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50 tys. miesz kań w Pol sce cze ka na za -
sie dle nie. Tym cza sem dzie siąt ki ty się cy
mło dych ro dzin nie stać na za kup przy -
sło wio we go wła sne go ką ta... Na to miast
rzą dzą cy tyt ko po zo ru ją, że my ślą o tym
jak za pew nić mło dym ro dzi nom przy -
sło wio wy dach nad gło wą.

Pi�sze�wWie�ściach�z „pierw�szej�rę�ki”
Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”�JAN�GRA�-
BO�WIEC�KI

czy�taj�na str. 4�

Ta cy lu dzie jak pan Ka zi mierz Ci chy są
skar bem nie do prze ce nie nia I nie jest w tym
stwier dze niu nic z prze sa dy. Je go za in te re -
so wa nia, po my sło wość, in no wa cyj ność, bo -
ga ta dzia łal ność i nie spo ży ta ener gia jest
nie zwy kle po ży tecz na dla Wo dzi sła wia i oko -
lic. To on jest tą ar ką prze no szą cą bo ga te,
fa scy nu ją ce dzie je Zie mi Wo dzi sław skiej
we współ cze sność, tą sko mer cja li zo wa ną,
ko lo ro wą lecz wy pra ną z głęb szych prze -
my śleń i war to ści te raź niej szość.
He�rold...�

czy�taj�na str. 8

To, co w okre sie ostat nich kil ku mie się cy
to wa rzy szy wdra ża niu w ży cie no we go ła du
w za kre sie go spo da ro wa nia od pa da mi za -
rów no w ska li kra ju, gmin i na sze go spół -
dziel cze go po dwór ka, to zo bo wią zu je do po -
trak to wa nia te go te ma tu ja ko prio ry te to we go,
a na wet moż na po wie dzieć dy żu ru ją ce go
w nad cho dzą cym okre sie.

Śmie�cio�we�re�wo�lu�cje...
czy�taj�na str. 5

Prze�czy�taj�–�zo�bacz
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Spotkania z mieszkańcami naszych zasobów

Tak jak w la tach ubie głych rów nież i w tym
ro ku w ce lu umoż li wie nia kon tak tu wszyst -
kim miesz kań com na szych za so bów z kie -
row nic twem spół dziel ni mię dzy 11 a 19 mar -
ca w Spół dziel ni ROW od by ły się spo tka nia
z miesz kań ca mi osie dli. Z uwa gi na zróż ni co -
wa nie pro ble mów, ja kie wy stę pu ją na po szcze -
gól nych osie dlach, zor ga ni zo wa no 7 ta kich
spo tkań za czy na jąc od osie dla Pia stów przez
osie dla XXX -le cia PRL, Cen trum, Ry duł to -
wy, Dą brów ki, Pszów na Ra dli nie koń cząc. 

Głów nym ce lem tych spo tkań by ło po in -
for mo wa nie o wy ni kach fi nan so wych dzia -
łal no ści Spół dziel ni za 2012 r. Pro po zy cje
i za ło że nia do pla nów go spo dar czo -fi nan so -
wych na 2013 rok. Przed sta wie nie In for ma -
cji na te mat zmian w go spo dar ce od pa da mi
ko mu nal ny mi, któ re ma ją obo wią zy wać
z dniem 1 lip ca 2013 r. Re ali za cja pla nów re -
mon to wych w ubie głym ro ku i pro po zy cja
za dań re mon to wych do re ali za cji w ro ku 2013.
In for ma cja o kosz tach zu ży cia ener gii ciepl -
nej. Jak co ro ku, bo i pro blem jest sta le po -
wta rza ją cy się, mó wio no o de wa sta cjach
i znisz cze nia mie nia Spół dziel ni.

Na ze bra niach zo sta ły rów nież omó wio ne
spo so by za ła twie nia spraw zgło szo nych
na ostat nich spo tka niach z miesz kań ca mi
w ubie głym ro ku.

Je śli cho dzi o pro po zy cje i za ło że nia do pla -
nów go spo dar czo – fi nan so wych na 2013
rok to pod czas spo tkań po in for mo wa no miesz -
kań ców, iż w pla nach uję to przede wszyst -
kim kosz ty wy ni ka ją ce z za war tych umów
oraz wy dat ki ko niecz ne do po nie sie nia jed -
no ra zo wo w bie żą cym ro ku. Kosz ty do sta -
wy wo dy, ener gii elek trycz nej i ciepl nej we -
dług ak tu al nie obo wią zu ją cych ta ryf
do staw ców. Przed sta wio no rów nież spra wę
oszczęd no ści kosz tów oso bo wych wy ni ka -
ją ce ze zmniej sza ją cej się licz by osób za -

trud nio nych i zmniej sze nie kosz tów w związ -
ku z dal szym wpro wa dza niem elek tro nicz -
nej ob słu gi miesz kań ców 

Kosz ty zwią za ne z eks plo ata cją i utrzy -
ma niem za so bów miesz ka nio wych obej mu -
ją wszyst kie wy dat ki zwią za ne z bie żą cym
funk cjo no wa niem i kon ser wa cją sub stan cji
miesz ka nio wej – nie ru cho mo ści. Kosz ty te
do ty czą mię dzy in ny mi:

– prze glą du in sta la cji elek trycz nej,
– prze glą du in sta la cji ga zo wej,
– prze glą du prze wo dów ko mi no wych,
– eks plo ata cji i kon ser wa cji sta cji wy mien -

ni ków,
– de zyn fek cji, de zyn sek cji i de ra ty za cji

piw nic,
– czysz cze nia ka na li za cji sa ni tar nej,
– od czy tu licz ni ków wo dy,
– utrzy ma nia czy sto ści wo kół bu dyn ków, 
– pie lę gna cji zie le ni, ko sze nia traw ni ków

i prze świe tle nia drzew i ży wo pło tów,
kon ser wa cji pla ców za baw oraz wy mia ny

urzą dzeń za ba wo wych, w ce lu za pew nie nia
bez piecz ne go użyt ko wa nia za pew nie nia bez -
pie czeń stwa na chod ni kach w cza sie zi my
oraz in nych kosz tów zwią za nych z nad zo -
rem i ad mi ni stro wa niem za so bów miesz ka -
nio wych.

Pod czas spo tkań mó wio no rów nież o opła -
tach za użyt ko wa nie miesz kań. Od 1 mar ca
br wzro sły kosz ty eks plo ata cji i an te ny zbior -
czej. Na to miast bez zmian po zo stał po da tek
od nie ru cho mo ści i grun tu oraz opła ta za wie -
czy ste użyt ko wa nie grun tu, ener gia elek -
trycz na, ubez pie cze nie ma jąt ku, fun dusz re -
mon to wy oraz eks plo ata cja i fun dusz
re mon to wy dźwi gów.

W tak cie ze brań i dys ku sji po ru sza no spra -
wę kosz tów zu ży cia ener gii ciepl nej. Na po -
ziom opłat za cie pło wpływ bę dzie mia ła dy -
rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy

Unii Eu ro pej skiej z paź dzier ni ka ubie głe go
ro ku w spra wie efek tyw no ści ener ge tycz nej.
Ar ty kuł 9 pkt 3 tej dy rek ty wy mó wi, że „w bu -
dyn kach wie lo miesz ka nio wych za opa try wa -
nych z sie ci cie płow ni czej do dnia 31 grud -
nia 2016 ro ku zo sta ną za mon to wa ne – tam
gdzie jest to tech nicz nie wy ko nal ne i opła cal -
ne – rów nież licz ni ki zu ży cia in dy wi du al ne go
do po mia ru zu ży cia ener gii ciepl nej. W przy -
pad ku gdy za sto so wa nie in dy wi du al nych licz -
ni ków nie jest tech nicz nie wy ko nal ne lub opła -
cal ne, do po mia rów zu ży cia ener gii ciepl nej
na każ dym grzej ni ku sto so wa ne są in dy wi du -
al ne po dziel ni ki kosz tów cie pła.”

Dzię ki no wej dy rek ty wie, za sa da roz li cza -
nia kosz tów ener gii na pod sta wie jej zu ży cia,
któ ra jest z suk ce sem sto so wa na w Au strii,
Da nii i Niem czech, bę dzie roz sze rzo na na ca -
łą Eu ro pę. Do 31 grud nia 2016 r. w bu dyn -
kach miesz kal nych, urzą dze nia cen tral ne go
ogrze wa nia po win ny być wy po sa żo ne w nie -
zbęd ne urzą dze nia po mia ro we. Licz ni ki cie -
pła, jak rów nież po dziel ni ki kosz tów ogrze -
wa nia, któ re od wie lu lat zo sta ły wpro wa dzo ne
w ca łej Eu ro pie, od po wia da ją jed no li tym stan -
dar dom – zhar mo ni zo wa nym nor mom tech -
nicz nym (Nor my CEN). 

Ten pro blem – jak wie le kwe stii zwią za -
nych z kosz ta mi po no szo ny mi za użyt ko wa -
nie lo ka li – nur tu je bar dzo wie lu miesz kań -
ców. Pod czas spo tkań człon ko wie Za rzą du
oka zję udzie lić wy ja śnień w tej spra wie Aby
le piej zo bra zo wać i przy bli żyć miesz kań com
te pro ble my pre zen to wa li oni na wy kre sach
wy ni ki zu ży cia ener gii ciepl nej w po szcze -
gól nych bu dyn kach. 

Pod czas spo tkań wie le mó wio no o du żych
zmia nach w go spo dar ce od pa da mi ko mu nal -
ny mi i zwią za nych z tym opła tach, któ re
obo wią zy wać bę dą od 1 lip ca 2013 r. (O spra -
wach tych  pi sze my w tym nu me rze na szej
ga ze ty.)

Po tych waż nych dla miesz kań ców in for -
ma cjach prze sta wio no pod dys ku sję rów nież
pla ny re mon to we w ra mach wno szo nych
środ ków przez miesz kań ców na rok 2013
z proś bą o uwa gi i pro po zy cje.

Pod czas spo tkań po ru szo no rów nież kwe -
stię za le gło ści czyn szo wych Omó wio no pro -
ce du ry win dy ka cyj ne. 

Ze bra nia z miesz kań ca mi są już za na mi.
Mia ły one cha rak ter opi nio twór czy do przy -
ję cia bie żą cych kie run ków za rzą dza nia nie -
ru cho mo ścia mi. Wszyst kie po ru szo ne na ze -
bra niu spra wy zo sta ły za pro to ko ło wa ne.
Z dys ku sji, przed sta wia nych uwag i po stu -
la tów zo sta ną wy cią gnię te naj istot niej sze
wnio ski w spra wach do ty czą cych po pra wy
za rzą dza nia, pro wa dze nia po li ty ki re mon to -
wej i in we sty cyj nej oraz ob słu gi eks plo ata -
cyj nej za so bów na szej spół dziel ni.

Dyskusja o ważnych sprawach

Spo�tka�nie�z miesz�kań�ca�mi�na Osie�dlu�Cen�trum�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim
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Ty tuł DO�BRA�SPÓŁ�DZIEL�NIA to
dru gie ta kie wy róż nie nie przy zna ne na -
szej spół dziel ni rok po ro ku przez ma -
ga zyn Stre fa Go spo dar ki w Dzien ni -
ku – Ga ze cie Praw nej.

DO BRA SPÓŁ DZIEL NIA 2013 
– Ran king Naj lep szych Spół dziel ni
Miesz ka nio wych w Pol sce to ogól no -
pol ski pro gram uzna nio wy, re ali zo wa -
ny przez re dak cję Stre fy Go spo dar ki,
do dat ku do Dzien ni ka Ga ze ty Praw -
nej. Ce lem Pro gra mu jest wzmoc nie -
nie wi ze run ku pol skiej spół dziel czo ści
miesz ka nio wej i ko mu ni ko wa nie za -
sad ni czych idei przy świe ca ją cych 
po tęż ne mu, pol skie mu ru cho wi spół -
dziel cze mu. Pro gram ma za za da nie
upo wszech niać, a tak że pro pa go wać
wła ści we wzor ce, mo de le oraz stra te -
gie funk cjo no wa nia spół dziel ni i spraw -
ne za rzą dza nie przez nie za so ba mi
miesz ka nio wy mi.

