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czytajna str.3
50 tys. mieszkań w Polsce czeka na zasiedlenie. Tymczasem dziesiątki tysięcy
młodych rodzin nie stać na zakup przysłowiowego własnego kąta... Natomiast
rządzący tytko pozorują, że myślą o tym
jak zapewnić młodym rodzinom przysłowiowy dach nad głową.
Piszew Wieściachz „pierwszejręki”
PrezesZarząduSM„ROW”JANGRABOWIECKI
czytajna str. 4

Przeczytaj–zobacz
To, co w okresie ostatnich kilku miesięcy
towarzyszy wdrażaniu w życie nowego ładu
w zakresie gospodarowania odpadami zarówno w skali kraju, gmin i naszego spółdzielczego podwórka, to zobowiązuje do potraktowania tego tematu jako priorytetowego,
a nawet można powiedzieć dyżurującego
w nadchodzącym okresie.
Śmieciowerewolucje...

czytajna str. 5

Tacy ludzie jak pan Kazimierz Cichy są
skarbem nie do przecenienia I nie jest w tym
stwierdzeniu nic z przesady. Jego zainteresowania, pomysłowość, innowacyjność, bogata działalność i niespożyta energia jest
niezwykle pożyteczna dla Wodzisławia i okolic. To on jest tą arką przenoszącą bogate,
fascynujące dzieje Ziemi Wodzisławskiej
we współczesność, tą skomercjalizowaną,
kolorową lecz wypraną z głębszych przemyśleń i wartości teraźniejszość.
Herold...
czytajna str. 8

Spotkania z mieszkańcami naszych zasobów

Dyskusja o ważnych sprawach
Tak jak w latach ubiegłych również i w tym
roku w celu umożliwienia kontaktu wszystkim mieszkańcom naszych zasobów z kierownictwem spółdzielni między 11 a 19 marca w Spółdzielni ROW odbyły się spotkania
z mieszkańcami osiedli. Z uwagi na zróżnicowanie problemów, jakie występują na poszczególnych osiedlach, zorganizowano 7 takich
spotkań zaczynając od osiedla Piastów przez
osiedla XXX-lecia PRL, Centrum, Rydułtowy, Dąbrówki, Pszów na Radlinie kończąc.
Głównym celem tych spotkań było poinformowanie o wynikach finansowych działalności Spółdzielni za 2012 r. Propozycje
i założenia do planów gospodarczo-finansowych na 2013 rok. Przedstawienie Informacji na temat zmian w gospodarce odpadami
komunalnymi, które mają obowiązywać
z dniem 1 lipca 2013 r. Realizacja planów remontowych w ubiegłym roku i propozycja
zadań remontowych do realizacji w roku 2013.
Informacja o kosztach zużycia energii cieplnej. Jak co roku, bo i problem jest stale powtarzający się, mówiono o dewastacjach
i zniszczenia mienia Spółdzielni.
Na zebraniach zostały również omówione
sposoby załatwienia spraw zgłoszonych
na ostatnich spotkaniach z mieszkańcami
w ubiegłym roku.
Jeśli chodzi o propozycje i założenia do planów gospodarczo – finansowych na 2013
rok to podczas spotkań poinformowano mieszkańców, iż w planach ujęto przede wszystkim koszty wynikające z zawartych umów
oraz wydatki konieczne do poniesienia jednorazowo w bieżącym roku. Koszty dostawy wody, energii elektrycznej i cieplnej według ak tu alnie obo wiązu jących taryf
dostawców. Przedstawiono również sprawę
oszczędności kosztów osobowych wynikające ze zmniejszającej się liczby osób za-

trudnionych i zmniejszenie kosztów w związku z dalszym wprowadzaniem elektronicznej obsługi mieszkańców
Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych obejmują wszystkie wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem i konserwacją substancji
mieszkaniowej – nieruchomości. Koszty te
dotyczą między innymi:
– przeglądu instalacji elektrycznej,
– przeglądu instalacji gazowej,
– przeglądu przewodów kominowych,
– eksploatacji i konserwacji stacji wymienników,
– dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
piwnic,
– czyszczenia kanalizacji sanitarnej,
– odczytu liczników wody,
– utrzymania czystości wokół budynków,
– pielęgnacji zieleni, koszenia trawników
i prześwietlenia drzew i żywopłotów,
konserwacji placów zabaw oraz wymiany
urządzeń zabawowych, w celu zapewnienia
bezpiecznego użytkowania zapewnienia bezpieczeństwa na chodnikach w czasie zimy
oraz innych kosztów związanych z nadzorem i administrowaniem zasobów mieszkaniowych.
Podczas spotkań mówiono również o opłatach za użytkowanie mieszkań. Od 1 marca
br wzrosły koszty eksploatacji i anteny zbiorczej. Natomiast bez zmian pozostał podatek
od nieruchomości i gruntu oraz opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, energia elektryczna, ubezpieczenie majątku, fundusz remon to wy oraz eks plo atacja i fun dusz
remontowy dźwigów.
W takcie zebrań i dyskusji poruszano sprawę kosztów zużycia energii cieplnej. Na poziom opłat za ciepło wpływ będzie miała dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
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Unii Europejskiej z października ubiegłego
roku w sprawie efektywności energetycznej.
Artykuł 9 pkt 3 tej dyrektywy mówi, że „w budynkach wielomieszkaniowych zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej do dnia 31 grudnia 2016 roku zostaną zamontowane – tam
gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne – również liczniki zużycia indywidualnego
do pomiaru zużycia energii cieplnej. W przypadku gdy zastosowanie indywidualnych liczników nie jest technicznie wykonalne lub opłacalne, do pomiarów zużycia energii cieplnej
na każdym grzejniku stosowane są indywidualne podzielniki kosztów ciepła.”
Dzięki nowej dyrektywie, zasada rozliczania kosztów energii na podstawie jej zużycia,
która jest z sukcesem stosowana w Austrii,
Danii i Niemczech, będzie rozszerzona na całą Europę. Do 31 grudnia 2016 r. w budynkach mieszkalnych, urządzenia centralnego
ogrzewania powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia pomiarowe. Liczniki ciepła, jak również podzielniki kosztów ogrzewania, które od wielu lat zostały wprowadzone
w całej Europie, odpowiadają jednolitym standardom – zharmonizowanym normom technicznym (Normy CEN).
Ten problem – jak wiele kwestii związanych z kosztami ponoszonymi za użytkowanie lokali – nurtuje bardzo wielu mieszkańców. Podczas spotkań członkowie Zarządu
okazję udzielić wyjaśnień w tej sprawie Aby
lepiej zobrazować i przybliżyć mieszkańcom
te problemy prezentowali oni na wykresach
wyniki zużycia energii cieplnej w poszczególnych budynkach.
Podczas spotkań wiele mówiono o dużych
zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi i związanych z tym opłatach, które
obowiązywać będą od 1 lipca 2013 r. (O sprawach tych piszemy w tym numerze naszej
gazety.)
Po tych ważnych dla mieszkańców informacjach przestawiono pod dyskusję również
plany remontowe w ramach wnoszonych
środków przez mieszkańców na rok 2013
z prośbą o uwagi i propozycje.
Podczas spotkań poruszono również kwestię zaległości czynszowych Omówiono procedury windykacyjne.
Zebrania z mieszkańcami są już za nami.
Miały one charakter opiniotwórczy do przyjęcia bieżących kierunków zarządzania nieruchomościami. Wszystkie poruszone na zebraniu sprawy zostały zaprotokołowane.
Z dyskusji, przedstawianych uwag i postulatów zostaną wyciągnięte najistotniejsze
wnioski w sprawach dotyczących poprawy
zarządzania, prowadzenia polityki remontowej i inwestycyjnej oraz obsługi eksploatacyjnej zasobów naszej spółdzielni.

Marzec 2013 r.

