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Przeczytaj–zobacz
W dniach 31.01 do 10.02 br. odbyły
się zebrania z mieszkańcami naszych
osiedli.Spotkaniatecieszyłysięznacznymzainteresowaniem,o czymświadczyła duża frekwencja – pisze w:
Wieściach„z pierwszejręki”prezesZarząduSM„ROW”JanGrabowiecki
czytajna str. 3

Minionyrokto,kolejnytrudnyokres,
którydałnamsięwszystkimweznaki,
główniepoprzezwzrostceni nienadążający z tym wzrost naszych dochodów.
Trzebajednakpodkreślić,żeuzyskane
w 2010 roku wyniki finansowe naszej
Spółdzielniocenićtrzebapozytywniepomimowzrosturynkowychcentowarów
i usługniezależnychod Spółdzielni.
O tymjakibyłtenminionyrok
czytajna str. 5-6

Jedną z głównych przyczyn wybuchóww domachjestrozszczelnienieinstalacji gazowej. Gaz z powietrzem
stanowiniezwyklesilnąmieszankęwybuchowąi wystarczyiskra,bymieszkanie przekształciło się w eksplodującą
bombę.
Wymieniasz kuchenkę lub piecyk–wezwijfachowca!
czytajna str. 7

List Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego do Marszałka Sejmu RP

Zaprzestańmy niszczenia
spółdzielczości mieszkaniowej
Od kilkulatobserwujemypoczynanialegislacyjneszkodząceszerokopojętejspółdzielczości,po razkolejnyzintensyfikowanietakichdziałańnastąpiłow ostatnimkwartale 2010roku.Ocenategozjawiskasformułowanazostała w liście, jaki do Marszałka Sejmu pod koniec ub.r. wystosowało PolskieTowarzystwo Mieszkaniowe. Ze
względuna wagęproblemupublikujemytendokumentsygnowanyprzezPrezesaZarząduGłównegoPTMZbigniewaJanowskiego.

PanGrzegorzSchetyna
MarszałekSejmu
RzeczypospolitejPolskiej
PolskieTowarzystwoMieszkaniowe–organizacjapożytkupublicznegoskupiająceludziróżnychprofesjii orientacji
politycznychpołączonychideąpracyna rzeczmieszkalnictwa,z niepokojemobserwujeprocesniszczeniapolskiejspółdzielczościmieszkaniowej.
Praktycznie,od początkuokresutransformacjido dziś,trwasekwencjarozwiązańlegislacyjnychzmierzającychdo usunięciaz rynkutejformydziałalnościspołeczno-gospodarczej.Jesttotymbardziejzaskakujące,żeantyspółdzielczakrucjatatoczonajestw sytuacji,gdyznakomitawiększośćspółdzielnijestsprawniei efektywniezarządzana,a spółdzielcze
budynkii terenyosiedlowewyróżniająsięczystością,estetykąi szybkimtempemmodernizacji.Niebezznaczeniajest
fakt,iżspółdzielniesąjedynymzarządcą,któryprowadzidziałalnośćspołeczno-kulturalnąna rzeczmieszkańców.
W październiku 2010r.SejmRPskierowałdo dalszychprac,po pierwszymczytaniu,tzw.Poselskieprojektyustaw:
–o spółdzielniach(druksejmowy 3493),
–o spółdzielniachmieszkaniowych(druksejmowy 3494).
Projektyte,forsowaneprzezgrupęposłów,sąkontynuacjąi zwieńczeniemtychkierunkówmyśleniao spółdzielczości,
którepodważanebyłynietylkoprzezśrodowiskospółdzielczei przedstawicielinauki,alerównieżodrzucaneprzezTrybunałKonstytucyjny.Opracowanojew myślzasady„posłowiewiedząlepiej”,bezwsparciaanalizamiprawnymii konsultacjiz zainteresowanymiśrodowiskami.Stanowiąoneprzykładzaprzeczeniaprzyzwoitejlegislacji.
Jestrzeczącharakterystyczną,żeprzyjęciedo dalszychpractychdwóchprojektównastąpiłow krótkimczasiepo odrzuceniuprzezSejmwspartegoprzezponad 150tys.podpisówtzw.Projektuobywatelskiego
PolskieTowarzystwoMieszkaniowepodzielakrytycznestanowiskoorganizacjispółdzielczych,w tymzwiązkówrewizyjnych,w sprawieprzedstawionychw Sejmieprojektówregulacji.ZgodniezeswymistatutowymiobowiązkamiPTM
zwracauwagęna fakt,żerozbijaniespółdzielnimieszkaniowychprowadzido nieodwracalnychszkodliwychzmianw całymsystemiepolskiegomieszkalnictwa.Tworzenie,jaksobiezakładająlegislatorzy,wspólnotmieszkaniowych–po zniszczeniu spółdzielni – jest najprostszą drogą do anarchizacji zarządzania zasobami i skłócenia środowisk w miejscu zamieszkania.
W przyszłościprowadzićmusitakżedo niewydolnościfinansowej,upadłości,wyprzedaży,bądźkoniecznościprzejęcia
przez organy publiczne kosztów niezbędnych remontów i modernizacji.Wyrażamy przekonanie, iż autorzy projektów
ustawniechcieli,bądźniepotrafiliuwzględnićdługofalowychkonsekwencjiswoichpoczynań.
W tejsytuacjipostulujemy:
–natychmiastowezaprzestaniedalszychpracnad w/w projektamiustaw;
–przyśpieszeniedziałańzespołupowołanegoZarządzeniemnr 45PrezesaRadyMinistrów(z dnia 30.06.2010r.)w sprawieopracowaniazałożeńUstawyPrawoSpółdzielczei objęcietymprojektemspółdzielnimieszkaniowych;
–powiązaniepracnad PrawemSpółdzielczymz określeniemmodelumieszkalnictwapolskiegow perspektywienajbliższych 15-20lat;
–włączeniedo przygotowaniazałożeńlegislacyjnychzainteresowanychśrodowiskspółdzielczychi organizacjipozarządowych.
Mamynadzieję,żespółdzielczościw Polsce,w tymspółdzielczościmieszkaniowej,podobniejakw całymcywilizowanymświecie,stworzonezostanąwarunkiniegorszeniżtejakiemająinneformydziałalnościgospodarczej.Wymagato
jednakzdecydowanegoodejściaod lekceważeniazasadtworzeniadobregoprawa,zastosowaniaprocedursprawdzonych
w dojrzałychdemokracjachi poszanowaniamiędzynarodowychzasadspółdzielczych.Byłobyniewybaczalnymbłędem
dopuszczeniedo unicestwienia 120letniegodorobkukilkupokoleńspółdzielców.
(Tytułod redakcjiPWD)
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Wieści z „pierwszej ręki”

Głos mieszkańców
W dniach 31.01do 10.02br.odbyłysię
zebraniaz mieszkańcaminaszychosiedli.
Z uwagina faktzróżnicowaniaopłatjak
i potrzeb zebrania te przeprowadzono
z podziałemna poszczególneosiedla.Miałyonerównieżna celuwymianęinformacjiz mieszkańcamidotyczącymikonkretnego osiedla. Spotkania te cieszyły się
znacznym zainteresowaniem, o czym
świadczyładużafrekwencja.
Podczasspotkańprzedstawionoinformacjeo działalnościradosiedlowych.Zarząd
natomiastprzedstawiłinformacjęo wstępnych wynikach finansowych Spółdzielni
za rok 2010.W tymszczegółowoomówionozrealizowanyzakresremontówześrodkówfinansowychjakiewnieślimieszkańcyna funduszremontowyw roku 2010oraz
planowane remonty na rok 2011, do któ-

samychmateriałówmajądośćznacznezróżnicowanezużycieenergiicieplnej,comoże
świadczyć o tym, że budynek zużywający
znaczniewięcejenergiicieplnej–coniestetyskutkujewzrostemkosztów–jestprzegrzewany. Przypuszczenia te potwierdzali
uczestnicyspotkań.
W dyskusji wskazywano na potrzebę
oszczędzaniaciepłazwłaszcza,żekażdybudynekpłaciza siebie.Do tegojednakpotrzebnajestwrażliwośćwszystkichmieszkańców,
bowydawanesąprzecieżichpieniądze.
Podczasspotkaniaz mieszkańcamiosiedla PIAST w Wodzisławiu Śląskim poruszonyi dyskutowanyzostałproblemtermomodernizacji budynków na osiedlu, czyli
likwidacjiociepleńz płytacekolowych.Niestety w chwili obecnej tej inwestycji nie
możnasfinansowaćz funduszuremontowego. Jedynym rozwiązaniem wydaje się