Głów nym kry te rium wy bo ru lau re -
atów Pro gra mu jest sze ro ko ro zu mia -
na ja kość za rzą dza nia za so ba mi miesz -
ka nio wy mi, ob słu gi i dzia łal ność
pro spo łecz no ścio wa.

Przy zna ny nam po raz dru gi ty tuł
brzmi dum nie i jest wia ry god ną gwa -
ran cją rze tel no ści, so lid no ści oraz wy -
so kiej dba ło ści za rzą dza nia, a tak że
ob słu gi za so bów miesz ka nio wych na -
szej Spół dziel ni. Do dat ko wo jest do -
sko na łym pod su mo wa niem na szej dłu -
go let niej hi sto rii, tra dy cji i sze re gu
od waż nych de cy zji po dej mo wa nych
przez wła dze Spół dziel ni dla wspól -
ne go do bra miesz kań ców osie dli oraz
człon ków. To wszyst ko zo sta ło do ce -
nio ne przez Re dak cję Stre fy Biz ne su.

Otrzy ma nie ty tu łu i go dła pro mo cyj -
ne go DO BRA SPÓŁ DZIEL NIA 2013,
z peł nym pra wem użyt ko wa nia we
wszel kich dzia ła niach pro mo cyj nych
i mar ke tin go wych po ka zu ją cych lau -
re atów, czy li naj lep sze w Pol sce spół -
dziel nie miesz ka nio we po twier dza, że
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW”
jest na dal do bra Spół dziel nią.

Osią ga ne przez Spół dziel nię do bre
wy ni ki wska zu ją na wła ści we za rzą -
dza nie ma jąt kiem spół dziel ców.

ZaSZcZytny tytuł dla naSZej SPółdZielni

Po raz kolejny 
Spółdzielnię Mieszkaniową „ROW” 

wyróżniono  tytułem

DOBRA
SPÓŁDZIELNIA

2013
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Wieści z „pierwszej ręki”Pre zes Za rzą du SM „ROW”
JAN GRA BO WIEc kI

Gdy rządzący bawią się 
w zbójników

50 tys. miesz kań w Pol sce cze ka na za -
sie dle nie. Tym cza sem dzie siąt ki ty się cy
mło dych ro dzin nie stać na za kup przy -
sło wio we go wła sne go ką ta... Na to miast
rzą dzą cy tyt ko po zo ru ją, że my ślą o tym
jak za pew nić mło dym ro dzi nom przy sło -
wio wy dach nad gło wą. Naj le piej świad -
czy o tym fakt, że do pła ty do za ku pu
miesz kań w kon sul to wa nym no wym pro -
gra mie na zwa nym szum nie „Miesz ka nie
dla mło dych” są wy raź nie niż sze niż „Ro -
dzi na na swo im”. Do te go w 2013 r. pań -
stwo nie prze wi dzia ło ani zło tów ki dla
ro dzin na wspo ma ga nie bu dow nic twa
miesz ka nio we go. I wy ci sza się praw dę,
że mło dzi lu dzie wstę pu ją cy obec nie
w doj rza łe ży cie ma ją m niej sze szanse
na po sia da nie wła sne go miesz ka nia, ja ko
pod sta wo we go wa run ku roz wo ju ro dzi -
ny niż kie dy kol wiek do tych czas.

W więk szo ści kra jów wy so ko roz wi -
nię tych pań stwo uła twia mło dym mał -
żeń stwom zdo by cie miesz ka nia po przez
sto so wa nie pre fe ren cyj nych kre dy tów lub
po moc fi nan so wą zwrot ną lub bezzwrotną
na je go za kup lub uzy ska nie w spół dziel -
ni miesz ka nio wej. Dla cze go? W tym za -
kre sie re ali za cji po li ty ki pro ro dzin nej na -
wet naj bar dziej ka pi ta li stycz ne i li be ral ne
pań stwo nie ma lep sze go so jusz ni ka niż
spół dzie 1czość! 
To�zbój�nic�kie�usta�wo�daw�stwo.W Pol -

sce wszyst ko jest po sta wio ne na gło wie.
Z róż nych wzglę dów tzw. pa trio ci po -
sta no wi li wy ma zać spół dziel czość z ma -
py go spo dar czej III Rzecz po spo li tej. 
Gło szą więc, że jest ona re lik tem post -
ko mu ni stycz nym (a prze cież po cząt ki
spół dziel czo ści w Pol sce to 1816 rok,
a jej twór ca był ksiądz fi lo zof Sta ni sław
Sta szic w Rze czy – po spo li tej wy bit ny
dzia łacz obo zu re form i rzecz nik in te re -
su miesz czan oraz nie do li chło pów, był
pre kur so rem spół dziel czo ści), że stoi
na prze szko dzie de mo kra tycz nych prze -
obra żeń pań stwa, że jest skost nia ła, że
spół dziel cy nie ma ją wpły wu na lo sy
wła sne go ma jąt ku itp. Li czą na to, że
nikt nie od gad nie, że tak na praw dę staw -
ką tej nik czem nej gry jest za gar nię cie
i roz gra bie nie ol brzy mie go ma jąt ku spół -
dziel cze go.

Dla te go „zgrzy ta ją zę ba mi”, gdy na -
wet naj bar dziej za twar dzia li li be ra ło wie
i kon ser wa ty ści przy zna ją, że spół dziel -
czość jest jed nym z naj waż niej szych ele -
men tów go spo dar ki ka pi ta li stycz nej,
w tym wol no ryn ko wej. 

Li kwi do wa nie ko lej ny mi usta wa mi
spół dziel cze go pra wa do lo ka lu spo wo -
do wa ło, że prak tycz nie mło dy czło wiek
prze stał mieć re al ną moż li wość na by cia
miesz ka nia na moż li wych dla nie go
do speł nie nia wa run kach eko no micz nych.

Spół dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo -
ka li mo gło by po móc w two rze niu do -
god nych wa run ków dla mło dych lu dzi
do na by cia miesz ka nia, a co naj waż niej -
sze da wa ło by moż li wość spła ty za cią -
gnię tych kre dy tów na do god nych wa run -
kach. Kre dy ty na ta kie miesz ka nia by ły by
za cią ga ne za po rę cze niem spół dziel ni
miesz ka nio wych pod za staw bu do wa ne -
go miesz ka nia. I to spół dziel nia by ła by
z jed nej stro ny od po wie dzial na za ich
spła ca nie, zaś z dru giej wspo ma ga ła by
na róż ne spo so by za dłu żo nych w ban ku
spół dziel ców By ło by to moż li we, gdyż
spół dziel nia roz li cza ła by się z ban kiem
w imie niu wszyst kich kre dy to bior ców.
Przy kła do wo: przy szły wła ści ciel miesz -
ka nia mógł by na pod sta wie umo wy za -
war tej ze spół dziel nią wpła cić 30% opty -
mal nie 40% kosz tu bu do wy miesz kań ze
środ ków wła snych, a po zo sta łą część sfi -
nan so wa ła by spół dziel nia z kre dy tu ban -
ko we go, któ re go ra tę przy szły miesz ka -
niec pła cił by w bie żą cej opła cie z ty tu łu
użyt ko wa nia miesz ka nia.

Da wa ło by to mię dzy in ny mi szan sę
prze trwa nia po sia da czom spół dziel cze -
go lo ka tor skie go pra wa do lo ka li w trud -
nych sy tu acjach lo so wych i ży cio wych
bez utra ty „da chu nad gło wą”. Ko mu to
prze szka dza ło? Ko mu za le ża ło na tym,
aby za mknąć przed mło dy mi po ko le nia -
mi wstę pu ją cy mi w do ro słe ży cie tę dro -
gę do zdo by cia miesz ka nia?

Przez wie le lat po li ty cy i me dia wy słu -
gu ją ce się lob by de we lo per skie mu oraz
tzw. pa trio tom ma rzą cym o roz gra bie niu
ma jąt ku spół dziel cze go i in nym gru pom
in te re su ro bi ły pro stym lu dziom „przy -
sło wio wą wo dę z mó zgu” 

Skut ki spo łecz ne, de mo gra ficz ne i go -
spo dar cze dla pań stwa ude rze nia w spół -
dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka li są
prze ra ża ją ce. Przede wszyst kim mi lio ny
mło dych lu dzi nie ma ją cych żad nych per -
spek tyw na zdo by cie wła sne go ką ta wy -
bra ło i wy bie ra emi gra cję. Spo łe czeń -
stwo za czy na się gwał tow nie sta rzeć.

Wie le wska zu je na to, że za tym po su -
nię ciem sta ły do raź ne in te re sy bu du ją -
cych dro go i za go tów kę wno szo na przez
przy szłych miesz kań ców. Krót ko mó -
wiąc cho dzi ło o to, aby ocze ku ją cych
w spół dziel niach na wła sne ,,M” skie ro -
wać na ich ofer ty. Jest moc prze sła nek
po twier dza ją cych, że wła śnie dla te go ich
lob by naj bar dziej na le ga ło na zmia ny
pra wa w tym kie run ku. Je śli na praw dę
tak by ło, to dla na peł nie nia kie sze ni nie -
licz nych, po świę co no, po słu gu ją c się
kłam stwa mi i fał szy wy mi wo bec spół -
dziel czo ści oskar że nia mi, nie tyl ko mi -
lio ny ma lucz kich, ale przede wszyst kim
ży wot ne in te re sy pań stwa.

Obec nie mło dy czło wiek nie ma za -
pew nio ne go miesz ka nia, a czę sto i pra -
cy ja ko pod sta wo we go wa run ku roz -
wo ju ro dzi ny. O tym, że rzą dzą cy Pol ską,
sto su jąc zbó jec kie za sa dy, po peł ni li błąd
wy da jąc wal kę spół dziel cze mu lo ka tor -
skie mu pra wu do lo ka lu naj le piej świad -
czy 50 ty się cy miesz kań w Pol sce sto -
ją cych pu stych. Po ten cjal ni ich na byw cy,
mło de pol skie ro dzi ny nie ma ją szan sy
na otrzy ma nie kre dy tów od ban ków, by
je za sie dlić. Zda je się z te go spra wę
co raz wię cej osób w pań stwie. A tych
któ rzy do pro wa dzi li do znisz cze nia spół -
dziel cze go lo ka tor skie go pra wa do lo -
ka lu po win no to prze ra zić nie na żar ty.
Wcze śniej czy póź niej spo łe czeń stwo
tj. każ dy z nas po wi nien wy sta wić im
ra chu nek.

Mam na dzie ję, że obec nie pra cu ją cy
po sło wie nad no wy mi pro jek ta mi ustaw
dla spół dzielń we zmą i ten aspekt pod uwa -
gę i prze sta ną się obu rzać na spół dziel -
czość, gdyż prze wró ce nie lo ka tor skie go
pra wa do lo ka lu nie tyl ko bę dzie kro -
kiem mi lo wym do wej ścia w po sia da nie
wła sne go „M”, ale rów nież przy czy ną
wzro stu go spo dar cze go.



Marzec 2013 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 5

To, co w okre sie ostat nich kil ku mie -
się cy to wa rzy szy wdra ża niu w ży cie
no we go ła du w za kre sie go spo da ro wa -
nia od pa da mi za rów no w ska li kra ju,
gmin i na sze go spół dziel cze go po dwór -
ka, to zo bo wią zu je do po trak to wa nia
te go te ma tu ja ko prio ry te to we go, a na -
wet moż na po wie dzieć dy żu ru ją ce go
w nad cho dzą cym okre sie. Zresz tą po -
dob nie trak tu je tę kwe stię co dzien -
na pra sa i in ne pu bli ka to ry.

