierw�szym�czy�ta�niu,�tzw.�Po�sel�skie�pro�jek�ty�ustaw:
–�o spół�dziel�niach�(druk�sej�mo�wy 3493),
–�o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych�(druk�sej�mo�wy 3494).

Pro�jek�ty�te,�for�so�wa�ne�przez�gru�pę�po�słów,�są�kon�ty�nu�acją�i zwień�cze�niem�tych�kie�run�ków�my�śle�nia�o spół�dziel�czo�ści,
któ�re�pod�wa�ża�ne�by�ły�nie�tyl�ko�przez�śro�do�wi�sko�spół�dziel�cze�i przed�sta�wi�cie�li�na�uki,�ale�rów�nież�od�rzu�ca�ne�przez�Try�-
bu�nał�Kon�sty�tu�cyj�ny.�Opra�co�wa�no�je�w myśl�za�sa�dy�„po�sło�wie�wie�dzą�le�piej”,�bez�wspar�cia�ana�li�za�mi�praw�ny�mi�i kon�-
sul�ta�cji�z za�in�te�re�so�wa�ny�mi�śro�do�wi�ska�mi.�Sta�no�wią�one�przy�kład�za�prze�cze�nia�przy�zwo�itej�le�gi�sla�cji.

Jest�rze�czą�cha�rak�te�ry�stycz�ną,�że�przy�ję�cie�do dal�szych�prac�tych�dwóch�pro�jek�tów�na�stą�pi�ło�w krót�kim�cza�sie�po od�rzu�-
ce�niu�przez�Sejm�wspar�te�go�przez�po�nad 150�tys.�pod�pi�sów�tzw.�Pro�jek�tu�oby�wa�tel�skie�go

Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Miesz�ka�nio�we�po�dzie�la�kry�tycz�ne�sta�no�wi�sko�or�ga�ni�za�cji�spół�dziel�czych,�w tym�związ�ków�re�wi�-
zyj�nych,�w spra�wie�przed�sta�wio�nych�w Sej�mie�pro�jek�tów�re�gu�la�cji.�Zgod�nie�ze�swy�mi�sta�tu�to�wy�mi�obo�wiąz�ka�mi�PTM
zwra�ca�uwa�gę�na fakt,�że�roz�bi�ja�nie�spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych�pro�wa�dzi�do nie�od�wra�cal�nych�szko�dli�wych�zmian�w ca�-
łym�sys�te�mie�pol�skie�go�miesz�kal�nic�twa.�Two�rze�nie,�jak�so�bie�za�kła�da�ją�le�gi�sla�to�rzy,�wspól�not�miesz�ka�nio�wych�–�po znisz�-
cze�niu�spół�dziel�ni�–� jest�naj�prost�szą�dro�gą�do anar�chi�za�cji�za�rzą�dza�nia�za�so�ba�mi� i skłó�ce�nia�śro�do�wisk�w miej�scu�za�-
miesz�ka�nia.

W przy�szło�ści�pro�wa�dzić�mu�si�tak�że�do nie�wy�dol�no�ści�fi�nan�so�wej,�upa�dło�ści,�wy�prze�da�ży,�bądź�ko�niecz�no�ści�prze�ję�cia
przez�or�ga�ny�pu�blicz�ne�kosz�tów�nie�zbęd�nych� re�mon�tów� i mo�der�ni�za�cji.�Wy�ra�ża�my�prze�ko�na�nie,� iż�au�to�rzy�pro�jek�tów
ustaw�nie�chcie�li,�bądź�nie�po�tra�fi�li�uwzględ�nić�dłu�go�fa�lo�wych�kon�se�kwen�cji�swo�ich�po�czy�nań.

W tej�sy�tu�acji�po�stu�lu�je�my:
–�na�tych�mia�sto�we�za�prze�sta�nie�dal�szych�prac�nad w/w pro�jek�ta�mi�ustaw;
–�przy�śpie�sze�nie�dzia�łań�ze�spo�łu�po�wo�ła�ne�go�Za�rzą�dze�niem�nr 45�Pre�ze�sa�Ra�dy�Mi�ni�strów�(z dnia 30.06.2010r.)�w spra�-
wie�opra�co�wa�nia�za�ło�żeń�Usta�wy�Pra�wo�Spół�dziel�cze�i ob�ję�cie�tym�pro�jek�tem�spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych;

–�po�wią�za�nie�prac�nad Pra�wem�Spół�dziel�czym�z okre�śle�niem�mo�de�lu�miesz�kal�nic�twa�pol�skie�go�w per�spek�ty�wie�naj�bliż�-
szych 15-20�lat;

–�włą�cze�nie�do przy�go�to�wa�nia�za�ło�żeń�le�gi�sla�cyj�nych�za�in�te�re�so�wa�nych�śro�do�wisk�spół�dziel�czych�i or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�-
do�wych.
Ma�my�na�dzie�ję,�że�spół�dziel�czo�ści�w Pol�sce,�w tym�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej,�po�dob�nie�jak�w ca�łym�cy�wi�li�zo�wa�-

nym�świe�cie,�stwo�rzo�ne�zo�sta�ną�wa�run�ki�nie�gor�sze�niż�te�ja�kie�ma�ją�in�ne�for�my�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej.�Wy�ma�ga�to
jed�nak�zde�cy�do�wa�ne�go�odej�ścia�od lek�ce�wa�że�nia�za�sad�two�rze�nia�do�bre�go�pra�wa,�za�sto�so�wa�nia�pro�ce�dur�spraw�dzo�nych
w doj�rza�łych�de�mo�kra�cjach�i po�sza�no�wa�nia�mię�dzy�na�ro�do�wych�za�sad�spół�dziel�czych.�By�ło�by�nie�wy�ba�czal�nym�błę�dem
do�pusz�cze�nie�do uni�ce�stwie�nia 120�let�nie�go�do�rob�ku�kil�ku�po�ko�leń�spół�dziel�ców.

(Ty�tuł�od re�dak�cji�PWD)�

List Pol skie go To wa rzy stwa Miesz ka nio we go do Mar szał ka Sej mu RP

Zaprzestańmy niszczenia
spółdzielczości mieszkaniowej

Od kil�ku�lat�ob�ser�wu�je�my�po�czy�na�nia�le�gi�sla�cyj�ne�szko�dzą�ce�sze�ro�ko�po�ję�tej�spół�dziel�czo�ści,�po raz�ko�lej�ny�zin�-
ten�sy�fi�ko�wa�nie�ta�kich�dzia�łań�na�stą�pi�ło�w ostat�nim�kwar�ta�le 2010�ro�ku.�Oce�na�te�go�zja�wi�ska�sfor�mu�ło�wa�na�zo�-
sta�ła�w li�ście,� ja�ki�do Mar�szał�ka�Sej�mu�pod ko�niec�ub.r.�wy�sto�so�wa�ło�Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Miesz�ka�nio�we.�Ze
wzglę�du�na wa�gę�pro�ble�mu�pu�bli�ku�je�my�ten�do�ku�ment�sy�gno�wa�ny�przez�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Głów�ne�go�PTM�Zbi�-
gnie�wa�Ja�now�skie�go.�



Marzec 2011 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 3

W dniach 31.01�do 10.02�br.�od�by�ły�się
ze�bra�nia�z miesz�kań�ca�mi�na�szych�osie�dli.
Z uwa�gi�na fakt�zróż�ni�co�wa�nia�opłat�jak
i po�trzeb� ze�bra�nia� te� prze�pro�wa�dzo�no
z po�dzia�łem�na po�szcze�gól�ne�osie�dla.�Mia�-
ły�one�rów�nież�na ce�lu�wy�mia�nę�in�for�ma�-
cji�z miesz�kań�ca�mi�do�ty�czą�cy�mi�kon�kret�-
ne�go� osie�dla.� Spo�tka�nia� te� cie�szy�ły� się
znacz�nym� za�in�te�re�so�wa�niem,� o czym
świad�czy�ła�du�ża�fre�kwen�cja.

Pod�czas�spo�tkań�przed�sta�wio�no�in�for�ma�-
cje�o dzia�łal�no�ści�rad�osie�dlo�wych.�Za�rząd
na�to�miast�przed�sta�wił�in�for�ma�cję�o wstęp�-
nych�wy�ni�kach� fi�nan�so�wych� Spół�dziel�ni
za rok 2010.�W tym�szcze�gó�ło�wo�omó�wio�-
no�zre�ali�zo�wa�ny�za�kres�re�mon�tów�ze�środ�-
ków�fi�nan�so�wych� ja�kie�wnie�śli�miesz�kań�-
cy�na fun�dusz�re�mon�to�wy�w ro�ku 2010�oraz
pla�no�wa�ne� re�mon�ty� na rok� 2011,� do któ�-

rych� to�pla�nów�miesz�kań�cy�obec�ni�na ze�-
bra�niach�wnie�śli�swe�uwa�gi�i pro�po�zy�cje.

Du�że� za�in�te�re�so�wa�nie�wzbu�dza�ła� in�for�-
ma�cja� o kształ�to�wa�niu� się� opłat� z ty�tu�łu
użyt�ko�wa�nia�miesz�kań� i wpły�wu�wzro�stu
po�dat�ku�VAT�na wy�so�kość�tych�opłat.�Przed�-
sta�wio�no�szcze�gó�ło�wo�spra�wę�zu�ży�cia�ener�-
gii�ciepl�nej�za 2010�rok�w od�nie�sie�niu�do za�-
li�czek�wno�szo�nych�przez�miesz�kań�ców�oraz
moż�li�wo�ści�ich�ob�ni�że�nia.�Zwró�co�no�przy tej
oka�zji�uwa�gę,�że�nie�tyl�ko�wzrost�ta�ryf,�acz�-
kol�wiek�zna�czą�cy,�miał�wpływ�na wy�so�kość
opłat,�ja�kie�wno�szą�miesz�kań�cy,�ale�też�zu�-
ży�cie�cie�pła�w po�szcze�gól�nych�bu�dyn�kach.
Wska�zy�wa�no,�że�bu�dyn�ki�o tej�sa�mej�ar�chi�-
tek�tu�rze,� po�wierzch�ni� i zbu�do�wa�ne� z tych

sa�mych�ma�te�ria�łów�ma�ją�dość�znacz�ne�zróż�-
ni�co�wa�ne�zu�ży�cie�ener�gii�ciepl�nej,�co�mo�że
świad�czyć�o tym,�że�bu�dy�nek�zu�ży�wa�ją�cy
znacz�nie�wię�cej�ener�gii�ciepl�nej�–�co�nie�ste�-
ty�skut�ku�je�wzro�stem�kosz�tów�–�jest�prze�-
grze�wa�ny.� Przy�pusz�cze�nia� te� po�twier�dza�li
uczest�ni�cy�spo�tkań.

W dys�ku�sji� wska�zy�wa�no� na po�trze�bę
oszczę�dza�nia�cie�pła�zwłasz�cza,�że�każ�dy�bu�-
dy�nek�pła�ci�za sie�bie.�Do te�go�jed�nak�po�trzeb�-
na�jest�wraż�li�wość�wszyst�kich�miesz�kań�ców,
bo�wy�da�wa�ne�są�prze�cież�ich�pie�nią�dze.

Pod�czas�spo�tka�nia�z miesz�kań�ca�mi�osie�-
dla�PIAST�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�po�ru�-
szo�ny�i dys�ku�to�wa�ny�zo�stał�pro�blem�ter�mo�-
mo�der�ni�za�cji� bu�dyn�ków� na osie�dlu,� czy�li
li�kwi�da�cji�ocie�pleń�z płyt�ace�ko�lo�wych.�Nie�-
ste�ty�w chwi�li� obec�nej� tej� in�we�sty�cji� nie
moż�na�sfi�nan�so�wać�z fun�du�szu�re�mon�to�we�-
go.� Je�dy�nym� roz�wią�za�niem� wy�da�je� się

współ�fi�nan�so�wa�nie�in�we�sty�cji�przez�sa�mych
miesz�kań�ców.�Dla�te�go�Za�rząd�za�pro�po�no�-
wał� trzy�wa�rian�ty� umoż�li�wia�ją�ce� przy�stą�-
pie�nie�do re�ali�za�cji�te�go�za�gad�nie�nia.�Miesz�-
kań�cy�w swo�ich�wy�stą�pie�niach�pod�kre�śla�li,
że�przed�sta�wio�ne�wa�rian�ty,�co�do przed�się�-
wzię�cia,� ja�kim� jest� ter�mo�mo�der�ni�za�cja
wszyst�kich�bu�dyn�ków�na osie�dlu�jest�trud�-
na� do re�ali�za�cji� z uwa�gi� na wzrost� opłat,
a tak�że�dłu�gi�okres�re�ali�za�cji�za�da�nia,�dla�-
te�go�uzy�ska�nie�zgo�dy�więk�szo�ści�miesz�kań�-
ców�bę�dzie�nie�moż�li�we.

Przy�ję�to� za�tem�pre�zen�to�wa�ne� roz�wią�za�-
nie,� że� każ�dy� bu�dy�nek,�w któ�rym�miesz�-
kań�cy�zde�cy�du�ją�się�na ter�mo�mo�der�ni�za�cję,
w tym� li�kwi�da�cję� płyt,�wy�stą�pią� z wnio�-

skiem� do Za�rzą�du� o przy�go�to�wa�nie� in�dy�-
wi�du�al�ne�go�roz�wią�za�nia�dla�te�go�bu�dyn�ku
w opar�ciu�o moż�li�wo�ści�po�zy�ska�nia�środ�-
ków�ze�wnętrz�nych�i osza�co�wa�nia�war�to�ści
ro�bót.�Zor�ga�ni�zo�wa�ne�zo�sta�ną�wów�czas�ze�-
bra�nia,�pod�czas�któ�rych�przed�sta�wio�ne�zo�-
sta�nie�fi�nan�so�we�za�an�ga�żo�wa�nie�miesz�kań�-
ców,�po czym�za�pad�ną�wła�ści�we�de�cy�zje�co
do ewen�tu�al�nej�re�ali�za�cji�ro�bót.

Na spo�tka�nia�przy�go�to�wa�no�spe�cjal�ne�wy�-
daw�nic�two� z ma�te�ria�ła�mi� in�for�ma�cyj�ny�mi
prze�sta�wia�ją�cy�mi�kosz�ty�eks�plo�ata�cji�za�so�-
bów�miesz�ka�nio�wych�i opłat�za użyt�ko�wa�-
nie�miesz�kań,�kosz�ty�eks�plo�ata�cji�dźwi�gów,
wraz� in�for�ma�cją� o za�koń�cze�niu� re�mon�tu
wszyst�kich�dźwi�gów�w okre�sie� trzech� lat.

