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Z³oty Laur dla SM „ROW”

Nagroda Instytutu
Gospodarki
Nieruchomoœciami

J

u¿ podczas jubileuszowego Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”,
jakie odby³o siê 20 czerwca 2009
roku, zgromadzeni zostali poinformowani o przyznaniu naszej Spó³dzielni presti¿owych nagród. Na tym¿e ZPCz wrêczona zosta³a nam
Wielka Nagroda Prezydenta Œl¹skiej Izby Budownictwa, zaœ zaawizowane zosta³o przynanie
„Z³otego Lauru” przez Instytut
Gospodarki Nieruchomoœciami.
I w³aœnie ów Laur wrêczony zosta³(Ci¹g dalszy na str. 2)

Przedstawiciele Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” uczestnicz¹cy
w odbywaj¹cej siê w Katowicach gali Œl¹skiego Dnia Budowlanych oraz
moment przekazania przez dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego - El¿bietê Janiszewsk¹ Kuropatwê „Z³otego Lauru” Instytutu Gospodarki Nieruchomoœciami
na rêce prezesa Zarz¹du SM „ROW” - Jana Grabowieckiego.

Z³oty Laur
dla SM „ROW”
(Dokoñczenie ze str. 1)
naszej Spó³dzielni 1 paŸdziernika br., w trakcie odbywaj¹cej w siê Katowicach gali z okazji Œl¹skiego Dnia
Budowlanych. Miejscem uroczystoœci by³o Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej, który to
obiekt w poprzednim roku sam by³ powodem dla uhonorowania jego twórców i budowniczych zaszcztnymi
nagrodami i stanowi jedn¹ z napiêkniejszych wizytówek
wspó³czesnej urbanistyki stolicy Górnego Œl¹ska.
„Z³ote Laury” - to najbardziej presti¿owe oraz najwy¿sze wyró¿nienie Instytutu Gospodarki Nieruchomoœciami, przyznawane by³o dopiero po raz drugi. Ich laureatami s¹ instytucje i przedsiêbiorstwa, które w sposób szczególny przyczyniaj¹ siê do rozwoju gospodarki
nieruchomoœciami oraz podejmuj¹ przedsiêwziêcia s³u¿¹ce oszczêdnoœciom energii i ochronie œrodowiska.
Statuetki i towarzysz¹ce im dyplomy wrêczli zdobywcom nagrody prezesa Zarz¹du Instytutu Gospodarki Nieruchomoœciami - Arkadiusz Borek oraz dyrektor
Departamentu Wyrobów Budowlanych G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego - El¿bieta Janiszewsk¹ - Kuropatwa. Zaszczytna nagrodê w imieniu Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim odebra³
prezes Zarz¹du - Jan Grabowiecki. Poœród t³umnie wype³niaj¹cej wielka salê koncertow¹ publicznoœci znajdowali siê reprezentanci naszej Spó³dzielni - grupa pracowników i spo³eczników.
- „Z³ote Laury 2009” - stwierdzi³ Arkadiusz Borek s¹ uhonorowaniem pracy wielu osób, które na co dzieñ
anga¿uj¹ siê w rozwój gospodarki nieruchomoœciami,
przyczyniaj¹c siê do budowy oraz sprawnego funkcjonowania indywidualnych, jak równie¿ wspólnych dzie³ - ma³ych oraz tych wiêkszych, otaczaj¹cych nas przecie¿ z
ka¿dej strony. Rol¹ budowniczych jest stawianie budynków i obiektów, ale to co siê póŸniej z nimi dzieje zale¿y
od zarz¹dzaj¹cych nieruchomoœciami - od ich wysi³ków i
zaanga¿owania.
Wielce znamienne jest na dyplomie statuetki, bêd¹ce cytatem z myœli œw. Augustyna, a brzmi¹ce: „Jeœli
chcesz byæ wielki zaczynaj od rzeczy ma³ych. Zak³adaj
g³êboki fundamet pokory jeœli chcesz budowaæ wysoko.”
W trakcie gali wrêczone zosta³y tak¿e nagrody przynane przez inne instytucje, w tym wa¿ne tytu³y „Budowy Roku”.
Uroczystoœci Œl¹skiego Dnia Budowlanych 2009
towarzyszy³a niezwykle mi³a atmosfera, wzbogacona wystêpem artystycznym w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach, jak równie¿ zaszczycona
obecnoœci¹ przedstawicieli bran¿y budowlanej na Œl¹sku: stowarzyszeñ naukowo-technicznych, samorz¹du
zawodowego, izb gospodarczych oraz przedstawicieli
w³adz centralnych i regionalnych, nauki, kultury i mediów. Poœród goœci reprezentuj¹cych w³adze wojewódzkie obecny by³ wicewojewoda Adam Matusiewicz.
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Bêdzie radiowy odczyt zu¿ycia wody