Usta wo wo to wła dze gmi ny są od po -
wie dzial ne za pra wi dło we przy go to -
wa nie i wpro wa dze nie no we go sys te -
mu utrzy ma nia czy sto ści oraz usta la nia
i po bie ra nia opłat z te go ty tu łu. Opła ta
za gro ma dze nie, wy wóz i uty li za cję
śmie ci zo sta ła pod nie sio na do ran gi
po dat ku, po wszech nie na zy wa ne go „po -
dat kiem śmie cio wym''. Gmi na wraz
z no wym obo wiąz kiem otrzy ma ła
upraw nie nia or ga nu po dat ko we go. Z tej
ra cji to gmi na usta la za sa dy, stawki
opła ty, wy bie ra przed się bior stwo od -
bie ra ją ce od pa dy w dro dze prze tar gu,
gro ma dzi przy cho dy wo bec te go po -
win na po no sić wszyst kie kosz ty z tym
zwią za ne. W szcze gól no ści to gmi na,
po sia da ją ca prze cież służ by zaj mu ją ce
się ewi den cją i ru chem lud no ści, we
współ pra cy z in ny mi or ga na mi po dat -
ko wy mi, po win na usta lić licz bę i per -
so na lia zo bo wią za nych po dat ni ków.
Przy po mnieć tu bo wiem na le ży, że po -
da tek ma cha rak ter sper so na li zo wa ne -
go świad cze nia na rzecz gmi ny tzn. że
po dat ni ka mi są in dy wi du al ne i kon -
kret ne oso by fi zycz ne i praw ne. 

Tym cza sem już na tym eta pie za czy -
na się prze rzu ca nie od po wie dzial no ści
na za rząd ców nie ru cho mo ści wie lo lo -
ka lo wych, któ rzy ma ją – pod groź bą
sank cji – zło żyć oświad cze nia o licz -
bie po dat ni ków zo bo wią za nych do po -
no sze nia opłat oraz zo bo wią za nie do
gro ma dze nia od pa dów w spo sób se -
gre go wa ny. 

Cie ka we, któ ry z przed sta wi cie li
władz, gmin, miał by od wa gę zło żyć
ta kie oświad cze nie, ja kie z oczy wi -
stych wzglę dów mo że każ de go dnia
być nie zgod ne ze sta nem fak tycz nym,
a de kla ro wa nie ma miej sce z gó ry no
i opła ty też jak np. w gmi nie Pszów.

Mo że ktoś zna spo sób jak pod od po -
wie dzial no ścią kar no – skar bo wą usta -
lić i za de kla ro wać np. w mie sią cu mar -
cu licz bę po dat ni ków, a ja ka bę dzie
fak tycz nie w dniu 1 lip ca w chwi li wno -
sze nia opłat.

Trze ba tu taj za zna czyć, że ze wzglę -
du choć by wy ga sa ją ce go obo wiąz ku
mel dun ko we go za rząd ca nie jest wy -
po sa żo ny w in stru men ty praw no –ad -
mi ni stra cyj ne lub in ne na rzę dzia ko -
niecz ne do te go, aby wy ko nać w peł ni
ten obo wią zek. Ko lej ny krok to ko -
niecz ność sta łe go, cią głe go ra por to wa -
nia – po przez de kla ra cje o zmie nia ją -
cej się licz bie osób.

Da lej prze rzu ca się na za rząd ców
obo wią zek zbie ra nia i od pro wa dza nia
tej opła ty do kas gmi ny. Przy czym da -
lej nie jest ja sne, kto ma za pła cić gmi -
nie za oso by za le ga ją ce w opła tach
z ty tu łu użyt ko wa nia miesz ka nia. W tym
miej scu na le ży wspo mnieć, że nie ma
w pro jek tach uchwał Ra dy Mia sta roz -
wią za nia pro ble mu po trze by wspar cia
dla ro dzin wie lo dziet nych, któ re no wy
cię żar od czu ją naj bar dziej.

Przejdź my do kosz tów, któ re w pro -
po no wa nej wy so ko ści przy kła do wo
w gmi nie Pszów wy nio są: 11 zł od oso -
by, któ ra za de kla ru je se lek tyw ną zbiór -
kę śmie ci lub 22 zł, w przy pad ku za -
de kla ro wa nia zbiór ki od pa dów bez
se gre ga cji, co jest bar dziej praw do po -
dob ne w świe tle za ostrzo nych za pi -
sów pod ję tych uchwał.

Ozna cza towzrost�opłat o oko ło 67%
lub 234% w sto sun ku do obec nie po -
no szo nych kosz tów
Z te�go�po�wo�du�zgła�sza�my�sta�now�-

czy� sprze�ciw�wo�bec� tak� ogrom�ne�go
nie�uza�sad�nio�ne�go� wzro�stu� opłat
i w tak� znacz�nym� stop�niu� prze�rzu�-
ca�nia� głów�nych� cię�ża�rów� fi�nan�so�-
wych� i or�ga�ni�za�cyj�no-praw�nych
na bar�ki� nie�za�moż�nych� miesz�kań�-
ców�wie�lo�lo�ka�lo�wych�bu�dyn�ków�spół�-
dziel�czych!

W pro jek cie uchwa ły do ty czą cej wy -
bo ru me to dy usta la nia oraz wy so ko ści
opła ty brak jest za łą czo ne go uza sad nie -
nia za wie ra ją ce go kal ku la cję pro po no -
wa nych sta wek, stąd na pod sta wie ogól -
nych in for ma cji do my ślać się na le ży, że
wy so kie opła ty wy ni ka ją z po sze rze nia
za kre su usłu gi od bio ru od pa dów o ich
uty li za cję, i to w znacz nie więk szym za -
kre sie niż dzie je się to obec nie, a do cze -
go nie zbęd ne są bar dzo kosz tow ne 
in sta la cje. Praw do po dob nie ko lej nym uza -
sad nie niem jest po trze ba zgro ma dze nia
środ ków na po sprzą ta nie „dzi kich wy sy -
pisk”. Ta kie ko niecz no ści są zro zu mia łe,
ale nie zro zu mia łe jest za sto so wa nie szo -
ko we wy win do wa nie sta wek. Po nad to
wśród ce lów za sad ni czych no we go sys -
te mu jest ob ję cie obo wiąz kiem opłat 100%
osób fi zycz nych i praw nych wy twa rza ją -
cych śmie ci. a to ozna cza, że z ty tu łu ob -
ję cia tym obo wiąz kiem o po nad 30%
wię cej pod mio tów wpły�wy� na po�kry�cie
kosz�tów� za�go�spo�da�ro�wa�nia� od�pa�dów

Śmieciowa rewolucja
czy katastrofa?
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wzrosną�o bli�sko 30%,�na�to�miast�śmie�ci
nie�przy�bę�dziew aż ta kiej ska li.

Do tąd dość po wszech nie śmie ci
w prze strze niach wy so ko zur ba ni zo wa -
nych „pod rzu ca ne” są do po jem ni ków
usta wio nych dla ob słu gi bu dyn ków wie -
lo lo ka lo wych, a więc w znacz nej czę -
ści od bie ra ne i wy wo żo ne na koszt płat -
ni ków użyt ku ją cych lo ka le w bu dyn kach
wie lo lo ka lo wych. 

Już obec nie to wła śnie spół dziel cy
ob cią że ni są nie pro por cjo nal nie wyż -
szy mi kosz ta mi gro ma dze nia wy wo zu
od pa dów ko mu nal nych, pła cąc tak że
za pod rzu ca ne im śmie ci. A prze cież
po nie śli śmy i na dal po no si my bar dzo
wy so kie kosz ty or ga ni za cji miejsc od -
bio ru od pa dów na wła sny koszt i na wła -
snym grun cie, bu du jąc tzw. bok sy śmie -
cio we, za bez pie cza jąc je oraz utrzy mu jąc
w na le ży tym sta nie tech nicz nym. Miej -
sca te po zwa la ją gro ma dzić śmie ci po -
cho dzą ce z kil ku dzie się ciu, a na wet
kil ku set go spo darstw do mo wych, a to
ozna cza niż sze kosz ty od bio ru tych
śmie ci. Ocze ki wać na le ży za tem za -
sto so wa nia niż szych sta wek opłat
na pod sta wie za pi sów zmia ny już przy -
ję tych do jesz cze nie wcho dzą cej w ży -
cie usta wy.

W na szej oce nie osie dla Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW” speł nia ją
wszyst kie usta wo we wa run ki dla uzna -
nia ich za wy so ko zur ba ni zo wa ne, za -
gęsz czo ne sek to ry, po sia da ją ce miej -
sca skła do wa nia od pa dów, naj czę ściej
wy po sa żo nych w bok sy dla kon te ne -
rów i po jem ni ków na śmie ci, umoż li -
wia jąc tań szą ob słu gę przez jed ne go
przed się bior cę od bie ra ją ce go od pa dy.

Trze ba tyl ko rze tel ne go, zgod ne go
z pra wem i sta nem fak tycz nym
(uwzględ nia ją cym praw dzi we kosz -
ty – więc zróż ni co wa ne ze wzglę du

na spe cy fi kę re jo nów za miesz ki wa nia)
uchwa le niem od po wied nich de cy zji.
Nikt bo wiem nie kwe stio nu je fak tu, że
ta niej jest od bie rać śmie ci z na szych
osie dli niż np. z re jo nów o rzad szej za -
bu do wie jed no ro dzin nej lub kil ku miesz -
ka nio wej.

Choć wy so kość staw ki opłat jest kwe -
stia za sad ni czą, to jed nak nie tyl ko jej
wy so kość dra ma tycz nie mo że zruj no -
wać bu dże ty do mo we. Ko lej nym „gwoź -
dziem” są za war te za pi sy w uchwa le
np. gmi ny Pszów zgod nie z któ ry mi
wła ści cie le ma ją wno sić opła ty za kwar -
tał z „gó ry” do 15-ste go pierw sze go
mie sią ca roz po czę te go kwar ta łu. Py ta -
nie na su wa się jed no: jak i skąd ma my
zgro ma dzić tak wiel kie po trzeb ne środ -
ki fi nan so we, kie dy zgod nie z pra wem
od miesz kań ców moż na po bie rać opła -
ty za miesz ka nia mie sięcz nie, a które
płat ne są do 20 dnia roz po czę te go mie -
sią ca?! O tym ani usta wo daw ca ani
rad ni Pszo wa nie my ślą.

Nie ste ty to nie ko niec li sty cię ża rów
„prze rzu ca nych” na bar ki miesz kań -
ców. Obec nie utrzy ma nie po jem ni ków
i kon te ne rów na śmie ci w na le ży tym
sta nie tech nicz nym, sa ni tar nym i es te -
tycz nym (już wli czo ne w staw ki opła -
ty po no szo nej na rzecz przed się bior -
stwa, co jest zro zu mia łe i lo gicz ne) jest
po stronie tego przedsiębiorstwa,
poniewż jest ono ich wlaścicielem oraz
po sia da spe cja li stycz ny ser wis do ich
ob słu gi. W pod ję tych uchwa łach cię -
ża ry z tym zwią za ne prze no si się na wła -
ści cie la nie ru cho mo ści, a to ozna cza
do dat ko we kosz ty po za opła ta mi pod -
sta wo wy mi. 