Przed�sta�wio�no� i opi�sa�no�wnie�sio�ną� za�-
licz�kę� na po�kry�cie� kosz�tów� zim�nej�wo�dy
oraz�od�pro�wa�dza�nia�ście�ków�i spo�so�by�jej
roz�li�cza�nia.�

Wie�le� in�for�ma�cji� po�świę�co�no� za�le�gło�-
ściom�czyn�szo�wym�wy�ka�zu�jąc�wiel�kość�za�-
le�gło�ści�w po�szcze�gól�nych�bu�dyn�kach.�

Pra�wie� na każ�dym� ze�bra�niu� za�rów�no
człon�ko�wie�Za�rzą�du�jak�i miesz�kań�cy�za�-
wra�ca�li�uwa�gę�na sze�rzą�cą�się�de�wa�sta�cję
bu�dyn�ków�i ich�oto�cze�nia,�spo�so�by,�cza�sa�-
mi� bez�myśl�ne,� par�ko�wa�nia� sa�mo�cho�dów
oraz�gor�szą�ce�za�cho�wa�nie�osób,�prze�waż�-
nie�mło�dych,�wy�sta�ją�cych�w przej�ściach
kla�tek�scho�do�wych.�Te�na�gan�ne�za�cho�wa�-
nia�mło�dzie�ży,� szcze�gól�nie� ob�ser�wo�wa�ne
w wy�so�kich�bu�dyn�kach,�gdzie�naj�czę�ściej
do�cho�dzi�do de�wa�sta�cji�wspól�ne�go�mie�nia,
pi�cia� al�ko�ho�lu,� pa�le�nia� pa�pie�ro�sów� i gło�-
śnych,� peł�nych�wul�ga�ry�zmów� „dys�ku�sji”
i brak�re�ak�cji�ro�dzi�ców�tych�mło�dych�lu�dzi
na ich� za�cho�wa�nie,� są� zda�niem� roz�mów�-
ców�nie�do za�ak�cep�to�wa�nia.�Do�sta�ło�się�za�-
tem�Za�rzą�do�wi,�że�nic�w tych�spra�wach�nie
ro�bi�(co�nie�jest�praw�dą).�Trze�ba�so�bie�ja�-
sno�po�wie�dzieć,�że�po�li�cja�nie�in�ter�we�niu�-
je�sku�tecz�nie�i ba�ga�te�li�zu�je�te�go�ty�pu�przy�-
pad�ki� lub� zrzu�ca� je� na bar�ki� spół�dziel�ni.
Miesz�kań�cy,�któ�rzy�nie�ste�ty�to�le�ru�ją�ta�kie
na�gan�ne�za�cho�wa�nia�we�wła�snych�bu�dyn�-
kach,�a bar�dzo�czę�sto�są�one�wy�wo�ły�wa�ne
przez�ich�wła�sne�dzie�ci�lub�dzie�ci�ich�zna�-
jo�mych� i są�sia�dów,� su�ge�ru�ją,� że�wszech�-
obec�ny�mo�ni�to�ring� jest� le�kar�stwem� na to
zło� i go�dzą�się�na�wet�po�no�sić�do�dat�ko�we
opła�ty�na za�bu�do�wę�i ko�rzy�sta�nie�z mo�ni�-
to�rin�gu.�A mo�że� le�piej� po�in�for�mo�wać� ro�-
dzi�ców�o za�cho�wa�niu�się�ich�sy�na�czy�cór�-
ki� z proś�bą� o za�go�spo�da�ro�wa�nie� cza�su
wol�ne�go�tych�dzie�ci.�Na�wet�jak�są�to�dzie�-
ci�do�ro�słe,�bo�jak�mó�wi�przy�sło�wie�le�piej
póź�niej�niż�wca�le.

Głos mieszkańców
Wieści z „pierwszej ręki”



4 POD WSPÓLNYM DACHEM Marzec 2011 r.

Ten�rok�nie�bę�dzie�dla�nas�ła�twy.�Pod�wyż�-
ki�da�dzą�o so�bie�znać�prak�tycz�nie�we�wszyst�-
kich� dzie�dzi�nach� go�spo�dar�ki,� przy czym
w tym�ro�ku�jest�to�o ty�le�roz�le�głe�i bo�le�sne,
ze�oprócz�tra�dy�cyj�ne�go�wzro�stu�cen�za wo�dę
czy�ener�gię,�do�cho�dzą�jesz�cze�pod�wyż�ki�po�-
dat�ku�VAT.�A po�da�tek� ten�ma�wpływ�prak�-
tycz�nie�na wszyst�kie�ce�ny.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„ROW”�do mi�-
ni�mum�pra�gnie�zmniej�szyć�uciąż�li�wość�pla�no�-
wa�nych� zmian� cen� i ogra�ni�czyć� ich�wpływ
na wy�so�kość�opłat�czyn�szo�wych,�ja�kie�człon�-
ko�wie�mu�szą�co�mie�siąc�wno�sić.�Jed�nak�cał�-
ko�wi�cie�wy�eli�mi�no�wać�wzro�stu� opłat� się� nie
da,�moż�na� je� tyl�ko�mi�ni�ma�li�zo�wać.�Dla�te�go
przy usta�la�niu�opłat�za użyt�ko�wa�nie�miesz�kań
na rok�bie�żą�cy�przy�ję�li�śmy�za�sa�dę,�że�wzro�sto�-
wi�ule�gnie�je�dy�nie�po�da�tek�VAT�zgod�nie�z prze�-
pi�sa�mi�pra�wa,�na�to�miast�sa�me�kosz�ty�net�to�(bez

po�dat�ku�VAT)�po�zo�sta�ną�na nie�zmie�nio�nym�po�-
zio�mie.�Przyj�mu�jąc� ta�kie� za�ło�że�nia�wpro�wa�-
dzo�no�re�gu�la�cję�czyn�szu�od 1.02.2011r.�

Wpływ�or�ga�nów�spół�dziel�ni�na kształ�to�wa�-
nie�się�kosz�tów�jest�wy�so�ce�ogra�ni�czo�ny,�wła�-
ści�wie�spro�wa�dza�się�tyl�ko�do staw�ki�eks�plo�-
ata�cyj�nej� i fun�du�szu� re�mon�to�we�go.� Fun�dusz
re�mon�to�wy�po�zo�sta�je�na do�tych�cza�so�wym�po�-
zio�mie,�trze�ba�jed�nak�pa�mię�tać,�że�zmia�na�po�-
dat�ku�VAT� spo�wo�du�je�wzrost� cen�na ro�bo�ty
bu�dow�la�ne,�a więc�bę�dzie�my�mo�gli�mniej�wy�-
re�mon�to�wać�za te�sa�me�pie�nią�dze.�

Zde�cy�do�wa�na�więk�szość� opła�ty� z ty�tu�łu
użyt�ko�wa�nia� miesz�kań� to� opła�ty� któ�rych
wiel�kość� kreu�ją� sa�mi�miesz�kań�cy,� gdyż� to
oni�ma�ją�wpływ�na zu�ży�cie�ener�gii�ciepl�nej,
czy� elek�trycz�nej,� zim�nej�wo�dy� i od�pro�wa�-
dza�nia� scie�ków.�Wpływ�spół�dziel�ni�na wy�-
so�kość�tych�opłat�jest�ża�den.�W tym�miej�scu

rów�nież�przy�ję�to�za�sa�dę,�że�kosz�ty�net�to�po�-
zo�sta�ną� na po�zio�mie� ro�ku 2010,� a zu�ży�cie
nie�ule�gnie�wzro�sto�wi.

Na�le�ży�jesz�cze�pa�mię�tać,�że�ce�ny�pod�wy�-
żek,�o któ�rych�do�wia�du�je�my�się�z pra�sy,�po�-
da�wa�ne�zwy�kle�są�ja�ko�war�to�ści�net�to,�czy�li
bez�te�go�tak�in�te�re�su�ją�ce�go�nas�po�dat�ku�VAT,
na�to�miast�spół�dziel�nia�opła�ca�wszyst�ko�we�-
dług�war�to�ści�brut�to.�Czę�sto�wy�da�je�się,�że
in�for�ma�cje�ga�ze�to�we�za�wie�ra�ją�in�ne�wy�li�cze�-
nia�niż�te,�któ�re�po�da�je�spół�dziel�nia.�Ta�róż�-
ni�ca�to�wła�śnie�po�da�tek�VAT.

Aby� uka�zać� jak� po�da�tek� VAT� wpły�wa
na czyn�sze� po�da�je�my� przy�kła�do�wo� ta�be�la�-
rycz�ne�wy�li�cze�nie�wzro�stu�kosz�tów�wpły�wa�-
ją�cych�na opła�ty�czyn�szo�we�w miesz�ka�niach
Spół�dziel�ni�ROW�a tak�że� prze�kro�jo�wy�ob�-
raz�wzro�stu�opłat�z ty�tu�łu�po�dat�ku�od to�wa�-
rów�i usług�VAT.

Ro sną cy po da tek da o so bie znać, ale...

Opła ty czyn szo we nie ste ty nie bez VAT

Eks�plo�ata�cja�pod�sta�wo�wa
Kosz�ty�net�to 1107733,61 zł
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 243701,39 zł
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 254778,73 zł
Wzrost�kosz�tów�VAT 11077,34 zł

Co w prze li cze niu na m² miesz ka nia sta no -
wi 11077,34 zł: 91902,99 m²: 12 mie się cy
= 0,01 zł/m²/m -c

Eks�plo�ata�cja�dźwi�gów
Kosz�ty�net�to 48131,26 zł
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 10588,88 zł
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 11070,19 zł
Wzrost�kosz�tów�VAT 481,31 zł

Co w prze li cze niu na za miesz ka łą oso bę sta -
no wi 481,31 zł: 1945 osób: 12 mie się cy = 0,03
zł/os/m -c

Wy�wóz�nie�czy�sto�ści�sta�łych
Kosz�ty�net�to 308664,56 zł
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 21606,52 zł
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 24693,16 zł
Wzrost�kosz�tów�VAT 3086,64 zł

Co w prze li cze niu na za miesz ka łą oso bę sta -
no wi 3 086,64 zł: 4479 osób: 12 mie się cy = 0,06
zł/os/m -c

Ener�gia�elek�trycz�na

Bu�dyn�ki�ni�skie
Kosz�ty�net�to 21800,63 zł
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 4796,14 zł
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 5014,14 zł
Wzrost�kosz�tów�VAT 218,00 zł

Co w prze li cze niu na m² miesz ka nia sta no -
wi 218,00 zł: 49 874,51 m²: 12 mie się cy = 0,001
zł/m²/m -c

Bu�dyn�ki�wy�so�kie
Kosz�ty�net�to 67143,46 zł
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 14771,56 zł
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 15443,00 zł
Wzrost�kosz�tów�VAT 671,44 zł

Co w prze li cze niu na m² miesz ka nia sta no wi -
671,44 zł: 42 028,48 m²: 12 mie się cy = 0,001
zł/m²/m -c

An�te�na�zbior�cza
Kosz�ty�net�to 6,54�zł/gn
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 0,46�zł/gn
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 0,52�zł/gn
Wzrost�kosz�tów�VAT 0,06�zł/gn

Zim�na�wo�da�
i od�pro�wa�dze�nie�ście�ków
Kosz�ty�net�to 9,82�zł/m³
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 0,68�zł/m³
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 0,79�zł/m³
Wzrost�kosz�tów�VAT 0,11�zł/m³

Cen�tral�ne�ogrze�wa�nie
Po�da�tek�VAT�w 2010�ro�ku 616164,47 zł
Po�da�tek�VAT�w 2011�ro�ku 662878,62 zł
Wzrost�kosz�tów�VAT 46714,15 zł

Co w prze li cze niu na m² miesz ka nia sta no -
wi 46 714,15 zł: 89 425,49 m²: 12 mie się cy
= 0,05 zł/m²/m -c

Osie�dle XXX-le�cia.�Wzrost�opłat�z ty�tu�łu�po�dat�ku�od to�wa�rów�i usług�VAT

Osie�dle XXX-le�cia�opłata�za�użytkowanie�mieszkania�obowiązująca�przed�i�po�nowelizacji�ustawy�o�podatku��VAT

do�31.01.2011 od�01.02.2011

Lp. Nazwa�opłaty Ilość jm Cena Wartość Cena Wartość

1. Eksploatacja�i�utrzymanie�nieruchomości 55,02 m2 1,61 88,58 1,62 89,13

2.
Podatek�od�nieruchomości�i�gruntu,�
wieczyste�użytkowanie

55,02 m2 0,12 6,60 0,12 6,60

3. Energia�elektryczna 55,02 m2 0,18 9,90 0,19 10,45
4. Ubezpieczenie�majątku 55,02 m2 0,03 1,65 0,03 1,65
5. Ubezpieczenie�mieszkania 1,00 m-k 2,50 2,50 2,50 2,50
6. Antena�zbiorcza 1,00 gn. 7,00 7,00 7,06 7,06
7. Eksploatacja�dźwigu 4,00 os 3,00 12,00 3,03 12,12
8. Fundusz�remontowy�dźwig 4,00 os 4,50 18,00 4,50 18,00
9. Wywóz�nieczystości��stałych 4,00 os 6,50 26,00 6,56 26,24

10. Zimna�woda�i�odprowadzenie�ścieków 4,21 m3 10,50 44,21 10,61 44,67
11. Centralne�ogrzewanie 55,02 m2 3,21 176,61 3,25 178,82
12. Fundusz�remontowy 55,02 m2 1,64 90,23 1,64 90,23

Ogółem�do�zapłaty: 483,29 487,48
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Trze�ba�pod�kre�ślić,�że�uzy�ska�ne�w 2010
ro�ku�wy�ni�ki�fi�nan�so�we�na�szej�Spół�dziel�-
ni� oce�nić� trze�ba� po�zy�tyw�nie� po�mi�mo
wzro�stu�ryn�ko�wych�cen�to�wa�rów�i usług
nie�za�leż�nych�od Spół�dziel�ni.�Płyn�ność�fi�-
nan�so�wa�w 2010�ro�ku�zo�sta�ła�za�cho�wa�-
na,�o czym�świad�czy�stan�środ�ków�pie�-
nięż�nych.� Za�cho�wa�nie� płyn�no�ści
fi�nan�so�wej�Spół�dziel�ni�poprzez�za�le�gło�-
ści� czyn�szo�wych�mieszkańców�utrudnia
ter�mi�no�we�re�ali�zo�wa�nie�zo�bo�wią�zań.�

Osią�gnię�te�w ubie�głym�ro�ku�po�zy�tyw�-
ne�wy�ni�ki�za�rów�no�na go�spo�dar�ce�za�so�-
ba�mi�miesz�ka�nio�wy�mi,�jak�i dzia�łal�no�ści
go�spo�dar�czej� są� po�kło�siem� przy�ję�te�go
w Spół�dziel�ni�bar�dzo�ry�go�ry�stycz�nej�za�-
sa�dy,� co� do wy�so�ko�ści� wy�dat�ków� we
wszyst�kich�dzie�dzi�nach�dzia�łal�no�ści.�Sto�-
su�jąc� po�li�ty�kę� „za�ci�ska�nia� pa�sa”� przede
wszyst�kim�ko�niecz�na by�ła�wni�kli�wa�ana�-
li�za kosz�tów�za�war�tych�w pla�nie�go�spo�-
dar�czo�-fi�nan�so�wym� i ich� we�ry�fi�ka�cja,
a po�tem�–�kon�se�kwent�ne�i ry�go�ry�stycz�ne
wdra�ża�nie�w ży�cie�dzia�łań�oszczęd�no�ścio�-
wych.