Trwa wymiana wodomierzy
Szeroko pisaliœmy o
tym wielkim przedsiêwziêciu w poprzednim wydaniu
„Pod wspólnym dachem”.
teraz tylko potwierdzenie,
¿e od 2 wrzeœnia w zasobach Spó³dzielni mieszkaniowej „ROW” trwa wymiana liczników wody na
wodomierze odczytywane
drog¹ radiow¹. Akcja potrwa do po³owy listopada
2009 roku.
Wszelkich informacji
na ten temat udziela Dzia³
Techniczny Spó³dzielni
pod numerem telefonu:
(32) 456 - 39 - 04. Mieszkañcy sa uprzejmie proszeni o udostêpnianie w ustalonych terminach swoich
mieszkañ do przeprowadzenia niebêdnych prac.
Nie zajmuj¹ one wiele czasu i s¹ sprawnie realizowane.
Do tej pory nowe wodomierze maj¹ ju¿ Ci wszyscy
mieszkaj¹cy na osiedlu
D¹brówki i w budynkach

SM „ROW” w Rydu³towach”, którzy w umówionym dniu przyjeli ekipê
wymieniaj¹ca liczniki. W
pozosta³ych osiedlach prace s¹ w toku.
A oto harmonogram
wymian (od ukazania siê
niniejszej gazety do koñca
akcji):
W Osiedlu Piastów - ul.
Przemys³awa 11 w dniach
16 i 19 paŸdziernika, ul.
Przemys³awa 13 w dniach
20-23 paŸdziernika oraz ul.
Przemys³awa 15 w dniach
26-27 paŸdziernika.
W Osiedlu XXX-lecia w
dniu 28 paŸdziernika XXX-lecia 89-92, XXX-lecia 93-96 oraz XXX-lecia
106, zaœ 29 paŸdziernika ul. XXX-lecia 127-129.
W Pszowie - ul. Tytki 1
- 29 i 30 paŸdziernika, ul.
Tytki 4 - 30 paŸdziernika.
W Radlinie - ul. Findera 6 - 12. listopada oraz ul.
Sienkiewicza 26-30 w
dniach 12 i 13 listopada.

ROZPOCZ¥£ SIÊ
SEZON GRZEWCZY
Zgodnie z decyzj¹ Zarz¹du SM „ROW” podjêt¹ 30
wrzeœnia, od 1 paŸdziernika rozpocz¹³ siê sezon grzewczy w zasobach Spó³dzielni, o czym poinformowano przedsiêbiorstwa dostarczaj¹ce energiê ciepln¹ do naszych domów.
Zarz¹d podejmuj¹c tak¹ decyzjê kierowa³ siê prognozami pogodowymi Instytutu Meteorologii dla rejonu Wodzis³awia Œl¹skiego i okolicznych miejscowoœci. Informacje zapowiada³y, ¿e od pocz¹tku miesi¹ca temperatura zarówno w dzieñ jak i w nocy ulegnie znacznemu
obni¿eniu, co spowoduje równoczeœnie spadek temperatury w mieszkaniach. No i prognozy te - jak zycie pokaza³o - potwierdzi³y siê.
Przekazujemy jednoczeœnie wa¿n¹ informacjê: - dostarczana energia cieplna do mieszkañ w pierwszych
dniach rozpoczêcia sezonu grzewczego mo¿e powodowaæ
indywidualne niedogrzanie, co zale¿ne jest od parametrów dostawy energii cieplnej, jak i regulacji sieci. Niedogodnoœci te mog¹ wystêpowaæ zarówno w sieci wewnêtrznej Spó³dzielni, jak i po stronie dostawcy. Spó³dzielnia,
we wspó³dzia³aniu z dostawcami ciep³a, do³o¿y wszelkich
starañ, aby takie ewentualne i indywidualne przypadki
szybko wyeliminowaæ.

POD WSPÓLNYM DACHEM

PaŸdziernik 2009 r.

Prezes Zarz¹du SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

Wieœci „z pierwszej rêki”

Nie wszyscy s¹ m³odzi...
K

olejne wydanie naszego pisma
„Pod Wspólnym Dachem” ukazuje siê w paŸdzierniku. Termin ten
sk³ania mnie do przekazania Czytelnikom
pewnych obserwacji dotycz¹cych niektórych seniorów z zamieszkuj¹cych nasze
osiedla. Tak, bowiem paŸdziernik jest miesi¹cem poœwiêconym w³aœnie osobom
- „trzeciego”, lub jak kto woli „z³otego”
wieku. Krótko tylko przypomnê, w 1990
roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
ustanowi³a 1 paŸdziernika Miêdzynarodowym Dniem Osób Starszych. ONZ u progu XXI wieku chcia³a podkreœliæ, ¿e zgodnie z demograficznymi trendami starzenie siê spo³eczeñstwa staje siê jednym
z najwa¿niejszych wyzwañ wspó³czesnoœci
i to w skali ca³ego globu.
Jest takie ¿artobliwe, ale i z nutk¹
¿alu, powiedzenie, ¿e „tak, tak - w ¿yciu
to najlepiej zawsze byæ m³odym, zdrowym,
piêknym i bogatym”. Ale... jeœli nawet
komuœ siê zdarzy, ¿e w m³odoœci los obdarzy³ go i zdrowiem, i urod¹, i bogactwem, to przecie¿ wiadomo, ¿e nikt i nic
nie jest w stanie zapewniæ nieustannego
trwania tych cech, owego s³owa „zawsze”.
Nawet jeœli komuœ udaje siê zachowywaæ
zdrowie i majêtnoœæ, to przecie¿ m³odzieñcza uroda przemija i ¿adne „fitness” czy
„spa” nie tego nie zmieni¹.
Pamiêtacie przecie¿ Pañstwo z lekcji szkolnych najpiêkniejsze utwory poetów
z wieku Romantyzmu i wyra¿an¹ przez
nich têsknotê, zdefiniowan¹ w zaklêciu:
„chwilo trwaj”! A z doœwiadczeñ ¿yciowych te¿ wiecie, i¿ marzenie takie jest nierealne. Ju¿ ³atwiej szóstkê trafiæ w lotto...