ZaSZcZytny tytuł dla naSZej SPółdZielni

Po raz kolejny
Spółdzielnię Mieszkaniową „ROW”
wyróżniono tytułem
Tytuł DOBRASPÓŁDZIELNIA to
drugie takie wyróżnienie przyznane naszej spółdzielni rok po roku przez magazyn Strefa Gospodarki w Dzienniku – Gazecie Prawnej.
DO BRA SPÓŁ DZIEL NIA 2013
– Ranking Najlepszych Spółdzielni
Mieszkaniowych w Polsce to ogólnopolski program uznaniowy, realizowany przez redakcję Strefy Gospodarki,
dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Celem Programu jest wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości
mieszkaniowej i komunikowanie zasad ni czych idei przy świe ca ją cych
potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program ma za zadanie
upowszechniać, a także propagować
właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami
mieszkaniowymi.
Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jakość zarządzania zasobami mieszka nio wy mi, ob słu gi i dzia łal ność
prospołecznościowa.
Przyznany nam po raz drugi tytuł
brzmi dumnie i jest wiarygodną gwarancją rzetelności, solidności oraz wysokiej dbałości zarządzania, a także
obsługi zasobów mieszkaniowych naszej Spółdzielni. Dodatkowo jest doskonałym podsumowaniem naszej długoletniej historii, tradycji i szeregu
odważnych decyzji podejmowanych
przez władze Spółdzielni dla wspólnego dobra mieszkańców osiedli oraz
członków. To wszystko zostało docenione przez Redakcję Strefy Biznesu.
Otrzymanie tytułu i godła promocyjnego DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013,
z pełnym prawem użytkowania we
wszelkich działaniach promocyjnych
i marketingowych pokazujących laureatów, czyli najlepsze w Polsce spółdzielnie mieszkaniowe potwierdza, że
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
jest nadal dobra Spółdzielnią.
Osiągane przez Spółdzielnię dobre
wyniki wskazują na właściwe zarządzanie majątkiem spółdzielców.
Marzec 2013 r.

DOBRA
SPÓŁDZIELNIA
2013
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Prezes Zarządu SM „ROW”
JAN GRABOWIEckI

Wieści z „pierwszej ręki”

Gdy rządzący bawią się
w zbójników
50 tys. mieszkań w Polsce czeka na zasiedlenie. Tymczasem dziesiątki tysięcy
młodych rodzin nie stać na zakup przysłowiowego własnego kąta... Natomiast
rządzący tytko pozorują, że myślą o tym
jak zapewnić młodym rodzinom przysłowiowy dach nad głową. Najlepiej świadczy o tym fakt, że dopłaty do zakupu
mieszkań w konsultowanym nowym programie nazwanym szumnie „Mieszkanie
dla młodych” są wyraźnie niższe niż „Rodzina na swoim”. Do tego w 2013 r. państwo nie przewidziało ani złotówki dla
rodzin na wspomaganie budownictwa
mieszkaniowego. I wycisza się prawdę,
że młodzi ludzie wstępujący obecnie
w dojrzałe życie mają mniejsze szanse
na posiadanie własnego mieszkania, jako
podstawowego warunku rozwoju rodziny niż kiedykolwiek dotychczas.
W większości krajów wysoko rozwiniętych państwo ułatwia młodym małżeństwom zdobycie mieszkania poprzez
stosowanie preferencyjnych kredytów lub
pomoc finansową zwrotną lub bezzwrotną
na jego zakup lub uzyskanie w spółdzielni mieszkaniowej. Dlaczego? W tym zakresie realizacji polityki prorodzinnej nawet najbardziej kapitalistyczne i liberalne
państwo nie ma lepszego sojusznika niż
spółdzie1czość!
Tozbójnickieustawodawstwo. W Polsce wszystko jest postawione na głowie.
Z różnych względów tzw. patrioci postanowili wymazać spółdzielczość z mapy gospodarczej III Rzeczpospolitej.
Głoszą więc, że jest ona reliktem postkomunistycznym (a przecież początki
spółdzielczości w Polsce to 1816 rok,
a jej twórca był ksiądz filozof Stanisław
Staszic w Rzeczy – pospolitej wybitny
działacz obozu reform i rzecznik interesu mieszczan oraz niedoli chłopów, był
prekursorem spółdzielczości), że stoi
na przeszkodzie demokratycznych przeobrażeń państwa, że jest skostniała, że
spółdzielcy nie mają wpływu na losy
własnego majątku itp. Liczą na to, że
nikt nie odgadnie, że tak naprawdę stawką tej nikczemnej gry jest zagarnięcie
i rozgrabienie olbrzymiego majątku spółdzielczego.
4

Dlatego „zgrzytają zębami”, gdy nawet najbardziej zatwardziali liberałowie
i konserwatyści przyznają, że spółdzielczość jest jednym z najważniejszych elemen tów go spo dar ki ka pi ta li stycz nej,
w tym wolnorynkowej.
Likwidowanie kolejnymi ustawami
spółdzielczego prawa do lokalu spowodowało, że praktycznie młody człowiek
przestał mieć realną możliwość nabycia
miesz ka nia na moż li wych dla nie go
do spełnienia warunkach ekonomicznych.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali mogłoby pomóc w tworzeniu dogodnych warunków dla młodych ludzi
do nabycia mieszkania, a co najważniejsze dawałoby możliwość spłaty zaciągniętych kredytów na dogodnych warunkach. Kredyty na takie mieszkania byłyby
zaciągane za poręczeniem spółdzielni
mieszkaniowych pod zastaw budowanego mieszkania. I to spółdzielnia byłaby
z jednej strony odpowiedzialna za ich
spłacanie, zaś z drugiej wspomagałaby
na różne sposoby zadłużonych w banku
spółdzielców Byłoby to możliwe, gdyż
spółdzielnia rozliczałaby się z bankiem
w imieniu wszystkich kredytobiorców.
Przykładowo: przyszły właściciel mieszkania mógłby na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią wpłacić 30% optymalnie 40% kosztu budowy mieszkań ze
środków własnych, a pozostałą część sfinansowałaby spółdzielnia z kredytu bankowego, którego ratę przyszły mieszkaniec płaciłby w bieżącej opłacie z tytułu
użytkowania mieszkania.
Dawałoby to między innymi szansę
przetrwania posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali w trudnych sytuacjach losowych i życiowych
bez utraty „dachu nad głową”. Komu to
przeszkadzało? Komu zależało na tym,
aby zamknąć przed młodymi pokoleniami wstępującymi w dorosłe życie tę drogę do zdobycia mieszkania?
Przez wiele lat politycy i media wysługujące się lobby deweloperskiemu oraz
tzw. patriotom marzącym o rozgrabieniu
majątku spółdzielczego i innym grupom
interesu robiły prostym ludziom „przysłowiową wodę z mózgu”
POD WSPÓLNYM DACHEM

Skutki społeczne, demograficzne i gospodarcze dla państwa uderzenia w spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali są
przerażające. Przede wszystkim miliony
młodych ludzi nie mających żadnych perspektyw na zdobycie własnego kąta wybrało i wybiera emigrację. Społeczeństwo zaczyna się gwałtownie starzeć.
Wiele wskazuje na to, że za tym posunięciem stały doraźne interesy budujących drogo i za gotówkę wnoszona przez
przyszłych mieszkańców. Krótko mówiąc chodziło o to, aby oczekujących
w spółdzielniach na własne ,,M” skierować na ich oferty. Jest moc przesłanek
potwierdzających, że właśnie dlatego ich
lobby najbardziej nalegało na zmiany
prawa w tym kierunku. Jeśli naprawdę
tak było, to dla napełnienia kieszeni nielicznych, poświęcono, posługując się
kłamstwami i fałszywymi wobec spółdzielczości oskarżeniami, nie tylko miliony maluczkich, ale przede wszystkim
żywotne interesy państwa.
Obecnie młody człowiek nie ma zapewnionego mieszkania, a często i pracy jako podstawowego warunku rozwoju rodziny. O tym, że rządzący Polską,
stosując zbójeckie zasady, popełnili błąd
wydając walkę spółdzielczemu lokatorskiemu prawu do lokalu najlepiej świadczy 50 tysięcy mieszkań w Polsce stojących pustych. Potencjalni ich nabywcy,
młode polskie rodziny nie mają szansy
na otrzymanie kredytów od banków, by
je zasiedlić. Zdaje się z tego sprawę
coraz więcej osób w państwie. A tych
którzy doprowadzili do zniszczenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu powinno to przerazić nie na żarty.
Wcześniej czy później społeczeństwo
tj. każdy z nas powinien wystawić im
rachunek.
Mam nadzieję, że obecnie pracujący
posłowie nad nowymi projektami ustaw
dla spółdzielń wezmą i ten aspekt pod uwagę i przestaną się oburzać na spółdzielczość, gdyż przewrócenie lokatorskiego
prawa do lokalu nie tylko będzie krokiem milowym do wejścia w posiadanie
własnego „M”, ale również przyczyną
wzrostu gospodarczego.
Marzec 2013 r.