rych to planów mieszkańcy obecni na zebraniachwnieślisweuwagii propozycje.
Duże zainteresowanie wzbudzała informacja o kształtowaniu się opłat z tytułu
użytkowania mieszkań i wpływu wzrostu
podatkuVATna wysokośćtychopłat.Przedstawionoszczegółowosprawęzużyciaenergiicieplnejza 2010rokw odniesieniudo zaliczekwnoszonychprzezmieszkańcóworaz
możliwościichobniżenia.Zwróconoprzy tej
okazjiuwagę,żenietylkowzrosttaryf,aczkolwiekznaczący,miałwpływna wysokość
opłat,jakiewnosząmieszkańcy,aleteżzużycieciepław poszczególnychbudynkach.
Wskazywano,żebudynkio tejsamejarchitekturze, powierzchni i zbudowane z tych

współfinansowanieinwestycjiprzezsamych
mieszkańców. Dlatego Zarząd zaproponował trzy warianty umożliwiające przystąpieniedo realizacjitegozagadnienia.Mieszkańcyw swoichwystąpieniachpodkreślali,
żeprzedstawionewarianty,codo przedsięwzięcia, jakim jest termomodernizacja
wszystkichbudynkówna osiedlujesttrudna do realizacji z uwagi na wzrost opłat,
a takżedługiokresrealizacjizadania,dlategouzyskaniezgodywiększościmieszkańcówbędzieniemożliwe.
Przyjęto zatem prezentowane rozwiązanie, że każdy budynek, w którym mieszkańcyzdecydująsięna termomodernizację,
w tym likwidację płyt, wystąpią z wnio-
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skiem do Zarządu o przygotowanie indywidualnegorozwiązaniadlategobudynku
w oparciu o możliwości pozyskania środkówzewnętrznychi oszacowaniawartości
robót.Zorganizowanezostanąwówczaszebrania,podczasktórychprzedstawionezostaniefinansowezaangażowaniemieszkańców,po czymzapadnąwłaściwedecyzjeco
do ewentualnejrealizacjirobót.
Na spotkaniaprzygotowanospecjalnewydawnictwo z materiałami informacyjnymi
przestawiającymikosztyeksploatacjizasobówmieszkaniowychi opłatza użytkowaniemieszkań,kosztyeksploatacjidźwigów,
wraz informacją o zakończeniu remontu
wszystkich dźwigów w okresie trzech lat.
Przedstawiono i opisano wniesioną zaliczkę na pokrycie kosztów zimnej wody
orazodprowadzaniaściekówi sposobyjej
rozliczania.
Wiele informacji poświęcono zaległościomczynszowymwykazującwielkośćzaległościw poszczególnychbudynkach.
Prawie na każdym zebraniu zarówno
członkowieZarządujaki mieszkańcyzawracaliuwagęna szerzącąsiędewastację
budynkówi ichotoczenia,sposoby,czasami bezmyślne, parkowania samochodów
orazgorszącezachowanieosób,przeważnie młodych, wystających w przejściach
klatekschodowych.Tenagannezachowania młodzieży, szczególnie obserwowane
w wysokichbudynkach,gdzienajczęściej
dochodzido dewastacjiwspólnegomienia,
picia alkoholu, palenia papierosów i głośnych, pełnych wulgaryzmów „dyskusji”
i brakreakcjirodzicówtychmłodychludzi
na ich zachowanie, są zdaniem rozmówcówniedo zaakceptowania.DostałosięzatemZarządowi,żenicw tychsprawachnie
robi(coniejestprawdą).Trzebasobiejasnopowiedzieć,żepolicjanieinterweniujeskuteczniei bagatelizujetegotypuprzypadki lub zrzuca je na barki spółdzielni.
Mieszkańcy,którzyniestetytolerujątakie
nagannezachowaniawewłasnychbudynkach,a bardzoczęstosąonewywoływane
przezichwłasnedziecilubdzieciichznajomych i sąsiadów, sugerują, że wszechobecny monitoring jest lekarstwem na to
zło i godzą się nawet ponosić dodatkowe
opłatyna zabudowęi korzystaniez monitoringu.A może lepiej poinformować rodzicówo zachowaniusięichsynaczycórki z prośbą o zagospodarowanie czasu
wolnegotychdzieci.Nawetjaksątodziecidorosłe,bojakmówiprzysłowielepiej
późniejniżwcale.
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Rosnący podatek da o sobie znać, ale...

Opłaty czynszowe niestety nie bez VAT
Tenrokniebędziedlanasłatwy.Podwyżkidadząo sobieznaćpraktyczniewewszystkich dziedzinach gospodarki, przy czym
w tymrokujesttoo tylerozległei bolesne,
zeoprócztradycyjnegowzrostucenza wodę
czyenergię,dochodząjeszczepodwyżkipodatkuVAT.A podatektenmawpływpraktyczniena wszystkieceny.
SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”do minimumpragniezmniejszyćuciążliwośćplanowanych zmian cen i ograniczyć ich wpływ
na wysokośćopłatczynszowych,jakieczłonkowiemuszącomiesiącwnosić.Jednakcałkowicie wyeliminować wzrostu opłat się nie
da, można je tylko minimalizować. Dlatego
przy ustalaniuopłatza użytkowaniemieszkań
na rokbieżącyprzyjęliśmyzasadę,żewzrostowiulegniejedyniepodatekVATzgodniez przepisamiprawa,natomiastsamekosztynetto(bez

podatkuVAT)pozostanąna niezmienionympoziomie. Przyjmując takie założenia wprowadzonoregulacjęczynszuod 1.02.2011r.
Wpływorganówspółdzielnina kształtowaniesiękosztówjestwysoceograniczony,właściwiesprowadzasiętylkodo stawkieksploatacyjnej i funduszu remontowego. Fundusz
remontowypozostajena dotychczasowympoziomie,trzebajednakpamiętać,żezmianapodatku VAT spowoduje wzrost cen na roboty
budowlane,a więcbędziemymoglimniejwyremontowaćza tesamepieniądze.
Zdecydowana większość opłaty z tytułu
użytkowania mieszkań to opłaty których
wielkość kreują sami mieszkańcy, gdyż to
onimająwpływna zużycieenergiicieplnej,
czy elektrycznej, zimnej wody i odprowadzania scieków.Wpływ spółdzielni na wysokośćtychopłatjestżaden.W tymmiejscu

równieżprzyjętozasadę,żekosztynettopozostaną na poziomie roku 2010, a zużycie
nieulegniewzrostowi.
Należyjeszczepamiętać,żecenypodwyżek,o którychdowiadujemysięz prasy,podawanezwyklesąjakowartościnetto,czyli
beztegotakinteresującegonaspodatkuVAT,
natomiastspółdzielniaopłacawszystkowedługwartościbrutto.Częstowydajesię,że
informacjegazetowezawierająinnewyliczenianiżte,którepodajespółdzielnia.TaróżnicatowłaśniepodatekVAT.
Aby ukazać jak podatek VAT wpływa
na czynsze podajemy przykładowo tabelarycznewyliczeniewzrostukosztówwpływającychna opłatyczynszowew mieszkaniach
Spółdzielni ROW a także przekrojowy obrazwzrostuopłatz tytułupodatkuod towarówi usługVAT.

Osiedle XXX-lecia.Wzrostopłatz tytułupodatkuod towarówi usługVAT
Eksploatacjapodstawowa
Kosztynetto
1107733,61 zł
PodatekVATw 2010roku 243701,39 zł
PodatekVATw 2011roku 254778,73 zł
WzrostkosztówVAT
11077,34 zł
Co w przeliczeniu na m² mieszkania stanowi 11077,34 zł: 91902,99 m²: 12 miesięcy
= 0,01 zł/m²/m-c
Eksploatacjadźwigów
Kosztynetto
48131,26 zł
PodatekVATw 2010roku 10588,88 zł
PodatekVATw 2011roku 11070,19 zł
WzrostkosztówVAT
481,31 zł
Co w przeliczeniu na zamieszkałą osobę stanowi 481,31 zł: 1945 osób: 12 miesięcy = 0,03
zł/os/m-c
Wywóznieczystościstałych
Kosztynetto
308664,56 zł
PodatekVATw 2010roku 21606,52 zł
PodatekVATw 2011roku 24693,16 zł
WzrostkosztówVAT
3086,64 zł

Co w przeliczeniu na zamieszkałą osobę stanowi 3 086,64 zł: 4479 osób: 12 miesięcy = 0,06
zł/os/m-c
Energiaelektryczna
Budynkiniskie
Kosztynetto
21800,63 zł
PodatekVATw 2010roku
4796,14 zł
PodatekVATw 2011roku
5014,14 zł
WzrostkosztówVAT
218,00 zł
Co w przeliczeniu na m² mieszkania stanowi 218,00 zł: 49 874,51 m²: 12 miesięcy = 0,001
zł/m²/m-c
Budynkiwysokie
Kosztynetto
67143,46 zł
PodatekVATw 2010roku 14771,56 zł
PodatekVATw 2011roku 15443,00 zł
WzrostkosztówVAT
671,44 zł
Co w przeliczeniu na m² mieszkania stanowi671,44 zł: 42 028,48 m²: 12 miesięcy = 0,001
zł/m²/m-c