S

tarzenie siê to naturalny proces
¿yciowy. Nie zdo³a go przes³oniæ
wspó³czesny kult m³odoœci, urody
i obnoszenia siê z ponad przeciêtnym bogactwem. Propaguj¹ go wszelkiego rodzaju programy telewizyjne i barwne magazyny prasowe - pe³ne relacji o (rzekomo!)
beztroskim, radosnym ¿yciu, op³ywaj¹cych
we wszelakie dostatki tak zwanych „celebrytów”. To gwiazdorzy, jacy w polskich
realiach zaistnieli na prze³omie XX i XXI
wieku. Przedtem spo³eczeñstwo nasze
by³o nazbyt... siermiê¿ne. Szczególnie znane by³y jednostki wybitne - talentem,
wiedz¹, niezwyk³ymi czynami, tak¿e maj¹tkiem. Teraz owi celebryci znani s¹ g³ównie z tego, ¿e... s¹ znani. Ich b³yszczenie
to blichtr. Ale jak¿e poci¹gaj¹cy! Jak¿e zaprz¹taj¹cy uwagê znacznej czêœci spo³eczeñstwa.
¯ycie celebrytów to taka „telenowela” odgrywana przez nich na jawie ¿ycia
po to, by jakaœ stacja telewizyjna pokaza³a
ich tysi¹com widzów, by kolorowy tabloid
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o nich napisa³. Ich ¿ycie to zawierane na
pokaz ma³¿eñstwa i konkubinaty oraz rozstania. To sprawdziany na wizji jak tañcz¹,
œpiewaj¹, gotuj¹. Nieustanne niedyskrecje
- kto z kim, kiedy, jak d³ugo i czy zawsze
tej samej p³ci. To szastanie pieniêdzmi wille, apartamenty, super-auta, o ubiorach
ju¿ nie wspominaj¹c. ¯e w tle stoi nieustanne widmo (zdarzaj¹cego siê) krachu finansowego, o tym ma³o kto wie. I w³aœciwie
- to takie „reality show”, tyle ¿e dziej¹ce
siê nie (jak w „big-braders”) w zamkniêtym na pó³ roku studiu telewizyjnym. Jednak to takie samo pokazywanie wszystkim
wszystkiego... Delikatnie oceniaj¹c: - bzudry. Po to tylko, by je ktoœ zauwa¿y³, by
by³o o tym g³oœno.
Tymczasem my sami uczestniczymy
w zwyk³ym ¿yciu. Jesteœmy cz¹stk¹ spo³êczeñstwa sk³adaj¹cego siê i z tych m³odych, i z seniorów. A ka¿dy wiek ma swoje prawa, obowi¹zki i przywileje.

Z

najwiêkszym szacunkiem odnoszê
siê do grona mieszkañców, którzy
od dziesiêcioleci s¹ zwi¹zani z
nasz¹ Spó³dzielni¹. Szczególny wyraz dawaliœmy temu podczas uroczystoœci jubileuszowych 85-lecia SM „ROW”. I jeszcze
raz g³êboko k³aniam siê im wszystkim.
Poœród blasków ¿ycia bywaj¹ jednak
i cienie. PaŸdziernikowe dni seniorów
musz¹ pokazywaæ pe³n¹ prawdê o tej grupie mieszkañców, którzy z regu³y daj¹
przyk³ady dobrego postêpowania, s¹ wzorem dla m³odszych pokoleñ.
Z niek³aman¹ przykroœci¹ obserwujê jednak, ¿e mieszkaj¹ w naszych osiedlach ludzie osamotnieni, pozostawieni
sami sobie. To nieliczne grono osób, ale
- najdelikatniej to ujmuj¹c - czasami uci¹¿liwych dla innych.
Kim oni s¹? Unikaj¹ kontaktu z s¹siadami. Zgoda, nikt nie musi byæ ani wylewny w uczuciach, ani skory do za¿y³oœci. Jednak to ich odosobnienie wynika
z tego, i¿ za nic w œwiecie nie chc¹, by
ktokolwiem zajrza³ do ich mieszkania.
Dlaczego? Bo zamienili swoje „M” w...
sk³adowisko œmieci. Zbieraj¹ co siê da, wygrzebuj¹ odpadki w kontenerach œmietniskowych i znosz¹ te swoje „skarby” do
mieszkania. Jak wygl¹da ich lokum - mo¿na sobie tylko wyobraziæ, bo jak ju¿ stwierdzi³em - nie wpuszczaj¹ doñ nikogo. Ale
zapachów, a w³aœciwie - odoru - nie da siê
zatrzymaæ drzwiami. Wydostaje siê na korytarz. Tak samo ró¿nego rodzaju robactwo. Jak spokojnie ¿yæ obok takiego s¹siada?! Nie da siê.
Szczêœliwie takich „zbieraczy”
mamy ledwo kilku w ca³oœci zasobów na-
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szej Spó³dzielni, ale s¹ i stanowi¹ wielki
problem, który w œwietle obowi¹zuj¹cego
w naszym kraju prawa - okazuje siê problem niemal nie do rozwi¹zania. Ich zachowanie - w odczuciu spo³ecznym - odbiega od norm psychicznych i wymaga leczenia. By siê jednak kuracji poddali musz¹ sami na ni¹ wyraziæ zgodê. Kto
z nich to uczyni? - Wariatkê chcecie ze mnie
zrobiæ? To wy jesteœci wariatami, z wami
do Rybnika! - tak skrótowo brzmia³a konkluzja z próby wielce ¿yczliwej rozmowy
z jedn¹ z osób z grona uci¹¿liwych „zbieraczy”.