WZROST�OPŁAT�NIE�ZA�LEŻ�NYCH
OD�SPÓŁ�DZIEL�NI

Mi�nio�ny�rok�to,�ko�lej�ny�trud�ny�okres,
któ�ry� dał� nam� się�wszyst�kim�we� zna�ki,
głów�nie�po�przez�wzrost�cen�i nie�na�dą�ża�-
ją�cy�z tym�wzrost�na�szych�do�cho�dów.�

Na przy�kład�wzrost�nie�któ�rych�po�zy�cji
w opła�tach� za użyt�ko�wa�nie�miesz�ka�nia
na prze�strze�ni�ostat�nich 10�lat�wy�no�sił:
 ener�gia�ciepl�na –�opła�ta�sta�ła
wzro�sła�o 183%

 ener�gia�ciepl�na – opła�ta�zmien�na
wzro�sła�o 107%

 zim�na wo�da�i od�pro�wa�dze�nie
ście�ków�wzro�sła�o 114%

 wy�wóz�nie�czy�sto�ści�sta�łych
wzrósł�o 117%

 eks�plo�ata�cja�i utrzy�ma�nie�nie�ru�cho�-
mo�ści�zma�la�ła�o 11%

Jak�wy�ni�ka� z wy�żej� przed�sta�wio�nych
da�nych�opła�ty�nie�za�leż�ne�na któ�re�nie�ma
wpły�wu�Spół�dziel�nia�wzro�sły�w spo�sób
zna�czą�cy.� Do�daj�my,� że� od ro�ku 2007
wpro�wa�dzo�no� dla� spół�dziel�ni�miesz�ka�-

nio�wych� po�da�tek� do�cho�do�wy� od osób
praw�nych�w wy�so�ko�ści 19%.

Trze�ba�więc� za�zna�czyć,� że� osią�ga�nie
po�zy�tyw�nych�wy�ni�ków� go�spo�dar�czych
bar�dzo� czę�sto� nie� prze�kła�da� się� bez�po�-
śred�nio�na od�czu�cia�spo�łecz�ne�zwy�kłych
człon�ków�spół�dziel�ni.�Bie�rze�się�to�stąd,
że�mi�mo� dzia�łań� Spół�dziel�ni�ma�ją�cych
ogra�ni�czyć�wzrost� kosz�tów,� dy�na�mi�ka
wzro�stu�opłat�nie�za�leż�nych�od Spół�dziel�-
ni� jest�bar�dzo�szyb�ka� i nie�od�zwier�cie�-
dla�wzro�stu�w in�nych� dzie�dzi�nach� go�-
spo�dar�ki,� jak� i po�zio�mu� ży�cia.
Wpro�wa�dzo�ne�usta�wo�wo�przez�Pań�stwo
tzw.�re�gu�la�to�ry�wzro�stu,�do któ�rych�za�-
li�cza�się�Urząd�Re�gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki�nie
speł�nia� ocze�ki�wań� spo�łecz�nych,� cze�mu
nie�jed�no�krot�nie�Spół�dziel�nia�da�wa�ła�wy�-
raz� w pi�smach� kie�ro�wa�nych� do te�go
Urzę�du.�Rów�nież�mo�ni�to�wa�li�śmy�Mię�-
dzyg�min�ny�Zwią�zek�Wo�do�cią�gów�i Ka�-
na�li�za�cji,� Po�słów� i Mi�ni�stra�Go�spo�dar�-
ki.� W od�po�wie�dziach� sły�sze�li�śmy
tłu�ma�cze�nia,�iż�wiel�kość�ta�ryf�jest�wła�-
ści�wie� skon�stru�owa�na dla� nas� i miesz�-
kań�ców.�Trud�no�jed�nak�zgo�dzić�się�z ta�-
ką� ar�gu�men�ta�cją� i jest� ona� dla� nas� nie
do przy�ję�cia,�co�jed�no�znacz�nie�wy�ka�za�-
li�śmy�w na�szych�pi�smach,�a fakt,�iż�usta�-
wo�daw�ca� w usta�wie� za�ka�zał� wglą�du
do skład�ni�ków�wpły�wa�ją�cych�na wzrost
ta�ry�fy,� jak� i moż�li�wo�ści� od�wo�ła�nia� się
od de�cy�zji�za�twier�dza�ją�cych�ta�ry�fy�cho�-
ciaż�by�do Są�du,�mo�że�świad�czyć�o nie�-
wła�ści�wej�in�ten�cji�usta�wo�daw�cy.

Wpływ�or�ga�nów�spół�dziel�ni�na kształ�-
to�wa�nie�się�kosz�tów�jest�wy�so�ce�ogra�ni�-
czo�ny�–�co�nie�ste�ty�na�dal�nie�jest�zro�zu�-
mia�ne� przez� wszyst�kich� i przez� nas
rów�nież

RE�MON�TY�–�PO�TRZE�BY
WIĘK�SZE�NIŻ�MOŻ�LI�WO�ŚCI

Po�trze�by� re�mon�to�we� za�so�bów� na�szej
Spół�dziel�ni�znacz�nie�nie�ste�ty�prze�kra�cza�-
ją�moż�li�wość�ich�fi�nan�so�wa�nia,�stąd�do re�-
ali�za�cji�w 2010� ro�ku� prze�zna�czo�ny� był
naj�bar�dziej�nie�zbęd�ny�ich�za�kres.

Za�da�nia�re�ali�zo�wa�ne�w ra�mach�fun�du�-
szu�re�mon�to�we�go�usta�la�ne�są�w opar�ciu
o prze�glą�dy�wio�sen�ne� i je�sien�ne�pro�wa�-

dzo�ne�przez�Ra�dy�Osie�dla,�uwa�gi�i wnio�-
ski�miesz�kań�ców�oraz�moż�li�wo�ści�fi�nan�-
so�we�w tym�za�kre�sie.�Każ�de�osie�dle�po�-
sia�da� wła�sny� fun�dusz� re�mon�to�wy
two�rzo�ny�w ra�mach� opłat� ja�kie�wno�szą
miesz�kań�cy�na ten�cel.�Opra�co�wa�nie�pla�-
nów�re�mon�to�wych�na da�ny�rok,�jak�i ich
re�ali�za�cja�od�by�wa�się�ści�śle�przy udzia�le
człon�ków�Ra�dy�Osie�dla.

W 2010� ro�ku�źró�dła�mi� fi�nan�so�wa�nia
fun�du�szu� re�mon�to�we�go� by�ły� wpła�ty
na fun�dusz� re�mon�to�wy� oraz� po�życz�ki
i umo�rze�nia� z Wo�je�wódz�kie�go� Fun�du�-
szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska� i Go�spo�dar�ki
Wod�nej.

W ra�mach�eks�plo�ata�cji�i utrzy�ma�nia�za�-
so�bów� miesz�ka�nio�wych� zre�ali�zo�wa�no
w peł�ni�pod�sta�wo�we�obo�wiąz�ki�wy�ni�ka�-
ją�ce�z obo�wią�zu�ją�cych�prze�pi�sów�praw�-
nych,� a po�nie�sio�ne� na�kła�dy� wpły�nę�ły
na po�pra�wę�es�te�ty�ki�i sta�nu�tech�nicz�ne�go
za�so�bów.�Jed�nak�nie�wszyst�kie�ocze�ki�wa�-
nia�zo�sta�ły�speł�nio�ne�ze�wzglę�du�na ogra�-
ni�czo�ne� środ�ki� fi�nan�so�we� i bę�dą� one
z pew�no�ścią�uwzględ�nia�ne�do re�ali�za�cji
w naj�bliż�szym�okre�sie.

W ce�lu�li�kwi�da�cji�co�raz�więk�sze�go�nie�-
do�bo�ru�na zim�nej�wo�dzie� (róż�ni�cy�mię�-
dzy�wska�za�nia�mi� licz�ni�ków�zbior�czych,
a su�mą�wska�zań� licz�ni�ków� in�dy�wi�du�al�-
nych)� pod�ję�to� de�cy�zję� o ko�niecz�no�ści
przy�śpie�sze�nia�wy�mia�ny�licz�ni�ków�wo�dy
z moż�li�wo�ścią� od�czy�tu� elek�tro�nicz�ne�go
bez�ko�niecz�no�ści�wcho�dze�nia�do miesz�-
ka�nia.�W su�mie�w ro�ku 2010�wy�mie�nio�-
no 3 253�sztuk�licz�ni�ków�wo�dy�w bu�dyn�-
kach,�w któ�rych� dys�pro�por�cja�wska�zań
by�ła�naj�więk�sza.�

POD�KON�TRO�LĄ

Pro�wa�dze�nie�wy�od�ręb�nio�nej,�dzia�łal�no�-
ści� go�spo�dar�czej� na�rzu�co�nej� przez�usta�-
wo�daw�cę�od ro�ku 2007�po�wo�du�je�szcze�-
gól�ną� po�trze�bę� kon�tro�li� kosz�tów
na prze�strze�ni�ca�łe�go�ro�ku,�aby� jak�naj�-
wię�cej� środ�ków� pie�nięż�nych� zo�sta�ło
w dys�po�zy�cji�Spół�dziel�ni.�W ro�ku 2010
Spół�dziel�nia�pod�le�ga�ła�kon�tro�li:�

Ja ki był ten mi nio ny rok?

Pozytywne wyniki
Pod�su�mo�wu�jąc�ubie�gły�rok�za�cznij�my�od sta�ty�sty�ki. 31�grud�nia 2010�rok�Spół�dziel�nia�li�czy�ła�ogó�łem 6.293�człon�ków,�spo�-
śród�któ�rych 92�sta�no�wią�człon�ko�wie�ocze�ku�ją�cy�na miesz�ka�nia,�któ�rzy�po�mi�mo�wy�star�cza�ją�cej�po�da�ży�miesz�kań�nie�za�-
wsze� są� za�in�te�re�so�wa�ni� ich� ob�ję�ciem.� Za�so�by� Spół�dziel�ni� skła�da�ją� się� z 7.255� lo�ka�li� miesz�kal�nych,� w któ�rych
za�miesz�ku�je 17 899�osób: 4.546�lo�ka�li�po�sia�da�sta�tus�wła�sno�ścio�wych, 2.271�miesz�kań�po�sia�da�od�ręb�ną�wła�sność,�na�to�-
miast 304�lo�ka�le�po�sia�da�ją�sta�tus�lo�ka�tor�skich�praw�do lo�ka�li. 134�miesz�kań�zaj�mo�wa�nych�jest�na umo�wę�naj�mu�i bez�ty�-
tu�łu�praw�ne�go.

dokończenie na str. 6
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•�w za�kre�sie�ba�da�nia�spra�woz�da�nia�fi�-
nan�so�we�go� za rok 2009� przez� pod�miot
upraw�nio�ny� do ba�da�nia� spra�woz�dań� fi�-
nan�so�wych�w za�kre�sie� ewi�den�cji� ana�li�-
tycz�nej�roz�ra�chun�ków�przez�PKO�BP SA
Od�dział�l�w Biel�sku�Bia�łej�

•�za�da�nia�fi�nan�so�wa�ne�go�środ�ka�mi�Wo�-
je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�-
wi�ska� i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�-
cach�

•�w za�kre�sie�prze�strze�ga�nia�prze�pi�sów
prze�ciw�po�ża�ro�wych�przez�Ko�men�dę�Po�-
wia�to�wą�Pań�stwo�wej�Stra�ży�Po�żar�nej�

ZA�LE�GŁO�ŚCI
CZYN�SZO�WE

Jak� w każ�dej� dzia�łal�no�ści� rów�nież
i w Spół�dziel�ni� wy�stę�pu�ją� za�le�gło�ści
w opła�tach�z ty�tu�łu�eks�plo�ata�cji�i utrzy�-
ma�nia�nie�ru�cho�mo�ści.�Wpły�wa�ją�one�zna�-
czą�co�na re�ali�za�cję�za�dań�go�spo�dar�czych
i za�kres� re�mon�tów�w da�nym� ro�ku,� jak
i o czym�wspo�mi�na�li�śmy� już�wcze�śniej
na płyn�ność�fi�nan�so�wą�Spół�dziel�ni.

Wskaź�nik� udzia�łu� za�le�gło�ści�w opła�-
tach� za użyt�ko�wa�nie� lo�ka�li�w sto�sun�ku
do przy�cho�dów�wy�niósł: 5,67%

Za�le�gło�ści�w opła�tach�za użyt�ko�wa�nie
miesz�kań 2 118 345,60 zł.