Antenazbiorcza
Kosztynetto
PodatekVATw 2010roku
PodatekVATw 2011roku
WzrostkosztówVAT

6,54zł/gn
0,46zł/gn
0,52zł/gn
0,06zł/gn

Zimnawoda
i odprowadzenieścieków
Kosztynetto
PodatekVATw 2010roku
PodatekVATw 2011roku
WzrostkosztówVAT

9,82zł/m³
0,68zł/m³
0,79zł/m³
0,11zł/m³

Centralneogrzewanie
PodatekVATw 2010roku 616164,47 zł
PodatekVATw 2011roku 662878,62 zł
WzrostkosztówVAT
46714,15 zł
Co w przeliczeniu na m² mieszkania stanowi 46 714,15 zł: 89 425,49 m²: 12 miesięcy
= 0,05 zł/m²/m-c

Osiedle XXX-leciaopłatazaużytkowaniemieszkaniaobowiązującaprzediponowelizacjiustawyopodatkuVAT
do31.01.2011
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwaopłaty
Eksploatacjaiutrzymanienieruchomości
Podatekodnieruchomościigruntu,
wieczysteużytkowanie
Energiaelektryczna
Ubezpieczeniemajątku
Ubezpieczeniemieszkania
Antenazbiorcza
Eksploatacjadźwigu
Funduszremontowydźwig
Wywóznieczystościstałych
Zimnawodaiodprowadzenieścieków
Centralneogrzewanie
Funduszremontowy

Ilość

jm

Cena

Wartość

Cena

Wartość

55,02

m2

1,61

88,58

1,62

89,13

55,02

m2

0,12

6,60

0,12

6,60

55,02
55,02
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
4,21
55,02
55,02

m2
m2
m-k
gn.
os
os
os
m3
m2
m2

0,18
0,03
2,50
7,00
3,00
4,50
6,50
10,50
3,21
1,64

9,90
1,65
2,50
7,00
12,00
18,00
26,00
44,21
176,61
90,23

0,19
0,03
2,50
7,06
3,03
4,50
6,56
10,61
3,25
1,64

10,45
1,65
2,50
7,06
12,12
18,00
26,24
44,67
178,82
90,23

Ogółemdozapłaty:
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Jaki był ten miniony rok?

Pozytywne wyniki
Podsumowującubiegłyrokzacznijmyod statystyki. 31grudnia 2010rokSpółdzielnialiczyłaogółem 6.293członków,spośródktórych 92stanowiączłonkowieoczekującyna mieszkania,którzypomimowystarczającejpodażymieszkańniezawsze są zainteresowani ich objęciem. Zasoby Spółdzielni składają się z 7.255 lokali mieszkalnych, w których
zamieszkuje 17 899osób: 4.546lokaliposiadastatuswłasnościowych, 2.271mieszkańposiadaodrębnąwłasność,natomiast 304lokaleposiadająstatuslokatorskichprawdo lokali. 134mieszkańzajmowanychjestna umowęnajmui beztytułuprawnego.
Trzebapodkreślić,żeuzyskanew 2010
rokuwynikifinansowenaszejSpółdzielni ocenić trzeba pozytywnie pomimo
wzrosturynkowychcentowarówi usług
niezależnychod Spółdzielni.Płynnośćfinansowaw 2010rokuzostałazachowana, o czym świadczy stan środków pieniężnych. Zachowanie płynności
finansowejSpółdzielnipoprzezzaległości czynszowych mieszkańców utrudnia
terminowerealizowaniezobowiązań.
Osiągniętew ubiegłymrokupozytywnewynikizarównona gospodarcezasobamimieszkaniowymi,jaki działalności
gospodarczej są pokłosiem przyjętego
w Spółdzielnibardzorygorystycznejzasady, co do wysokości wydatków we
wszystkichdziedzinachdziałalności.Stosując politykę „zaciskania pasa” przede
wszystkimkonieczna byławnikliwaanaliza kosztówzawartychw planiegospodarczo-finansowym i ich weryfikacja,
a potem–konsekwentnei rygorystyczne
wdrażaniew życiedziałańoszczędnościowych.
WZROSTOPŁATNIEZALEŻNYCH
ODSPÓŁDZIELNI
Minionyrokto,kolejnytrudnyokres,
który dał nam się wszystkim we znaki,
główniepoprzezwzrostceni nienadążającyz tymwzrostnaszychdochodów.
Na przykładwzrostniektórychpozycji
w opłatach za użytkowanie mieszkania
na przestrzeniostatnich 10latwynosił:
 energiacieplna –opłatastała
wzrosłao 183%
 energiacieplna – opłatazmienna
wzrosłao 107%
 zimna wodai odprowadzenie
ściekówwzrosłao 114%
 wywóznieczystościstałych
wzrósło 117%
 eksploatacjai utrzymanienieruchomościzmalałao 11%
Jak wynika z wyżej przedstawionych
danychopłatyniezależnena któreniema
wpływu Spółdzielnia wzrosły w sposób
znaczący. Dodajmy, że od roku 2007
wprowadzono dla spółdzielni mieszkaMarzec 2011 r.

niowych podatek dochodowy od osób
prawnychw wysokości 19%.
Trzeba więc zaznaczyć, że osiąganie
pozytywnych wyników gospodarczych
bardzo często nie przekłada się bezpośredniona odczuciaspołecznezwykłych
członkówspółdzielni.Bierzesiętostąd,
że mimo działań Spółdzielni mających
ograniczyć wzrost kosztów, dynamika
wzrostuopłatniezależnychod Spółdzielni jest bardzo szybka i nie odzwierciedla wzrostu w innych dziedzinach gospodarki, jak i poziomu życia.
WprowadzoneustawowoprzezPaństwo
tzw.regulatorywzrostu,do którychzaliczasięUrządRegulacjiEnergetykinie
spełnia oczekiwań społecznych, czemu
niejednokrotnieSpółdzielniadawaławyraz w pismach kierowanych do tego
Urzędu. Również monitowaliśmy MiędzygminnyZwiązekWodociągówi Kanalizacji, Posłów i Ministra Gospodarki. W odpowiedziach słyszeliśmy
tłumaczenia,iżwielkośćtaryfjestwłaściwie skonstruowana dla nas i mieszkańców.Trudnojednakzgodzićsięz taką argumentacją i jest ona dla nas nie
do przyjęcia,cojednoznaczniewykazaliśmyw naszychpismach,a fakt,iżustawodawca w ustawie zakazał wglądu
do składnikówwpływającychna wzrost
taryfy, jak i możliwości odwołania się
od decyzjizatwierdzającychtaryfychociażbydo Sądu,możeświadczyćo niewłaściwejintencjiustawodawcy.
Wpływorganówspółdzielnina kształtowaniesiękosztówjestwysoceograniczony–coniestetynadalniejestzrozumiane przez wszystkich i przez nas
również

dzoneprzezRadyOsiedla,uwagii wnioskimieszkańcóworazmożliwościfinansowew tymzakresie.Każdeosiedleposiada własny fundusz remontowy
tworzony w ramach opłat jakie wnoszą
mieszkańcyna tencel.Opracowanieplanówremontowychna danyrok,jaki ich
realizacjaodbywasięściśleprzy udziale
członkówRadyOsiedla.
W 2010 roku źródłami finansowania
fundus zu remontow ego były wpłaty
na fundusz remontowy oraz pożyczki
i umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
W ramacheksploatacjii utrzymaniazasobów mieszkaniowych zrealizowano
w pełnipodstawoweobowiązkiwynikającez obowiązującychprzepisówprawnych, a poniesione nakłady wpłynęły
na poprawęestetykii stanutechnicznego
zasobów.Jednakniewszystkieoczekiwaniazostałyspełnionezewzględuna ograniczone środki finansowe i będą one
z pewnością uwzględniane do realizacji
w najbliższymokresie.
W celulikwidacjicorazwiększegoniedoboru na zimnej wodzie (różnicy między wskazaniami liczników zbiorczych,
a sumą wskazań liczników indywidualnych) podjęto decyzję o konieczności
przyśpieszeniawymianylicznikówwody
z możliwością odczytu elektronicznego
bezkoniecznościwchodzeniado mieszkania.W sumiew roku 2010wymieniono 3 253sztuklicznikówwodyw budynkach, w których dysproporcja wskazań
byłanajwiększa.