S

eniorami tym powinni zaj¹æ siê rodziny, ale krewniaków albo nie ma
w pobli¿u, albo unikaj¹ swoich - chorych przecie¿ - bliskich. Powinna zaj¹æ siê
nimi opieka spo³eczna - ale siê nie zamuje, bo urzêdnik robi¹cy wywiad œrodowiskowy nie mo¿e wejœæ do mieszkania
(przecie¿ to oczywiste, ¿e nikt nie zostanie wpuszczony przez „zbieracza”) wiêc
nie napisze stosownego protoko³u jak wygl¹da w mieszkaniu i opieka „umywa
rêce”. Tak samo postêpuj¹ miejscy stra¿nicy i policja - bo przecie¿ siwiutka pani
lub z bieluchn¹ brod¹ staruszek siê nie
awanturuj¹, nikogo nie bij¹, nie kradn¹,
tylko... wyci¹gaj¹ coœ ze œmietników i zabieraj¹ sobie do domu... S¹ spokojni jeœli
ich nie nagabywaæ. Tak mundurowi patrz¹
na ten problem.
Pozostaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Cuchn¹cy œmietnik
w œrodku budynku mieszkalnego niew¹tpliwie stanowi powa¿ne zagro¿enie sanitarne, ale... póki nie wybuchnie epidemia,
s³u¿by sanepid nie maj¹ ani ochoty na samodzieln¹ inicjatywê, ani te¿ œrodków skutecznego dzia³ania.
Co wiêc robiæ, skoro nikt nic nie
mo¿e (a niekiedy nie chce!) - chyba trzeba zmieniæ prawo. Tym ludziom trzeba pomocy, a nie kar i potêpienia! Mamy przecie¿ w³adze samorz¹du terytorialnego,
które nie powinny udawaæ, i¿ ci¹gle nie
dostrzegaj¹ tego problemu spo³ecznego.
Mog¹ i powinny zainicjowaæ dzia³ania na
rzecz zmiany prawa. Mamy swoich pos³ów.
Niech popatrz¹ na rzeczywistoœæ nie
z gmachu Sejmu, ale z perspektywy blokowego korytarza, w którym mieszka taki
„zbieracz”. Niech pow¹chaj¹ zapach pod
jego drzwiami - jak¿e inny od aromatów
warszawskiego hotelu sejmowego. Mo¿e
wówczas powstanie jakaœ inicjatywa legislacyjna, której efektem bêdzie - zgodna
z prawem - skuteczna pomoc ludziom, których problem ¿yciowy tutaj przedstawi³em. Oby jak najprêdzej, oby nie minê³y
na niczym kolejne miesi¹ce seniorów!
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Bêd¹ nowe windy i balkony

J

ednym z wa¿nych sk³adników
comiesiêcznej op³aty za mieszkanie jest odp³atnoœæ na fundusz remontowy. To bardzo wa¿na
czêœæ w naszym czynszu. Nie jest ona
spo¿ytkowywana na bie¿¹c¹ obs³ugê
naszych spó³dzielczych zasobów - ale
gromadzone na tym funduszu pieni¹dze - wydawane s¹ na zachowanie w dobrym stanie naszych domów, na podnoszenie standardu zmieszkiwania w nich. Czy to jest potrzebne? Niezbêdne, i to
jeszcze jak!
Tak jakoœ najproœciej jest
siêgaæ po porównania do motoryzacji, bo samochody osobowe
sta³y siê w ostatnich latach...
powszednioœci¹. Zdecydowana
wiêkszoœæ poœród spó³dzielców
je posiada. Ba, s¹ rodziny, które maj¹ dwa i wiêcej aut. To przecie¿ normalny (choæ kompletnie nie akceptowany przez ekologów!) trend w skali œwiatowej. W miarê wzrostu zamo¿noœci spo³eczeñstwa zwiêkszaj¹ siê potrzeby
i rosn¹ mo¿liwoœci ich zaspokajania.