Wskaź�nik�udzia�łu�za�le�gło�ści�czyn�szo�-
wych� na lo�ka�lach�miesz�kal�nych�w sto�-
sun�ku� do przy�cho�dów�w ostat�nich� sze�-
ściu�la�tach�kształ�to�wał�się�na�stę�pu�ją�co:

Przy�ro�sty

2005�r. 6,62%�� 0,34�punk�tu
2006�r. 6,59%��-0,03�punk�tu
2007�r. 5,66%��-0,93�punk�tu
2008�r. 5,07%��-0,59�punk�tu
2009�r. 5,32% 0,25�punk�tu
2010�r. 5,67% 0,35�punk�tu

Z przed�sta�wio�nych�da�nych�wy�ni�ka,�że
za�le�gło�ści�w okre�sie�do ro�ku 2008�–�ma�-
la�ły,�na�to�miast�w ro�ku 2009�i 2010�ule�gły
wzro�sto�wi.�Jed�ną�z przy�czyn�wzro�stu�za�-
le�gło�ści�jest�fakt,�że�oso�by,�któ�re�skła�da�-
ły�wnio�sek�o wy�od�ręb�nie�nie�mieszkania
mu�sia�ły�zgod�nie�z usta�wą�spła�cić�swo�je
za�le�gło�ści�czyn�szo�we,�aby�no�ta�rial�nie�wy�-

od�ręb�nić�miesz�ka�nie.�Po uzy�ska�niu�pra�-
wa�od�ręb�nej�wła�sno�ści�więk�szość�osób,
któ�re�za�le�ga�ły�z opła�ta�mi�czyn�szu�po�wró�-
ci�ły�do zgub�ne�go�pro�ce�de�ru�nie� re�gu�lo�-
wa�nia�na bie�żą�co�opłat�z ty�tu�łu�użyt�ko�-
wa�nia�miesz�kań�(czyn�szu).�

Nie�ste�ty� zwięk�sza� się� rów�nież� ilość
osób�za�le�ga�ją�cych�z czyn�szem,�któ�re�po�-
mi�mo� roz�mów�w Spół�dziel�ni,� a na�wet
skła�da�nia�obiet�nic,�co�do spła�ty�za�dłu�że�-
nia�nie�wy�ka�zu�ją�żad�ne�go�za�in�te�re�so�wa�-
nia� w re�gu�lar�nym� uisz�cza�niu� opłat
za użyt�ko�wa�nie�miesz�ka�nia�po�mi�mo�róż�-
nych� pro�po�zy�cji� ze� stro�ny� Spół�dziel�ni.
Wy�da�je�się,�że�istot�ną�ro�lę�mo�że�wy�wrzeć
w ta�kich�wy�pad�kach� pre�sja� spo�łecz�na,
gdyż�są�to�oso�by�z na�sze�go�bli�skie�go�oto�-
cze�nia,� a fakt� za�le�ga�nia� z opła�ta�mi� lub
nie,�moż�na w każ�dym�cza�sie�zwe�ry�fi�ko�-
wać�w re�je�strze� człon�ków�Spół�dziel�ni,
któ�ry�znaj�du�je�się�w dzia�le�człon�kow�sko-
miesz�ka�nio�wym.�Za�pra�sza�my�wszyst�kich
człon�ków�Spół�dziel�ni�do za�po�zna�nia�się
z po�wyż�szym� re�je�strem�w ce�lu� uzy�ska�-
nia�wie�dzy�na te�mat�za�le�gło�ści�czyn�szo�-
wych.�Mu�si�my�bo�wiem�zdać�so�bie�spra�-
wę� z fak�tu,� że� za�le�gło�ści� czyn�szo�we� to
bra�ku�ją�ce� pie�nią�dze,� któ�re�moż�na prze�-
zna�czyć�na przy�kład�na fun�dusz�re�mon�-
to�wy.� Za�tem� mi�ni�ma�li�za�cja� za�le�gło�ści
czyn�szo�wych�to�nasz�wspól�ny�spół�dziel�-
czy�in�te�res.

dokończenie ze str. 5

Pozytywne wyniki
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Pro�za�icz�na� wy�da�wa�ło�by� się� czyn�ność
wy�mia�ny� sta�rej� kuch�ni� ga�zo�wej� czy� też
pie�cy�ka� ogrze�wa�ją�ce�go� wo�dę� na no�we
urzą�dze�nie�nie�sie�ze�so�bą,�gdy�po�dej�dzie�-
my�do te�go�w spo�sób�nie�fra�so�bli�wy,�lek�ce�-
wa�żąc�prze�pi�sy�i zdro�wy�roz�są�dek,�ogrom�-
ne� za�gro�że�nie� dla� nas,� na�szej� ro�dzi�ny
a tak�że�są�sia�dów.�Po�zor�nie�wszy�scy�wie�-
my�ja�kie�nie�bez�pie�czeń�stwa�wią�żą�się�z uży�-
wa�niem�ga�zu,�w prak�ty�ce�nie�ste�ty�bar�dzo
czę�sto�do�cho�dzi�jed�nak�do omi�ja�nia�pra�-
wa,�a to�jak�uczy�do�świad�cze�nie�skut�ku�je
wy�pad�ka�mi,�nie�jed�no�krot�nie�z tra�gicz�ny�-
mi�epi�lo�ga�mi.

Wostat�nim�cza�sie�wie�lo�krot�nie�me�-
dia�do�no�si�ły�o dra�ma�tycz�nych�wy�-
da�rze�niach� zwią�za�nych� z wy�bu�-

cha�mi� ga�zu� w ca�łej� Pol�sce.� By�ły� ofia�ry
śmier�tel�ne,�bar�dzo�czę�sto�po wy�bu�chu,�do�-
my�o na�ru�szo�nej�kon�struk�cji�trze�ba�by�ło�roz�-
bie�rać.�Aprze�cież�tych�wszyst�kich�nie�szczęść
moż�na�by�ło�unik�nąć.

Jed�ną� z głów�nych� przy�czyn� wy�bu�chów
w do�mach�jest�roz�sz�czel�nie�nie�in�sta�la�cji�ga�-
zo�wej.�Gaz�z po�wie�trzem�sta�no�wi�nie�zwy�-
kle�sil�ną�mie�szan�kę�wy�bu�cho�wą�i wy�star�czy
iskra,�by�miesz�ka�nie�prze�kształ�ci�ło�się�w eks�-
plo�du�ją�cą�bom�bę.�

Co� ro�ku� fa�chow�cy� ze� spół�dziel�ni� ROW
do�ko�nu�ją�szcze�gó�ło�we�go�prze�glą�du�in�sta�la�-
cji�we�wszyst�kich�miesz�ka�niach,�po�zwa�la�to
wy�kryć�ewen�tu�al�ne�nie�pra�wi�dło�wo�ści�i w po�-
rę�za�po�biec�za�gro�że�niu.�Jed�nak�mu�si�my�zdać
so�bie�spra�wę,�że�prze�glą�dy� te�są�raz�na 12
mie�się�cy,� w mię�dzy�cza�sie� mo�że� jed�nak,
na sku�tek� dzia�ła�nia� na�szych� „zło�tych� rą�-
czek”,� dojść� do roz�sz�czel�nie�nia� in�sta�la�cji.
Naj�czę�ściej�dzie�je�się�tak�wte�dy,�gdy�de�cy�-
du�je�my�się�na wy�mia�nę�wy�słu�żo�nej�ku�chen�-
ki�ga�zo�wej�lub�pod�grze�wa�cza�wo�dy�na urzą�-
dze�nie� znacz�nie� no�wo�cze�śniej�sze,� bar�dzo
czę�sto�ofe�ru�ją�ce�no�we�moż�li�wo�ści�i sys�tem
za�bez�pie�czeń� np.� sa�mo�czyn�ne�go� wy�łą�cze�-
nia�do�pły�wu�ga�zu�w chwi�li�za�la�nia�pal�ni�ka
przez�ki�pią�cy�gar�nek.�Na nic�jed�nak�nam�bę�-
dą�te�za�bez�pie�cze�nia�w wy�pad�ku�złe�go�pod�-
łą�cze�nia�do sie�ci�tych�urzą�dzeń.�

Po kup�nie�no�we�go�urzą�dze�nia�wy�da�je�się
nam,�że�sa�mi�bez�tru�du�zde�mon�tu�je�my�ku�-
chen�kę�czy�pie�cyk�i sa�mi�–�prze�cież�to�ta�-
kie�pro�ste�–�przy�łą�czy�my�do sie�ci�no�wy�na�-
by�tek.� Po�zo�ry� jed�nak� my�lą� –� ku�chen�ka

ga�zo�wa� to� jed�nak�nie� te�le�wi�zor.�Nie�umie�-
jęt�ne,�nie�zgod�ne�z prze�pi�sa�mi�in�sta�lo�wa�nie
urzą�dzeń� mo�że� pro�wa�dzić� do po�wsta�nia
nie�szczel�no�ści,�ulat�nia�nia�się�pa�li�wa�ga�zo�-
we�go�i za�gro�że�nia�wy�bu�chem.�Nie�dys�po�-
nu�jąc�od�po�wied�ni�mi�urzą�dze�nia�mi�po�mia�-
ro�wy�mi,� po�za� na�szym� za�wod�nym� no�sem,
nie� stwier�dzi�my�czy�do�ko�na�ne�przez�nasz
przy�łą�cze�jest�na�praw�dę�szczel�ne,�czy�od�-
krę�ca�jąc�sta�rą�ku�chen�kę�i przy�krę�ca�jąc
no�wą� nie� na�ru�szy�li�śmy� ca�łej� in�sta�la�cji
ga�zo�wej�w na�szym�miesz�ka�niu�za�mie�nia�-
jąc� je�w nie�ubła�ga�nie� ty�ka�ją�cą� i sta�no�-
wią�cą�nie�bez�pie�czeń�stwo�dla�wszyst�kich
bom�bę�ze�ga�ro�wą.

Mu�si�my�zdać�so�bie�spra�wę�z te�go,�że�mon�-
ta�żem�od�bior�ni�ków�pa�li�wa�ga�zo�we�go�mo�gą
zaj�mo�wać�się�tyl�ko�fir�my�kon�ce�sjo�no�wa�ne,
fa�chow�cy�po�sia�da�ją�cy�upraw�nie�nia�bu�dow�-
la�ne�i ener�ge�tycz�ne�oraz�od�po�wied�nie�urzą�-
dze�nia�po�mia�ro�we.

W two�im�do�mu,�bez�pie�czeń�stwo�jest�naj�-
waż�niej�sze.�Je�że�li�de�cy�du�jesz�się�na in�sta�la�-
cję,� na�pra�wę� bądź� prze�gląd� urzą�dzeń� uży�-
wa�ją�cych� ga�zu� ziem�ne�go,� pa�mię�taj,� że�by
we�zwać�li�cen�cjo�no�wa�ne�go�mon�te�ra�in�sta�la�-

cji�ga�zo�wych�(RGI).�Zgod�nie�z pra�wem,�li�-
cen�cjo�no�wa�ny�mon�ter�in�sta�la�cji�ga�zo�wej�ma
ze�zwo�le�nie,�by�pra�co�wać�nad przy�do�mo�wy�-
mi�in�sta�la�cja�mi�ga�zo�wy�mi.

Spół�dziel�nia�ROW�ofe�ru�je�wszyst�kim�wy�-
mie�nia�ją�cym�urzą�dze�nia� ga�zo�we� bezpłatne
pomiary�szczelności�całej�instalacji�gazowej
po�wymianie�starych�urządzeń.��
Dla� na�sze�go�wspól�ne�go� do�bra� sko�rzy�-

staj�my�z tej�ofer�ty.
Roz�sz�czel�nia�nie� in�sta�la�cji� ga�zo�wej� spo�-

wo�do�wa�nej�sa�mo�dziel�nym�pod�łą�cze�nie�urzą�-
dzeń�to�tyl�ko�jed�no�z za�gro�żeń.�Rów�nie�nie�-
bez�piecz�ne� jest� po�sia�da�nie� nie�spraw�nych
urzą�dzeń� ga�zo�wych� lub� do�ko�ny�wa�nie� na�-
praw�„do�mo�wy�mi�spo�so�ba�mi”.�Z ca�łą�mo�cą
na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�w żad�nym�wy�pad�ku
nie�na�le�ży�na�pra�wiać�urzą�dzeń�ga�zo�wych
sa�mo�dziel�nie.�Wra�zie�wy�kry�cia�nie�szczel�-
no�ści�in�sta�la�cji�ga�zo�wej,�uszko�dze�nia�urzą�-
dze�nia�do od�bio�ru�ga�zu,�na�le�ży�za�krę�cić
za�wór�i we�zwać�po�moc.
Gaz�jest�bez�won�ny.�Dla�te�go�też�do�da�je

się�do nie�go� sub�stan�cje� za�pa�cho�we.�Gaz
po�wo�du�je�za�tru�cie�or�ga�ni�zmu.�Oprócz�sa�-
me�go�ga�zu,�któ�ry�jest�tru�ci�zną,�in�nym�nie�-
bez�piecz�nym�związ�kiem�tru�ją�cym�jest�tle�-
nek�wę�gla�(czad).�Na�zy�wa�ny�jest�„skry�tym
za�bój�cą”.�Tle�nek�wę�gla�po�wsta�je�na sku�-
tek� spa�la�nia� ga�zu,� przy nie�do�sta�tecz�nej
ilo�ści�po�wie�trza.�np.� zbyt�ma�łe�po�miesz�-
cze�nia,�brak�wen�ty�la�cji.

Ob�ja�wa�mi�za�tru�cia�są:
• bó�le�gło�wy�• dusz�no�ści�• omdle�nia.
Pierw�sza�po�moc�w przy�pad�ku�za�tru�cia�ga�-

zem� po�le�ga� na jak� naj�szyb�szym� usu�nię�ciu
po�szko�do�wa�ne�go� z po�miesz�cze�nie,� w któ�-
rym�jest�gaz�i prze�wie�zie�niu�go�do szpi�ta�la.

Aby�za�po�biec�ulat�nia�niu�się�ga�zu�na�le�ży
prze�strze�gać�na�stę�pu�ją�cych�za�sad:

–�nie�wol�no�zo�sta�wiać�włą�czo�nych�pal�ni�-
ków� ga�zo�wych,� gdy� ni�cze�go� na nich� nie
pod�grze�wa�my,

–�na�le�ży�pil�no�wać,�aby�go�to�wa�ne�po�tra�wy
nie�wy�ki�pia�ły,�po�nie�waż�mo�że�to�do�pro�wa�-
dzić�do zga�sze�nia�ognia,

–�nie�na�le�ży�do�pu�ścić�do za�bru�dze�nia�pal�-
ni�ków�ga�zo�wych�oraz� czy�ścić� je� środ�ka�mi
che�micz�ny�mi,

–�nie�wol�no�czy�ścić�pal�ni�ków�ku�chen�ki
ga�zo�wej�ostry�mi�na�rzę�dzia�mi,� gdyż�mo�gą
znie�kształ�cić� dy�sze� i za�bu�rzyć� prze�pływ
ga�zu.