REMONTY–POTRZEBY
WIĘKSZENIŻMOŻLIWOŚCI

Prowadzeniewyodrębnionej,działalności gospodarczej narzuconej przez ustawodawcęod roku 2007powodujeszczególną potrzebę kontroli kosztów
na przestrzeni całego roku, aby jak najwięcej środków pieniężnych zostało
w dyspozycji Spółdzielni.W roku 2010
Spółdzielniapodlegałakontroli:

Potrzeby remontowe zasobów naszej
Spółdzielniznacznieniestetyprzekraczająmożliwośćichfinansowania,stąddo realizacji w 2010 roku przeznaczony był
najbardziejniezbędnyichzakres.
Zadaniarealizowanew ramachfunduszuremontowegoustalanesąw oparciu
o przeglądywiosennei jesienneprowaPOD WSPÓLNYM DACHEM
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Pozytywne wyniki
dokończenie ze str. 5

•w zakresiebadaniasprawozdaniafinansowego za rok 2009 przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych w zakresie ewidencji analitycznejrozrachunkówprzezPKOBP SA
Oddziałlw BielskuBiałej
•zadaniafinansowanegośrodkamiWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
•w zakresieprzestrzeganiaprzepisów
przeciwpożarowychprzezKomendęPowiatowąPaństwowejStrażyPożarnej
ZALEGŁOŚCI
CZYNSZOWE
Jak w każdej działalności również
i w Spółdzielni występują zaległości
w opłatachz tytułueksploatacjii utrzymanianieruchomości.Wpływająoneznaczącona realizacjęzadańgospodarczych
i zakres remontów w danym roku, jak
i o czym wspominaliśmy już wcześniej
na płynnośćfinansowąSpółdzielni.
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Wskaźnik udziału zaległości w opłatach za użytkowanie lokali w stosunku
do przychodówwyniósł: 5,67%
Zaległościw opłatachza użytkowanie
mieszkań 2 118 345,60 zł.
Wskaźnikudziałuzaległościczynszowych na lokalach mieszkalnych w stosunku do przychodów w ostatnich sześciulatachkształtowałsięnastępująco:
Przyrosty
2005r. 6,62% 0,34punktu
2006r. 6,59%-0,03punktu
2007r. 5,66%-0,93punktu
2008r. 5,07%-0,59punktu
2009r. 5,32% 0,25punktu
2010r. 5,67% 0,35punktu
Z przedstawionychdanychwynika,że
zaległościw okresiedo roku 2008–malały,natomiastw roku 2009i 2010uległy
wzrostowi.Jednąz przyczynwzrostuzaległościjestfakt,żeosoby,któreskładaływnioseko wyodrębnieniemieszkania
musiałyzgodniez ustawąspłacićswoje
zaległościczynszowe,abynotarialniewy-
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odrębnićmieszkanie.Po uzyskaniuprawa odrębnej własności większość osób,
którezalegałyz opłatamiczynszupowróciły do zgubnego procederu nie regulowania na bieżąco opłat z tytułu użytkowaniamieszkań(czynszu).
Niestety zwiększa się również ilość
osóbzalegającychz czynszem,którepomimo rozmów w Spółdzielni, a nawet
składaniaobietnic,codo spłatyzadłużenianiewykazujążadnegozainteresowania w regularnym uiszczaniu opłat
za użytkowaniemieszkaniapomimoróżnych propozycji ze strony Spółdzielni.
Wydajesię,żeistotnąrolęmożewywrzeć
w takich wypadkach presja społeczna,
gdyżsątoosobyz naszegobliskiegootoczenia, a fakt zalegania z opłatami lub
nie,można w każdymczasiezweryfikować w rejestrze członków Spółdzielni,
któryznajdujesięw dzialeczłonkowskomieszkaniowym.Zapraszamywszystkich
członkówSpółdzielnido zapoznaniasię
z powyższym rejestrem w celu uzyskaniawiedzyna tematzaległościczynszowych.Musimybowiemzdaćsobiesprawę z faktu, że zaległości czynszowe to
brakujące pieniądze, które można przeznaczyćna przykładna funduszremontowy. Zatem minimalizacja zaległości
czynszowychtonaszwspólnyspółdzielczyinteres.
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Prozaiczna wydawałoby się czynność
wymiany starej kuchni gazowej czy też
piecyka ogrzewającego wodę na nowe
urządzenieniesiezesobą,gdypodejdziemydo tegow sposóbniefrasobliwy,lekceważącprzepisyi zdrowyrozsądek,ogromne zagrożenie dla nas, naszej rodziny
a takżesąsiadów.Pozorniewszyscywiemyjakieniebezpieczeństwawiążąsięz używaniemgazu,w praktyceniestetybardzo
częstodochodzijednakdo omijaniaprawa,a tojakuczydoświadczenieskutkuje
wypadkami,niejednokrotniez tragicznymiepilogami.

Wymieniasz kuchenkę lub piecyk
– wezwij fachowca!

UWAGA
GAZ

W

ostatnimczasiewielokrotniemediadonosiłyo dramatycznychwydarzeniach związanych z wybuchami gazu w całej Polsce. Były ofiary
śmiertelne,bardzoczęstopo wybuchu,domyo naruszonejkonstrukcjitrzebabyłorozbierać.A przecieżtychwszystkichnieszczęść
możnabyłouniknąć.
Jedną z głównych przyczyn wybuchów
w domachjestrozszczelnienieinstalacjigazowej.Gazz powietrzemstanowiniezwyklesilnąmieszankęwybuchowąi wystarczy
iskra,bymieszkanieprzekształciłosięw eksplodującąbombę.
Co roku fachowcy ze spółdzielni ROW
dokonująszczegółowegoprzegląduinstalacjiwewszystkichmieszkaniach,pozwalato
wykryćewentualnenieprawidłowościi w poręzapobieczagrożeniu.Jednakmusimyzdać
sobiesprawę,żeprzeglądytesąrazna 12
miesięcy, w międzyczasie może jednak,
na skutek działania naszych „złotych rączek”, dojść do rozszczelnienia instalacji.
Najczęściejdziejesiętakwtedy,gdydecydujemysięna wymianęwysłużonejkuchenkigazowejlubpodgrzewaczawodyna urządzenie znacznie nowocześniejsze, bardzo
częstooferującenowemożliwościi system
zabezpieczeń np. samoczynnego wyłączeniadopływugazuw chwilizalaniapalnika
przezkipiącygarnek.Na nicjednaknambędątezabezpieczeniaw wypadkuzłegopodłączeniado siecitychurządzeń.
Po kupnienowegourządzeniawydajesię
nam,żesamibeztruduzdemontujemykuchenkęczypiecyki sami–przecieżtotakieproste–przyłączymydo siecinowynabytek. Pozory jednak mylą – kuchenka

gazowa to jednak nie telewizor. Nieumiejętne,niezgodnez przepisamiinstalowanie
urządzeń może prowadzić do powstania
nieszczelności,ulatnianiasiępaliwagazowegoi zagrożeniawybuchem.Niedysponującodpowiednimiurządzeniamipomiarowymi, poza naszym zawodnym nosem,
nie stwierdzimy czy dokonane przez nasz
przyłączejestnaprawdęszczelne,czyodkręcającstarąkuchenkęi przykręcając
nową nie naruszyliśmy całej instalacji
gazowejw naszymmieszkaniuzamieniając je w nieubłaganie tykającą i stanowiącąniebezpieczeństwodlawszystkich
bombęzegarową.
Musimyzdaćsobiesprawęz tego,żemontażemodbiornikówpaliwagazowegomogą
zajmowaćsiętylkofirmykoncesjonowane,
fachowcyposiadającyuprawnieniabudowlanei energetyczneorazodpowiednieurządzeniapomiarowe.
W twoimdomu,bezpieczeństwojestnajważniejsze.Jeżelidecydujeszsięna instalację, naprawę bądź przegląd urządzeń używających gazu ziemnego, pamiętaj, żeby
wezwaćlicencjonowanegomonterainstala-