M

aj¹c auto - na bie¿¹c¹ eksploatacjê
- benzynê, p³yny do ch³odnicy
i spryskiwaczy, na mycie auta musimy
mieæ sta³¹ gotówkê, i to „pod rêk¹”. Kolejnymi wydatkami s¹ ubezpieczenia OC
i AC. Nikt rozs¹dny nie wyruszy bez nich
w drogê (tutaj pytanie: - czy aby na pewno wszyscy ubezpieczyliœmy swoje mieszkania?!). Potem s¹ wydatki na drobne
awarie - jak wymiana przepalonej lampy
czy bezpiecznika lub naprawa przedziurawionej opony. No i na koñcu mamy
powa¿ne koszty np. remontów i napraw
po wszelakich kraksach, lub te¿ udoskonaleñ swego pojazdu: - instalacja alternatywnego œrodka napêdowego czyli
gazu, monta¿ alarmów, dodatkowych
œwiate³ i sygnalizatorów (np. cofania).
Itp., itd. Na to wszystko musimy mieæ
(niebagatelne) pieni¹dze, bo nic, co jest
u¿ytkowane, nie pozostaje w stanie niezmienionym. I ta konkluzja dotyczy tak¿e naszych mieszkañ, naszych spó³dzielczych domów. One i ich wyposa¿enie te¿
wymagaj¹ wydatków - w porównywalnie
wiêkszej skali - jak nasze samochody. Ale
czy mamy na to pieni¹dze? Nasze odczucia s¹ w tej mierze doœæ zró¿nicowane. Warto wiêc poznaæ co myœl¹ o nas
inni.
Z pocz¹tkiem paŸdziernika dowiedzieliœmy siê z codziennych publikatorów, ¿e wed³ug statystyk Organizacji
Narodów Zjednoczonych - Polska jest
o krok od do³¹czenia do pañstw, których
tzw. indeks zamo¿noœci jest tak wysoki,
¿e pañstwa te mo¿na nazywaæ bogatymi.
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ONZ-owski „klub bogaczy” liczy 38 krajów. Polska jest na 41. miejscu i wyprzedza Wêgry, S³owacjê oraz kraje Ameryki
£aciñskiej. W ka¿dym z pañstw „klubu”
tzw. indeks rozwoju spo³ecznego przekracza 0,9 punktów - czyli jest bardzo bliski idea³u, który wynosi 1. W roku 2007
roku (tego roku dotycz¹ obecne wyliczenia ONZ) Polska osi¹gnê³a ju¿ wskaŸnik
0,88 punkta i znalaz³a siê na 41 pozycji

Remonty,
remonty...
na liœcie najlepiej rozwiniêtych pañstw
globu, wyprzedzaj¹c a¿ 140 innych krajów.
Wyjaœniæ trzeba, ¿e ONZ bierze pod
uwagê trzy czynniki: - poziom zdrowia
powi¹zany ze œredni¹ d³ugoœci¹ ¿ycia, poziom edukacji oraz dochód na mieszkañca przy uwzglêdnieniu realnej mocy nabywczej walut narodowych, a nie tylko
ich bie¿¹cego kursu. I w Polsce te dwa
pierwsze kryteria wypadaj¹ nie najgorzej.
Np. Polki ¿yj¹ zaledwie o 3 lata krócej
(79,7 lat) ni¿ mieszkanki Norwegii - kraju zajmuj¹cego pierwsze miejsce w rankingu ONZ. Tak¿e pod wzglêdem poziomu edukacji Polska jest bliska krajom
Europy Zachodniej, które osi¹gaj¹ tu
najlepsze wyniki na œwiecie. Niestety
mamy spore zaleg³oœci, gdy idzie o nasze dochody. Przeciêtny Polak zarobi³
w 2007 roku 15 tysiêcy dolarów. To przesz³o trzy razy mniej, ni¿ Norweg i dwa
razy mniej, ni¿ Niemiec. Wiele wskazuje
jednak na to, ¿e - paradoksalnie - œwiatowy kryzys poprawi nasze wyniki (na zasadzie - u nas minimalny wzrost p³ac,
a „tam” du¿e spadki). No i wg nastêpnych statystycznych publikacji ONZowskich bêdziemy w œwiatowym „klubie bogaczy”... !