Gaz�ziem�ny�jest�bez�piecz�nym�pa�li�wem,�je�że�li�przy je�go�sto�so�wa�niu
są�prze�strze�ga�ne�na�stę�pu�ją�ce�za�sa�dy:
★ prze�wo�dy�spa�li�no�we�i wen�ty�la�cyj�ne�są�droż�ne�i utrzy�my�wa�ne�w na�le�-

ży�tej�spraw�no�ści�(prze�glą�dy�przy�naj�mniej�raz�na rok),
★ in�sta�la�cja�ga�zo�wa�jest�szczel�na,�utrzy�my�wa�na�w od�po�wied�nim�sta�nie

tech�nicz�nym�i pod�da�wa�na�obo�wiąz�ko�we�mu�spraw�dze�niu�co�naj�mniej
raz�w ro�ku,

★ urzą�dze�nia�ga�zo�we�są�utrzy�my�wa�ne�w od�po�wied�nim�sta�nie�tech�nicz�nym,
★ nie�są�do�ko�ny�wa�ne�sa�mo�wol�nie�prze�rób�ki�i na�pra�wy�in�sta�la�cji�ga�zo�wych,
★ nie�są�do�ko�ny�wa�ne�ma�ni�pu�la�cje�przy ga�zo�mie�rzu,
★ nie�są�pod�łą�cza�ne�do�dat�ko�we�urzą�dze�nia�ga�zo�we�z po�mi�nię�ciem�wy�-

ma�gań�okre�ślo�nych�w Pra�wie�Bu�dow�la�nym

Aby�bez�piecz�nie�użyt�ko�wać�urzą�dze�nia�ga�zo�we�na�le�ży:
★ sto�so�wać�wy�łącz�nie�urzą�dze�nia�z ate�stem,
★ do�ko�ny�wać�re�gu�lar�nych�prze�glą�dów�urzą�dzeń�ga�zo�wych�i prze�wo�dów

ko�mi�no�wych�oraz�utrzy�my�wać�je�w od�po�wied�nim�sta�nie�tech�nicz�nym,

★ nie�do�ko�ny�wać�sa�mo�dziel�nych�prze�ró�bek�urzą�dzeń,
★ nie�za�kle�jać�otwo�rów�wen�ty�la�cyj�nych.

Co�ro�bić,�gdy�wy�czu�je�się�gaz�w do�mu?

Je�że�li�wy�czu�je�my�ulat�nia�ją�cy�się�gaz,�na�le�ży:
★ nie�uży�wać�otwar�te�go�ognia,
★ nie�włą�czać�ani�nie�wy�łą�czać�świa�tła�i in�nych�urzą�dzeń�elek�trycz�nych

(moż�li�wość�po�wsta�nia�iskry),
★ otwo�rzyć�okna�i drzwi�w ce�lu�wy�wo�ła�nia�„prze�cią�gu”,�by�za�po�biec

gro�ma�dze�niu�się�ga�zu,
★ za�mknąć�kur�ki�od�ci�na�ją�ce�do�pływ�ga�zu�do in�sta�la�cji�i urzą�dzeń,
★ ostrzec�in�nych�miesz�kań�ców�bu�dyn�ku,
★ opu�ścić�bu�dy�nek,
★ po�wia�do�mić�Po�go�to�wie�Ga�zo�we�tel. 992�lub�Straż�Po�żar�ną�tel. 998,

w te�le�fo�nii�ko�mór�ko�wej�nr 112.

Wy mie niasz ku chen kę lub pie cyk
– we zwij fa chow ca!

UWA GA
GAZ
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Trud�no�oprzeć�się�wra�że�niu,�że�za�pa�no�-
wa�ła�u nas�mo�da�na tań�cze�nie,�młod�si�sza�-
le�ją�na punk�cie� tań�ca,�star�si�wo�lą�oglą�dać
to�wszyst�ko�na ekra�nie�swo�je�go�te�le�wi�zo�ra.
Ogrom�ną� po�pu�lar�no�ścią� cie�szą� się� szko�ły
tań�ca,�te�le�wi�zyj�ne�pro�gra�my�ta�necz�ne,�wy�-
stę�py� i po�pi�sy� naj�lep�szych�w naj�róż�niej�-
szych�tech�ni�kach�i dzie�dzi�nach�tań�ca.�Wo�-

dzi�sław� Ślą�ski� od 5� lu�te�go� przy�łą�czył� się
do tej�ogól�no�pol�skiej�ob�se�sji,�mię�dzy�in�ny�-
mi� dzię�ki� szko�le� „Eks�plo�zja� Tań�ca”
Agniesz�ki�Ci�choń�i Se�ba�stia�na�Pyt�ko.

Pa�ra� tan�ce�rzy�z za�wo�du,�z za�mi�ło�wa�nia
i z po�wo�ła�nia.�Aga�Ci�choń� roz�sła�wi�ła� już
Ja�strzę�bie�w po�pu�lar�nych�pro�gra�mach�te�le�-
wi�zyj�nych,�ca�ły�czas�pro�wa�dzi� tak�że�wła�-
sną� gru�pę� ta�necz�ną,� z któ�rą� wy�stę�pu�je
na naj�więk�szych�im�pre�zach,�kon�cer�tach�czy
w pro�gra�mach�TV.�Se�ba�stian�to�jej�ko�le�ga
„po fa�chu”,� tak�że�ma�niak� i za�wo�do�wiec.
Dzia�ła�nia�te�go�du�etu�za�owo�co�wa�ło�otwar�-
ciem�w stycz�nia�ubie�głe�go�ro�ku�szko�ły�tań�-
ca�„Eks�plo�zja”.�Przed�się�wzię�cie�oka�za�ło�się
du�żym�suk�ce�sem�–�oku�pio�nym�wie�lo�ma�go�-
dzi�na�mi�cięż�kiej�pra�cy,�stre�sem,�ogrom�nym
wy�sił�kiem,–�mó�wi�pa�ni�Agniesz�ka�–�a te�-

raz�nad�szedł�czas,�by�o za�le�tach�tań�ca�prze�-
ko�na�li� się� tak�że�miesz�kań�cy�Wo�dzi�sła�wia
Ślą�skie�go

Na otwar�cie�szko�ły�przy�by�ły�tłu�my�wo�-
dzi�sła�wian.�Naj�młod�si�mie�li� nie�wie�le� po�-
nad 3�la�ta�naj�star�si�prze�kro�czy�li 70.�Czy�by�-
ło� war�to� sko�rzy�stać� z za�pro�sze�nia?
Więk�szość�osób�by�ła�ocza�ro�wa�na�przy�go�-

to�wa�nym�na roz�po�czę�cie�dzia�łal�no�ści�szko�-
ły�pro�gra�mem.

Przy�by�li�mo�gli�przyj�rzeć�się�wy�stę�pom�pro�-
fe�sjo�na�li�stów.�Od�by�ły�się�po�ka�zy�róż�nych�od�-
mian�ta�necz�nych:�dan�ce�hall,�ta�niec�no�wo�cze�-
sny,�hip�-hop�i new�age.�Napar�kie�cie�ta�necz�nym
swo�je�umie�jęt�no�ści�za�pre�zen�to�wa�ły�m.in.�Ju�-
lia�Żyt�ko,�pół�fi�na�list�ka IV edy�cji� pro�gra�mu
„You�Can�Dan�ce”�i Ma�rze�na�Gór�niok.

W szko�le�cze�ka 15�in�struk�to�rów�i kil�ka�na�-
ście�sty�lów�tań�ca:�od to�wa�rzy�skie�go,�po�przez
jazz,�dan�ce�hall�aż�po ba�let.�Ofer�ta�szko�ły�jest
nie�zwy�kle� bo�ga�ta� i ad�re�so�wa�na� do dzie�ci,
mło�dzie�ży,�osób�do�ro�słych�i se�nio�rów,�chcą�-
cych� uczyć� się� tań�ca� za�rów�no� so�lo,� jak
i w du�etach.� Są� za�ję�cia�m.in.� z tań�ca� hip�-
-hop,� la�ti�no� dla� pań,� tań�ca� to�wa�rzy�skie�go,
ba�le�tu,�tań�ca�brzu�cha�czy�ryt�mi�ki�ta�necz�nej
dla�naj�młod�szych.�Nie�za�brak�nie�też�ae�ro�bi�-
cu�i jo�gi.�Lek�cje�po�pro�wa�dzą:�Ewe�li�na�Kucz,
Agniesz�ka�Ci�choń� i Se�ba�stian� Pyt�ko,�Ma�-
rze�na�Gór�niok�oraz�Mi�cha�li�na�Grodz�ka.�

–� Szko�ła� jest� czyn�na� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku,�w go�dzi�nach�od 14.00�do 22.00
–�in�for�mu�je�Se�ba�stian�Pyt�ko�–�Gru�py�bę�dą

li�czyć�od 12�do 15�osób,�za�ję�cia�trwać�bę�dą
go�dzi�nę,� cza�sa�mi� pół�to�rej,� w za�leż�no�ści
od ro�dza�ju�sty�lu�–�do�da�je.

Na uczest�ni�ków�cze�ka�ją�dwie�prze�stron�-
ne,�i co�waż�ne,�kli�ma�ty�zo�wa�ne�sa�le�tre�nin�-
go�we,� tzw.� show� i dan�ce,� wy�po�sa�żo�ne
w wiel�kie�lu�stra,�do�sko�na�ły�par�kiet�ta�necz�-
ny�i oczy�wi�ście�w od�po�wied�nie�na�gło�śnie�-
nie.�–�Za�pi�sy�do Eks�plo�zji�trwa�ją�już�od mie�-
sią�ca.�Do tej�po�ry�zgło�si�ło�się�po�nad�trzy�sta
osób.�Za�in�te�re�so�wa�nie�jest�ogrom�ne�–�mó�-
wi�Ma�riet�ta�Ka�li�now�ska,�zaj�mu�ją�ca�się�re�-
zer�wa�cją�miejsc.�Oczy�wi�ście�na�dal�moż�na
sko�rzy�stać�z ofer�ty�szko�ły,�któ�ra�mie�ści�się
w Wo�dzi�sła�wiu�przy uli�cy�Prze�my�sła�wej 9.

–�Chce�my�w nie�dłu�gim�cza�sie�otwo�rzyć
jesz�cze�tu�taj�ka�wia�ren�kę�–�mó�wi�pan�Se�ba�-
stian�–� że�by�moż�na�by�ło�od�po�cząć�po ta�-
necz�nych�sza�leń�stwach.�

„EKS PLO ZJA” w Wo dzi sła wiu

Taniec jest dobry na wszystko
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zro bi to pierw szy – wy gry wa. Nie ste ty prze -
pra wa nie jest ta ka ła twa… trze ba uży wać
kła dek, a te… spa da ją…

Mo�zai�ka

Po�mysł� na grę� po�wstał� w trak�cie� gry
w Kle�opa�trę� i fil�mu…� Aste�rix� i Obe�-
lix�–�mi�sja�Kle�opa�tra.

W fil�mie�po�ja�wia�się�dia�log:
Wście�kły�klient� spoj�rzał� na Nu�mer�na�-

bi�sa.
–�Co� to?� –�wska�zał� na pra�cow�ni�ka� na�-

chy�lo�ne�go�nad mi�ster�ną�mo�zai�ką.
–�Mo�zai�ka� –� od�po�wie�dział� Nu�mer�na�-

bis�–�niech�pan�spoj�rzy,�mu�cha�nie�sia�da.
Sia�da?�–�spy�tał�pra�cow�ni�ka.

–�Nie� sia�da�–�od�po�wie�dział�pra�cow�nik.
–�Wi�dzi�pan,�nie�sia�da!�–�z du�mą�po�twier�-

dził�Nu�mer�na�bis.
Mu�cha� sia�da�ją�ca� na mo�zai�kę� tak� za�in�-

try�go�wał�na�sze�go�bo�ha�te�ra…�że�po�wsta�ła
ta�gra�

Kra�by

Kra�by�to�gra�o po�ła�wia�czach�kra�bów.�Sta�-
ra�ją� się� oni� zdo�być� jak�naj�wię�cej�ma�łych
sko�ru�pia�ków.�Ma�ją� do swo�jej� dys�po�zy�cji
stat�ki.� Każ�dy� sta�tek� ma� trzy� ła�dow�nie.
W jed�naj�ła�dow�ni�mo�że�znaj�do�wać�się�ty�-
ko�je�den�ga�tu�nek�kra�bów.�Na ło�wi�sku�ży�je
pięć�ga�tun�ków,�a więc…�każ�dy�gracz�mu�si
zde�cy�do�wać,� któ�re� kra�by� bę�dzie� ło�wił.
Oczy�wi�ście� naj�le�piej� te,� któ�re� przy�nio�są
naj�więk�sze� zy�ski.� Gracz� de�cy�du�je,� któ�re
kra�by�bę�dzie�ło�wił�po ro�ze�zna�niu,�jak�wy�-
glą�da�ło�wi�sko.�Ry�ba�cy�ło�wią�cy�te�sa�me�kra�-
by� to� sprzy�mie�rzeń�cy.� In�nym�moż�na� tro�-
chę�po�przesz�ka�dzać…

Sko�ki�nar�ciar�skie

Sko�ki�to�pro�sta�gra�zręcz�no�ścio�wa,�opar�-
ta� o me�cha�nizm�„pstry�ka�nia”� zna�ny� z ta�-
kich� ty�tu�łów� jak�Cro�ki�no�le,� Ca�ro�om� czy

Pitch�car.�Po�mysł�na grę�na�ro�dził�się�w trak�-
cie� oglą�da�nia�Mi�strzostw� Świa�ta�w sko�-
kach�w 2007�ro�ku,�kie�dy�to�Adam�Ma�łysz
po raz�ko�lej�ny�zdo�był�ty�tuł�mi�strza.�Za�czą�-
łem�za�sta�na�wiać�się,�czy�ist�nie�je�ja�kaś�gra
plan�szo�wa�o tej�te�ma�ty�ce…�nie�spraw�dzi�-
łem�te�go,�tyl�ko�po pro�stu�wy�my�śli�łem�grę.
Oso�bi�ście�do�brze�się�przy niej�ba�wię.

K2

(w grze cho dzi o wej ście na szczyt
w Ka ra ko rum, Pan Adam sam jest mi ło -

śni kiem al pi ni sty ki)

Ta� gra� cho�dzi�ła� za mną� od lat.�Wie�lo�-
krot�nie�zmie�nia�na,�wresz�cie�za spra�wą�wy�-
daw�nic�twa� re�bel.� pl� uj�rza�ła� świa�tło� dnia.
Ku�me�mu�zdzi�wie�niu,� spo�tka�ła� się�z bar�-
dzo�do�brym�przy�ję�ciem…�za�ska�ku�ją�co�do�-
brym.