Gazziemnyjestbezpiecznympaliwem,jeżeliprzy jegostosowaniu
sąprzestrzeganenastępującezasady:
★ przewodyspalinowei wentylacyjnesądrożnei utrzymywanew należytejsprawności(przeglądyprzynajmniejrazna rok),
★ instalacjagazowajestszczelna,utrzymywanaw odpowiednimstanie
technicznymi poddawanaobowiązkowemusprawdzeniuconajmniej
razw roku,
★ urządzeniagazowesąutrzymywanew odpowiednimstanietechnicznym,
★ niesądokonywanesamowolnieprzeróbkii naprawyinstalacjigazowych,
★ niesądokonywanemanipulacjeprzy gazomierzu,
★ niesąpodłączanedodatkoweurządzeniagazowez pominięciemwymagańokreślonychw PrawieBudowlanym
Abybezpiecznieużytkowaćurządzeniagazowenależy:
★ stosowaćwyłącznieurządzeniaz atestem,
★ dokonywaćregularnychprzeglądówurządzeńgazowychi przewodów
kominowychorazutrzymywaćjew odpowiednimstanietechnicznym,
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cjigazowych(RGI).Zgodniez prawem,licencjonowanymonterinstalacjigazowejma
zezwolenie,bypracowaćnad przydomowymiinstalacjamigazowymi.
SpółdzielniaROWoferujewszystkimwymieniającym urządzenia gazowe bezpłatne
pomiaryszczelnościcałejinstalacjigazowej
powymianiestarychurządzeń.
Dla naszego wspólnego dobra skorzystajmyz tejoferty.
Rozszczelnianie instalacji gazowej spowodowanejsamodzielnympodłączenieurządzeńtotylkojednoz zagrożeń.Równieniebezpieczne jest posiadanie niesprawnych
urządzeń gazowych lub dokonywanie napraw„domowymisposobami”.Z całąmocą
należypodkreślić,żew żadnymwypadku
nienależynaprawiaćurządzeńgazowych
samodzielnie.W raziewykrycianieszczelnościinstalacjigazowej,uszkodzeniaurządzenia do odbioru gazu, należy zakręcić
zawóri wezwaćpomoc.
Gazjestbezwonny.Dlategoteżdodaje
się do niego substancje zapachowe. Gaz
powodujezatrucieorganizmu.Opróczsamegogazu,któryjesttrucizną,innymniebezpiecznymzwiązkiemtrującymjesttlenekwęgla(czad).Nazywanyjest„skrytym
zabójcą”.Tlenekwęglapowstajena skutek spalania gazu, przy niedostatecznej
ilości powietrza. np. zbyt małe pomieszczenia,brakwentylacji.
Objawamizatruciasą:
• bóległowy• duszności• omdlenia.
Pierwszapomocw przypadkuzatruciagazem polega na jak najszybszym usunięciu
poszkodowanego z pomieszczenie, w którymjestgazi przewiezieniugodo szpitala.
Aby zapobiec ulatnianiu się gazu należy
przestrzegaćnastępującychzasad:
–niewolnozostawiaćwłączonychpalników gazowych, gdy niczego na nich nie
podgrzewamy,
–należypilnować,abygotowanepotrawy
niewykipiały,ponieważmożetodoprowadzićdo zgaszeniaognia,
–nienależydopuścićdo zabrudzeniapalników gazowych oraz czyścić je środkami
chemicznymi,
– nie wolno czyścić palników kuchenki
gazowej ostrymi narzędziami, gdyż mogą
zniekształcić dysze i zaburzyć przepływ
gazu.

★ niedokonywaćsamodzielnychprzeróbekurządzeń,
★ niezaklejaćotworówwentylacyjnych.
Corobić,gdywyczujesięgazw domu?
Jeżeliwyczujemyulatniającysięgaz,należy:
★ nieużywaćotwartegoognia,
★ niewłączaćaniniewyłączaćświatłai innychurządzeńelektrycznych
(możliwośćpowstaniaiskry),
★ otworzyćoknai drzwiw celuwywołania„przeciągu”,byzapobiec
gromadzeniusięgazu,
★ zamknąćkurkiodcinającedopływgazudo instalacjii urządzeń,
★ ostrzecinnychmieszkańcówbudynku,
★ opuścićbudynek,
★ powiadomićPogotowieGazowetel. 992lubStrażPożarnątel. 998,
w telefoniikomórkowejnr 112.
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„EKSPLOZJA” w Wodzisławiu

Taniec jest dobry na wszystko
Trudnooprzećsięwrażeniu,żezapanowałau nasmodana tańczenie,młodsiszaleją na punkcie tańca, starsi wolą oglądać
towszystkona ekranieswojegotelewizora.
Ogromną popularnością cieszą się szkoły
tańca,telewizyjneprogramytaneczne,występy i popisy najlepszych w najróżniejszychtechnikachi dziedzinachtańca.Wo-

raznadszedłczas,byo zaletachtańcaprzekonali się także mieszkańcy Wodzisławia
Śląskiego
Na otwarcieszkołyprzybyłytłumywodzisławian. Najmłodsi mieli niewiele ponad 3latanajstarsiprzekroczyli 70.Czybyło warto skorzystać z zaproszenia?
Większośćosóbbyłaoczarowanaprzygo-

towanymna rozpoczęciedziałalnościszkołyprogramem.
Przybylimogliprzyjrzećsięwystępomprofesjonalistów.Odbyłysiępokazyróżnychodmiantanecznych:dancehall,taniecnowoczesny,hip-hopi newage.Na parkiecietanecznym
swojeumiejętnościzaprezentowałym.in.Julia Żytko, półfinalistka IV edycji programu
„YouCanDance”i MarzenaGórniok.
W szkoleczeka 15instruktorówi kilkanaściestylówtańca:od towarzyskiego,poprzez
jazz,dancehallażpo balet.Ofertaszkołyjest
niezwykle bogata i adresowana do dzieci,
młodzieży,osóbdorosłychi seniorów,chcących uczyć się tańca zarówno solo, jak
i w duetach. Są zajęcia m.in. z tańca hip-hop, latino dla pań, tańca towarzyskiego,
baletu,tańcabrzuchaczyrytmikitanecznej
dlanajmłodszych.Niezabraknieteżaerobicui jogi.Lekcjepoprowadzą:EwelinaKucz,
Agnieszka Cichoń i Sebastian Pytko, MarzenaGórniokorazMichalinaGrodzka.
– Szkoła jest czynna od poniedziałku
do piątku,w godzinachod 14.00do 22.00
–informujeSebastianPytko–Grupybędą

dzisław Śląski od 5 lutego przyłączył się
do tejogólnopolskiejobsesji,międzyinnymi dzięki szkole „Eksplozja Tańca”
AgnieszkiCichońi SebastianaPytko.
Para tancerzy z zawodu, z zamiłowania
i z powołania.Aga Cichoń rozsławiła już
Jastrzębiew popularnychprogramachtelewizyjnych, cały czas prowadzi także własną grupę taneczną, z którą występuje
na największychimprezach,koncertachczy
w programachTV.Sebastiantojejkolega
„po fachu”, także maniak i zawodowiec.
Działaniategoduetuzaowocowałootwarciemw styczniaubiegłegorokuszkołytańca„Eksplozja”.Przedsięwzięcieokazałosię
dużymsukcesem–okupionymwielomagodzinamiciężkiejpracy,stresem,ogromnym
wysiłkiem,–mówipaniAgnieszka–a teliczyćod 12do 15osób,zajęciatrwaćbędą
godzinę, czasami półtorej, w zależności
od rodzajustylu–dodaje.
Na uczestnikówczekajądwieprzestronne,i coważne,klimatyzowanesaletreningowe, tzw. show i dance, wyposażone
w wielkielustra,doskonałyparkiettanecznyi oczywiściew odpowiednienagłośnienie.–Zapisydo Eksplozjitrwająjużod miesiąca.Do tejporyzgłosiłosięponadtrzysta
osób.Zainteresowaniejestogromne–mówiMariettaKalinowska,zajmującasięrezerwacjąmiejsc.Oczywiścienadalmożna
skorzystaćz ofertyszkoły,któramieścisię
w Wodzisławiuprzy ulicyPrzemysławej 9.
–Chcemyw niedługimczasieotworzyć
jeszczetutajkawiarenkę–mówipanSebastian – żeby można było odpocząć po tanecznychszaleństwach.
8
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dokończenie ze str. 16
zrobi to pierwszy – wygrywa. Niestety przeprawa nie jest taka łatwa… trzeba używać
kładek, a te… spadają…
Mozaika
Pomysł na grę powstał w trakcie gry
w Kleopatrę i filmu… Asterix i Obelix–misjaKleopatra.
W filmiepojawiasiędialog:
Wściekły klient spojrzał na Numernabisa.
– Co to? – wskazał na pracownika nachylonegonad misternąmozaiką.
– Mozaika – odpowiedział Numernabis–niechpanspojrzy,muchaniesiada.
Siada?–spytałpracownika.
– Nie siada – odpowiedział pracownik.
–Widzipan,niesiada!–z dumąpotwierdziłNumernabis.
Mucha siadająca na mozaikę tak zaintrygowałnaszegobohatera…żepowstała
tagra
Kraby
Krabytograo poławiaczachkrabów.Starają się oni zdobyć jak najwięcej małych
skorupiaków. Mają do swojej dyspozycji
statki. Każdy statek ma trzy ładownie.
W jednajładownimożeznajdowaćsiętykojedengatunekkrabów.Na łowiskużyje
pięćgatunków,a więc…każdygraczmusi
zdecydować, które kraby będzie łowił.
Oczywiście najlepiej te, które przyniosą
największe zyski. Gracz decyduje, które
krabybędziełowiłpo rozeznaniu,jakwyglądałowisko.Rybacyłowiącytesamekraby to sprzymierzeńcy. Innym można trochępoprzeszkadzać…
Skokinarciarskie
Skokitoprostagrazręcznościowa,oparta o mechanizm „pstrykania” znany z takich tytułów jak Crokinole, Caroom czy