Śmieciowa rewolucja
czy katastrofa?
To, co w okresie ostatnich kilku miesięcy towarzyszy wdrażaniu w życie
nowego ładu w zakresie gospodarowania odpadami zarówno w skali kraju,
gmin i naszego spółdzielczego podwórka, to zobowiązuje do potraktowania
tego tematu jako priorytetowego, a nawet można powiedzieć dyżurującego
w nadchodzącym okresie. Zresztą podobnie traktuje tę kwestię codzienna prasa i inne publikatory.
Ustawowo to władze gminy są odpowiedzialne za prawidłowe przygotowanie i wprowadzenie nowego systemu utrzymania czystości oraz ustalania
i pobierania opłat z tego tytułu. Opłata
za gromadzenie, wywóz i utylizację
śmieci została podniesiona do rangi
podatku, powszechnie nazywanego „podatkiem śmieciowym''. Gmina wraz
z no wym obo wiąz kiem otrzy ma ła
uprawnienia organu podatkowego. Z tej
racji to gmina ustala zasady, stawki
opłaty, wybiera przedsiębiorstwo odbierające odpady w drodze przetargu,
gromadzi przychody wobec tego powinna ponosić wszystkie koszty z tym
związane. W szczególności to gmina,
posiadająca przecież służby zajmujące
się ewidencją i ruchem ludności, we
współpracy z innymi organami podatkowymi, powinna ustalić liczbę i personalia zobowiązanych podatników.
Przypomnieć tu bowiem należy, że podatek ma charakter spersonalizowanego świadczenia na rzecz gminy tzn. że
podatnikami są indywidualne i konkretne osoby fizyczne i prawne.
Tymczasem już na tym etapie zaczyna się przerzucanie odpowiedzialności
na zarządców nieruchomości wielolokalowych, którzy mają – pod groźbą
sankcji – złożyć oświadczenia o liczbie podatników zobowiązanych do ponoszenia opłat oraz zobowiązanie do
gromadzenia odpadów w sposób segregowany.
Cie ka we, któ ry z przed sta wi cie li
władz, gmin, miałby odwagę złożyć
takie oświadczenie, jakie z oczywistych względów może każdego dnia
być niezgodne ze stanem faktycznym,
a deklarowanie ma miejsce z góry no
i opłaty też jak np. w gminie Pszów.
Marzec 2013 r.

Może ktoś zna sposób jak pod odpowiedzialnością karno – skarbową ustalić i zadeklarować np. w miesiącu marcu liczbę podatników, a jaka będzie
faktycznie w dniu 1 lipca w chwili wnoszenia opłat.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że ze względu choćby wygasającego obowiązku
meldunkowego zarządca nie jest wyposażony w instrumenty prawno –administracyjne lub inne narzędzia konieczne do tego, aby wykonać w pełni
ten obowiązek. Kolejny krok to konieczność stałego, ciągłego raportowania – poprzez deklaracje o zmieniającej się liczbie osób.
Dalej przerzuca się na zarządców
obowiązek zbierania i odprowadzania
tej opłaty do kas gminy. Przy czym dalej nie jest jasne, kto ma zapłacić gminie za osoby zalegające w opłatach
z tytułu użytkowania mieszkania. W tym
miejscu należy wspomnieć, że nie ma
w projektach uchwał Rady Miasta rozwiązania problemu potrzeby wsparcia
dla rodzin wielodzietnych, które nowy
ciężar odczują najbardziej.
Przejdźmy do kosztów, które w proponowanej wysokości przykładowo
w gminie Pszów wyniosą: 11 zł od osoby, która zadeklaruje selektywną zbiórkę śmieci lub 22 zł, w przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów bez
segregacji, co jest bardziej prawdopodobne w świetle zaostrzonych zapisów podjętych uchwał.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Oznacza to wzrostopłat o około 67%
lub 234% w stosunku do obecnie ponoszonych kosztów
Z tegopowoduzgłaszamystanowczy sprzeciw wobec tak ogromnego
nieu zas adn ion eg o wzros tu opłat
i w tak znacznym stopniu przerzucania głównych ciężarów finansowych i org an iz ac yjn o-prawn ych
na barki niezamożnych mieszkańcówwielolokalowychbudynkówspółdzielczych!
W projekcie uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania oraz wysokości
opłaty brak jest załączonego uzasadnienia zawierającego kalkulację proponowanych stawek, stąd na podstawie ogólnych informacji domyślać się należy, że
wysokie opłaty wynikają z poszerzenia
zakresu usługi odbioru odpadów o ich
utylizację, i to w znacznie większym zakresie niż dzieje się to obecnie, a do czego niezbędne są bardzo kosztowne
instalacje. Prawdopodobnie kolejnym uzasadnieniem jest potrzeba zgromadzenia
środków na posprzątanie „dzikich wysypisk”. Takie konieczności są zrozumiałe,
ale niezrozumiałe jest zastosowanie szokowe wywindowanie stawek. Ponadto
wśród celów zasadniczych nowego systemu jest objęcie obowiązkiem opłat 100%
osób fizycznych i prawnych wytwarzających śmieci. a to oznacza, że z tytułu objęcia tym obowiązkiem o ponad 30%
więcej podmiotów wpływy na pokrycie
kosztów zagospodarowania odpadów
5

wzrosnąo blisko 30%,natomiastśmieci
nieprzybędzie w aż takiej skali.
Do tąd dość po wszech nie śmie ci
w przestrzeniach wysoko zurbanizowanych „podrzucane” są do pojemników
ustawionych dla obsługi budynków wielolokalowych, a więc w znacznej części odbierane i wywożone na koszt płatników użytkujących lokale w budynkach
wielolokalowych.
Już obecnie to właśnie spółdzielcy
obciążeni są nieproporcjonalnie wyższymi kosztami gromadzenia wywozu
odpadów komunalnych, płacąc także
za podrzucane im śmieci. A przecież
ponieśliśmy i nadal ponosimy bardzo
wysokie koszty organizacji miejsc odbioru odpadów na własny koszt i na własnym gruncie, budując tzw. boksy śmieciowe, zabezpieczając je oraz utrzymując
w należytym stanie technicznym. Miejsca te pozwalają gromadzić śmieci pochodzące z kilkudziesięciu, a nawet
kilkuset gospodarstw domowych, a to
oznacza niższe koszty odbioru tych
śmieci. Oczekiwać należy zatem zasto so wa nia niż szych sta wek opłat
na podstawie zapisów zmiany już przyjętych do jeszcze nie wchodzącej w życie ustawy.
W naszej ocenie osiedla Spółdzielni
Miesz ka nio wej „ROW” speł nia ją
wszystkie ustawowe warunki dla uznania ich za wysoko zurbanizowane, zagęszczone sektory, posiadające miejsca składowania odpadów, najczęściej
wyposażonych w boksy dla kontenerów i pojemników na śmieci, umożliwiając tańszą obsługę przez jednego
przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Trzeba tylko rzetelnego, zgodnego
z pra wem i sta nem fak tycz nym
(uwzględniającym prawdziwe koszty – więc zróżnicowane ze względu
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na specyfikę rejonów zamieszkiwania)
uchwaleniem odpowiednich decyzji.
Nikt bowiem nie kwestionuje faktu, że
taniej jest odbierać śmieci z naszych
osiedli niż np. z rejonów o rzadszej zabudowie jednorodzinnej lub kilkumieszkaniowej.
Choć wysokość stawki opłat jest kwestia zasadniczą, to jednak nie tylko jej
wysokość dramatycznie może zrujnować budżety domowe. Kolejnym „gwoździem” są zawarte zapisy w uchwale
np. gminy Pszów zgodnie z którymi
właściciele mają wnosić opłaty za kwartał z „góry” do 15-stego pierwszego
miesiąca rozpoczętego kwartału. Pytanie nasuwa się jedno: jak i skąd mamy
zgromadzić tak wielkie potrzebne środki finansowe, kiedy zgodnie z prawem
od mieszkańców można pobierać opłaty za mieszkania miesięcznie, a które
płatne są do 20 dnia rozpoczętego miesiąca?! O tym ani ustawodawca ani
radni Pszowa nie myślą.
Niestety to nie koniec listy ciężarów
„przerzucanych” na barki mieszkańców. Obecnie utrzymanie pojemników
i kontenerów na śmieci w należytym
stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym (już wliczone w stawki opłaty ponoszonej na rzecz przedsiębiorstwa, co jest zrozumiałe i logiczne) jest
po stronie tego przedsiębiorstwa,
poniewż jest ono ich wlaścicielem oraz
posiada specjalistyczny serwis do ich
obsługi. W podjętych uchwałach ciężary z tym związane przenosi się na właściciela nieruchomości, a to oznacza
dodatkowe koszty poza opłatami podstawowymi.
Kolejnym źródłem kosztów będzie
prak tycz nie nie moż li we spro sta nie
proponowanym warunkom selektywnej zbiórki odpadów. Pożądany i po-
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pularyzowany przez nas od lat selektywny sposób zbiórki odpadów może
okazać się trudny do wykonania wobec jego oczywistej anonimowości
w indywidualnym stosowaniu. Prawo
oceny czy też uznania dokonanej zbiórki za selektywną bądź mieszaną oddaje się w ręce odbierającego odpady, któ ry z isto ty rze czy bę dzie
zainteresowany uznaniem zebranych
śmieci za zmieszane ponieważ korzystniej dla niego jest otrzymać proporcjonalnie wyższą opłatę za odpady niesegregowane.
Ajakustalanoopłatyza gospodarow an ie odp ad am i kom un aln ym i
w gminachw którychsązasobymieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW.
WODZISŁAWŚLąSKI
Podczas grudniowej sesji radni Rady
Miejskiej uchwalili metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawkę tej opłaty oraz termin,
częstotliwość i tryb jej uiszczenia. Ustalony został także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składać będą
właściciele nieruchomości zamieszkiwanej przez mieszkańców.
Wiadomo już, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wodzisławiu Śląskim będzie ustalana zgodnie z liczbą mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość.
Uznano, że wybór metody w oparciu
o liczbę mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość jest najbardziej racjonalnym z punktu widzenia możliwości weryfikowania danych. Spośród
metod dopuszczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku metoda ta
uznawana jest także najbardziej akceptowaną społecznie.
Stawki podstawowych opłat za gospodarowanie odpadami są dwie. W przypadku selektywnego gospodarowania
odpadami zostanie naliczona opłata
w wysokości 10,30 zł od osoby. Jeśli
śmieci nie będą segregowane, zapłacimy 14 zł miesięcznie od mieszkańca.
Ustalono terminy, w których Spółdzielnia jest zobowiązana do uiszczania miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2013
roku pierwszą opłatę za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień spółdzielnia
powinna uiścić do 15 października.
W tym roku spółdzielnia po raz pierwszy złoży deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami koMarzec 2013 r.