Ko lej nym źró dłem kosz tów bę dzie
prak tycz nie nie moż li we spro sta nie
pro po no wa nym wa run kom se lek tyw -
nej zbiór ki od pa dów. Po żą da ny i po -

pu la ry zo wa ny przez nas od lat se lek -
tyw ny spo sób zbiór ki od pa dów mo że
oka zać się trud ny do wy ko na nia wo -
bec je go oczy wi stej ano ni mo wo ści
w in dy wi du al nym sto so wa niu. Pra wo
oce ny czy też uzna nia do ko na nej zbiór -
ki za se lek tyw ną bądź mie sza ną od -
da je się w rę ce od bie ra ją ce go od pa -
dy, któ ry z isto ty rze czy bę dzie
za in te re so wa ny uzna niem ze bra nych
śmie ci za zmie sza ne po nie waż ko -
rzyst niej dla nie go jest otrzy mać pro -
por cjo nal nie wyż szą opła tę za od pa -
dy nie se gre go wa ne.
A�jak�usta�la�no�opła�ty�za go�spo�da�-

ro�wa�nie� od�pa�da�mi� ko�mu�nal�ny�mi
w gmi�nach�w któ�rych�są�za�so�by�miesz�-
ka�nio�we� Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej
ROW.

WO�DZI�SŁAW�ŚLą�SKI

Pod czas gru dnio wej se sji rad ni Ra dy
Miej skiej uchwa li li me to dę usta le nia opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi, staw kę tej opła ty oraz ter min,
czę sto tli wość i tryb jej uisz cze nia. Usta -
lo ny zo stał tak że wzór de kla ra cji o wy so -
ko ści opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi, któ rą skła dać bę dą
wła ści cie le nie ru cho mo ści za miesz ki wa -
nej przez miesz kań ców.

Wia do mo już, że opła ta za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim bę dzie usta la na zgod -
nie z licz bą miesz kań ców za miesz ku ją cych
da ną nie ru cho mość.

Uzna no, że wy bór me to dy w opar ciu
o licz bę miesz kań ców za miesz ku ją cych
da ną nie ru cho mość jest naj bar dziej ra -
cjo nal nym z punk tu wi dze nia moż li -
wo ści we ry fi ko wa nia da nych. Spo śród
me tod do pusz czo nych usta wą o utrzy -
ma niu czy sto ści i po rząd ku me to da ta
uzna wa na jest tak że naj bar dziej ak cep -
to wa ną spo łecz nie.

Staw ki pod sta wo wych opłat za go -
spo da ro wa nie od pa da mi są dwie. W przy -
pad ku se lek tyw ne go go spo da ro wa nia
od pa da mi zo sta nie na li czo na opła ta
w wy so ko ści 10,30 zł od oso by. Je śli
śmie ci nie bę dą se gre go wa ne, za pła ci -
my 14 zł mie sięcz nie od miesz kań ca.

Usta lo no ter mi ny, w któ rych Spół -
dziel nia jest zo bo wią za na do uisz cza -
nia mie sięcz nych opłat za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. W 2013
ro ku pierw szą opła tę za mie sią ce li -
piec, sier pień i wrze sień spół dziel nia
po win na uiścić do 15 paź dzier ni ka.

W tym ro ku spół dziel nia po raz pierw -
szy zło ży de kla ra cję o wy so ko ści opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
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Wandal ukarany
Dzię ki zgo dzie są du mo że my z imie nia i na zwi ska

przed sta wić wan da la, któ ry nisz czył w bez myśl ny spo -
sób na sze wspól ne mie nie. 

26-let ni Ma�te�usz�Gó�rec�ki w no cy z 5 na 6 sierp -
nia 2011 ro ku znisz czył pa rę drzwi po wo du jąc szko -
dy w wy so ko ści pra wie 4 tys. zł. Uję ty przez po li cję
sta nął przed Są dem Re jo no wym w Wo dzi sła wiu Ślą -

skim, któ ry ska zał go na 8 mie się cy po zba wie nia
wol no ści, wa run ko wo za wie sza jąc ka rę na okres
2 lat. Oskar żo ny mu si rów nież za pła cić Spół dziel ni
Miesz ka nio wej ROW oraz po szko do wa nej lo ka tor ce
za po nie sio ne szko dy.

Sąd orzekł rów nież trzy krot ne po da nie do pu blicz nej
wia do mo ści w na szej ga ze cie sen ten cji wy ro ku.

mu nal ny mi. Osta tecz ny ter min zło że -
nia pierw szej de kla ra cji okre ślo no na 15
ma ja 2013. 

RA�DLIN

A tak ra dliń scy rad ni za de cy do wa li
o wy so ko ści sta wek za go spo da ro wa -
nie od pa da mi w związ ku z tzw. usta wą
śmie cio wą. Wy nio są one 15 zł od miesz -
kań ca za nie se gre go wa ne lub 8,50 zł,
je śli od pa dy bę dą se gre go wa ne. 

Rad ni roz wa ża li na se sji pod ko niec
li sto pa da dwa wa rian ty. Pierw szy opie -
rał się na wy li cze niach fir my ze wnętrz -
nej, któ rej urząd mia sta zle cił wy li cze -
nie sta wek. Fir ma ta uzna ła, że opty mal ne
kwo ty to 19 zł mie sięcz nie od miesz -
kań ca lub 10,87 zł, je śli śmie ci bę dą se -
gre go wa ne. Rad ni wcho dzą cy w skład
ko mi sji do spraw spo łecz nych oraz ko -
mi sji bu dże tu pod da li jed nak w wąt pli -
wość efekt wy li czeń i za pro po no wa li
dru gi wa riant, któ ry za kła da 15 zł mie -
sięcz nie od miesz kań ca lub 8,50 zł, je -
śli od pa dy bę dą se gre go wa ne. Zo stał
on przy ję ty zde cy do wa ną więk szo ścią
gło sów.

Zda niem rad nych wy li cze nia fir my
ze wnętrz nej nie by ły tra fio ne, po nie waż

do ob li czeń wzię to nie od po wied nie da -
ne, na przy kład licz bę miesz kań ców Ra -
dli na. Stwier dzi li też, że przy ję ty do wy -
li czeń współ czyn nik pro du ko wa nych
na miesz kań ca śmie ci jest za wy so ki. 

PSZÓW�

Ja ko pierw sze mia sto w na szym re -
gio nie pod ję ło się wy bo ru staw ki za od -
pa dy w związ ku z no wą tzw. usta wą
śmie cio wą. I staw ki te usta lo no w wy -
so ko ści 11 zł od oso by w przy pad ku
od pa dów se gre go wa nych i 22 zł od oso -
by, gdzie od pa dy nie bę dą se gre go wa -
ne. Są to naj wyż sze staw ki wśród
wszyst kich gmin ościen nych. Na se sji
Ra dy Mia sta 24 paź dzier ni ka 2012 r.
roz wa ża no trzy wa rian ty na li cza nia
opłat: od zu ży cia wo dy, od zu ży cia
wo dy z za sto so wa niem pod licz ni ka,
al bo od licz by miesz kań ców. Osta -
tecz nie więk szość rad nych za naj bar -
dziej spra wie dli wą uzna ła me to dę na -
li cza nia opła ty od licz by miesz kań ców.

Ra da Mia sta Pszów ja ko je dy na pod -
ję ła też uchwa łę, że na le ży wno sić opła -
tę „z gó ry” do 15 dnia pierw sze go mie -
sią ca roz po czę te go kwar ta łu. To zna czy,
że na le ża ło by po brać opła tę od miesz -

kań ców w mie sią cu lip cu bie żą ce go ro -
ku jed no ra zo wo za ca ły kwar tał, co
w przy pad ku od pa dów se gre go wa nych
wy no si ło by 11 zł od oso by x 3 m -ce
= 33 zł, a w przy pad ku gro ma dze nia
od pa dów nie se gre go wa nych 22 zł od
oso by x 3 m -ce = 66 zł od miesz kań ca.
To z pew no ścią naj bar dziej od czu ją ro -
dzi ny wie lo dziet ne i te naj słab sze fi -
nan so wo. Bo przy kła do wo dla ro dzi ny
czte ro oso bo wej opła ta ta wy nie sie
4 oso by x 22 zł x 3 m -ce = 264 zł i jest
to bar dzo znacz na kwo ta. Szko da tyl -
ko, że ra to wa nie bu dże tu mia sta jest
waż niej sze od ich miesz kań ców. Dla te -
go też w tej spra wie Za rząd Spół dziel ni
wy sto so wał pi smo do radnych miasta
Pszowa i burmistrza zwra ca jąc w nim
uwa gę na bar dzo nie ko rzyst ne za pi sy
dla miesz kań ców jak przy ję te wy so ko -
ści sta wek i płat no ści z „gó ry” za ca ły
kwar tał.

Ry�DuŁ�TO�Wy

W Gmi nie Ry duł to wy przy ję to, iż
opła ty bę dą wno szo ne od ilo ści osób
za miesz ka łych w wy so ko ści 10 zł od oso -
by za od pa dy se gre go wa ne i 17 zł od
oso by za od pa dy nie se gre go wa ne.
W przy pad ku wy wozu od pa dów ko -
mu nal nych wy se gre go wa nych ta kich
jak pa pier, me ta le, szkło, two rzy wa
i opa ko wa nia wywóz nastąpi nie 
rza dziej niż je den raz w ty go dniu,
a od pa dy zmie sza ne dwa ra zy w ty -
go dniu.

Opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi uisz�cza�ne�bę�dą�kwar�-
tal�nie:

• za I kwar tał do 20 mar ca da ne go ro ku,
• za II kwar tał do 20 czerw ca, 
• za III kwar tał do 20 wrze śnia,
• za IV kwar tał do 20 grud nia. 
W związ ku z tym, że sys tem wcho -

dzi w ży cie z dniem 1 lip ca 2013 r.,
pierw szą opła tę spół dziel nia mu si wpła -
cić do 20 wrze śnia 2013 r. 
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Ta cy lu dzie jak pan Ka zi mierz Ci -
chy są skar bem nie do prze ce nie -

nia I nie jest w tym stwier dze niu nic
z prze sa dy. Je go za in te re so wa nia, po -
my sło wość, in no wa cyj ność, bo ga ta dzia -
łal ność i nie spo ży ta ener gia jest nie -
zwy kle po ży tecz na dla Wo dzi sła wia
i oko lic. To on jest tą ar ką prze no szą cą
bo ga te, fa scy nu ją ce dzie je Zie mi Wo -
dzi sław skiej we współ cze sność, tą sko -
mer cja li zo wa ną, ko lo ro wą lecz wy pra -
ną z głęb szych prze my śleń i war to ści
te raź niej szość. Jed no cze śnie je go umi -
ło wa nie przy ro dy, dzia ła nia na rzecz
har mo nij ne go współ ist nie nia z ota cza -
ją cym nas śro do wi skiem jest czymś
nie zmier nie cen nym. Spo tka nia z ta ki -
mi ludź mi są bar dzo po trzeb ne i da ją
czło wie ko wi ener gię, po zwa la ją cą po -
zy tyw nie pa trzeć na świat.

Jak to wszyst ko się za czę ło? Sie dzi -
my z pa nem Ka zi mie rzem w ga le rii
„Art Wla di sla via” na wo dzi sław skim
Ryn ku i w at mos fe rze kul tu dla prze -
szło ści, któ ra tu wi docz na jest na każ -
dym kro ku, wspo mi na my.

– Wszyst ko za czę ło się na po cząt ku
lat 90 po od zy ska niu przez Pol skę su -
we ren no ści – opo wia da pan Ka zi -
mierz. – To wte dy za czą łem się na se -
rio in te re so wać hi sto rią zie mi, na któ rej
ży ję.