C

zy czujemy siê bogaczami? Ej, chyba nie bardzo. Chocia¿ - jak poda³y
ostatnio media œledz¹ce majêtne osoby
- jeœli milion z³otych czyni bogacza, to
mamy ich w Polsce blisko 70 tysiêcy,
z czego 14 tys. zarobi³o milion w ubieg³ym, kryzysowym roku (dane z urzêdów
skarbowych). We wszystkich przypadkach chodzi o posiadane aktywa, które
daje siê szybko spieniê¿yæ, a zatem
domy, mieszkania czy dzia³ki nie s¹
uwzglêdniane. Ale te wszystkie informacje (nietety!) nas, mieszkañców spó³-
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dzielczych budynków, nie dotycz¹. Œrednie nasze zarobki daleko odbiegaj¹ od
oczekiwañ i rosn¹cych potrzeb. A poœród
tych - za najwa¿niejsz¹ uwa¿amy zamieszkiwanie w coraz bardziej komfortowych warunkach.
Lokum w spó³dzielczym bloku przed
laty zaspokoi³o fundamemntaln¹ potrzebê ka¿dego z nas - posiadania dachu nad
g³ow¹. Teraz chodzi o to, bo ów „dach”
jak najbardziej by³ zbli¿ony do
wygl¹du eleganckich apartamentowców, by komfort zamieszkiwania nie by³ wyraŸnie
ni¿szy od istniej¹cego w budownictwie indywidualnym.
I w³aœnie na ten cel gromadzimy œrodki na funduszu remontowym. Poniewa¿ jednak
nasze zarobki dalekie s¹ od
oczekiwañ, st¹d i na fundusz
remontowy przekazujemy tylko takie kwoty, które nie
burz¹ nam rodzinnych bud¿etów. I z sumy naszych comiesiêcznych
p³atoœci pokrywane s¹ koszty remontów.
O termomodernizacjach i dociepleniach
piszemy w tym wydaniu „Pod wspólnym
dachem” w innym miejscu. Tutaj zwracamy uwagê na inne, tak¿e powa¿ne reomonty.

P

od koniec wrzeœnia rozpocz¹³ siê kapitalny remont wind w budynkach
w Wodzis³awiu Œl¹skim przy ul. Przemys³awa 16 (segment C); Osiedle XXX lecia 31 oraz ul. 26 Marca 168. Roboty
obejmuj¹ m.in. wymianê kabin dŸwigowych, lin wyci¹gowych, wyci¹garki wraz
z wprowadzeniem automatyki steruj¹cej
dŸwigiem. Czas trwania prac przewidziany jest oko³o 6 tygodni. W nastêpnej kolejnoœci wykonane zostan¹ remonty dŸwigów przy ul. Piastów 12, Osiedle XXXlecia 33 oraz druga winda przy ul. 26
marca 168.
Niew¹tpliwie powstan¹ w zwi¹zku
z tym pewne uci¹¿liwoœci. Ich rekompensat¹ bêdzie przysz³a wygoda i bezpieczeñstwo w korzystaniu z nowoczesnych
wind. Jednoczeœnie informujemy, ¿e
w obecnej sytuacji na Osiedlu XXX
- lecia 31 mo¿na korzystaæ z dŸwigu
w s¹siedniej klatce schodowej, natomiast przy ul. Przemys³awa 16 do dyspozycji jest dŸwig znajduj¹cy siê w segmencie „A”. W zwi¹zku z tym zwracamy
siê z proœb¹ do mieszkañców segmentu
„B” o udostêpnienie - otwarcie przejœæ
dla wspó³mieszkañców, chc¹cych korzystaæ z dŸwigu w segmencie „A”, na czas
remontu dŸwigu w segmencie „C”.
Ruszy³ tak¿e szeroki front wymiany
balkonów. Na osiedlu XXX-lecia bêd¹
wymienione a¿ 123. A wiêc - nowe windy i nowe balkony z „uzbieranego” przez
nas funduszu remontowego.
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O

mawiaj¹c niedawno
kwestiê dewastacji
naszych budynków
zwracaliœmy uwagê, ¿e karygodnym zniszczeniom ulegaj¹
niekiedy zabezpieczenia i instalacje przeciwpo¿arowe.
A to przecie¿ od ich niezawodnoœci zale¿¹ ¿ycie, zdrowie
i maj¹tek mieszkañców poszczególonych domów. Wracamy do kwestii bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego, bowiem
jest ono przedmiotem szczególnej troski Zarz¹du i Rady
Nadzorczej, a tak¿e Rad Osiedli i administracji osiedlowych.

W³aœciwy stan zabezpieczeñ
i bezpieczeñstwa po¿arowego
stale, na bie¿¹co kontrolowany
jest przez pracowników naszej
Spó³dzielni, a tak¿e w trakcie
kontroli prowadzonych przez
Pañstwo w¹ Stra¿ Po¿arn¹.
W wyniku kontroli Stra¿ Po¿arna wydaje oficjalne decyzje precyzuj¹ce zadania zwi¹zane
z bezpieczeñstwem przeciwpo¿arowym w domach mieszkalnych i okreœla termin ich realizacji.
Dziêki wieloletniej wspó³pracy ze Stra¿¹ Po¿arn¹ i realizowaniu nakazów okreœlonych
w decyzjach Stra¿y, stopieñ bezpieczeñstwa po¿arowego jest coraz wy¿szy; daleko jednak jeszcze do koñca realizacji wszystkich niezbêdnych do wykonania
zaleceñ, których spe³nienie jest
- co tu kryæ - kosztowne. Trzeba
te¿ pamiêtaæ, ¿e wiele zale¿y od
samych mieszkañców, którzy na
co dzieñ czêsto zapominaj¹
o elementarnych zasadach bezpieczeñstwa po¿arowego.
Nadal spotykane jest zagracanie starymi meblami, makulatur¹, ró¿nymi sprzêtami
i przedmiotami korytarzy, klatek schodowych bêd¹cych jedyn¹ drog¹ ewakuacyjn¹ w bu-