munalnymi. Ostateczny termin złożenia pierwszej deklaracji określono na 15
maja 2013.
RADLIN
A tak radlińscy radni zadecydowali
o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami w związku z tzw. ustawą
śmieciową. Wyniosą one 15 zł od mieszkańca za niesegregowane lub 8,50 zł,
jeśli odpady będą segregowane.
Radni rozważali na sesji pod koniec
listopada dwa warianty. Pierwszy opierał się na wyliczeniach firmy zewnętrznej, której urząd miasta zlecił wyliczenie stawek. Firma ta uznała, że optymalne
kwoty to 19 zł miesięcznie od mieszkańca lub 10,87 zł, jeśli śmieci będą segregowane. Radni wchodzący w skład
komisji do spraw społecznych oraz komisji budżetu poddali jednak w wątpliwość efekt wyliczeń i zaproponowali
drugi wariant, który zakłada 15 zł miesięcznie od mieszkańca lub 8,50 zł, jeśli odpady będą segregowane. Został
on przyjęty zdecydowaną większością
głosów.
Zdaniem radnych wyliczenia firmy
zewnętrznej nie były trafione, ponieważ

do obliczeń wzięto nieodpowiednie dane, na przykład liczbę mieszkańców Radlina. Stwierdzili też, że przyjęty do wyliczeń współczynnik produkowanych
na mieszkańca śmieci jest za wysoki.

kańców w miesiącu lipcu bieżącego roku jednorazowo za cały kwartał, co
w przypadku odpadów segregowanych
wynosiłoby 11 zł od osoby x 3 m-ce
= 33 zł, a w przypadku gromadzenia
odpadów niesegregowanych 22 zł od
osoby x 3 m-ce = 66 zł od mieszkańca.
To z pewnością najbardziej odczują rodziny wielodzietne i te najsłabsze finansowo. Bo przykładowo dla rodziny
czte ro oso bo wej opła ta ta wy nie sie
4 osoby x 22 zł x 3 m-ce = 264 zł i jest
to bardzo znaczna kwota. Szkoda tylko, że ratowanie budżetu miasta jest
ważniejsze od ich mieszkańców. Dlatego też w tej sprawie Zarząd Spółdzielni
wystosował pismo do radnych miasta
Pszowa i burmistrza zwracając w nim
uwagę na bardzo niekorzystne zapisy
dla mieszkańców jak przyjęte wysokości stawek i płatności z „góry” za cały
kwartał.
RyDuŁTOWy

PSZÓW
Jako pierwsze miasto w naszym regionie podjęło się wyboru stawki za odpady w związku z nową tzw. ustawą
śmieciową. I stawki te ustalono w wysokości 11 zł od osoby w przypadku
odpadów segregowanych i 22 zł od osoby, gdzie odpady nie będą segregowane. Są to najwyższe stawki wśród
wszystkich gmin ościennych. Na sesji
Rady Miasta 24 października 2012 r.
rozważano trzy warianty naliczania
opłat: od zużycia wody, od zużycia
wody z zastosowaniem podlicznika,
albo od liczby mieszkańców. Ostatecznie większość radnych za najbardziej sprawiedliwą uznała metodę naliczania opłaty od liczby mieszkańców.
Rada Miasta Pszów jako jedyna podjęła też uchwałę, że należy wnosić opłatę „z góry” do 15 dnia pierwszego miesiąca rozpoczętego kwartału. To znaczy,
że należałoby pobrać opłatę od miesz-

W Gminie Rydułtowy przyjęto, iż
opłaty będą wnoszone od ilości osób
zamieszkałych w wysokości 10 zł od osoby za odpady segregowane i 17 zł od
oso by za od pa dy nie se gre go wa ne.
W przypadku wywozu odpadów komunalnych wysegregowanych takich
jak papier, metale, szkło, tworzywa
i opa ko wa nia wywóz nastąpi nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
a odpady zmieszane dwa razy w tygodniu.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanebędąkwartalnie:
• za I kwartał do 20 marca danego roku,
• za II kwartał do 20 czerwca,
• za III kwartał do 20 września,
• za IV kwartał do 20 grudnia.
W związku z tym, że system wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.,
pierwszą opłatę spółdzielnia musi wpłacić do 20 września 2013 r.

Wandal ukarany
Dzięki zgodzie sądu możemy z imienia i nazwiska
przedstawić wandala, który niszczył w bezmyślny sposób nasze wspólne mienie.
26-letni Mateusz Górecki w nocy z 5 na 6 sierpnia 2011 roku zniszczył parę drzwi powodując szkody w wysokości prawie 4 tys. zł. Ujęty przez policję
stanął przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu ŚląMarzec 2013 r.

skim, który skazał go na 8 miesięcy pozbawienia
wol no ści, wa run ko wo za wie sza jąc ka rę na okres
2 lat. Oskarżony musi również zapłacić Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW oraz poszkodowanej lokatorce
za poniesione szkody.
Sąd orzekł również trzykrotne podanie do publicznej
wiadomości w naszej gazecie sentencji wyroku.
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KaZiMieRZ cichy PaSjOnuje Się PRZeSZłOścią Z Myślą O PRZySZłOści