8�wy�da�nych�gier�w cią�gu 3�lat�–�to�do�-
sko�na�ły�wy�nik�świad�czą�cy�o nie�zwy�kłym
ta�len�cie�pa�na�Ada�ma.�Do�daj�my,�że�gry� te
spo�tka�ły�się�z nie�zwy�kle�po�zy�tyw�nym�od�-
ze�wem� i to� już� nie� tyl�ko�w Pol�sce.� I tak
wkra�cza�my� na ko�lej�ne� po�le� na�szej
gry�–�pod�bi�ja�nia�świa�ta.�Ho�oop�wy�da�no�już
w 8�ję�zy�kach,�młod�sze�Kra�by�w 3,�K2�rów�-
nież�zdo�by�wa�gro�no�zwo�len�ni�ków�po�za�na�-
szy�mi� gra�ni�ca�mi,� a spra�wa� za�ist�nie�nia
na świe�cie�nie�jest�ta�ka�ła�twa�–�trze�ba�spro�-
stać�ogrom�nej�kon�ku�ren�cji�i pro�mo�wać�wła�-
sną�twór�czość�–�ostat�ni�pan�Adam�był�m.
in.�na tar�gach�w No�rym�ber�dze�i dzię�ki�te�-
mu�na�si�za�chod�ni� są�sie�dzi�po raz�ko�lej�ny
mo�gli�za�po�znać�się�z je�go�do�ko�na�nia�mi.

Pod�czas�pro�jek�to�wa�nia�gier�dą�żę�do te�-
go�by�by�ły�jak�naj�bar�dziej�uni�wer�sal�ne,�by
wła�ści�wie� nie� trze�ba� by�ło� ich� tłu�ma�czyć

na in�ne�ję�zy�ki.�–�mó�wi�pan�Adam�i ta�re�-
flek�sja�jest�oka�zją,�by�na chwi�lę�za�trzy�mać
się�i spoj�rzeć�na kuch�nię�two�rze�nia.

Nasz� bo�ha�ter�wy�da�je� się� być� bez� prze�-
rwy�ata�ko�wa�ny�przez�nie�sa�mo�wi�te�po�my�-
sły�i na�raz�–�jak�przy�zna�je�–�pra�cu�je�nad kil�-
ko�ma�pro�jek�ta�mi.�To�wy�my�śla� te�mat�gry,
w in�nym�wy�pad�ku�wszyst�ko� za�czy�na� się
od tzw.�me�cha�ni�ki.� Ostat�nio� rów�nież� kto
in�ny� zle�ca�mu� opra�co�wa�nie� pro�jek�tu� już
wy�my�ślo�ne�go.�Na�tchnie�niem�jest�dla�nie�-
go� ca�ły� świat� i tak� na�praw�dę� każ�dy� ele�-
ment� ota�cza�ją�cej� go� rze�czy�wi�sto�ści�mo�że
zo�stać� prze�two�rzo�ny�w grę,� któ�rą� trze�ba
póź�niej� prze�te�sto�wać,� oczy�wi�ście� gra�jąc
w nią�kil�ka�ra�zy.�Na�stęp�nie�gra�tra�fia�do wy�-
daw�cy,� któ�ry� prze�twa�rza� ją�w ko�lo�ro�wy
pro�dukt�w tek�tu�ro�wym� pu�deł�ku� lą�du�ją�cy
w skle�pie�i da�ją�cy�je�go�na�byw�com�ko�lej�ną
daw�kę�emo�cji.�W tym�cza�sie,�gdy�trwa�pro�-
ces�pro�duk�cyj�ny,�pan�Adam� już�wy�my�śla
ku�na�szej�ra�do�ści�ko�lej�ną�grę,�al�bo�udzie�la
się�na jed�nym�z licz�nych�już�w Pol�sce�spo�-
tkań�mi�ło�śni�ków�gier�plan�szo�wych�ta�kich
jak�np.�spo�tka�nie�w każ�dy�pią�tek�o 16.30
w Wo�dzi�sław�skim�Cen�trum�Kul�tu�ry.

*�*�*

Za kil�ka�dni� świa�tło�dzien�ne�ma�uj�rzeć
ko�lej�ne� „dziec�ko”� pa�na�Ada�ma� –�Qu�bix.
I zno�wu� au�tor� do�star�czy� nam�por�cję� roz�-
ryw�ki�na naj�wyż�szym�po�zio�mie,�mo�że�zno�-
wu�dzię�ki�nie�mu�ko�muś�po�pra�wi�się�sa�mo�-
po�czu�cie,� a ja�kaś� ro�dzi�na� lub� gru�pa
przy�ja�ciół� ode�rwie� się� na chwi�lę� o sza�rej
co�dzien�no�ści,�za�sią�dzie�nad plan�szą�i zaj�-
mie�się�grą.�Nasz�bo�ha�ter�zno�wu�dzię�ki�ta�-
len�to�wi,�pra�co�wi�to�ści,�in�te�li�gen�cji,�a tak�że
szczę�ściu�i sprzy�ja�ją�ce�mu�lo�so�wi�–�jak�to
w grach�i ży�ciu�by�wa�–�prze�su�nął�się�kil�ka
pól�do przo�du. I życz�my�mu,�by�ta�gra�trwa�-
ła�jak�naj�dłu�żej.�

(db)

dokończenie ze str. 16 Twórca
gier



10 POD WSPÓLNYM DACHEM Marzec 2011 r.

Wła�ści�wie�sy�tu�acja�po�wta�rza�się�z ro�ku�na�rok�i nic
nie�wska�zu�je,� by�mia�ło� dojść� do ja�kiś� zmian

na lep�sze.�Na�sza� to�le�ran�cja�wo�bec� nie�po�rząd�ku� jest
zde�cy�do�wa�nie�za du�ża,�a to�wy�da�je�się�głów�ną�przy�-
czy�ną�nie�we�so�łe�go�sta�nu�rze�czy.�Uderz�my�się�w pier�si
i zrób�my�na wła�sny�uży�tek� ra�chu�nek� su�mie�nia�z na�-
szych�za�nie�dbań�eko�lo�gicz�no�-po�rząd�ko�wych.�

Mo�że� naj�pierw� niech� zro�bią� to�wła�ści�cie�le�mi�łych
czwo�ro�no�gów,�któ�re�każ�de�go�dnia�zo�sta�wia�ją�na traw�-
ni�kach�i chod�ni�kach�dzie�siąt�ki,�mo�że�na�wet�set�ki�ki�lo�-
gra�mów�od�cho�dów.�Pie�ski�są�mi�łe� i nie�ma�lep�szych
przy�ja�ciół,�na�sza�mi�łość�do nich�nie�zwal�nia�nas�jed�-
nak� od obo�wiąz�ku,� by� po swo�ich� pu�pi�lach� sprzą�tać.
Czy�ro�bi�my�to?�Ob�ser�wu�jąc�oto�cze�nie�ma�się�co�do te�-
go�du�że�wąt�pli�wo�ści.� Ja�koś� sa�mi�nie�ma�my� te�go�na�-
wy�ku�i nie�prze�ka�zu�je�my�go�na�szym�dzie�ciom,�któ�re
prze�cież�w opie�ce� nad pie�ska�mi� od�ry�wa�ją� ogrom�ną,
cza�sa�mi�na�wet�de�cy�du�ją�cą�ro�lę,�by�za�opa�trzyć�się�w pla�-
sti�ko�we�to�reb�ki�i na każ�dym�spa�ce�rze�sprząt�nąć�po psie.
Cza�sa�mi�wy�da�je�się,�że�cier�pi�my�na swo�istą�schi�zo�fre�-

nię.�Z jed�nej�stro�ny�do�brze�wie�my,�że�na�le�ży�sprzą�tać
psie�po�zo�sta�ło�ści�i na�wet�wpa�da�my�w fu�rię�pie�kląc�się
na in�nych�po�sia�da�czy�psów,�gdy�przy�pad�ko�wo�wdep�-
nie�my�na dro�dze�w śmier�dzą�cą�„mi�nę”,�z dru�giej�zaś,
gdy�już�trzy�ma�my�na�sze�go�pu�pi�la�na smy�czy�ja�koś�od�-
cho�dzi�od nas�ocho�ta�na wy�ję�cie�z kie�sze�ni�pla�sti�ko�-
we�go�wor�ka,�schy�le�nie�się�i po�sprzą�ta�nie.

Ko�lej�nym�dziw�nym�zja�wi�skiem,�któ�re�bez�tru�du�da
się�za�uwa�żyć�w „przy�ro�dzie”�jest�na�gmin�ny�pro�ce�der
wy�rzu�ca�nia� je�dze�nia� przez� okna� na traw�ni�ki.�Moż�na
by�stwier�dzić,�iż�jest�to�ja�kiś�prze�jaw�ro�sną�ce�go�na�sze�-
go�do�bro�by�tu,� zmia�ny�men�tal�no�ści� i pa�nu�ją�cej� u nas
od se�tek� lat� tra�dy�cji,� któ�ra� z po�ko�le�nia� na po�ko�le�nie
wbi�ja�ła�nam�do głów,�iż�chleb,�a tak�że�in�ne�ja�dło�jest
rze�czą�świę�tą�i ich�wy�rzu�ca�nie�za�kra�wa�na grzech.�Jesz�-
cze� na�szym� bab�kom� rę�ka� by� za�drża�ła,� by�wrzu�cić
do śmie�ci�krom�kę,�mo�że�i su�chą�i ma�ło�smacz�ną,�„na�-
sze�go�po�wsze�dnie�go”.�My�już�ta�kich�opo�rów�nie�ma�-
my,�i w tym�do�łą�cza�my�ma�ło�chwa�leb�nie�do świa�ta�cy�-

wi�li�za�cji� za�chod�niej,� któ�ra� co�dzien�nie� wy�rzu�ca
na śmiet�ni�ki�ty�sią�ce�ton�żyw�no�ści,�w chwi�li,�gdy�po�ło�-
wa�in�ne�go�świa�ta�nie�ma�co�wło�żyć�do garn�ka.

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

My�wie�my�swo�je�i z upo�rem�ma�nia�ka�chce�my�na�-
kar�mić�wy�ima�gi�no�wa�nych� po�trze�bu�ją�cych.� Po�ma�ga�-
my�zwy�kle�szczu�rom,�któ�re�z upodo�ba�niem�ko�rzy�sta�-
ją� z na�szej�wy�żer�ki� i choć� pew�na� pa�ni�w te�le�wi�zji
ostat�nio�mó�wi�ła,�że�„szczur�też�czło�wiek”,�to�jed�nak
wdzięcz�no�ści�po nich�ra�czej�nie�ocze�kuj�my.

Po czę ści za nie po rząd ki sa mi so bie je ste śmy win ni

Marzenia o wiośnie bez śmieci
Choć�na wio�snę�cze�ka�my�z nie�cier�pli�wo�ścią�ma�ona�rów�nież�swo�je�man�ka�men�ty.�Śnie�gi�zni�ka�ją�po�zo�sta�ją�na�to�miast�śmie�ci�po�-
rzu�co�ne,�gdzie�tyl�ko�się�da�i psie�od�cho�dy,�któ�re�do tej�po�ry�krył�bia�ły�puch.�Wi�dok�ma�ło�es�te�tycz�ny�i de�ner�wu�ją�cy.�Nie�ste�ty�w du�-
żej�mie�rze�na te�wio�sen�ne�„od�kry�cia”�sa�mi�so�bie�za�pra�co�wa�li�śmy.
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Spra�wa�wła�ści�wej�dba�ło�ści�o stan�mie�nia�spół�dziel�ni,�któ�re�jest
prze�cież�na�szym�wła�snym�mie�niem,�to�te�mat,�któ�ry�wie�lo�krot�-

nie� po�ru�sza�li�śmy� na ła�mach� na�szej� ga�ze�ty.�Nie�ste�ty,� bez�więk�-
szych�re�zul�ta�tów.�Na�dal�ob�ser�wu�je�my�brak�ele�men�tar�nej�kul�tu�ry
ży�cia�w więk�szej�zbio�ro�wo�ści�ludz�kiej.�Co�dzien�nie�spo�ty�ka�my�się
z prze�ja�wa�mi�bar�ba�rzyń�stwa�i oby�cza�jo�wo�ścią�„dzi�kich”.

Wy�star�czy�kil�ka�dni,�by�wan�da�le�do�ko�na�li�znisz�czeń�na su�mę
kil�ku�dzie�się�ciu�ty�się�cy�zło�tych.�W każ�dym�ty�go�dniu�ad�mi�ni�stra�-
cje�osie�dli�wy�ko�nu�ją�pra�ce�na�praw�cze,�bę�dą�ce�na�stęp�stwem�zdzi�-
cze�nia�lub�bez�myśl�no�ści.�

Przy�kła�do�wy�wy�kaz�ak�tów�wan�da�li�zmu�na jed�nym�tyl�ko�osie�-
dlu�–�XXX-le�cia� –�mo�że�wpę�dzić�w de�pre�sję.�Dzie�siąt�ki� szkód
od tych�nie�wiel�kich�po kil�ka�dzie�siąt� zło�tych�do tych�naj�po�waż�-
niej�szych�po kil�ka�ty�się�cy�zło�tych�–�znisz�cze�nia�przy ul.�Prze�my�-
sło�wa 5�– wy�bi�ty�wi�tro�lit� na par�te�rze,� zde�wa�sto�wa�ne� drzwi� ze�-
wnętrz�ne�–�stra�ty�po�nad 8�ty�się�cy�złotch,�ul. XXX-le�cia 119-121
zno�sze�nia�w ca�łym�blo�ku�stra�ty 18�ty�się�cy�zł.