Czas był od po wied ni, wi chry hi sto -
rii wia ły wresz cie we wła ści wym kie -
run ku i pan Ka zi mierz, jak sta tek na -
bie ra jąc te ożyw cze po dmu chy w ża gle,
ru szył w swą fa scy nu ją cą po dróż.
Wskrze sze nie w 1991 ro ku To wa rzy -
stwa Zie mie Wo dzi sław skiej, któ rym
kie ru je nie prze rwa nie od sa me go po -
cząt ku i wy da wa niu „He rol da Wo dzi -
sław skie go”, któ re go pierw szy nu mer
uka zał się w mar cu 1991 ro ku, by ło
po cząt kiem tej nie zwy kłej przy go dy.
Być mo że dla wie lu dość za ska ku ją -
cej, bo Ka zi mierz Ci chy nie jest prze -
cież hi sto ry kiem. Z za wo du jest tech -
ni kiem gór ni czym, po sia da ją cym
wyż sze wy kształ ce nie eko no micz ne.
Pra co wał na roż nych sta no wi skach

Ka Zi MieRZ ci chy Pa SjO nu je Się PRZe SZłO ścią Z My ślą O PRZy SZłO ści

HE ROLD WO DZI S    

Spo�tka�nia�z ta�ki�mi�ludź�mi�jak�pan�Ka�zi�mierz�po�zwa�la�ją�cą�po�zy�tyw�nie�pa�trzeć�na świat

Ka�zi�mierz�Ci�chy�przed stwo�rzo�ną�przez�nie�go�ga�le�rią�„Art�Wla�di�sla�via”
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    SŁAW SkIEJ ZIE MI

do wa no na przy ję cie Woj ska Pol skie -
go, któ re wkro czy ło do Wo dzi sła wia
we wto rek, 4 lip ca 1922 ro ku. Ory gi -
nal na bra ma z ro ku 1922 by ła zbu do -
wa na z brył wę gla po cho dzą ce go z po -
bli skiej ko pal ni „Ema” W Ra dli nie
(obec nie ko pal nia „Mar cel”). Zo sta ła
ona usta wio na na Ryn ku u wy lo tu
obec nej uli cy Księż nej Kon stan cji
(wte dy ul. Ra ci bor ska). 

w ko pal nic twie wę gla, służ bach hy -
dro ge olo gicz nych, ad mi ni stra cji te re -
no wej i sa mo rzą do wej ja ko Na czel nik
Wy dzia łu Eko lo gii UM w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim. W 2007 ro ku prze szedł
na eme ry tu rę. Miesz ka w Ra dli nie,
w wol nych chwi lach uwiel bia pra co -
wać w swo im ogro dzie i chy ba jest
szczę śli wy. 

Li sta osią gnięć Ka zi mie rza Ci che -
go zwią za nych z je go za in te re so wa -
nia mi i pa sja mi jest prze bo ga ta i na -
wet trud na do ogar nię cia dla ko goś
z ze wnątrz. Po ku śmy się o na pi sa niu
tu o tych naj waż niej szych do ko na -
niach, do któ rych na pew no na le ży
za li czyć utwo rze nie ga le rii „Art Wla -
di sla via” na wo dzi sław skim Ryn ku,
od bu do wę Basz ty Ry cer skiej na Gro -
dzi sku, wy ko na nie obiek tów no wej
ar chi tek tu ry miej skiej m.in. 4 rzeźb
po sta ci zwią za nych z hi sto rią Wo dzi -
sła wia na Ryn ku oraz ze ga ra sło necz -
ne go.

Wy ko na nie obe li sku w miej scu wy -
zna cza ją cym 50 rów no leż nik prze cho -
dzą cy przez mia sto.

Trze ba rów nież wspo mnieć o ini -
cja ty wie stwo rze nia kom po zy cji eko -
lo gicz nej w Par ku Miej skim, po my -
śle utwo rze nia Klu bu Eko lo gicz ne go
oraz or ga ni za cja Jar mar ku Fran cisz -
kań skie go.

Nie do prze ce nie nia jest rów nież je -
go pa sja tra fie nia ze swym prze ka zem
do mło de go po ko le nia. Jest ini cja to -
rem spo tkań z mło dzie żą i za szcze pia -
niu mło dym przez róż ne go ro dza ju im -
pre zy za rów no mi ło ści do ma łej
oj czy zny jak i uwraż li wie nia na pro -
ble my eko lo gii, ochro ny przy ro dy.

Oczy wi ście je go za słu gą jest wy da -
wa nie „He rol da Wo dzi sław skie go”,
bar dzo cie ka we go i uni ka to we go pi -
sma, któ re obec nie jest kwar tal ni kiem 

Pan Ka zi mierz jest rów nież au to -
rem wie lu po ży tecz nym bar dzo sta -
ran nie wy da nych pu bli ka cji wśród
nich znaj du ją się tak cen ne i po szu ki -
wa ne po zy cje jak: „Wo dzi sław Ślą -

ski – na sze mia sto i „Kra jo bra zy Zie -
mi Wo dzi sław skiej”.

Co raz pan Ka zi mierz i je go współ -
pra cow ni cy za ska ku ją nas no wy mi
po my sła mi. W ze szłym ro ku To wa -
rzy stwo Mi ło śni ków Zie mi Wo dzi -
sław skiej w Wo dzi sła wiu Ślą skim,
kie ro wa ne przez Pre ze sa Ka zi mie rza
Ci che go, by ło ini cja to rem usta wie nia
na wo dzi sław skim sta ro miej skim Ryn -
ku re pli ki bra my po wi tal nej z 1922.
By ła to jed na z kil ku bram ja kie zbu -

Ze�gar�sło�necz�ny�cie�szy�oko�na wo�dzi�sław�skim�ryn�ku

dokończenie na str. 12
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Od 19 marca analogowa tV do lamusa

Telewizja cyfrowa 
– nie ma się czego obawiać!

19 mar ca br. w Wo dzi sła wiu Ślą skim,
Ry duł to wach, Pszo wie i oko li cach zo stał
wy łą czo ny sy gnał te le wi zji ana lo go wej,
tym sa mym po że gna li śmy bez pow rot nie
te le wi zję, któ rą zna li śmy od dzie siąt ków
lat. By ło to wy da rze nie hi sto rycz ne 
i prze ło mo we, ale czy trze ba się go 
oba wiać?

Z te le wi zją ana lo go wą zna li śmy się
„od dziec ka”, czy li tak na praw dę od prze ło -
mu lat 50/60 ubie głe go wie ku, kie dy to po -
ja wi ła się ona w Pol sce. Jed nak jej
czas wła śnie mi ja. 31 lip ca 2013 ro ku
w ca łym kra ju te le wi zja cy fro wa za -
stą pi w peł ni tra dy cyj ną te le wi zję ana -
lo go wą. Wi dzo wie w Pol sce już te raz
je dy nie za ce nę abo na men tu te le wi -
zyj ne go, bez do dat ko wych umów
i opłat ma ją do stęp do kil ku na stu ka -
na łów cy fro wej ja ko ści, a ich licz ba
cią gle ro śnie, w tym ce lu ko niecz ne
jest tyl ko po sia da nie te le wi zo ra cy -
fro we go, lub do tra dy cyj ne go te le wi -
zo ra ana lo go we go do ku pie nie od po -
wied nie go urzą dze nia umoż li wia ją ce go
od biór sy gna łu cy fro we go (tu ner DVB -
-T/de ko der STB)

Na po czą tek wy ja śnij my so bie czym
jest te le wi zja cy fro wa i dla cze go jest
wpro wa dza na?

Te le wi zja cy fro wa to no wo cze sny,
od mien ny cał ko wi cie od po przed -
nie go spo sób prze ka zy wa nia ob ra zu
i dźwię ku, dzię ki któ re mu od bio ro -
wi otrzy ma ją znacz nie bo gat szą ofer -
tę pro gra mo wą. W miej sce kil ku
pro gra mów ana lo go wych do stęp nych jest
lub bę dzie kil ka na ście pro gra mów cy fro -
wych o nie po rów na nie lep szej ja ko ści ob -
ra zu i dźwię ku. Część pro gra mów bę dzie
moż na oglą dać w wy so kiej roz dziel czo ści
(HDTV – High De fi ni tion Te le vi sion), je -
śli nadaw ca udo stęp nia ta ką moż li wość,
bę dzie moż na ko rzy stać z au dio de skryp cji
lub ję zy ka mi go we go dla osób nie peł no -
spraw nych. Bę dzie tak że do stęp do pro -
gra mu te le wi zyj ne go na mo ni to rze kom -
pu te ra.

W przy szło ści te le wi zja cy fro wa da nam
moż li wość zmia ny ścież ki dźwię ko wej
(zmia na ję zy ka) i uru cho mie nia na pi sów,
do stęp do usłu gi wi deo na ży cze nie – czy li
do wy po ży czal ni fil mów bez wy cho dze nia
z do mu.

Cy fro wa ofer ta już dziś jest bar dzo du ża
i obej mu je pro gra my: 

– w mul ti plek sie MUX -1: TVP1, TVP2,
TVP In fo, Eska TV, TTV, Po lo TV, ATM
Roz ryw ka TV;

– w mul ti plek sie MUX -2: Pol sat, Pol sat
Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, TV4,
TV6;

– w mul ti plek sie MUX -3: TVP1, TVP2,
TVP IN FO, TVP Kul tu ra, TVP Hi sto ria.

Za let te le wi zji cy fro wej jak wi dać jest
bar dzo du żo, czy jed nak po win ni śmy się
oba wiać no wej tech no lo gii. 

NIE. Jest to bo wiem ko lej ny krok po stę pu
tech no lo gicz ne go, któ ry z pew no ścią wią że
się z nie pew no ścią, czy na wet po cząt ko wo

z nie chę cią ze wzglę du na nie do god no ści
zwią za ne z jej od bio rem. Jed nak że, gdy za -
sto su je my się do za le ceń pro po no wa nych
przez fa chow ców i pod mio ty zaj mu ją ce się
ob słu gą te le wi zyj ną pro ble my po win ni śmy
omi nąć. 

In for mu je my Pań stwa, że bez ja kich kol -
wiek pro ble mów z od bio rem pro gra mów
na ziem nej te le wi zji cy fro wej nie bę dą mie li
abo nen ci tzw. „ka bló wek” funk cjo nu ją cych
na na szych osie dlach. Dla Pań stwa zro bi li -
śmy ro ze zna nie i pro po zy cje ofert, z któ -
rych jed no znacz nie wy ni ka, iż ope ra to rzy
ka bló wek ma ją obo wią zek do star cza nia pro -
gra mów na ziem nej te le wi zji cy fro wej
do wszyst kich swo ich klien tów – bez wzglę -
du na ro dzaj po sia da ne go tzw. pa kie tu. Abo -
nen ci te le wi zji ka blo wej po sia da ją cy od -
bior ni ki te le wi zyj ne sta re go ty pu, na wet nie
za uwa żą mo men tu wpro wa dze nia cy fry za -
cji, po nie waż ana lo go wy sy gnał te le wi zyj -
ny do star cza ny przez ope ra to rów te le wi zji
ka blo wej nie zo sta nie odłą czo ny. Nie bę -

dzie po trzeb na wy mia na te le wi zo ra, ani też
in sta la cja ja kich kol wiek do dat ko wych urzą -
dzeń czy de ko de rów. Cy fry za cja te le wi zji
na ziem nej nic nie zmie nia w ak tu al nych
usłu gach ka blo wych w przy pad ku, kie dy
abo nent zde cy du je się ko rzy stać na dal z sy -
gna łu ana lo go we go. W ce lu zwięk sze nia
kom for tu oglą da nia te le wi zyj nych pro gra -
mów w ja ko ści cy fro wej to Pań stwo za de -
cy du ją kie dy za mie rza ją wy mie nić swój do -
tych cza so wy od bior nik te le wi zyj ny, czy też

do ku pić je dy nie de ko der do od bio ru
te le wi zji cy fro wej.

Z uwa gi na fakt, iż głów nym ope -
ra to rem do star cza ją cym usłu gi te le -
wi zyj ne w na szej spół dziel ni jest
UPC, do wie dzie li śmy się, że oso by
pła cą ce za pod sta wo wy pa kiet te le -
wi zyj ny przy opła tach czyn szo wych
w ża den spo sób nie od czu ją nie do -
god no ści z ty tu łu wpro wa dze nia no -
wej te le wi zji cy fro wej. Ana lo go wy
sy gnał te le wi zyj ny i cy fro wy do -
star cza ny bę dzie jak do tych czas zo -
sta nie nie za leż nie od ogól no pol skie -
go sy gna łu na ziem ne go. Dzię ki te mu
od bior cy, za rów no te le wi zji cy fro -
wej, jak i ana lo go wej, na dal bę dą
mo gli ko rzy stać z po sia da nych usług.
Na le ży rów nież do dać, że do dal -
sze go ko rzy sta nia z te le wi zji ana lo -
go wej nie trze ba ku po wać no we go
te le wi zo ra ani de ko de ra.