HEROLD WODZIS
T

acy ludzie jak pan Kazimierz Cichy są skarbem nie do przecenienia I nie jest w tym stwierdzeniu nic
z przesady. Jego zainteresowania, pomysłowość, innowacyjność, bogata działalność i niespożyta energia jest niezwykle pożyteczna dla Wodzisławia
i okolic. To on jest tą arką przenoszącą
bogate, fascynujące dzieje Ziemi Wodzisławskiej we współczesność, tą skomercjalizowaną, kolorową lecz wypraną z głębszych przemyśleń i wartości
teraźniejszość. Jednocześnie jego umiłowanie przyrody, działania na rzecz
harmonijnego współistnienia z otaczającym nas środowiskiem jest czymś
niezmiernie cennym. Spotkania z takimi ludźmi są bardzo potrzebne i dają
człowiekowi energię, pozwalającą pozytywnie patrzeć na świat.
Jak to wszystko się zaczęło? Siedzimy z panem Kazimierzem w galerii
„Art Wladislavia” na wodzisławskim
Rynku i w atmosferze kultu dla przeszłości, która tu widoczna jest na każdym kroku, wspominamy.
– Wszystko zaczęło się na początku
lat 90 po odzyskaniu przez Polskę suwerenności – opowiada pan Kazimierz. – To wtedy zacząłem się na serio interesować historią ziemi, na której
żyję.
Czas był odpowiedni, wichry historii wiały wreszcie we właściwym kierunku i pan Kazimierz, jak statek nabierając te ożywcze podmuchy w żagle,
ruszył w swą fascynującą podróż.
Wskrzeszenie w 1991 roku Towarzystwa Ziemie Wodzisławskiej, którym
kieruje nieprzerwanie od samego początku i wydawaniu „Herolda Wodzisławskiego”, którego pierwszy numer
ukazał się w marcu 1991 roku, było
początkiem tej niezwykłej przygody.
Być może dla wielu dość zaskakującej, bo Kazimierz Cichy nie jest przecież historykiem. Z zawodu jest techni kiem gór ni czym, po sia da ją cym
wyższe wykształcenie ekonomiczne.
Pracował na rożnych stanowiskach
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Spotkaniaz takimiludźmijakpanKazimierzpozwalającąpozytywniepatrzećna świat

KazimierzCichyprzed stworzonąprzezniegogalerią„ArtWladislavia”
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Marzec 2013 r.

SŁAWSkIEJ ZIEMI
w kopalnictwie węgla, służbach hydrogeologicznych, administracji terenowej i samorządowej jako Naczelnik
Wydziału Ekologii UM w Wodzisławiu Śląskim. W 2007 roku przeszedł
na emeryturę. Mieszka w Radlinie,
w wolnych chwilach uwielbia pracować w swoim ogrodzie i chyba jest
szczęśliwy.
Lista osiągnięć Kazimierza Cichego związanych z jego zainteresowaniami i pasjami jest przebogata i nawet trudna do ogarnięcia dla kogoś
z zewnątrz. Pokuśmy się o napisaniu
tu o tych najważniejszych dokonaniach, do których na pewno należy
zaliczyć utworzenie galerii „Art Wladislavia” na wodzisławskim Rynku,
odbudowę Baszty Rycerskiej na Grodzisku, wykonanie obiektów nowej
architektury miejskiej m.in. 4 rzeźb
postaci związanych z historią Wodzisławia na Rynku oraz zegara słonecznego.
Wykonanie obelisku w miejscu wyznaczającym 50 równoleżnik przechodzący przez miasto.
Trzeba również wspomnieć o inicjatywie stworzenia kompozycji ekologicznej w Parku Miejskim, pomyśle utworzenia Klubu Ekologicznego
oraz organizacja Jarmarku Franciszkańskiego.
Nie do przecenienia jest również jego pasja trafienia ze swym przekazem
do młodego pokolenia. Jest inicjatorem spotkań z młodzieżą i zaszczepianiu młodym przez różnego rodzaju impre zy za rów no mi ło ści do ma łej
ojczyzny jak i uwrażliwienia na problemy ekologii, ochrony przyrody.
Oczywiście jego zasługą jest wydawanie „Herolda Wodzisławskiego”,
bardzo ciekawego i unikatowego pisma, które obecnie jest kwartalnikiem
Pan Kazimierz jest również autorem wielu pożytecznym bardzo starannie wydanych publikacji wśród
nich znajdują się tak cenne i poszukiwane pozycje jak: „Wodzisław ŚląMarzec 2013 r.

Zegarsłonecznycieszyokona wodzisławskimrynku

ski – nasze miasto i „Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej”.
Co raz pan Kazimierz i jego współpracownicy zaskakują nas nowymi
pomysłami. W zeszłym roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej w Wodzisławiu Śląskim,
kierowane przez Prezesa Kazimierza
Cichego, było inicjatorem ustawienia
na wodzisławskim staromiejskim Rynku repliki bramy powitalnej z 1922.
Była to jedna z kilku bram jakie zbuPOD WSPÓLNYM DACHEM

dowano na przyjęcie Wojska Polskiego, które wkroczyło do Wodzisławia
we wtorek, 4 lipca 1922 roku. Oryginalna brama z roku 1922 była zbudowana z brył węgla pochodzącego z pobliskiej kopalni „Ema” W Radlinie
(obecnie kopalnia „Marcel”). Została
ona ustawiona na Rynku u wylotu
obecnej ulicy Księżnej Konstancji
(wtedy ul. Raciborska).
dokończenie na str. 12
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Od 19 marca analogowa tV do lamusa

Telewizja cyfrowa
– nie ma się czego obawiać!
19 marca br. w Wodzisławiu Śląskim,
Rydułtowach, Pszowie i okolicach został
wyłączony sygnał telewizji analogowej,
tym samym pożegnaliśmy bezpowrotnie
telewizję, którą znaliśmy od dziesiątków
lat. By ło to wy da rze nie hi sto rycz ne
i prze ło mo we, ale czy trze ba się go
obawiać?
Z telewizją analogową znaliśmy się
„od dziecka”, czyli tak naprawdę od przełomu lat 50/60 ubiegłego wieku, kiedy to pojawiła się ona w Polsce. Jednak jej
czas właśnie mija. 31 lipca 2013 roku
w całym kraju telewizja cyfrowa zastąpi w pełni tradycyjną telewizję analogową. Widzowie w Polsce już teraz
jedynie za cenę abonamentu telewizyjnego, bez dodatkowych umów
i opłat mają dostęp do kilkunastu kanałów cyfrowej jakości, a ich liczba
ciągle rośnie, w tym celu konieczne
jest tylko posiadanie telewizora cyfrowego, lub do tradycyjnego telewizora analogowego dokupienie odpowiedniego urządzenia umożliwiającego
odbiór sygnału cyfrowego (tuner DVB-T/dekoder STB)
Na początek wyjaśnijmy sobie czym
jest telewizja cyfrowa i dlaczego jest
wprowadzana?
Telewizja cyfrowa to nowoczesny,
odmienny całkowicie od poprzedniego sposób przekazywania obrazu
i dźwięku, dzięki któremu odbiorowi otrzymają znacznie bogatszą ofertę programową. W miejsce kilku
programów analogowych dostępnych jest
lub będzie kilkanaście programów cyfrowych o nieporównanie lepszej jakości obrazu i dźwięku. Część programów będzie
można oglądać w wysokiej rozdzielczości
(HDTV – High Definition Television), jeśli nadawca udostępnia taką możliwość,
będzie można korzystać z audiodeskrypcji
lub języka migowego dla osób niepełnosprawnych. Będzie także dostęp do programu telewizyjnego na monitorze komputera.
W przyszłości telewizja cyfrowa da nam
możliwość zmiany ścieżki dźwiękowej
(zmiana języka) i uruchomienia napisów,
dostęp do usługi wideo na życzenie – czyli
do wypożyczalni filmów bez wychodzenia
z domu.
Cyfrowa oferta już dziś jest bardzo duża
i obejmuje programy:
– w multipleksie MUX-1: TVP1, TVP2,
TVP Info, Eska TV, TTV, Polo TV, ATM
Rozrywka TV;
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– w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat
Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, TV4,
TV6;
– w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2,
TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia.
Zalet telewizji cyfrowej jak widać jest
bardzo dużo, czy jednak powinniśmy się
obawiać nowej technologii.
NIE. Jest to bowiem kolejny krok postępu
technologicznego, który z pewnością wiąże
się z niepewnością, czy nawet początkowo