Po�kry�wa�nie�fa�sad,�ele�wa�cji�do�mów�i kla�tek�scho�dach�na�pi�sa�mi,
nisz�cze�nie�drzwi�i ścian,�wy�bi�ja�nie�okien�to�co�dzien�ny�re�per�tu�ar
mło�dych�„gniew�nych”.�Czy�to,�że�jest�es�te�tycz�nie,�że�pa�nu�je�ja�kiś
po�rzą�dek,�tak�bar�dzo�im�prze�szka�dza?�Amo�że�to�ja�kaś�faj�na�za�ba�-
wa?�Nie�moż�na�te�go�zro�zu�mieć,�ale�ich�„eks�pre�sja”�i „twór�czość”
kosz�tu�je�nas�wszyst�kich�ogrom�ne�pie�nią�dze,�pie�nią�dze,�któ�re�mo�-
gły�by�być�prze�zna�czo�ne�na zu�peł�nie�in�ny�po�ży�tecz�ny�cel.�

Być�mo�że�znisz�cze�nia�mo�gły�by�być�mniej�sze�gdy�by�śmy�sa�mi
re�ago�wa�li�w sta�now�czy�spo�sób�na to�co�ro�bią�na�sze�dzie�ci,�dzie�ci
na�szych�są�sia�dów.�Nie�ste�ty�w wie�lu�wy�pad�kach�sta�je�my�się�dziw�-
nie�obo�jęt�ni�wo�bec�nisz�cze�nia�na�sze�go�wspól�ne�go�do�bra�cho�ciaż
do�brze�wie�my�kto�to�ro�bi.�Cza�sa�mi�wy�ni�ka�to�z oba�wy�przed ze�-
mstą�–�tak�za�re�ago�wał�je�den�z miesz�kań�ców,�któ�ry�zło�żył�swe�go
cza�su�do�nie�sie�nie�na wan�da�li,�a póź�niej�w tro�sce�o swo�je�bez�pie�-
czeń�stwo�wy�co�fał�je�–�w więk�szo�ści�jed�nak�wy�pad�ków�nie�re�agu�-
je�my,�bo�przyj�mu�je�my�opcje,�że�to�nas�nie�do�ty�czy,�że�te�spra�wy
są�po�za�na�szym�za�in�te�re�so�wa�niem,�że�i tak�nic�nie�mo�że�my�zro�-
bić,�by�za�trzy�mać�pro�ces�de�struk�cji.�

Cza�sa�mi�dzwo�ni�my�i in�ter�we�niu�je�my�na po�li�cji,�ale�efekt�te�go
jest�zni�ko�my.�Oczy�wi�ście�po�li�cja�bę�dzie�jak�zwy�kle�mia�ła�ty�sią�ce
uspra�wie�dli�wień�na swo�ją� nie�udol�ność� i po czę�ści� za�pew�ne�bę�-
dzie�mia�ła�ra�cje�udo�wad�nia�jąc�swo�ją�bez�sil�ność,�ale�efekt�po�zo�-
sta�nie�je�den�–�bez�kar�ni�wan�da�le�na�dal�bez�więk�szych�prze�szkód
bę�dą�mo�gli� nisz�czyć�mie�nie,� bę�dą� z na�szych�kie�sze�ni�wy�cią�gać
ko�lej�ne�ty�sią�ce�zło�tych.

Wan da le co dzien nie wy cią ga ją z na szych kie sze nie
ogrom ne pie nią dze

STOP
dewastacjom

Osie dle Pia stów – wan da le kon tra te le wi zja sa te li tar na

Osie dle XXX-le cia – pró ba pod pa le nia okna

Uli ca Dą brów ki – „twór czość” mi ło śni ków pił ki noż nej 

Osie dle XXX-le cia – hie ro gli fy na ścia nach klat ki scho do wej

Swo iste po czu cie hu mo ru w wy da niu de bi la. Do win dy w blo ku przy ul. Prze my sła wa 12
mało rozsądni, za da jąc so bie nie ma ły trud, za ła do wa li 50 sztuk be to no wych ce gieł. Z tym
ła dun kiem, unie moż li wia ją cym ko rzy sta nia z niej, win da kur so wa ła przez ca łą noc.
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Po�la�cy�od 2004� ro�ku�mo�gą�de�cy�do�wać
o tym,�gdzie�tra�fi 1�pro�cent�ich�po�dat�ku.�

Na po�cząt�ku�pro�ce�du�ra�ta�by�ła�wy�jąt�ko�-
wo� skom�pli�ko�wa�na.�Na�le�ża�ło� sa�mo�dziel�-
nie�wpła�cić�pie�nią�dze�na po�czcie�lub�w ban�-
ku,�a w przy�pad�ku�po�dat�ni�ków�cze�ka�ją�cych
na zwrot� po�dat�ku� z urzę�du� skar�bo�we�go,
cze�kać�tak�że�na zwrot�jed�ne�go�pro�cen�ta�po�-
dat�ku.�Prze�kła�da�ło�się�to�na wiel�kość�kwo�-

ty�wpłat�na kon�ta�Or�ga�ni�za�cji�Po�żyt�ku�Pu�-
blicz�ne�go.

W ra�mach�ze�znań�za 2003�rok�do or�ga�ni�-
za�cji� trze�cie�go� sek�to�ra�wpły�nę�ło� nie�wie�le
pie�nię�dzy.�Su�ma�ta�jed�nak�co�ro�ku�po�więk�-
sza�ła� się,� choć� od�se�tek� upraw�nio�nych� ko�-
rzy�sta�ją�cych�z opi�sy�wa�nej�moż�li�wo�ści�na�-
dal�był�nie�wiel�ki.�

W 2007�ro�ku�za�czę�ły�obo�wią�zy�wać�no�we
prze�pi�sy�do�ty�czą�ce�prze�ka�zy�wa�nia 1%�po�-
dat�ku�do�cho�do�we�go�od osób�fi�zycz�nych�dla
or�ga�ni�za�cji�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go.�No�we�prze�-
pi�sy�znacz�nie�uprasz�cza�ją�i uła�twia�ją�po�dat�-
ni�kom�prze�ka�za�nie 1%� swo�je�go� po�dat�ku.
Obec�nie�to�Urząd�Skar�bo�wy�zaj�mie�się�prze�-
ka�za�niem�po�dat�ku.� Po�dat�nik�mu�si� je�dy�nie
wska�zać�or�ga�ni�za�cję,�któ�rej�chce�prze�ka�zać
część�swo�je�go�po�dat�ku�i wy�peł�nić�od�po�wied�-
nie�po�la.

Kto�mo�że�prze�ka�zać 1%?
1%�po�dat�ku�do�cho�do�we�go�mo�gą�prze�ka�-

zać�or�ga�ni�za�cjom:
*� po�dat�ni�cy� po�dat�ku� do�cho�do�we�go

od osób�fi�zycz�nych�(w tym�m.in.�po�dat�ni�-

cy�uzy�sku�ją�cy�do�cho�dy�z od�płat�ne�go�zby�-
cia�pa�pie�rów�war�to�ścio�wych);

*� po�dat�ni�cy� opo�dat�ko�wa�ni� ry�czał�tem
od przy�cho�dów�ewi�den�cjo�no�wa�nych;

*�po�dat�ni�cy�pro�wa�dzą�cy�dzia�łal�ność�go�-
spo�dar�czą�i ko�rzy�sta�ją�cy�z li�nio�wej, 19-pro�-
cen�to�wej�staw�ki�po�dat�ku.

1%�mo�gą� prze�ka�zać� rów�nież� eme�ry�ci,
pod wa�run�kiem�jed�nak,�że�sa�mo�dziel�nie�wy�-

peł�nią�PIT�-37�na pod�sta�wie�PIT-u otrzy�ma�-
ne�go�z ZUS.�Po�dat�ni�cy,�któ�rzy�zde�cy�do�wa�li
się�na roz�li�cze�nie�po�dat�ku�przez�pra�co�daw�-
cę�nie�ma�ją�moż�li�wo�ści�prze�ka�za�nia 1%.

Jak�wy�peł�nić� ze�zna�nie� po�dat�ko�wy,� by
prze�ka�zać 1%?�(PIT�-36,�PIT�-36L,�PIT�-37,
PIT�-28,�PIT�-38)

Po wy�li�cze�niu,� ile� po�dat�ku� bę�dzie�my
mie�li�do za�pła�ce�nia�w tym�ro�ku,�w od�po�-
wied�nich� ru�bry�kach�ze�zna�nia�po�dat�ko�we�-
go�(któ�re�za�ty�tu�ło�wa�ne�są�„Wnio�sek�o prze�-
ka�za�nie 1%� po�dat�ku� na�leż�ne�go� na rzecz
or�ga�ni�za�cji� po�żyt�ku� pu�blicz�ne�go�OPP”)
wpi�su�je�my� nu�mer� pod ja�kim� wid�nie�je
w Kra�jo�wym�Re�je�strze�Są�do�wym�or�ga�ni�-
za�cja,�któ�rej�chce�my�prze�ka�zać 1%�na�leż�-
ne�go�po�dat�ku�(nu�mer�KRS).

Oprócz�nu�me�ru�KRS�wy�bra�nej� or�ga�ni�za�-
cji,�w ru�bry�kach�PIT�-uwpi�su�je�my�tak�że�kwo�-
tę,�któ�rą�chce�my�prze�ka�zać�dla�OPP,�nie�mo�-
że� ona� jed�nak� prze�kra�czać 1%� po�dat�ku
na�leż�ne�go,�wy�ni�ka�ją�ce�go� z ze�zna�nia� po�dat�-
ko�we�go,�po za�okrą�gle�niu�do peł�nych�dzie�sią�-
tek�gro�szy�wdół�(art. 45c�ust. 1�usta�wy�o pdof).

Na jed�nym�for�mu�la�rzu�PIT�po�dat�nik�mo�-
że�prze�ka�zać�od�pis 1%�tyl�ko�jed�nej�or�ga�-
ni�za�cji.� Je�śli� jed�nak�po�dat�nik� roz�li�cza� się
na wię�cej�niż�jed�nym�for�mu�la�rzu�(ma�róż�-
ne� ro�dza�je�przy�cho�dów,�np.�z pra�cy� i do�-
cho�dy�z pa�pie�rów�war�to�ścio�wych)�–�w każ�-
dym�z nich�mo�że�wska�zać�in�ną�or�ga�ni�za�cję
po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go.

Po�dat�nik�w skła�da�nym� ze�zna�niu� po�dat�-
ko�wym�mo�że� po�dać� do�dat�ko�we� in�for�ma�-
cje,�któ�re�w je�go�oce�nie�mo�gą�mieć�wpływ
na roz�dy�spo�no�wa�nie�pie�nię�dzy�z 1%�przez
or�ga�ni�za�cję�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go�(np.�wska�-
zać� na kon�kret�ny� cel).� Prze�zna�czo�na� jest
na to� spe�cjal�na� ru�bry�ka� „In�for�ma�cje� uzu�-
peł�nia�ją�ce”� (poz. 128, 130� –� PIT�-28,
poz. 307, 309�–�PIT�-36,�poz. 107, 109�–�PIT�-
-36L,� poz. 126,� 128� –� PIT�-37,� poz. 60,
62�–�PIT�-38).� In�for�ma�cje� te� zo�sta�ną�prze�-
sła�ne�or�ga�ni�za�cji�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go,�ja�-
ko� uszcze�gó�ło�wie�nie� prze�ka�za�nych� kwot.

Po�dat�nik�ma�pra�wo�wy�ra�zić�zgo�dę�na po�-
da�nie�swych�da�nych�oso�bo�wych�(imie�nia,
na�zwi�ska�oraz�ad�re�su)�or�ga�ni�za�cji�po�żyt�ku
pu�blicz�ne�go�(art. 45c�ust. 5�usta�wy�o pdof).
In�for�ma�cje�te�prze�ka�zu�je�OPP�urząd�skar�-
bo�wy.�Zgo�dę�po�dat�nik�wy�ra�ża�w for�mu�la�-
rzu�PIT,�za�kre�śla�jąc�od�po�wied�nią�ru�bry�kę
(poz.� 129� –� PIT�-28,� poz. 308� –� PIT�-36,
poz. 108� � –�PIT�-36L,� poz. 127�–�PIT�-37,
poz. 61��–�PIT�-38).

Pie�nią�dze�–�1%�po�dat�ku�na�leż�nego�–�na kon�-
to�wy�bra�nej�or�ga�ni�za�cji�prze�ka�że�urząd�skar�-
bo�wy�do lip�ca�ro�ku�po�dat�ko�we�go,�w któ�rym
jest�skła�da�ne�ze�zna�nie�po�dat�ko�we.

1%�moż�na�prze�ka�zać�w ze�zna�niach�po�-
dat�ko�wych�zło�żo�nych�w ter�mi�nie�lub�w ko�-
rek�cie�ze�zna�nia�po�dat�ko�we�go,�pod wa�run�-
kiem,� że� zo�sta�nie� ona� zło�żo�na� w cią�gu
jed�ne�go�mie�sią�ca�od upły�wu�ter�mi�nu�skła�-
da�nia�ze�znań�po�dat�ko�wych�(art. 45c�usta�-
wy�o pdof).�Ter�min�skła�da�nia�ze�znań�po�-
dat�ko�wych�mi�ja�30�kwiet�nia.

Tak� jak�w ubie�głym� ro�ku� pu�bli�ku�je�my
in�deks� or�ga�ni�za�cji� po�żyt�ku� pu�blicz�ne�go,
któ�re�w mi�ni�ste�rial�nym�wy�ka�zie� zdo�ła�li�-
śmy�wy�szu�kać,�ja�ko�dzia�ła�ją�ce�w mia�stach,
w któ�rych�są�osie�dla�SM�„ROW”.

Oczy�wi�ście� Pań�stwo� wy�brać�mo�że�cie
tak�że�do�wol�nie�in�ną�or�ga�ni�za�cję,�któ�ra�wy�-
da�je� się� war�tą�Wa�sze�go�wspar�cia,� uję�tą
w mi�ni�ste�rial�nym� spi�sie.�W wy�bo�rze� za�-
pew�ne�po�mo�gą�Wam�enun�cja�cje�me�dial�ne
oraz�in�ter�net.

Za nim zło żysz ze zna nie po dat ko we

to tak nie wie le
i jed no cze śnie tak du żo

Skła�da�jąc�ze�zna�nie�po�dat�ko�we�za 2010�rok�mo�że�my�zro�bić�do�bry�uczy�nek�–�prze�ka�zać�je�den�pro�cent�swo�je�go�po�dat�ku�na wy�bra�-
ną�przez�nas�or�ga�ni�za�cję�po�żyt�ku�pu�blicz�ne�go.�Nie�wie�le�po�trze�ba,�bo�wy�star�czy�w od�po�wied�niej�ru�bry�ce�ze�zna�nia�wpi�sać�nu�mer
Kra�jo�we�go�Re�je�stru�Są�do�we�go�(KRS)�wy�bra�nej�Or�ga�ni�za�cji�Po�żyt�ku�Pu�blicz�ne�go�oraz�kwo�tę�do prze�ka�za�nia�ob�li�czo�ną�ja�ko
1�pro�cent�po�dat�ku�na�leż�ne�go.