To sa mo do ty czy abo nen tów płat -
nych plat form sa te li tar nych i sie ci
ka blo wych, któ rzy już te raz od bie ra -

ją cy fro wy sy gnał.
Je śli cho dzi o oso by ko rzy sta ją ce z in dy -

wi du al ne go od bio ru te le wi zyj ne go to zmia -
ną tech no lo gii nada wa nia sy gna łu na ziem -
nej te le wi zji nie mu szą przej mo wać się
oso by, któ re po sia da ją już no wo cze sne od -
bior ni ki te le wi zyj ne z de ko de rem DVB -T
ty pu MPEG -4.

Na to miast nie do god no ści mo gą mieć po -
sia da cze star sze go ty pu od bior ni ków nie
ko rzy sta ją cy z usług te le wi zji ka blo wej.
Po 19 mar ca, je śli nie po czy nią zmian w swo -
im sprzę cie te le wi zyj nym lub nie na bę dą
de ko de ru DVB -T MPEG -4 czy li ze wnętrz -
nej przy staw ki do te le wi zo ra (tzw. set -top -
-box) ich od bior ni ki prze sta ną od bie rać sy -
gnał te le wi zyj ny. 

W ra mach in for ma cyj nych ozna cza to, że
od biór sy gna łu na ziem nej te le wi zji cy fro -
wej, nie mu si ko niecz nie wią zać się z za ku -
pem no we go te le wi zo ra, wy star czy przy -
staw ka (set -top -box), któ rej ce ny wa ha ją się
obec nie mię dzy 80 a 100 zł.
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W tym mo men cie zwra ca my Pań stwu
uwa gę na fakt po ja wie nia się na na szych za -
so bach (o czym do wie dzie li śmy się od miesz -
kań ców) akwi zy to rów pro po nu ją cych usłu -
gi te le wi zyj ne czy de ko de ry do od bio ru
te le wi zji cy fro wej w bar dzo wy so kich ce -
nach, a do te go po wo łu ją cych się na uzgod -
nie nia z na szą spół dziel nię, któ ra nie ma
z ty mi oso ba mi, ani fir ma mi nic wspól ne go.
Pro si my o roz wa gę w po dej mo wa niu de cy -
zji za ku po wych pro po no wa nych przez do -
mo krąż ców, gdyż mo gą one nie ko rzyst nie
wpły nąć na Pań stwa bu dże ty do mo we. War -
to naj pierw spraw dzić w głów nych sie dzi -
bach fir my, czy aby na pew no ma my do czy -
nie nia z akwi zy to rem, przed sta wi cie lem
fir my, czy tyl ko ze zwy kły mi oszu sta mi. 

DLA ZA IN TE RE SO WA NYCH – jak
spraw dzić, czy nie mu si my ku po wać no we -
go te le wi zo ra oraz ja ka przy staw ka jest dla
po sia da ne go od bior ni ka nie zbęd na?

Je śli po sia da my od bior nik star sze go ty -
pu, po zba wio ny wbu do wa ne go de ko de ra
DVB -T MPE G4 sprawdź my do kład nie, ja -
kie gniaz da wej ścio we po sia da i po in for -
muj my o nich sprze daw cę przy staw ki. Je śli
nie wie my, ja kie na zwy ma ją złą cza – na ry -
suj my je so bie na kart ce przed pój ściem
do skle pu. Uwa ga – do więk szo ści od bior -
ni ków ana lo go wych MOŻ NA POD ŁĄ CZYĆ
OD PO WIED NIĄ PRZY STAW KĘ do od -
bio ru te le wi zji cy fro wej. Pla nu jąc za kup na -
le ży pa mię tać o po niż szych pa ra me trach,
któ re ra dzi my za no to wać wy bie ra jąc się
do skle pu. Dzię ki te mu unik nie my sy tu acji,
w któ rej sprze daw ca za pro po nu je nam „bar -
dzo ta ni”, ale nie speł nia ją cy wy mo gów te -
le wi zor czy przy staw kę.

Oto wy ma ga ne pol ski mi prze pi sa mi pa -
ra me try urzą dze nia:

• dla sy gna łu wi zji ob słu ga for ma tu: SDTV
i HDTV ko do wa nych w sys te mie MPEG -4
część 10 (do kład niej H. 264/AVC);

• dla sy gna łu fo nii ob słu ga for ma tów: od mo -
no, po przez ste reo al bo dwa od dziel ne ka na ły
mo no, ko do wa nych w sys te mie MPEG -2
War stwa II, aż do dźwię ku do okól ne go 5.1.
ko do wa ne go w sys te mie AC -3 (Do lby Di gi -
tal) oraz E -AC -3 (Do lby Di gi tal Plus).

Je śli już po sia da my ku pio ny wcze śniej
te le wi zor bądź przy staw kę, któ ry ob słu gu je
tyl ko star szy stan dard kom pre sji ob ra zu
MPEG -2, moż li we jest do ku pie nie tzw. mo -
du łu CI, któ ry słu ży do za mia ny sy gna łu
za ko do wa ne go w stan dar dzie MPEG -4
do MPEG -2 (koszt oko ło 150-200 zł). Po -
sia da ny sprzęt (te le wi zor lub przy staw ka)
mu si jed nak być wy po sa żo ny w gniaz do CI.

Uwa ga – nie wszyst kie mo du ły CI współ -
pra cu ją ze wszyst ki mi ro dza ja mi przy sta -
wek, dla te go przed za ku pem na le ży się skon -

sul to wać ze sprze daw cą opi su jąc szcze gó -
ło wo po sia da ne już urzą dze nie. Ża den mo -
duł nie ob słu gu je HDTV więc ku pie nie mo -
du łu na dal nie roz wią zu je pro ble mu oglą da nia
wszyst kich pro gra mów (nie któ re bę dą tyl -
ko w HD). Mo duł nie po mo że też ode brać
E -AC3 je śli te le wi zor go nie ob słu gu je. Od -
bior nik z mo du łem na dal nie bę dzie zgod ny
z wy ma ga nia mi kra jo wy mi.

Je śli po sia da my kom pu ter i chce my na nim
oglą dać te le wi zję, ma my moż li wość do ku -
pie nia mo du łu od bior ni ka te le wi zji cy fro -
wej pod łą cza ne go np. przez port USB, 
złą cze Expres sCard lub PCI -E (koszt oko -
ło 80-150 zł).

Ma jąc już roz wią za ny pro blem te le wi zo -
ra po my śleć trze ba rów nież o an te nie.

Ge ne ral na za sa da do ty czą ca an te ny jest
na stę pu ją ca: je że li obec na an te na po zwa la
na do bry od biór te le wi zji ana lo go wej, po -
win na od bie rać po praw nie tak że te le wi zję
cy fro wą. Sy gnał cy fro wy jest bo wiem naj -
czę ściej nada wa ny w tym sa mym pa śmie
co do tych cza so wy ana lo go wy.

Co wię cej, je go spe cy fi ka po zwa la na od -
biór pro gra mów przy uży ciu mniej szych
i bar dziej prze no śnych an ten. Dla te go od -
biór w po bli żu sta cji nadaw czych (li sta sta -
cji nadaw czych do stęp na na stro nie
http://www.emi tel.pl/te le wi zja/na ziem na -te -
le wi zja -cy fro wa -dvb -t) po wi nien być moż -
li wy przy uży ciu prost szych an ten po ko jo -
wych (naj le piej aby by ła to an te na pa ne lo wa,
ew. te le sko po wa – ale uwa ga, nie za wsze
ta ka an te na po ra dzi so bie z od bio rem, a już
na pew no nie za pew ni go nam zwy kły ka -
wa łek dru tu).

Naj lep sza bę dzie jed nak za mon to wa -
na przez spe cja li stę an te na ze wnętrz na, wie -
lo ele men to wa, bez wzmac nia cza.

Je śli już te raz ma my pro ble my z od bio -
rem te le wi zji ana lo go wej (wi dać tzw. śnie -
że nie, roz dzie la nie się ob ra zu, pro ble my
z fo nią) – cy fro wa jej wer sja też mo że nie
dzia łać bez za rzu tu.

Przy czy ny pro ble mów z od bio rem mo gą
być róż ne. Po sia da na an te na po ko jo wa nie
od bie ra wy star cza ją co do brze sy gna łu (wte -
dy war to roz wa żyć za kup i mon taż an te ny
ze wnętrz nej), ze wnętrz na an te na jest uszko -
dzo na lub źle usta wio na, nie dzia ła za si lacz
an te no wy, zła mał się ka bel.

Uwa ga – w przy pad ku mon ta żu an te ny
ze wnętrz nej po win no się we zwać spe cja -
li stę!

Gdy zde cy do wa li śmy się na za kup no we -
go te le wi zo ra, sy tu acja wy glą da tak sa mo,
jak w przy pad ku te le wi zji ana lo go wej. Po pro -
stu uru cha mia my wy szu ki wa nie pro gra mów
i te le wi zor sam się na stroi znaj du jąc pro -
gra my na ziem nej te le wi zji moż li we do od -
bio ru w da nym miej scu.

Je śli ku pi li śmy przy staw kę, mu si my
ją – zgod nie z in struk cją ob słu gi – pod łą -
czyć do te le wi zo ra, a na stęp nie uru cho mić
w jej me nu wy szu ki wa nie pro gra mów (patrz
in struk cja ob słu gi).

W obu przy pad kach klu czo wa jest na kie -
ro wa nie na szej an te ny na naj bliż szą sta cję
nadaw czą. Aby to uczy nić uru cha mia my
w urzą dze niu opcję mie rze nia si ły sy gna łu
an te ny (patrz in struk cja ob słu gi) i skie ro -
wu je my an te nę w stro nę na daj ni ka. An te ną
ma ni pu lu je my, aż uzy ska my mak sy mal ną
ja kość i moc od bio ru.

Li sta wszyst kich na ziem nych sta cji nadaw -
czych te le wi zji cy fro wej (DVB -T) w Pol -
sce do stęp na jest na stro nie 
http://www.emi�tel.pl/te�le�wi�zja/na�ziem�na�-

-te�le�wi�zja�-cy�fro�wa�-dvb�-t.

Pro�ces� zmia�ny� spo�so�bu� nada�wa�nia� TV� z ana�lo�go�we�go
na cy�fro�wy�stał�się�w ca�łym�kra�ju�oka�zją�ła�twe�go�za�rob�ku
dla�roż�ne�go�ro�dza�ju�na�cią�ga�czy.�Ofe�ru�ją�oni�pro�duk�ty�naj�-
czę�ściej� star�szym� oso�bom,� któ�re� nie� zna�ją� jesz�cze� za�sad
wpro�wa�dze�nia�od�bio�ru�cy�fro�wej�TV,�w do�dat�ku�pro�po�nu�ją
usłu�gi� na sta�rych� od�bior�ni�kach� za hor�ren�dal�ne� su�my.�Nie
daj�my� się� oszu�kać.� Je�że�li� ma�ją� Pań�stwo� wąt�pli�wo�ści� nie

pod�pi�suj�cie� umów� bez� kon�sul�ta�cji� z pra�cow�ni�ka�mi� fir�my
kon�ku�ren�cyj�nej,�tak�aby�spraw�dzić�po�rów�nać.�W więk�szo�-
ści�wy�pad�ków,�aby�od�bie�rać�no�wą�te�le�wi�zję,�nie�po�trze�bu�je�-
my� wła�ści�wie� nic� ro�bić� –� do�star�czy�ciel� ka�blo�wy� TV� już
za nas� to�zro�bi.�Je�śli� jed�nak�rze�czy�wi�ście�po�trze�bo�wać�bę�-
dzie�my�de�ko�de�ra�miej�my�świa�do�mość,�że�koszt�ta�kie�go�urzą�-
dze�nia�to�ok. 100 zł�i nie�daj�my�się�na�brać�oszu�stom.
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W ostat�nim�nu�me�rze�„He�rol�da�Wo�dzi�sław�skie�go”�zna�lazł�się�cie�ka�wy�ar�ty�kuł�po�świę�co�ny�hi�sto�rii
na�szej�spół�dziel�ni

Re pli ka tej hi sto rycz nej bra my mia -
ła przy po mnieć to wiel kie wy da rze -
nie sprzed pra wie wie ku. Do ak cji
zro bie nia re pli ki bra my włą czy ły się
uczen ni ce Li ceum Pla stycz ne go, któ -
re dzia ła w ra mach II Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim, a pro jekt zbu do wa nia bra my
po par ły wła dze mia sta na cze le z Pre -
zy den tem Mie czy sła wem Kie cą. Tak -
że in ne in sty tu cje, czy or ga ni za cje
sprzy ja ły te mu cie ka we mu po my sło -
wi. Przez kil ka ty go dni każ dy mógł
przejść przez zbu do wa ną bra mę, po -
znać krót ką hi sto rię włą cze nia Wo -
dzi sła wia do Pol ski, zro bić so bie pa -
miąt ko we zdję cie w tej nie co dzien nej
bu dow li. 