z niechęcią ze względu na niedogodności
związane z jej odbiorem. Jednakże, gdy zastosujemy się do zaleceń proponowanych
przez fachowców i podmioty zajmujące się
obsługą telewizyjną problemy powinniśmy
ominąć.
Informujemy Państwa, że bez jakichkolwiek problemów z odbiorem programów
naziemnej telewizji cyfrowej nie będą mieli
abonenci tzw. „kablówek” funkcjonujących
na naszych osiedlach. Dla Państwa zrobiliśmy rozeznanie i propozycje ofert, z których jednoznacznie wynika, iż operatorzy
kablówek mają obowiązek dostarczania programów naziemnej telewizji cy fro wej
do wszystkich swoich klientów – bez względu na rodzaj posiadanego tzw. pakietu. Abonenci telewizji kablowej posiadający odbiorniki telewizyjne starego typu, nawet nie
zauważą momentu wprowadzenia cyfryzacji, ponieważ analogowy sygnał telewizyjny dostarczany przez operatorów telewizji
kablowej nie zostanie odłączony. Nie bęPOD WSPÓLNYM DACHEM

dzie potrzebna wymiana telewizora, ani też
instalacja jakichkolwiek dodatkowych urządzeń czy dekoderów. Cyfryzacja telewizji
naziemnej nic nie zmienia w aktualnych
usługach kablowych w przypadku, kiedy
abonent zdecyduje się korzystać nadal z sygnału analogowego. W celu zwiększenia
komfortu oglądania telewizyjnych programów w jakości cyfrowej to Państwo zadecydują kiedy zamierzają wymienić swój dotychczasowy odbiornik telewizyjny, czy też
dokupić jedynie dekoder do odbioru
telewizji cyfrowej.
Z uwagi na fakt, iż głównym operatorem dostarczającym usługi telewizyjne w naszej spółdzielni jest
UPC, dowiedzieliśmy się, że osoby
płacące za podstawowy pakiet telewizyjny przy opłatach czynszowych
w żaden sposób nie odczują niedogodności z tytułu wprowadzenia nowej telewizji cyfrowej. Analogowy
sygnał telewizyjny i cyfrowy dostarczany będzie jak dotychczas zostanie niezależnie od ogólnopolskiego sygnału naziemnego. Dzięki temu
odbiorcy, zarówno telewizji cyfrowej, jak i analogowej, nadal będą
mogli korzystać z posiadanych usług.
Należy również dodać, że do dalszego korzystania z telewizji analogowej nie trzeba kupować nowego
telewizora ani dekodera.
To samo dotyczy abonentów płatnych platform satelitarnych i sieci
kablowych, którzy już teraz odbierają cyfrowy sygnał.
Jeśli chodzi o osoby korzystające z indywidualnego odbioru telewizyjnego to zmianą technologii nadawania sygnału naziemnej telewizji nie muszą przejmować się
osoby, które posiadają już nowoczesne odbiorniki telewizyjne z dekoderem DVB-T
typu MPEG-4.
Natomiast niedogodności mogą mieć posiadacze starszego typu odbiorników nie
korzystający z usług telewizji kablowej.
Po 19 marca, jeśli nie poczynią zmian w swoim sprzęcie telewizyjnym lub nie nabędą
dekoderu DVB-T MPEG-4 czyli zewnętrznej przystawki do telewizora (tzw. set-top-box) ich odbiorniki przestaną odbierać sygnał telewizyjny.
W ramach informacyjnych oznacza to, że
odbiór sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, nie musi koniecznie wiązać się z zakupem nowego telewizora, wystarczy przystawka (set-top-box), której ceny wahają się
obecnie między 80 a 100 zł.
Marzec 2013 r.

W tym momencie zwracamy Państwu
uwagę na fakt pojawienia się na naszych zasobach (o czym dowiedzieliśmy się od mieszkańców) akwizytorów proponujących usługi telewizyjne czy dekodery do odbioru
telewizji cyfrowej w bardzo wysokich cenach, a do tego powołujących się na uzgodnienia z naszą spółdzielnię, która nie ma
z tymi osobami, ani firmami nic wspólnego.
Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji zakupowych proponowanych przez domokrążców, gdyż mogą one niekorzystnie
wpłynąć na Państwa budżety domowe. Warto najpierw sprawdzić w głównych siedzibach firmy, czy aby na pewno mamy do czynienia z akwizytorem, przedstawicielem
firmy, czy tylko ze zwykłymi oszustami.
DLA ZAINTERESOWANYCH – jak
sprawdzić, czy nie musimy kupować nowego telewizora oraz jaka przystawka jest dla
posiadanego odbiornika niezbędna?
Jeśli posiadamy odbiornik starszego typu, pozbawiony wbudowanego dekodera
DVB-T MPEG4 sprawdźmy dokładnie, jakie gniazda wejściowe posiada i poinformujmy o nich sprzedawcę przystawki. Jeśli
nie wiemy, jakie nazwy mają złącza – narysujmy je sobie na kartce przed pójściem
do sklepu. Uwaga – do większości odbiorników analogowych MOŻNA PODŁĄCZYĆ
ODPOWIEDNIĄ PRZYSTAWKĘ do odbioru telewizji cyfrowej. Planując zakup należy pamiętać o poniższych parametrach,
które radzimy zanotować wybierając się
do sklepu. Dzięki temu unikniemy sytuacji,
w której sprzedawca zaproponuje nam „bardzo tani”, ale nie spełniający wymogów telewizor czy przystawkę.
Oto wymagane polskimi przepisami parametry urządzenia:
• dla sygnału wizji obsługa formatu: SDTV
i HDTV kodowanych w systemie MPEG-4
część 10 (dokładniej H. 264/AVC);
• dla sygnału fonii obsługa formatów: od mono, poprzez stereo albo dwa oddzielne kanały
mono, kodowanych w systemie MPEG-2
Warstwa II, aż do dźwięku dookólnego 5.1.
kodowanego w systemie AC-3 (Dolby Digital) oraz E-AC-3 (Dolby Digital Plus).
Jeśli już posiadamy kupiony wcześniej
telewizor bądź przystawkę, który obsługuje
tylko starszy standard kompresji obrazu
MPEG-2, możliwe jest dokupienie tzw. modułu CI, który służy do zamiany sygnału
zakodowanego w standardzie MPEG-4
do MPEG-2 (koszt około 150-200 zł). Posiadany sprzęt (telewizor lub przystawka)
musi jednak być wyposażony w gniazdo CI.
Uwaga – nie wszystkie moduły CI współpracują ze wszystkimi rodzajami przystawek, dlatego przed zakupem należy się skon-

sultować ze sprzedawcą opisując szczegółowo posiadane już urządzenie. Żaden moduł nie obsługuje HDTV więc kupienie modułu nadal nie rozwiązuje problemu oglądania
wszystkich programów (niektóre będą tylko w HD). Moduł nie pomoże też odebrać
E-AC3 jeśli telewizor go nie obsługuje. Odbiornik z modułem nadal nie będzie zgodny
z wymaganiami krajowymi.
Jeśli posiadamy komputer i chcemy na nim
oglądać telewizję, mamy możliwość dokupienia modułu odbiornika telewizji cyfrowej podłączanego np. przez port USB,
złącze ExpressCard lub PCI-E (koszt około 80-150 zł).
Mając już rozwiązany problem telewizora pomyśleć trzeba również o antenie.
Generalna zasada dotycząca anteny jest
następująca: jeżeli obecna antena pozwala
na dobry odbiór telewizji analogowej, powinna odbierać poprawnie także telewizję
cyfrową. Sygnał cyfrowy jest bowiem najczęściej nadawany w tym samym paśmie
co dotychczasowy analogowy.
Co więcej, jego specyfika pozwala na odbiór programów przy użyciu mniejszych
i bardziej przenośnych anten. Dlatego odbiór w pobliżu stacji nadawczych (lista stacji nadaw czych do stęp na na stro nie
http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t) powinien być możliwy przy użyciu prostszych anten pokojowych (najlepiej aby była to antena panelowa,
ew. teleskopowa – ale uwaga, nie zawsze
taka antena poradzi sobie z odbiorem, a już
na pewno nie zapewni go nam zwykły kawałek drutu).
Najlepsza będzie jednak zamontowana przez specjalistę antena zewnętrzna, wieloelementowa, bez wzmacniacza.

Proces zmiany sposobu nadawania TV z analogowego
na cyfrowystałsięw całymkrajuokazjąłatwegozarobku
dlarożnegorodzajunaciągaczy.Oferująoniproduktynajczęściej starszym osobom, które nie znają jeszcze zasad
wprowadzeniaodbiorucyfrowejTV,w dodatkuproponują
usługi na starych odbiornikach za horrendalne sumy. Nie
dajmy się oszukać. Jeżeli mają Państwo wątpliwości nie
Marzec 2013 r.