Realne
zagro¿enia
po¿arowe
dynku, ale tak¿e korytarzy piwnicznych i pomieszczeñ poszczególnych piwnic.
Nadal spotykane jest niefrasobliwe wrzucanie reklam, niedopa³ków papierosów i innych
odpadów do podszybi wind.
Nadal posiadacze samochów ustawiaj¹ swoje „cztery
kó³ka” tak blisko budynków, ¿e
tarasuj¹ dojœcia do klatek schodowych, a w wypadku wybuchu
ognia - skutecznie uniemo¿liw¹
zbli¿enie siê wozom stra¿ackim
do p³on¹cego budynku.
W naszych zasobach po¿ary zdarzaj¹ siê bardzo rzadko.
Odnotowaliœmy ich jednak kilka, a wybuchy ognia zosta³y
skutecznie ugaszone przez stra¿aków.
Ostro¿noœci jednak nigdy
nie jest za wiele. Jeœli w którymkolwiek miejscu pojawi siê
ogieñ (po¿ar), nale¿y wiedzieæ
jak w³aœciwie zareagowaæ, aby
go skutecznie ugasiæ, lub te¿
kiedy nale¿y „przeczekaæ” do
czasu nadejœcia pomocy.
Podstawow¹, obowi¹zuj¹c¹
zasad¹ jest zachowanie spokoju! Nigdy nie wolno daæ siê ponieœæ emocjom. Trzeba zawsze
pamiêtaæ, ¿e ka¿dy dym jest truj¹cy i nale¿y czyniæ wszystko aby
go unikn¹æ, lub mieæ z nim
„kontakt” w mo¿liwie najkrótszym czasie.
W wysokoœciowym budynku
- spokojne, rozwa¿ne rozeznanie

sytuacji w jakiej znaleŸliœmy siê
w wyniku po¿aru, pozwoli dzia³aæ w³aœciwie, racjonalnie. Inaczej bêdziemy siê zachowywali
je¿eli jesteœmy mieszkañcami
ostatniej kondygnacji, a inaczej
je¿eli mieszkamy na parterze
czy pierwszym piêtrze, w przypadku kiedy po¿ar wybuch³ np.
na piêtrze trzecim.
Zawsze, je¿eli za drzwiami
naszego mieszkania ju¿ pojawi³
siê gêsty dym, nale¿y pozostaæ
w mieszkaniu i nigdy nie wychodziæ na korytarz (klatkê schodow¹). Nale¿y wtedy starannie
uszczelniæ mokrymi rêcznikami, poszwami, przeœcierad³ami
itp. wszystkie szczeliny otworu
drzwiowego. Nale¿y zadbaæ te¿
o dop³yw œwie¿ego powietrza do
mieszkania i otworzyæ okna.
A¿eby upewniæ siê, ¿e Stra¿
Po¿arna wie o zaistnia³ym po¿arze nale¿y zatelefonowaæ pod
numer 998 lub numer ratowniczy 112.
Podobnie nale¿y zachowywaæ siê nawet wtedy, gdy po¿ar
wybuch³ w mieszkaniu (lokalu)
bezpoœrednio poni¿ej naszego.
Nie istnieje praktycznie mo¿liwoœæ „przenikniêcia” po¿aru
przez stropy budynków murowanych lub prefabrykowanych ¿elbetowych.
Pamiêtaæ trzeba tak¿e
o zasadzie, ¿e pal¹cych siê chemikaliów, czy te¿ p³on¹cego oleju nigdy nie gasimy wod¹! Tak