Był to do sko na ły po mysł upa mięt -
nie nia wy da rzeń z 1922 ro ku, chy ba
zde cy do wa nie naj lep szy na Gór nym
Ślą sku.

Na ko niec trze ba stwier dzić, że
dzia łal ność pa na Ka zi mie rza spo ty -
ka się z po wszech nym po par ciem
i uzna niem – co prze cież w na szym
kra ju nie ste ty nie sza nu ją cym zwy -
kle spo łecz ni ków – jest czymś wy -
jąt ko wym i po zy tyw nym. Wspo mnieć
trze ba, że je go dzia łal ność zo sta ła
już uwiecz nio na w dwóch pra cach
ma gi ster skich, a w ostat nim ple bi -
scy cie na „Czło wie ka Ro ku 2012
w Wo dzi sła wiu Ślą skim i po wie cie
wo dzi sław skim” or ga ni zo wa nym
przez „Dzien nik Za chod ni” i por tal
na sze mia sa to. pl pan Ka zi miezr za -
jął 2 miej sce. 

Pod su mo wa niem je go do ko nań nich
więc bę dzie cy tat z pra ca ma gi ster -
skiej Do ro ty Pa tas, na pi sa nej 2 la ta
te mu:

Nie spo sób wy mie nić wszyst kich za -
sług K. Ci che go, ale z peł ną od po wie -
dzial no ścią moż na stwier dzić, że je go
ro la i zna cze nie dla wo dzi sła wian jest
ogrom na. Je go ini cja ty wy są po tęż nym
wkła dem w po pra wę wy glą du mia sta,

Ka Zi MieRZ ci chy Pa SjO nu je Się PRZe SZłO ścią Z My ślą O PRZy SZłO ści

HE ROLD 
WO DZI SŁAW SkIEJ ZIE MI

dokończenie ze str. 9

pro mo wa nie lo kal ne go ru chu ar ty stycz -
ne go, ochro nę za byt ków Zie mi Wo -
dzi sław skiej, edu ka cje re gio nal ną, eu -
ro pej ską i eko lo gicz ną mło de go
po ko le nia, pie lę gno wa nie hi sto rii i tra -

dy cji re gio nu. Ma ją wiel kie zna cze nie
eko lo gicz ne dla mia sta, w tro sce o śro -
do wi sko przy rod ni cze i ogrom ny wpływ
na kul tu rę re gio nu i je go od biór w in -
nych czę ściach Pol ski.
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Licencjonowane�Mieszkaniowe�Biuro�Pośrednictwa
przy�Spółdzielni�Mieszkaniowej�„ROW”

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

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:
poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek, czwartek 7:00 – 15:00
środa 9:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

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

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmiesz

oferuje do wynajęcia

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�
Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�

ul.�Kard.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�
tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

■ LO�KA�LE�uŻyT�KO�WE

Wo�dzisław�Śl.:
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 12 pow. użytk. 92,26 m2

Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43 pow. użytk. 78,50 m2

Ul. Przemysłowa 5 pow. użytk. 20,77 m2

Ul. Przemysłowa 5 pow. użytk. 113,01 m2

Ul. Przemysłowa 12 pow. użytk.  16,40 m2

Ul. Dąbrówki 12 pow. użytk.  42,83 m2

Pszów:
Ul. Tytki 9 pow. użytk. 110,64 m2
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Wo dzi sław ski uni wer sy tet trze cie go Wie ku na piąt kę

Se nio rzy się nie nu dzą

Sto wa rzy sze nie „Wo dzi sław ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie -
ku” po wstał w 2007 ro ku z ini cja ty wy Pre zy den ta Mia sta Wo -
dzi sław Ślą ski, Aka de mi Hu ma ni stycz no Eko no micz nej w Ło -
dzi – wy dzia łu za miej sco we go w Wo dzi sła wiu Ślą skim oraz
Sto wa rzy sze nia „Nasz Wo dzi sław”. Już na sa mym po cząt ku
w sze re gi WUTW wstą pi ło 230 człon ków. Pierw sza, uro czy sta
in au gu ra cja ro ku aka de mic kie go od by ła się 1 paź dzier ni ka 2007
ro ku. Od paź dzier ni ka 2007 roz po czę to pro wa dzić wy kła dy
i pre lek cje, warsz ta ty in te gra cyj ne pro wa dzo ne przez wy kła -
dow ców WSHE. By ły za ję cia z in for ma ty ki, lek to ra ty z an giel -
skie go i nie miec kie go, gim na sty ka oraz Stu denc ki Klub Fil mo -
wy. Od li sto pa da 2007 uru cho mio no za ję cia na ba se nie. Po wsta ły
też ko ło bry dżo we i ko ło tu ry stycz ne.

Od sa me go po cząt ku ce la mi Wo dzi sław skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku by ło

– prze ciw dzia ła nie osa mot nie niu i wy klu cze niu osób star szych,
– upo wszech nia nie ini cja tyw edu ka cyj nych,
– ak ty wi za cja in te lek tu al na, psy chicz na, spo łecz na i fi zycz -

na osób star szych,
– po sze rza nie wie dzy i umie jęt no ści se nio rów,
– uła twia nie kon tak tów z in sty tu cja mi ta ki mi jak służ ba 

zdro wia, ośrod ki kul tu ry, ośrod ka mi re ha bi li ta cyj ny mi i in ny mi,
– an ga żo wa nie słu cha czy w ak tyw ność na rzecz ota cza ją ce go

ich śro do wi ska,
– pod trzy my wa nie wię zi spo łecz nych i ko mu ni ka cji mię dzy -

ludz kiej wśród se nio rów.
Ak tu al nie WUTW li czy 425 człon ków, z któ rych część jest człon -

ka mi Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW. Ofer ta pro gra mo wa WUTW
zo sta ła po sze rzo na i umoż li wia uczest nic two w róż nych for mach
ak tyw no ści, mię dzy in ny mi ta kich jak: na uka ję zy ków an giel skie -
go, nie miec kie go, ro syj skie go, fran cu skie go, wło skie go, na uka ob -
słu gi kom pu te ra, wy kła dy, warsz ta ty psy cho lo gicz ne, za ję cia ru -
cho we ta kie jak gim na sty ka ogól no ro zwo jo wa, nor dic wal king,
gru pa ro we ro wa. Są klu by o na stę pu ją cych spe cjal no ściach – tu ry -
stycz ny, fil mo wy, mu zy ki i te atru, bry dżo wy, wo lon ta riu szy. Klu by
pra cu ją we dług in dy wi du al nych pla nów przy ję tych na ca ły rok
aka de mic ki. Pro wa dzo ne są też za ję cia z pla sty ki. Od ro ku dzia ła
te atr pt. „Mło dzi du chem”. Ca ło rocz na pra ca pla no wa na jest w mie -
sią cu wrze śniu przez Ra dę Pro gra mo wą, któ rej prze wod ni czy pro -

fe sor Je�rzy�Sper�ka z Uni wer sy te tu Ślą skie go. Na Ra dzie pla nu je
się też ca ło rocz ny ka len darz im prez in te gru ją cych słu cha czy. 

In for ma cje o dzia ła no ści Wo dzi sław skie go Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku zna leźć moż na na stro nie

http://www.wutw.pl/
Uni wer sy tet Ser decz nie za pra sza do swej sie dzi by w Wo dzi sła -

wiu Ślą skim przy ul. Bo gu miń skiej 4b.
Biu ro w sie dzi bie WUTW czyn ne jest:
Od po nie dział ku do czwart ku w go dzi nach od 10.00 do 13.00

oraz 15.00 do 17.00. W piąt ki w go dzi nach od 10.00 do 13.00.

Dzia�łal�ność�Wo�dzi�sław�skie�go�uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku�jest�nie�do prze�ce�nie�nia.�Za swo�ją�bo�ga�tą�i jak�że�po�ży�-
tecz�ną�dzia�łal�ność�uni�wer�sy�tet�zo�stał�uho�no�ro�wa�ny�w tym�ro�ku�jed�ną�z głów�nych�na�gród�kon�kur�su�wo�je�wo�dy�ślą�-
skie�go�„Ślą�skie�na 5”

13� stycz�nia� człon�ko�wie�Wo�dzi�sław�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku
kwe�sto�wa�li�z Jur�kiem�Owsia�kiem

23�stycz�nia�br.�wspól�nie�ko�lę�du�jąc�po�zna�wa�no�tra�dy�cje�świą�tecz�ne�kra�-
jów�Eu�ro�py.

Po raz�czwar�ty�wo�je�wo�da�ślą�ski�Zyg�munt�Łu�kasz�czyk�przy�znał�na�gro�dy
„Ślą�skie�na 5”.�W edy�cji�in�spi�ro�wa�nej�ob�cho�da�mi�Eu�ro�pej�skie�go�Ro�ku
Ak�tyw�no�ści�Osób�Star�szych�i So�li�dar�no�ści�Mię�dzy�po�ko�le�nio�wej�lau�re�atów
na�gro�dzo�no�w pię�ciu�ka�te�go�riach.�W te�go�rocz�nej�edy�cji�„Ślą�skie�na 5”
szcze�gól�nie�wy�róż�nio�no� or�ga�ni�za�cje� z Zie�mi�Wo�dzi�sław�skiej.� Sta�tu�et�ka
w ka�te�go�rii�edu�ka�cja�tra�fi�ła�do Ko�ła�Go�spo�dyń�Wiej�skich�z Ra�dli�na,�któ�-
re�od po�nad 50� lat� łą�czy�po�ko�le�nia.�Na�to�miast�w ka�te�go�rii�wo�lon�ta�riat
lau�re�atem�zo�stał�Wo�dzi�sław�ski�Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku.
Ce�re�mo�nii�wrę�cze�nia�sta�tu�etek�od�by�ła�się 15�mar�ca�br.�w Sa�li�Mar�mu�ro�-
wej�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go.�Na zdję�ciu:�Kry�sty�na�Bar�tecz�ko�–�prze�wod�-
ni�czą�ca�Ko�ła�Go�spo�dyń�Wiej�skich�z Ra�dli�na,�Ewa�Spas�–�pre�zes�Wo�dzi�-
sław�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku�i wi�ce�wo�je�wo�da�ślą�ski�An�drzej
Pi�lot,�któ�ry�wrę�czał�za�szczyt�ne�wy�róż�nie�nia.�
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POD�WSPÓL�NyM�DA�CHEM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

AD RE SY
TE LE FO NY

WAŻ NE
IN FOR MA cJE

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

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

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

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

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;
DZIAŁ�OBSŁuGI�KLIENTA:

Godziny otwarcia: 
po nie dział ki 7.30-16.00; 

od wtor ku do czwart ku 7.30-15.00
piąt ki 7.30-14.00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dział wkła dów: 32 55 66 86 wew. 114;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

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

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

(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRuM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar -
dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX�-le�cia, PIA�STÓW i Dą�BRÓW�KI:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

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

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czyn na: wtor ki i piąt ki od 13.00
do 15.00;

RA�DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dział ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

■ AWA�RIE po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne:Ad mi ni stra cja Cen trum

– (0) 607 041 129,
– Ad�mi�ni�stra�cjaXXX�-le�cia,�Pia�stów�i Dą�brów�-
ki – (0) 601 857 402,
– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy – (0) 605 365 674,
– Elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Po�zio�mo: 1. skle pik z ga lan te rią. 5.
pod sta wa w po sta ci trój no ga. 7. opra -
wa ob ra zu. 8. z nich pi san ki lub kra -
szan ki. 9. uro czy sty strój sę dziów. 10.
uczta pier wot nych chrze ści jan. 13. nie -
wiel ki ptak z be ka sów. 17. zbli ża ją ca
się Wiel ka noc. 18. gaz wy peł nia ją cy
ża rów ki. 19. na pi sa na licz ba. 20. fron -
to wa ele wa cja bu dow li. 23. dwu tle nek
krze mu. 26. pro dukt de sty la cji ku my -
su. 29. po miesz cze nie. 30. mu zy kant. 31.
cza sem wy sko czy z pa le ni ska. 32. ład -
na gdy zie lo na na łą ce. 35. część ze ga -
ra. 39. opust, bo ni fi ka ta. 41. w bu dyn -
ku nad par te rem. 42. ar kan. 43. mia ra
ilo ści pa pie ru. 44. du ża wa liz ka. 45.
me tal wy stę pu ją cy dość rzad ko w przy -
ro dzie.
Pio�no�wo: 1. wy mysł. 2. las igla sty

na Sy be rii. 3. prze pla ta ją ce się prę ty. 4.
po pro stu dyn gus w po nie dzia łek wiel -
ka noc ny. 6. zbli ża ją ce się świę ta. 11. zi -

mo we le go wi sko niedź wie dzia. 12. tyl -
na część sto py. 13. po karm dla ka nar -
ków. 14. w drzwiach. 15. tyl na część
szyi. 16. z nit ką. 20. fi glarz. 21. odłam
wy zna nio wy w ob rę bie da nej re li gii. 22.
geo r gi nia. 24. po zio my ruch po wie trza. 25.
przed miot. 27. klam ra spi na ją ca mu ry. 28.
lu to wa so le ni zant ka. 33. stan znisz cze -
nia. 34. ró zgi. 36. zbiór map. 37. mil cze -
nie. 38. sys tem pra cy i pła cy. 39. zie mia
prze zna czo na pod upra wę. 40. cia sto
wiel ka noc ne.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 14�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
Gwiazd�ka�Wi�gi�lij�na.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie krzy -
żów ki otrzy mu ją: Ha�li�na�Wój�cik,�Kry�-
sty�na�Sta�now�ska,�Jo�lan�ta�Kieś.



1% podatku wspomóżmy organizacji pożytku publicznego 

Akcja PIT 2012
Jak zwy kle o tej po rze za chę ca my Pań stwa

do prze ka zy wa nia 1% po dat ku do cho do we go
od osób fi zycz nych dla or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go.

Jak prze ka zać 1% po dat ku or ga ni za cji po -
żyt ku pu blicz ne go?

W przy pad ku prze ka za nia czę ści po dat ku
na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go,

na le ży po dać nu mer KRS or ga ni za cji oraz
kwo tę po dat ku. Moż na rów nież wska zać cel
szcze gó ło wy prze zna cze nia kwo ty 1%. Wnio -
sko wa na kwo ta nie mo że być wyż sza niż 1%
na leż ne go po dat ku.

Wy kaz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go,
na któ re moż na prze ka zać 1% po dat ku 
za miesz czo ny jest na stro nie in ter ne to wej 

W związ ku z trwa ją cą ak cją roz li czeń rocz nych w po dat ku 
do cho do wym od osób fi zycz nych za 2012 rok Urząd Skar bo wy
w Wo dzi sła wiu Ślą skim przy po mi na po dat ni kom o obo wiąz ku
zło że nia ze zna nia o wy so ko ści do cho du osią gnię te go w 2012
ro ku.

Osta tecz ny ter min skła da nia ze znań i za pła ty po dat ku do cho do we -
go upły wa 30 kwiet nia 2013 r.

Roz li cze nia moż na do ko nać na for mu la rzach: PIT -36, PIT -36L,
PIT -37, PIT -38, PIT -39.

Za łącz ni ka mi do ze znań są: PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT -2K,
PIT/Z, PIT/ZG

Ze zna nia moż na zło żyć:
– elek tro nicz nie, bez ko niecz no ści po sia da nia bez piecz ne go

pod pi su elek tro nicz ne go ko rzy sta jąc ze stro ny http://www.e -de -
kla ra cje.gov.pl/ (naj prost szy i naj szyb szy spo sób zło że nia ze zna -
nia – sys tem dzia ła 24 go dzi ny na do bę przez 7 dni w ty go dniu),

– w sie dzi bie Urzę du Skar bo we go w Wo dzi sła wiu Ślą skim, ul.
Gło wac kie go 4 na par te rze w sa li ob słu gi po dat ni ka w dniach: po nie -

dział ki, śro dy, czwart ki, piąt ki w godz. od 7.00 do 15.00, wtor ki
w godz. od 7.00 do 18.00,

– za po śred nic twem urzę dów pocz to wych.
W tut. Urzę dzie uru cho mio no in for ma cję te le fo nicz ną w za kre sie

za sad roz li czeń rocz nych: dla po dat ni ków pro wa dzą cych dzia łal ność
go spo dar czą (032) 455-43-30 w. 121, dla po dat ni ków nie pro wa dzą -
cych dzia łal no ści go spo dar czej (032) 455-43-30 w. 174.

Kil ka wska zó wek, o któ rych na le ży pa mię tać wy peł nia jąc ze zna -
nie po dat ko we:

– od 01.01.2012 r. oso by fi zycz ne nie pro wa dzą ce dzia łal no ści go -
spo dar czej, nie bę dą ce za re je stro wa ny mi po dat ni ka mi VAT, nie bę dą -
ce płat ni ka mi skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro wot ne ja ko
iden ty fi ka to rem po dat ko wym po słu gu ją się wy łącz nie nu me rem 
PE SEL, dla po zo sta łych osób w tym pro wa dzą cych dzia łal ność go -
spo dar czą iden ty fi ka to rem po dat ko wym po zo sta je nu mer NIP,

– eme ry ci i ren ci ści, któ ry zło ży li do ZUS oświad cze nie, że za mie -
rza ją wspól nie roz li czyć się z mał żon kiem, któ ry nie uzy sku je swo ich
do cho dów, ma ją obo wią zek zło żyć ze zna nie po dat ko we w Urzę dzie
Skar bo wym.

BIP Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
http://www.mpips.gov.pl/bip/wy kaz -or ga ni za -
cji -po zyt ku -pu blicz ne go/ oraz na por ta lu Mi -
ni ster stwa Fi nan sów http://www.fi nan -
se.mf.gov.pl/

Wa run kiem prze ka za nia 1% po dat ku 
jest:

– ter mi no we zło że nie ze zna nia, a w przy -
pad ku ko rek ty – zło że nie ko rek ty w cią gu
mie sią ca od upły wu ter mi nu dla zło że nia ze -
zna nia po dat ko we go,

– za pła ta po dat ku nie póź niej niż w ter -
mi nie 2 m -cy od upły wu ter mi nu dla 
zło że nia ze zna nia (czy li do 30 czerw ca
2013 r.).

FUN�DA�CJA�DLA�DZIE�CI�„DAR�SER�CA”
43-300 Biel sko -Bia ła, ul. Po wstań ców Ślą skich 6,
tel./fax 33 828 58 39
nr kon ta: ING Bank Ślą ski S.A. Od dział Re gio nal ny 
w Biel sku -Bia łej, 49 1050 1070 1000 0022 69 06 4552
Fun da cja jest or ga ni za cją po żyt ku pu blicz ne go 
nr KRS 0000121785, NIP 547-19-60-481

Dro�dzy�Pań�stwo,
Ja ko ko cha ją cy ro dzi ce ro bi my wszyst ko, co w na szej mo cy,
aby za pew nić na szemu dziec ku go dzi we wa run ki roz wo ju.
Jed nak że le cze nie, cią gła re ha bi li ta cja, cze ka ją ce Anię za bie gi
i ope ra cje prze kra cza ją na sze moż li wo ści fi nan so we.
Ania uro dzi la się 25 grud nia 2004 ro ku w Wo dzi sła wiu Śl. – nie -
przy tom na, 5 mi nut nie od dy cha ła, otrzy ma la 2 punk ty w 10-
punk to wej ska li Ap gar. Dzień na ro dzin za koń czył się pierw -
szym po by tem w szpi ta lu – Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej – Kli ni ce
In ten syw nej Te ra pii Dzie cię cej w Za brzu. Ko lej ne po by ty
w szpi ta lach uka za ły praw dę – nie do tle nie nie, czte ro koń czy no we po ra że nie mó zgo we
w stop niu cięż kim, pa dacz ka, dys pla zja sta wów bio dro wych, sto pa koń sko -szpo ta wa.
Zwra ca my się z proś bą o dal szą po moc fi nan so wą w le cze niu i re ha bi li ta cji na szej już
8-let niej có recz ki Ani.
W chwi li ob cnej ma jąc 8 la tek nie po tra fi sie dzieć, cho dzić, mo wić czy na wet trzy mać
w rącz kach za baw ki. W 2009 ro ku cze ka ła Anię ope ra cja nóż ki w kli ni ce w Po zna niu, lecz
z po wo du bar dzo złe go sta nu neu ro lo gicz ne go no sta ła od ro czo na. Po po by cie Ani w Cho -
rzow skim Cen trum Pe dia trii i On ko lo gii na od dzia le Neu ro lo gii w li sto pa dzie 2010 r. uda -
ło się opa no wać nie co na pa dy pa dacz ko we. Głę bo ko wie rzy my że dal sza in ten syw na re -
ha bi li ta cja po mo że je ogra ni czyć.

Te�raz,�skła�da�jąc�rocz�ne�roz�li�cze�nie�PIT�z Urzę�dem�Skar�bo�wym,�mo�żesz�prze�ka�zać 1%�

swo�je�go�po�dat�ku�na po�moc�Ani.�To�nic�nie�kosz�tu�je,�a Ani�bar�dzo�po�mo�że.

Wy star czy wpi sać w ru bry kę „Wnio sek o prze ka za nie 1% po dat ku na leż ne go na rzecz 
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go (OPP)” rocz ne go roz li cze nia PIT nu mer 

KRS�Fun�da�cji 0000121785, a Urząd Skar bo wy wy śle Pań stwa pie nią dze do fun da cji Ani.

Do�dat�ko�wych�in�for�ma�cji�mo�że�my�udzie�lić�w roz�mo�wie�te�le�fo�nicz�nej�(600-315-746),�

ema�ilem:�rhy�no�ce�ros@wp.pl lub�po�przez�Ga�du�-Ga�du�(nr 1203837).

Bar�dzo�waż�ne:�w ru�bry�ce�„cel�szcze�gó�ło�wy 1%”�wpi�su�je�my�An�na Zie�leź�ny.

Po�moc� lu�dzi�do�brej�wo�li,� ta�kich� jak�Pań�stwo� jest�nam�nie�zbęd�na.�Pro�si�my�o po�moc

i z gó�ry�za nią�dzię�ku�je�my.

Ania z ro dzi ca mi