Jeśli już teraz mamy problemy z odbiorem telewizji analogowej (widać tzw. śnieżenie, rozdzielanie się obrazu, problemy
z fonią) – cyfrowa jej wersja też może nie
działać bez zarzutu.
Przyczyny problemów z odbiorem mogą
być różne. Posiadana antena pokojowa nie
odbiera wystarczająco dobrze sygnału (wtedy warto rozważyć zakup i montaż anteny
zewnętrznej), zewnętrzna antena jest uszkodzona lub źle ustawiona, nie działa zasilacz
antenowy, złamał się kabel.
Uwaga – w przypadku montażu anteny
zewnętrznej powinno się wezwać specjalistę!
Gdy zdecydowaliśmy się na zakup nowego telewizora, sytuacja wygląda tak samo,
jak w przypadku telewizji analogowej. Po prostu uruchamiamy wyszukiwanie programów
i telewizor sam się nastroi znajdując programy naziemnej telewizji możliwe do odbioru w danym miejscu.
Jeśli kupiliśmy przystawkę, musimy
ją – zgodnie z instrukcją obsługi – podłączyć do telewizora, a następnie uruchomić
w jej menu wyszukiwanie programów (patrz
instrukcja obsługi).
W obu przypadkach kluczowa jest nakierowanie naszej anteny na najbliższą stację
nadawczą. Aby to uczynić uruchamiamy
w urządzeniu opcję mierzenia siły sygnału
anteny (patrz instrukcja obsługi) i skierowujemy antenę w stronę nadajnika. Anteną
manipulujemy, aż uzyskamy maksymalną
jakość i moc odbioru.
Lista wszystkich naziemnych stacji nadawczych telewizji cyfrowej (DVB-T) w Polsce dostępna jest na stronie
http://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t.

podpisujcie umów bez konsultacji z pracownikami firmy
konkurencyjnej,takabysprawdzićporównać.W większościwypadków,abyodbieraćnowątelewizję,niepotrzebujemy właściwie nic robić – dostarczyciel kablowy TV już
za nas to zrobi. Jeśli jednak rzeczywiście potrzebować będziemydekoderamiejmyświadomość,żekoszttakiegourządzeniatook. 100 złi niedajmysięnabraćoszustom.
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KaZiMieRZ cichy PaSjOnuje Się PRZeSZłOścią Z Myślą O PRZySZłOści

HEROLD
WODZISŁAWSkIEJ ZIEMI
dokończenie ze str. 9

Replika tej historycznej bramy miała przypomnieć to wielkie wydarzenie sprzed prawie wieku. Do akcji
zrobienia repliki bramy włączyły się
uczennice Liceum Plastycznego, które działa w ramach II Liceum Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śląskim, a projekt zbudowania bramy
poparły władze miasta na czele z Prezydentem Mieczysławem Kiecą. Także inne instytucje, czy organizacje
sprzyjały temu ciekawemu pomysłowi. Przez kilka tygodni każdy mógł
przejść przez zbudowaną bramę, poznać krótką historię włączenia Wodzisławia do Polski, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w tej niecodziennej
budowli.
Był to doskonały pomysł upamiętnienia wydarzeń z 1922 roku, chyba
zdecydowanie najlepszy na Górnym
Śląsku.
Na koniec trzeba stwierdzić, że
działalność pana Kazimierza spotyka się z powszechnym poparciem
i uznaniem – co przecież w naszym
kraju niestety nie szanującym zwykle społeczników – jest czymś wyjątkowym i pozytywnym. Wspomnieć
trzeba, że jego działalność została
już uwieczniona w dwóch pracach
magisterskich, a w ostatnim plebiscycie na „Człowieka Roku 2012
w Wodzisławiu Śląskim i powiecie
wo dzi sław skim” or ga ni zo wa nym
przez „Dziennik Zachodni” i portal
naszemiasato. pl pan Kazimiezr zajął 2 miejsce.
Podsumowaniem jego dokonań nich
więc będzie cytat z praca magisterskiej Doroty Patas, napisanej 2 lata
temu:
Nie sposób wymienić wszystkich zasług K. Cichego, ale z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że jego
rola i znaczenie dla wodzisławian jest
ogromna. Jego inicjatywy są potężnym
wkładem w poprawę wyglądu miasta,
12

W ostatnimnumerze„HeroldaWodzisławskiego”znalazłsięciekawyartykułpoświęconyhistorii
naszejspółdzielni

promowanie lokalnego ruchu artystycznego, ochronę zabytków Ziemi Wodzisławskiej, edukacje regionalną, europejską i ekolo giczną młodego
pokolenia, pielęgnowanie historii i traPOD WSPÓLNYM DACHEM

dycji regionu. Mają wielkie znaczenie
ekologiczne dla miasta, w trosce o środowisko przyrodnicze i ogromny wpływ
na kulturę regionu i jego odbiór w innych częściach Polski.
Marzec 2013 r.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia

1924

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

of e r uje do wy na ję c ia
■ LOKALEuŻyTKOWE
WodzisławŚl.:
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 12
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43
Ul. Przemysłowa 5

pow. użytk. 92,26 m2
pow. użytk. 78,50 m2
pow. użytk. 20,77 m2

Ul. Przemysłowa 5
Ul. Przemysłowa 12
Ul. Dąbrówki 12

pow. użytk. 113,01 m2
pow. użytk. 16,40 m2
pow. użytk. 42,83 m2

Pszów:
Ul. Tytki 9

pow. użytk. 110,64 m2

Bliższychinformacjiudziela
DziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,
tel.(32) 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 ● wynajmiesz

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
Marzec 2013 r.
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Wodzisławski uniwersytet trzeciego Wieku na piątkę

Seniorzy się nie nudzą
DziałalnośćWodzisławskiegouniwersytetuTrzeciegoWiekujestniedo przecenienia.Za swojąbogatąi jakżepożytecznądziałalnośćuniwersytetzostałuhonorowanyw tymrokujednąz głównychnagródkonkursuwojewodyśląskiego„Śląskiena 5”
Stowarzyszenie „Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku” powstał w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski, Akademi Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi – wydziału zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim oraz
Stowarzyszenia „Nasz Wodzisław”. Już na samym początku
w szeregi WUTW wstąpiło 230 członków. Pierwsza, uroczysta
inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października 2007
roku. Od października 2007 rozpoczęto prowadzić wykłady
i prelekcje, warsztaty integracyjne prowadzone przez wykładowców WSHE. Były zajęcia z informatyki, lektoraty z angielskiego i niemieckiego, gimnastyka oraz Studencki Klub Filmowy. Od listopada 2007 uruchomiono zajęcia na basenie. Powstały
też koło brydżowe i koło turystyczne.
Od samego początku celami Wodzisławskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku było
– przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu osób starszych,
– upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
– aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
– poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
– ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba
zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
– angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego
ich środowiska,
– podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
Aktualnie WUTW liczy 425 członków, z których część jest członkami Spółdzielni Mieszkaniowej ROW. Oferta programowa WUTW
została poszerzona i umożliwia uczestnictwo w różnych formach
aktywności, między innymi takich jak: nauka języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, nauka obsługi komputera, wykłady, warsztaty psychologiczne, zajęcia ruchowe takie jak gimnastyka ogólnorozwojowa, nordic walking,
grupa rowerowa. Są kluby o następujących specjalnościach – turystyczny, filmowy, muzyki i teatru, brydżowy, wolontariuszy. Kluby
pracują według indywidualnych planów przyjętych na cały rok
akademicki. Prowadzone są też zajęcia z plastyki. Od roku działa
teatr pt. „Młodzi duchem”. Całoroczna praca planowana jest w miesiącu wrześniu przez Radę Programową, której przewodniczy pro-

fesor JerzySperka z Uniwersytetu Śląskiego. Na Radzie planuje
się też całoroczny kalendarz imprez integrujących słuchaczy.
Informacje o działaności Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku znaleźć można na stronie
http://www.wutw.pl/
Uniwersytet Serdecznie zaprasza do swej siedziby w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4b.
Biuro w siedzibie WUTW czynne jest:
Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 13.00
oraz 15.00 do 17.00. W piątki w godzinach od 10.00 do 13.00.