1%
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

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

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:
poniedziałek 7:00�– 16:00

wtorek,�czwartek 7:00�– 15:00
środa 9:00�– 15:00
piątek 7:00�– 14:00

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

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

oferuje do wynajęcia

■ LO�KA�LE�UŻYT�KO�WE
Wo�dzisław�Śl.:
ul.�Kard.�St.�Wy�szy�skie�go 43 pow.�użytk.�78,50�m2

os. XXX�-le�cia�PRL 62 pow.�użytk.�33,56�m2

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

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

ul.�Prze�mysława 13� pow.�użytk.�83,91�m2

ul.�Prze�mysława 13� pow.�użytk.�116,58�m2

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

ul.�Li�go�nia 16 pow.�użytk.�30,00�m2

ul.�Li�go�nia 16 pow.�użytk.�30,25�m2

■ PO�MIESZ�CZE�NIA�MA�GA�ZY�NO�WE
Wo�dzisław�Śl.:
ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�90,00�m2

ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�106,80�m2

ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�142,50�m2

■ GA�RAŻ
Wo�dzisław�Śl.
ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.�17,20�m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�-
dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�ul.�Kard.�Wy�szyń�-
skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(032) 455-66-86�wew. 127.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:
Po�zio�mo: 1.� kon�dy�gna�cja� nad piw�ni�cą. 6.

tar�go�wi�sko. 9.�ma�ra. 10.�przy�ję�cie�z oka�zji�za�-
war�cia�mał�żeń�stwa. 11.� ra�dio�lo�ka�tor. 12.�po�-
sa�da,�za�rob�ko�wa�nie. 15.�do wy�twa�rza�nia�cze�-
ko�la�dy. 18.�spe�cja�li�sta�w za�kre�sie�eko�lo�gii. 21.
dwa�na�ście�sztuk. 22.�sta�ła�opła�ta�urzę�do�wa. 23.
skar�biec�ban�ko�wy. 24.� po�zio�my� ruch�po�wie�-
trza. 25.�roz�gryw�ka. 28.�prze�wró�ce�nie�się. 32.
po�ży�wie�nie�dla�zwie�rząt. 34.�w ze�szy�cie�do ma�-
te�ma�ty�ki. 35.�nie�jed�na w par�ku. 36.�ma�ła�tu�ba
ja�ko�opa�ko�wa�nie�że�lu. 37.�po�wszech�nie�obo�-
wią�zu�ją�cy�akt�praw�ny. 40.�gór�na część�zło�ża
znaj�du�ją�ca� się�w stre�fie�wie�trze�nia. 43.� cen�-
tral�ne�miej�sce�w cyr�ku. 46.�cy�lin�drycz�ny�zwój
kar�to�nu. 47.�ze�bra�nie�pew�nej�licz�by�osób. 48.
cy�na�der�ki. 49.�wy�na�gro�dze�nie�pie�nięż�ne�za pra�-
cę. 50.�mi�ło�śnik,�zwo�len�nik�cze�goś.
Pio�no�wo: 2.�dro�ga�wy�sa�dza�na z obu�stron

drze�wa�mi. 3.� zde�ner�wo�wa�nie� przed wy�stę�-
pem. 4.�cze�pia�się�psie�go�ogo�na. 5.�spo�sób�za�-

ra�dze�nia�cze�muś. 6.�tym�cza�so�wy�bu�dy�nek. 7.
pro�sty� sto�łek� drew�nia�ny. 8.� ptak� dra�pież�ny
więk�szy� od so�ko�ła. 13.� prze�zor�ność,� roz�są�-
dek. 14.� środ�ko�wa� część� cze�goś. 15.� słu�ży
do łą�cze�nia�ele�men�tów�kon�struk�cji�bu�dow�la�-
nej. 16.� chwast� zbo�żo�wy. 17.� tra�wa� ko�szo�-
na po raz�dru�gi. 19.�dra�mat�mu�zycz�ny. 20.�po�-
le�w za�krę�tach�wi�ją�cej� się� rze�ki. 26.�miej�sce
za�miesz�ka�nia. 27.�ozdo�ba�ka�pe�lu�sza�my�śliw�-
skie�go. 29.� wart� Pa�ca. 30.� por�cja,� do�za. 31.
po�kry�wa�na za�wia�sach. 32.�gdy�go�ma�my� to
ki�cha�my. 33.�awan�tu�ra. 37.�wrzą�tek,�war. 38.
kom�plet�kart�do gry. 39.�w ła�zien�ce. 41.�po�-
ran�na,� wie�czor�na i po�lar�na. 42.� du�że� pu�deł�-
ko. 44.�wa�lu�ta�kra�jów�eu�ro�lan�du.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�nych�od 1

do 17�da�dzą�roz�wią�za�nie�–�przy�sło�wie�pol�skie.

Na�gro�dy�książ�ko�we�za roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki� otrzy�mu�ją:� Ha�li�na Wój�cik,�Wal�de�-
mar�Re�is�i An�drzej�Wej�chert

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

AD RE SY
TE LE FO NY

WAŻ NE
IN FOR MA CJE

ZA�RZĄD�SPÓŁ�DZIEL�NI
MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:

44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,
ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�

Go�dzi�ny�pra�cy:
po�nie�dział�ki�od 7:00�do 16:00,

od wtor�ku�do czwart�ku�od 7:00�do 15:00,
piąt�ki 7:00�do 14:00.

Te�le�fo�ny�cen�tra�la�–�(32) 455 66 86;
(032) 455 67 56;

dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:
(32) 456 39 05;

dział�tech�nicz�ny:�(32)�–�456 39 04;
dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�(32) 455 38 72;

Li�cen�cjo�no�wa�ne
Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:

(32) 455 24 04.
Stro�na�in�ter�ne�to�wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.
Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;�godz.�pra�cy:�od po�nie�dział�-
ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

XXX�-le�cia,�PIA�STÓW i DĄ�BRÓW�KI:
44-286� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� Os. XXX�-le�-
cia 62c,�tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,
godz.� pra�cy;� od po�nie�dział�ku� do piąt�ku
od 7:00�do 15:00;

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

PSZÓW: 44-370� Pszów,� ul.� Tyt�ki 9,� tel.
(32) 729 10 40� czyn�na:� wtor�ki� i piąt�ki
od 11:00�do 13:00;

RA�DLIN: 44� –� 310�Ra�dlin,� ul.�Kor�fan�te�-
go 18,� tel.� (32) 455 83 27,�czyn�na:�po�nie�-
dział�ki�i czwart�ki�od 11:00�do 13:00.

■ AWA�RIE po go�dzi�nach� pra�cy� służb� Spół�-
dziel�ni�pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne:Ad�mi�ni�stra�cja�Cen�-
trum��–�(0) 607 041 129,
– Ad�mi�ni�stra�cja XXX�-le�cia,�Pia�stów�i Dą�-
brów�ki –�(0) 601 857 402,
– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy–�(0) 605365674,
– Elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla�wszyst�kich
ad�mi�ni�stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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Twórca gier
Z czym�nam�się�ko�ja�rzy�gra�plan�szo�wa?�Zwy�kle�się�ga�my�pa�mię�cią�do lat�dzie�ciń�-
stwa� i przy�po�mi�na�my� so�bie� po�czci�we�go� „chiń�czy�ka”� z kost�ką� i pla�sti�ko�wy�mi
pion�ka�mi�i nie�wy�da�je�się�nam,�że�mo�że�coś�jesz�cze�ist�nieć�po�za�tą�dość�sier�mięż�-
ną�za�baw�ką�sprzed�lat.�Gdy�tak�uwa�ża�my�je�ste�śmy�w ogrom�nym�błę�dzie,�bo�gry
plan�szo�we� to� te�raz�nie�zwy�kły,� ko�lo�ro�wy,� pe�łen�wspa�nia�łych�po�my�słów,� oszo�ła�-
mia�ją�cych�wy�zwań�kry�ją�cych�się�w ba�jecz�nie�ko�lo�ro�wych�pu�deł�kach�świat,�do któ�-
re�go�war�to�wejść�i dać�się�cał�ko�wi�cie,�bez�pa�mię�ci�po�chło�nąć.

Sąsiad z osiedla SM „ROW”

A więc�graj�my!�W tej�grze�naj�waż�niej�-
szym�bo�ha�te�rem�jest,� jak�sam�mó�wi�-naj�-
bar�dziej�roz�po�zna�wal�ny�przez�ły�si�nę,�Adam
„Fol�ko”� Ka�łu�ża.� Skrom�ny� in�for�ma�tyk
miesz�ka�ją�cy�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�w blo�-
ku�przy uli�cy�Po�ko�ju,� czło�wiek� spo�koj�ny
i ro�dzin�ny� z jed�nej� stro�ny,� z dru�giej� zaś
wul�kan� try�ska�ją�cy� nie�sa�mo�wi�ty�mi� po�my�-
sła�mi,� na któ�re� cze�ka� z nie�cier�pli�wo�ścią
ogrom�ne�gro�no�je�go�fa�nów.�Jest�tro�chę�po�-
dob�ny�w tej�po�dwój�nej�oso�bo�wo�ści�do Su�-
per�ma�na� lub�Bat�ma�na.�Ma�ło� kto� z są�sia�-
dów�wie�co�ro�bi�pan�Adam�i ja�ką�es�ty�mą
cie�szy� się�w świe�cie� gra�czy,� ale� prze�cież
ele�ment�za�sko�cze�nia�to�je�den�z atu�tów�każ�-
dej�gry,�rów�nież�i tej,�do któ�rej�te�raz�wcho�-
dzi�my.

Kie�dy�na�praw�dę�za�czę�ła�się�ta�gra?�Po�-
staw�my� na�sze�go� bo�ha�te�ra� na pierw�szym
po�lu.�

– Od kie dy pa mię tam lu bi łem gry –�mó�-
wi�pan�Adam.�Wśród�ulu�bio�nych�wy�mie�-
nia�m.in.� „mły�nek”� (plan�sza� tej� gry� by�ła
zwy�kle�na dru�giej�stro�nie,�wspo�mi�na�ne�go
już,�„chiń�czy�ka”)�jed�nak�naj�bar�dziej�in�te�-
re�so�wał�się�da�le�ko�wschod�nią�grą�GO.

Prze�skocz�my� kil�ka� miejsc� da�lej.� Pan
Adam� ma� już� ro�dzi�nę,� cór�ki� do�ra�sta�ją,
a chęć�do gry�nie�tyl�ko�nie�ma�le�je,�ale�zde�-
cy�do�wa�nie�ro�śnie.�– Szu ka łem gier, by móc
grać w więk szym gro nie, chcia łem po zna -
wać no we ty tu ły, ale by ło z tym cięż ko, bo
w oko li cy nie zna łem lu dzi gra ją cych tak
jak ja, sa me gry by ły bar dzo dro gie. 

Te�raz� czas� na de�cy�du�ją�cy� zwrot� ak�cji,
zwrot,� któ�ry� nada� na�szej� grze� dy�na�mi�kę,
emo�cję�i dra�ma�tyzm�–�Adam�„Fol�ko”�Ka�-
łu�ża� za�czy�na� two�rzyć�wła�sne� gry.� Jed�ną
z nich� umiesz�cza� na stro�nie� in�ter�ne�to�wej
i tam�za�czy�na�się�ona�cie�szyć�du�żym�za�in�-
te�re�so�wa�niem�wśród� gra�czy� in�ter�nau�tów,

ale�nie�tyl�ko�–�grę�za�uwa�ży�ła�tak�że�fir�ma
wy�daw�ni�cza� Por�tal� i dzię�ki� te�mu�w ma�-
ju 2007� ro�ku� po�ja�wia� się� w skle�pach
Glik�–�abs�trak�cyj�na�gra�lo�gicz�na,�prze�zna�-
czo�na�dla 2�do 4�gra�czy,�któ�rych�ce�lem�jest
do�pro�wa�dze�nie 7� swo�ich� pio�nów� z po�la
star�to�we�go� do ba�zy.� Plan�sza� przed�sta�wia
la�bi�rynt,�pe�łen�ścian�i pion�ków�prze�ciw�ni�-
ków,�któ�re�ta�ra�su�ją�nam�dro�gę�do ce�lu.�Gra
jest�pro�sta,�dy�na�micz�na,�za�pew�nia�ol�brzy�-
mią�daw�kę� in�te�rak�cji� (gra�cze� ta�ra�su�ją� so�-
bie�dro�gę),�a dzię�ki�plan�szy�skła�da�ją�cej�się
z mo�du�łów,�za każ�dym�ra�zem�lo�so�wo�two�-
rzo�nej,� za�pew�nia� roz�gryw�kę,� któ�ra� ni�gdy
nie�jest�ta�ka�sa�ma.

Ta�ki�był�po�czą�tek�tej�przy�go�dy�wy�daw�-
ni�czej.�Po Gli�ku�po�ja�wi�ły�się�na�stęp�ne�gry

Glak

Gra�po�wsta�wa�ła� rów�no�le�gle� z Gli�kiem.
Nie�ste�ty�z po�wo�du�więk�szej�licz�by�ele�men�-
tów� i trud�niej�szej�me�cha�ni�ki� nie� zdo�by�ła
ta�kie�go� roz�gło�su� jak� jej� sio�stra.�Moż�na
w nią�za�grać�za po�mo�cą�plansz�Gli�ka,�po�-
trze�ba�tyl�ko�wię�cej�że�to�nów.

Kaj�ko�i Ko�kosz:�Wiel�ki�Wy�ścig

Gra�–�wy�ko�rzy�stu�ją�ca�po�sta�cie� z po�pu�-
lar�ne�go� ko�mik�su� –� opo�wia�da� o wy�ści�gu
zor�ga�ni�zo�wa�nym� przez� księ�cia� Bol�ko.
Dziw�nym�wy�ści�gu,�bo�nie�za�wsze�wy�gry�-
wa�w nim�ten�kto�pierw�szy�do�trze�na me�tę.
Zwy�cięz�cą�jest�oso�ba,�któ�ra�w trak�cie�wy�-
ści�gu�znaj�dzie�/�zdo�bę�dzie�naj�wię�cej�du�ka�-
tów�po�roz�rzu�ca�nych�na tra�sie�i me�cie.

Ho�oop

Gra�lo�gicz�na,�pra�wie�abs�trak�cyj�na.�– Gra -
jąc w She ar Pa nic (gra o ma ne wa niu swy -
mi owca mi by zdo by wać punk ty), za ma rzy -
łem o rów nie pięk nie wy da nej grze –�mó�wi
pan�Adam.� – Tro chę póź niej wy my śli łem
za sa dy do Ho oop! (wcze sny ty tuł Żab ki).
A o czym jest gra? Gra cze sta ra ją się prze -
pro wa dzić swo je żab ki z li ści star to wych
na li ście star to wej prze ciw ni ków. Ten kto

dokończenie na str. 9

In for ma tyk z Wo dzi sła wia pod bi ja Pol skę
swo imi nie sa mo wi ty mi po my sła mi