Twórca
gier
Pitchcar.Pomysłna gręnarodziłsięw trakcie oglądania Mistrzostw Świata w skokachw 2007roku,kiedytoAdamMałysz
po razkolejnyzdobyłtytułmistrza.Zacząłemzastanawiaćsię,czyistniejejakaśgra
planszowao tejtematyce…niesprawdziłemtego,tylkopo prostuwymyśliłemgrę.
Osobiściedobrzesięprzy niejbawię.
K2
(w grze chodzi o wejście na szczyt
w Karakorum, Pan Adam sam jest miłośnikiem alpinistyki)
Ta gra chodziła za mną od lat. Wielokrotniezmieniana,wreszcieza sprawąwydawnictwa rebel. pl ujrzała światło dnia.
Ku memu zdziwieniu, spotkała się z bardzodobrymprzyjęciem…zaskakującodobrym.
8wydanychgierw ciągu 3lat–todoskonaływynikświadczącyo niezwykłym
talenciepanaAdama.Dodajmy,żegryte
spotkałysięz niezwyklepozytywnymodzewem i to już nie tylko w Polsce. I tak
wkraczamy na kolejne pole naszej
gry–podbijaniaświata.Hooopwydanojuż
w 8językach,młodszeKrabyw 3,K2równieżzdobywagronozwolennikówpozanaszymi granicami, a sprawa zaistnienia
na świecieniejesttakałatwa–trzebasprostaćogromnejkonkurencjii promowaćwłasnątwórczość–ostatnipanAdambyłm.
in.na targachw Norymberdzei dziękitemu nasi zachodni sąsiedzi po raz kolejny
moglizapoznaćsięz jegodokonaniami.
Podczasprojektowaniagierdążędo tegobybyłyjaknajbardziejuniwersalne,by
właściwie nie trzeba było ich tłumaczyć

na innejęzyki.–mówipanAdami tarefleksjajestokazją,byna chwilęzatrzymać
sięi spojrzećna kuchniętworzenia.
Nasz bohater wydaje się być bez przerwyatakowanyprzezniesamowitepomysłyi naraz–jakprzyznaje–pracujenad kilkoma projektami.To wymyśla temat gry,
w innym wypadku wszystko zaczyna się
od tzw. mechaniki. Ostatnio również kto
inny zleca mu opracowanie projektu już
wymyślonego.Natchnieniemjestdlaniego cały świat i tak naprawdę każdy element otaczającej go rzeczywistości może
zostać przetworzony w grę, którą trzeba
później przetestować, oczywiście grając
w niąkilkarazy.Następniegratrafiado wydawcy, który przetwarza ją w kolorowy
produkt w tekturowym pudełku lądujący
w sklepiei dającyjegonabywcomkolejną
dawkęemocji.W tymczasie,gdytrwaproces produkcyjny, panAdam już wymyśla
kunaszejradościkolejnągrę,alboudziela
sięna jednymz licznychjużw Polscespotkańmiłośnikówgierplanszowychtakich
jaknp.spotkaniew każdypiąteko 16.30
w WodzisławskimCentrumKultury.
***
Za kilka dni światło dzienne ma ujrzeć
kolejne „dziecko” panaAdama – Qubix.
I znowu autor dostarczy nam porcję rozrywkina najwyższympoziomie,możeznowudziękiniemukomuśpoprawisięsamopoczucie, a jakaś rodzina lub grupa
przyjaciół oderwie się na chwilę o szarej
codzienności,zasiądzienad plansząi zajmiesięgrą.Naszbohaterznowudziękitalentowi,pracowitości,inteligencji,a także
szczęściui sprzyjającemulosowi–jakto
w grachi życiubywa–przesunąłsiękilka
póldo przodu. I życzmymu,bytagratrwałajaknajdłużej.
(db)
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Po części za nieporządki sami sobie jesteśmy winni

Marzenia o wiośnie bez śmieci
Choćna wiosnęczekamyz niecierpliwościąmaonarównieżswojemankamenty.Śniegiznikająpozostająnatomiastśmieciporzucone,gdzietylkosiędai psieodchody,któredo tejporykryłbiałypuch.Widokmałoestetycznyi denerwujący.Niestetyw dużejmierzena tewiosenne„odkrycia”samisobiezapracowaliśmy.

W

łaściwiesytuacjapowtarzasięz rokunaroki nic
nie wskazuje, by miało dojść do jakiś zmian
na lepsze. Nasza tolerancja wobec nieporządku jest
zdecydowanieza duża,a towydajesięgłównąprzyczynąniewesołegostanurzeczy.Uderzmysięw piersi
i zróbmy na własny użytek rachunek sumienia z naszychzaniedbańekologiczno-porządkowych.
Może najpierw niech zrobią to właściciele miłych
czworonogów,którekażdegodniazostawiająna trawnikachi chodnikachdziesiątki,możenawetsetkikilogramówodchodów.Pieskisąmiłei niemalepszych
przyjaciół,naszamiłośćdo nichniezwalnianasjednak od obowiązku, by po swoich pupilach sprzątać.
Czyrobimyto?Obserwującotoczeniemasięcodo tego duże wątpliwości. Jakoś sami nie mamy tego nawykui nieprzekazujemygonaszymdzieciom,które
przecież w opiece nad pieskami odrywają ogromną,
czasaminawetdecydującąrolę,byzaopatrzyćsięw plastikowetorebkii na każdymspacerzesprzątnąćpo psie.
Czasamiwydajesię,żecierpimyna swoistąschizofrewilizacji zachodniej, która codziennie wyrzuca
na śmietnikitysiącetonżywności,w chwili,gdypołowainnegoświataniemacowłożyćdo garnka.
Zmiananaszegopoziomucywilizacyjnegonietłumaczyjednakw pełnizagadki–dlaczegojedzeniewyrzucamyniedo kubłana śmieci,aleprzezokna.I tupojawia
się jeden z naszych mitów – wyrzucamy, bo jesteśmy
dobrzy,wrażliwina zimowąniedolęświatazwierzęcego
i „dokarmiamy”.Mitdokarmianiajestpowszechnyw naszymkrajui jaktoz mitamitrudnogowykorzenić.Na nic
zdająsięapelei naukowewywody,żepodrzucanienaszychodpadkównp.ptakombardziejimszkodziniżpomaga,żei takzwierzętamajądośćżywnościi potrafią
sobiedawaćdoskonaleradęw zimiebeznaszejpomocy.
Mywiemyswojei z uporemmaniakachcemynakarmić wyimaginowanych potrzebujących. Pomagamyzwykleszczurom,którez upodobaniemkorzystają z naszej wyżerki i choć pewna pani w telewizji
ostatniomówiła,że„szczurteżczłowiek”,tojednak
wdzięcznościpo nichraczejnieoczekujmy.
nię.Z jednejstronydobrzewiemy,żenależysprzątać
psiepozostałościi nawetwpadamyw furiępieklącsię
na innychposiadaczypsów,gdyprzypadkowowdepniemyna drodzew śmierdzącą„minę”,z drugiejzaś,
gdyjużtrzymamynaszegopupilana smyczyjakośodchodziod nasochotana wyjęciez kieszeniplastikowegoworka,schyleniesięi posprzątanie.
Kolejnymdziwnymzjawiskiem,którebeztrududa
sięzauważyćw „przyrodzie”jestnagminnyproceder
wyrzucania jedzenia przez okna na trawniki. Można
bystwierdzić,iżjesttojakiśprzejawrosnącegonaszego dobrobytu, zmiany mentalności i panującej u nas
od setek lat tradycji, która z pokolenia na pokolenie
wbijałanamdo głów,iżchleb,a takżeinnejadłojest
rzecząświętąi ichwyrzucaniezakrawana grzech.Jeszcze naszym babkom ręka by zadrżała, by wrzucić
do śmiecikromkę,możei suchąi małosmaczną,„naszegopowszedniego”.Myjużtakichoporówniemamy,i w tymdołączamymałochwalebniedo światacy10
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Wandale codziennie wyciągają z naszych kieszenie
ogromne pieniądze