13 stycznia członkowie Wodzisławskiego UniwersytetuTrzeciego Wieku
kwestowaliz JurkiemOwsiakiem

23styczniabr.wspólniekolędującpoznawanotradycjeświątecznekrajówEuropy.
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Po razczwartywojewodaśląskiZygmuntŁukaszczykprzyznałnagrody
„Śląskiena 5”.W edycjiinspirowanejobchodamiEuropejskiegoRoku
AktywnościOsóbStarszychi SolidarnościMiędzypokoleniowejlaureatów
nagrodzonow pięciukategoriach.W tegorocznejedycji„Śląskiena 5”
szczególnie wyróżniono organizacje z Ziemi Wodzisławskiej. Statuetka
w kategoriiedukacjatrafiłado KołaGospodyńWiejskichz Radlina,które od ponad 50 lat łączy pokolenia. Natomiast w kategorii wolontariat
laureatemzostałWodzisławskiUniwersytetTrzeciegoWieku.
Ceremoniiwręczeniastatuetekodbyłasię 15marcabr.w SaliMarmurowejUrzęduWojewódzkiego.Na zdjęciu:KrystynaBarteczko–przewodniczącaKołaGospodyńWiejskichz Radlina,EwaSpas–prezesWodzisławskiegoUniwersytetuTrzeciegoWiekui wicewojewodaśląskiAndrzej
Pilot,którywręczałzaszczytnewyróżnienia.
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ADRESY
TELEFONY
WAŻNE
INFORMAcJE
ZARZąDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,
piątki 7:00 do 14:00.
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁOBSŁuGIKLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7.30-16.00;
od wtorku do czwartku 7.30-15.00
piątki 7.30-14.00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Poziomo: 1. sklepik z galanterią. 5.
podstawa w postaci trójnoga. 7. oprawa obrazu. 8. z nich pisanki lub kraszanki. 9. uroczysty strój sędziów. 10.
uczta pierwotnych chrześcijan. 13. niewielki ptak z bekasów. 17. zbliżająca
się Wielkanoc. 18. gaz wypełniający
żarówki. 19. napisana liczba. 20. frontowa elewacja budowli. 23. dwutlenek
krzemu. 26. produkt destylacji kumysu. 29. pomieszczenie. 30. muzykant. 31.
czasem wyskoczy z paleniska. 32. ładna gdy zielona na łące. 35. część zegara. 39. opust, bonifikata. 41. w budynku nad parterem. 42. arkan. 43. miara
ilości papieru. 44. duża walizka. 45.
metal występujący dość rzadko w przyrodzie.
Pionowo: 1. wymysł. 2. las iglasty
na Syberii. 3. przeplatające się pręty. 4.
po prostu dyngus w poniedziałek wielkanocny. 6. zbliżające się święta. 11. zi-

Rok
założenia
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mowe legowisko niedźwiedzia. 12. tylna część stopy. 13. pokarm dla kanarków. 14. w drzwiach. 15. tylna część
szyi. 16. z nitką. 20. figlarz. 21. odłam
wyznaniowy w obrębie danej religii. 22.
georginia. 24. poziomy ruch powietrza. 25.
przedmiot. 27. klamra spinająca mury. 28.
lutowa solenizantka. 33. stan zniszczenia. 34. rózgi. 36. zbiór map. 37. milczenie. 38. system pracy i płacy. 39. ziemia
przeznaczona pod uprawę. 40. ciasto
wielkanocne.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 14dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
GwiazdkaWigilijna.
Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: HalinaWójcik,KrystynaStanowska,JolantaKieś.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENTRuM: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 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 7.00 do 15.00;
RyDuŁTOWy: 44-280 Rydułtowy, 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. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki od 13.00
do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (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.

PODWSPÓLNyMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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kRZYŻÓWkA Z HASŁEM

1% podatku wspomóżmy organizacji pożytku publicznego

Akcja PIT 2012
Jak zwykle o tej porze zachęcamy Państwa
do przekazywania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych dla organizacji pożytku
publicznego.
Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
W przypadku przekazania części podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego,

należy podać numer KRS organizacji oraz
kwotę podatku. Można również wskazać cel
szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1%
należnego podatku.
Wykaz organizacji pożytku publicznego,
na które można przekazać 1% podatku
zamieszczony jest na stronie internetowej

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku
dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok Urząd Skarbowy
w Wodzisławiu Śląskim przypomina podatnikom o obowiązku
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2012
roku.
Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia2013 r.
Rozliczenia można dokonać na formularzach: PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Załącznikami do zeznań są: PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K,
PIT/Z, PIT/ZG
Zeznania można złożyć:
– elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego
podpisu elektronicznego korzystając ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl/ (najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
– w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul.
Głowackiego 4 na parterze w sali obsługi podatnika w dniach: ponie-

BIP Ministra Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/ oraz na portalu Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/
Wa run kiem prze ka za nia 1% po dat ku
jest:
– terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu
miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,
– zapłata podatku nie później niż w termi nie 2 m -cy od upły wu ter mi nu dla
złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca
2013 r.).

działki, środy, czwartki, piątki w godz. od 7.00 do 15.00, wtorki
w godz. od 7.00 do 18.00,
– za pośrednictwem urzędów pocztowych.
W tut. Urzędzie uruchomiono informację telefoniczną w zakresie
zasad rozliczeń rocznych: dla podatników prowadzących działalność
gospodarczą (032) 455-43-30 w. 121, dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej (032) 455-43-30 w. 174.
Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:
– od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, nie będące zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako
identyfikatorem podatkowym posługują się wyłącznie numerem
PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP,
– emeryci i renciści, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich
dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie
Skarbowym.

FUNDACJADLADZIECI„DARSERCA”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6,
tel./fax 33 828 58 39
nr konta: ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny
w Bielsku-Białej, 49 1050 1070 1000 0022 69 06 4552
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego
nr KRS 0000121785, NIP 547-19-60-481

DrodzyPaństwo,
Jako kochający rodzice robimy wszystko, co w naszej mocy,
aby zapewnić naszemu dziecku godziwe warunki rozwoju.
Jednakże leczenie, ciągła rehabilitacja, czekające Anię zabiegi
i operacje przekraczają nasze możliwości ﬁnansowe.
Ania urodzila się 25 grudnia 2004 roku w Wodzisławiu Śl. – nieprzytomna, 5 minut nie oddychała, otrzymala 2 punkty w 10punktowej skali Apgar. Dzień narodzin zakończył się pierwszym pobytem w szpitalu – Śląskiej Akademii Medycznej – Klinice
Intensywnej Terapii Dziecięcej w Zabrzu. Kolejne pobyty
w szpitalach ukazały prawdę – niedotlenienie, czterokończynowe porażenie mózgowe
w stopniu ciężkim, padaczka, dysplazja stawów biodrowych, stopa końsko-szpotawa.
Zwracamy się z prośbą o dalszą pomoc ﬁnansową w leczeniu i rehabilitacji naszej już
8-letniej córeczki Ani.
W chwili obcnej mając 8 latek nie potraﬁ siedzieć, chodzić, mowić czy nawet trzymać
w rączkach zabawki. W 2009 roku czekała Anię operacja nóżki w klinice w Poznaniu, lecz
z powodu bardzo złego stanu neurologicznego nostała odroczona. Po pobycie Ani w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii na oddziale Neurologii w listopadzie 2010 r. udało się opanować nieco napady padaczkowe. Głęboko wierzymy że dalsza intensywna rehabilitacja pomoże je ograniczyć.
Teraz,składającrocznerozliczeniePITz UrzędemSkarbowym,możeszprzekazać 1%
swojegopodatkuna pomocAni.Tonicniekosztuje,a Anibardzopomoże.
Wystarczy wpisać w rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego (OPP)” rocznego rozliczenia PIT numer
KRSFundacji 0000121785, a Urząd Skarbowy wyśle Państwa pieniądze do fundacji Ani.
Dodatkowychinformacjimożemyudzielićw rozmowietelefonicznej(600-315-746),
emailem:rhynoceros@wp.pl lubpoprzezGadu-Gadu(nr 1203837).
Bardzoważne:w rubryce„celszczegółowy 1%”wpisujemyAnna Zieleźny.
Pomoc ludzi dobrej woli, takich jak Państwo jest nam niezbędna. Prosimy o pomoc
i z góryza niądziękujemy.
Ania z rodzicami