STOP
dewastacjom
S

prawawłaściwejdbałościo stanmieniaspółdzielni,którejest
przecieżnaszymwłasnymmieniem,totemat,którywielokrotnie poruszaliśmy na łamach naszej gazety. Niestety, bez większychrezultatów.Nadalobserwujemybrakelementarnejkultury
życiaw większejzbiorowościludzkiej.Codzienniespotykamysię
z przejawamibarbarzyństwai obyczajowością„dzikich”.
Wystarczy kilka dni, by wandale dokonali zniszczeń na sumę
kilkudziesięciutysięcyzłotych.W każdymtygodniuadministracjeosiedliwykonująpracenaprawcze,będącenastępstwemzdziczenialubbezmyślności.
Przykładowywykazaktówwandalizmuna jednymtylkoosiedlu – XXX-lecia – może wpędzić w depresję. Dziesiątki szkód
od tych niewielkich po kilkadziesiąt złotych do tych najpoważniejszychpo kilkatysięcyzłotych–zniszczeniaprzy ul.Przemysłowa 5 – wybity witrolit na parterze, zdewastowane drzwi zewnętrzne–stratyponad 8tysięcyzłotch,ul. XXX-lecia 119-121
znoszeniaw całymblokustraty 18tysięcyzł.
Pokrywaniefasad,elewacjidomówi klatekschodachnapisami,
niszczeniedrzwii ścian,wybijanieokientocodziennyrepertuar
młodych„gniewnych”.Czyto,żejestestetycznie,żepanujejakiś
porządek,takbardzoimprzeszkadza?A możetojakaśfajnazabawa?Niemożnategozrozumieć,aleich„ekspresja”i „twórczość”
kosztujenaswszystkichogromnepieniądze,pieniądze,któremogłybybyćprzeznaczonena zupełnieinnypożytecznycel.
Byćmożezniszczeniamogłybybyćmniejszegdybyśmysami
reagowaliw stanowczysposóbna tocorobiąnaszedzieci,dzieci
naszychsąsiadów.Niestetyw wieluwypadkachstajemysiędziwnieobojętniwobecniszczenianaszegowspólnegodobrachociaż
dobrzewiemyktotorobi.Czasamiwynikatoz obawyprzed zemstą–takzareagowałjedenz mieszkańców,któryzłożyłswego
czasudoniesieniena wandali,a późniejw trosceo swojebezpieczeństwowycofałje–w większościjednakwypadkówniereagujemy,boprzyjmujemyopcje,żetonasniedotyczy,żetesprawy
sąpozanaszymzainteresowaniem,żei taknicniemożemyzrobić,byzatrzymaćprocesdestrukcji.
Czasamidzwonimyi interweniujemyna policji,aleefekttego
jestznikomy.Oczywiściepolicjabędziejakzwyklemiałatysiące
usprawiedliwień na swoją nieudolność i po części zapewne będziemiałaracjeudowadniającswojąbezsilność,aleefektpozostaniejeden–bezkarniwandalenadalbezwiększychprzeszkód
będą mogli niszczyć mienie, będą z naszych kieszeni wyciągać
kolejnetysiącezłotych.

Osiedle Piastów – wandale kontra telewizja satelitarna

Marzec 2011 r.

Swoiste poczucie humoru w wydaniu debila. Do windy w bloku przy ul. Przemysława 12
mało rozsądni, zadając sobie niemały trud, załadowali 50 sztuk betonowych cegieł. Z tym
ładunkiem, uniemożliwiającym korzystania z niej, winda kursowała przez całą noc.

Osiedle XXX-lecia – próba podpalenia okna

Ulica Dąbrówki – „twórczość” miłośników piłki nożnej

Osiedle XXX-lecia – hieroglify na ścianach klatki schodowej
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Zanim złożysz zeznanie podatkowe

1%

to tak niewiele
i jednocześnie tak dużo

Składajączeznaniepodatkoweza 2010rokmożemyzrobićdobryuczynek–przekazaćjedenprocentswojegopodatkuna wybranąprzeznasorganizacjępożytkupublicznego.Niewielepotrzeba,bowystarczyw odpowiedniejrubrycezeznaniawpisaćnumer
KrajowegoRejestruSądowego(KRS)wybranejOrganizacjiPożytkuPublicznegoorazkwotędo przekazaniaobliczonąjako
1procentpodatkunależnego.
Polacy od 2004 roku mogą decydować
o tym,gdzietrafi 1procentichpodatku.
Na początkuproceduratabyławyjątkowo skomplikowana. Należało samodzielniewpłacićpieniądzena poczcielubw banku,a w przypadkupodatnikówczekających
na zwrot podatku z urzędu skarbowego,
czekaćtakżena zwrotjednegoprocentapodatku.Przekładałosiętona wielkośćkwo-

cyuzyskującydochodyz odpłatnegozbyciapapierówwartościowych);
* podatnicy opodatkowani ryczałtem
od przychodówewidencjonowanych;
*podatnicyprowadzącydziałalnośćgospodarcząi korzystającyz liniowej, 19-procentowejstawkipodatku.
1% mogą przekazać również emeryci,
pod warunkiemjednak,żesamodzielniewy-

tywpłatna kontaOrganizacjiPożytkuPublicznego.
W ramachzeznańza 2003rokdo organizacji trzeciego sektora wpłynęło niewiele
pieniędzy.Sumatajednakcorokupowiększała się, choć odsetek uprawnionych korzystających z opisywanej możliwości nadalbyłniewielki.
W 2007rokuzaczęłyobowiązywaćnowe
przepisy dotyczące przekazywania 1% podatkudochodowegood osóbfizycznychdla
organizacjipożytkupublicznego.Noweprzepisyznacznieupraszczająi ułatwiająpodatnikom przekazanie 1% swojego podatku.
ObecnietoUrządSkarbowyzajmiesięprzekazaniem podatku. Podatnik musi jedynie
wskazaćorganizację,którejchceprzekazać
częśćswojegopodatkui wypełnićodpowiedniepola.
Ktomożeprzekazać 1%?
1%podatkudochodowegomogąprzekazaćorganizacjom:
* podatnicy podatku dochodowego
od osóbfizycznych(w tymm.in.podatni-

pełniąPIT-37na podstawiePIT-u otrzymanegoz ZUS.Podatnicy,którzyzdecydowali
sięna rozliczeniepodatkuprzezpracodawcęniemająmożliwościprzekazania 1%.
Jak wypełnić zeznanie podatkowy, by
przekazać 1%?(PIT-36,PIT-36L,PIT-37,
PIT-28,PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy
mielido zapłaceniaw tymroku,w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego(którezatytułowanesą„Wnioseko przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego OPP”)
wpisujemy numer pod jakim widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja,którejchcemyprzekazać 1%należnegopodatku(numerKRS).
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji,w rubrykachPIT-u wpisujemytakżekwotę,którąchcemyprzekazaćdlaOPP,niemoże ona jednak przekraczać 1% podatku
należnego, wynikającego z zeznania podatkowego,po zaokrągleniudo pełnychdziesiątekgroszyw dół(art. 45cust. 1ustawyo pdof).
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Na jednymformularzuPITpodatnikmożeprzekazaćodpis 1%tylkojednejorganizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się
na więcejniżjednymformularzu(maróżne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochodyz papierówwartościowych)–w każdymz nichmożewskazaćinnąorganizację
pożytkupublicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje,którew jegooceniemogąmiećwpływ
na rozdysponowaniepieniędzyz 1%przez
organizacjępożytkupublicznego(np.wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest
na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (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). Informacje te zostaną przesłaneorganizacjipożytkupublicznego,jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Podatnikmaprawowyrazićzgodęna podanieswychdanychosobowych(imienia,
nazwiskaorazadresu)organizacjipożytku
publicznego(art. 45cust. 5ustawyo pdof).
InformacjeteprzekazujeOPPurządskarbowy.Zgodępodatnikwyrażaw formularzuPIT,zakreślającodpowiedniąrubrykę
(poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36,
poz. 108  – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37,
poz. 61–PIT-38).
Pieniądze–1%podatkunależnego–na kontowybranejorganizacjiprzekażeurządskarbowydo lipcarokupodatkowego,w którym
jestskładanezeznaniepodatkowe.
1%możnaprzekazaćw zeznaniachpodatkowychzłożonychw terminielubw korekciezeznaniapodatkowego,pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu
jednegomiesiącaod upływuterminuskładaniazeznańpodatkowych(art. 45custawy o pdof).Termin składania zeznań podatkowychmija30kwietnia.
Tak jak w ubiegłym roku publikujemy
indeks organizacji pożytku publicznego,
które w ministerialnym wykazie zdołaliśmywyszukać,jakodziałającew miastach,
w którychsąosiedlaSM„ROW”.
Oczywiście Państwo wybrać możecie
takżedowolnieinnąorganizację,którawydaje się wartą Waszego wsparcia, ujętą
w ministerialnym spisie. W wyborze zapewnepomogąWamenuncjacjemedialne
orazinternet.
Marzec 2011 r.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia

1924

zsiedzibąprzyul.Kard.St.Wyszyńskiego43

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

of e r uje do wy na ję c ia
■ LOKALEUŻYTKOWE
WodzisławŚl.:
ul.Kard.St.Wyszyskiego 43
os. XXX-leciaPRL 62
os.Dąbrówki 12
ul.Przemysława5
ul.Przemysława 13
ul.Przemysława 13
Rydułtowy:
ul.OfiarTerroru 77
ul.Ligonia 16
ul.Ligonia 16

pow.użytk.78,50m2
pow.użytk.33,56m2
pow.użytk.131,44m2
pow.użytk.20,77m2
pow.użytk.83,91m2
pow.użytk.116,58m2
pow.użytk.54,60m2
pow.użytk.30,00m2
pow.użytk.30,25m2

■ POMIESZCZENIAMAGAZYNOWE
WodzisławŚl.:
ul.Marklowicka 23
pow.użytk.90,00m2
ul.Marklowicka 23
pow.użytk.106,80m2
ul.Marklowicka 23
pow.użytk.142,50m2
■ GARAŻ
WodzisławŚl.
ul.Marklowicka 23

pow.użytk.17,20m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,ul.Kard.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(032) 455-66-86wew. 127.

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

LicencjonowaneMieszkanioweBiuroPośrednictwa
przySpółdzielniMieszkaniowej„ROW”
U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

44-300WodzisławŚląski,,ul.KardynałaSt.Wyszyńskiego43
tel.(32)4552404,kom.0693449754

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
Marzec 2011 r.
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

✂

ADRESY
TELEFONY
WAŻNE
INFORMACJE
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod 7:00do 15:00,
piątki 7:00do 14:00.
Telefonycentrala–(32) 455 66 86;
(032) 455 67 56;
działczłonkowsko-mieszkaniowy:
(32) 456 39 05;
działtechniczny:(32)–456 39 04;
działrozliczeńz członkami:(32) 455 38 72;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Rok
założenia

1924
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radzeniaczemuś. 6.tymczasowybudynek. 7.
prosty stołek drewniany. 8. ptak drapieżny
większy od sokoła. 13. przezorność, rozsądek. 14. środkowa część czegoś. 15. służy
do łączenia elementów konstrukcji budowlanej. 16. chwast zbożowy. 17. trawa koszona po razdrugi. 19.dramatmuzyczny. 20.pole w zakrętach wijącej się rzeki. 26. miejsce
zamieszkania. 27.ozdobakapeluszamyśliwskiego. 29. wart Paca. 30. porcja, doza. 31.
pokrywa na zawiasach. 32. gdy go mamy to
kichamy. 33.awantura. 37.wrzątek,war. 38.
komplet kart do gry. 39. w łazience. 41. poranna, wieczorna i polarna. 42. duże pudełko. 44.walutakrajóweurolandu.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1
do 17dadząrozwiązanie–przysłowiepolskie.
Nagrodyksiążkoweza rozwiązaniekrzyżówki otrzymują: Halina Wójcik, WaldemarReisi AndrzejWejchert

■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielniprosimyzgłaszaćtelefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: AdministracjaCentrum–(0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia,Piastówi Dąbrówki –(0) 601 857 402,
– AdministracjaRydułtowy –(0) 605 365 674,
– Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich
administracji:
elektryk–(0) 609 442 461,
dźwigowiec–(0) 78 58 48 480.

✂

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. kondygnacja nad piwnicą. 6.
targowisko. 9.mara. 10.przyjęciez okazjizawarcia małżeństwa. 11. radiolokator. 12. posada,zarobkowanie. 15.do wytwarzaniaczekolady. 18.specjalistaw zakresieekologii. 21.
dwanaściesztuk. 22.stałaopłataurzędowa. 23.
skarbiec bankowy. 24. poziomy ruch powietrza. 25.rozgrywka. 28.przewróceniesię. 32.
pożywieniedlazwierząt. 34.w zeszyciedo matematyki. 35.niejedna w parku. 36.małatuba
jakoopakowanieżelu. 37.powszechnieobowiązujący akt prawny. 40. górna część złoża
znajdująca się w strefie wietrzenia. 43. centralnemiejscew cyrku. 46.cylindrycznyzwój
kartonu. 47.zebraniepewnejliczbyosób. 48.
cynaderki. 49.wynagrodzeniepieniężneza pracę. 50.miłośnik,zwolennikczegoś.
Pionowo: 2.drogawysadzana z obustron
drzewami. 3. zdenerwowanie przed występem. 4.czepiasiępsiegoogona. 5.sposóbza-

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENTRUM: 44-300WodzisławŚląski,ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88;godz.pracy:od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
XXX-lecia,PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,
godz. pracy; od poniedziałku do piątku
od 7:00do 15:00;
RYDUŁTOWY: 44-280Rydułtowy,ul.Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz.
pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00
do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki
od 11:00do 13:00;
RADLIN: 44 – 310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałkii czwartkiod 11:00do 13:00.

PODWSPÓLNYMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.(32) 455 66 86,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

Informatyk z Wodzisławia podbija Polskę
swoimi niesamowitymi pomysłami

Twórca gier
Z czymnamsiękojarzygraplanszowa?Zwyklesięgamypamięciądo latdzieciństwa i przypominamy sobie poczciwego „chińczyka” z kostką i plastikowymi
pionkamii niewydajesięnam,żemożecośjeszczeistniećpozatądośćsiermiężnązabawkąsprzedlat.Gdytakuważamyjesteśmyw ogromnymbłędzie,bogry
planszowe to teraz niezwykły, kolorowy, pełen wspaniałych pomysłów, oszołamiającychwyzwańkryjącychsięw bajeczniekolorowychpudełkachświat,do któregowartowejśći daćsięcałkowicie,bezpamięcipochłonąć.

A więc grajmy!W tej grze najważniejszymbohateremjest,jaksammówi-najbardziejrozpoznawalnyprzezłysinę,Adam
„Folko” Kałuża. Skromny informatyk
mieszkającyw WodzisławiuŚląskimw bloku przy ulicy Pokoju, człowiek spokojny
i rodzinny z jednej strony, z drugiej zaś
wulkan tryskający niesamowitymi pomysłami, na które czeka z niecierpliwością
ogromnegronojegofanów.Jesttrochępodobnyw tejpodwójnejosobowoścido Supermana lub Batmana. Mało kto z sąsiadówwiecorobipanAdami jakąestymą
cieszy się w świecie graczy, ale przecież
elementzaskoczeniatojedenz atutówkażdejgry,równieżi tej,do którejterazwchodzimy.
Kiedynaprawdęzaczęłasiętagra?Postawmy naszego bohatera na pierwszym
polu.
– Od kiedy pamiętam lubiłem gry –mówipanAdam.Wśródulubionychwymienia m.in. „młynek” (plansza tej gry była
zwyklena drugiejstronie,wspominanego
już,„chińczyka”)jednaknajbardziejinteresowałsiędalekowschodniągrąGO.
Przeskoczmy kilka miejsc dalej. Pan
Adam ma już rodzinę, córki dorastają,
a chęćdo grynietylkoniemaleje,alezdecydowanierośnie.– Szukałem gier, by móc
grać w większym gronie, chciałem poznawać nowe tytuły, ale było z tym ciężko, bo
w okolicy nie znałem ludzi grających tak
jak ja, same gry były bardzo drogie.
Teraz czas na decydujący zwrot akcji,
zwrot, który nada naszej grze dynamikę,
emocjęi dramatyzm–Adam„Folko”Kałuża zaczyna tworzyć własne gry. Jedną
z nich umieszcza na stronie internetowej
i tamzaczynasięonacieszyćdużymzainteresowaniem wśród graczy internautów,

alenietylko–gręzauważyłatakżefirma
wydawnicza Portal i dzięki temu w maju 2007 roku pojawia się w sklepach
Glik–abstrakcyjnagralogiczna,przeznaczonadla 2do 4graczy,którychcelemjest
doprowadzenie 7 swoich pionów z pola
startowego do bazy. Plansza przedstawia
labirynt,pełenściani pionkówprzeciwników,któretarasująnamdrogędo celu.Gra
jestprosta,dynamiczna,zapewniaolbrzymią dawkę interakcji (gracze tarasują sobiedrogę),a dziękiplanszyskładającejsię
z modułów,za każdymrazemlosowotworzonej, zapewnia rozgrywkę, która nigdy
niejesttakasama.
Takibyłpoczątektejprzygodywydawniczej.Po Glikupojawiłysięnastępnegry
Glak
Gra powstawała równolegle z Glikiem.
Niestetyz powoduwiększejliczbyelementów i trudniejszej mechaniki nie zdobyła
takiego rozgłosu jak jej siostra. Można
w niązagraćza pomocąplanszGlika,potrzebatylkowięcejżetonów.

Kajkoi Kokosz:WielkiWyścig
Gra – wykorzystująca postacie z popularnego komiksu – opowiada o wyścigu
zorganizowanym przez księcia Bolko.
Dziwnymwyścigu,boniezawszewygrywaw nimtenktopierwszydotrzena metę.
Zwycięzcąjestosoba,któraw trakciewyściguznajdzie/zdobędzienajwięcejdukatówporozrzucanychna trasiei mecie.
Hooop
Gralogiczna,prawieabstrakcyjna.– Grając w Shear Panic (gra o manewaniu swymi owcami by zdobywać punkty), zamarzyłem o równie pięknie wydanej grze –mówi
panAdam. – Trochę później wymyśliłem
zasady do Hooop! (wczesny tytuł Żabki).
A o czym jest gra? Gracze starają się przeprowadzić swoje żabki z liści startowych
na liście startowej przeciwników. Ten kto
dokończenie na str. 9