PROSTE ZASADY, KTÓRYCH PRZESTRZEGANIE MO¯E
ZMINIMALIZOWAÆ POWSTAWANIE PO¯ARÓW W MIESZKANIACH
 NIE u¿ywajmy uszkodzonych grzejników i kuchenek elektrycznych oraz sprzêtu AGD.
 NIE ustawiajmy grzejników elektrycznych, zw³aszcza promienników w bliskiej odleg³oœci od materia³ów palnych.
 NIE palmy tytoniu (papierosów, fajki) le¿¹c w pos³aniu - mo¿emy zasn¹æ z pal¹cym siê
papierosem.
 NIE zostawiajmy pal¹cych siê niedopa³ków papierosa, pal¹cej siê fajki w popielniczce.
 NIE naprawiajmy tak zwanych bezpieczników elektrycznych drutem.
 DBAJMY o pe³n¹ sprawnoœæ elektrycznych gniazd (gniazdek) wtykowych, szczególnie
tych z tak zwanym bolcem.
 WY£¥CZAJMY (wyjêcie wtyczki z gniazdka) przed wyjœciem z mieszkania wszystkie
urz¹dzenia i sprzêty które nie musz¹ byæ - tak jak lodówka czy zamra¿arka - w³¹czone na
sta³e. Zaoszczêdzimy sporo pieniêdzy i bêdzie bezpieczniej.
 DOKONAJMY ZAKUPU odpowiedniej gaœnicy, któr¹ ugasiæ mo¿e nawet po¿ar oleju.
 NIE PRZYGOTOWUJMY posi³ków, je¿eli w trakcie ich przyrz¹dzania mamy zamiar
siê „zdrzemn¹æ”.
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gaszony po¿ar oleju rozprzestrzenia siê bardzo szybko i jest
bardzo groŸny dla domowników.
W innych przypadkach wiadro,
lub kilka wiader wody pozwala
skutecznie ugasiæ po¿ar, szczególnie w zarodku.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
wszystkie produkty spalania dym, ró¿nego rodzaju gazy, zawsze unosz¹ siê ponad poziom
pod³ogi i pozosta wiaj¹ niewielk¹ „woln¹” przestrzeñ przy
pod³odze, co pozwala na opuszczenie zadymianego pomieszczenia czo³gaj¹c siê przy œcianie
w kierunku wyjœcia, ze zmoczonym rêcznikiem lub chusteczk¹
na twarzy.
Gdy po¿ar wybucha w naszym mieszkaniu nale¿y natychmiast wy³¹czyæ dop³yw gazu
i energii elektrycznej. Nale¿y
spokojnie oceniæ sytuacjê i zawsze wtedy, kiedy po¿ar jest
du¿y i gwa³towny, nale¿y odst¹piæ od kolejnych prób jego ugaszenia.
Z mieszkania nale¿y wycofywaæ siê na klatkê schodow¹
i zmierzaæ w kierunku wyjœcia
z budynku. Nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e w czasie po¿aru absolutnie niedopuszczalne jest korzystanie z wind oraz o tym, ¿e
klapy (pokrywy) wyjœciowe na
dach dla bezpieczeñstwa s¹ stale zamkniête (klucz, k³ódka).
Winda w trakcie po¿aru
mo¿e siê staæ œmierteln¹ pu³apk¹ dla pasa¿erów, kiedy ktoœ
w trakcie akcji gaœniczej wy³¹czy dop³yw energii elektrycznej
do windy. Szyb windowy równie¿ czêsto jest zadymiony, a to
jest du¿ym dla nas zagro¿eniem. Klapy (pokrywy) wyjœciowe na dach zamyka siê dla bezpieczeñstwa „codziennego”;
dach nie jest drog¹ ewakuacyjn¹
jak - niestety - s¹dzi znaczna
czêœæ u¿ytkowników lokali.
Nie nale¿y ewakuowaæ siê
z pal¹cego budynku „na w³asn¹
rêkê” z wykorzystaniem lin,
zwi¹zanych „w linê” przeœcierade³, koców, zas³on, narzut itp.,
a tak¿e z wykorzystaniem deszczowych rur spustowych czy te¿
instalacji odgromowych. Nie
jest wskazana ewakuacja poprzez wyskakiwanie bezpoœrednio z okien, balkonów, tarasów,
loggii - nawet wtedy, gdy mieszkamy nisko, bo np. na pierwszym piêtrze i uwa¿amy siê za
osoby bardzo sprawne fizycznie.
Pomoc stra¿aków szybko
nadejdzie! Akcja ratunkowa bêdzie sprawna, fachowa, skuteczna. Zostawmy stra¿akom gaszenie po¿aru, ale sami - nigdy nie
bagatelizujmy zagro¿enia!
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Nowy plac zabaw

N

a Osiedlu Piastów - dla najm³odszych mieszkañców - zosta³ we
wrzesniu przekazany do u¿ytku nowy
plac zabaw. Obok naszej Spó³dziel-
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ni - sponsorem tego miejsca rozrywki jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³ka Akcyjna. Urz¹dzenia zabawowe wykonane zosta³y
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przez rzemieœlnicz¹ firmê Comes
Sp.J. Placyk i jego urz¹dzenia przeznaczone s¹ dla najm³odszych naszych milusiñskich (co pokazuj¹
zdjêcia) - st¹d apel do m³odzie¿y, by
nie urz¹dza³a rajdów na sprê¿ynowym mini-rowerku. Zaœ dzieciom
przedszkolnym i z ni¿szych klas
szko³y podstawowej ¿yczymy mi³ej
zabawy!
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Rz¹d proponuje kolejne zmiany w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych

U

sta wa o spó³dzielniach
mieszkaniowych - z 15 grud
nia 2000 roku - niestety nie
mo¿e uchodziæ za wzór dobrego
prawa. Ona sama, jak i jej nowelizacje, by³a przedmiotem rozpraw
przed Trybuna³em Konstytucyjnym,
który za ka¿dym razem wskazywa³
fragmenty ustawy sprzeczne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
A¿ kilkanaœcie punktów niezgodnych
z Konstytucj¹. Nic dziwnego, ¿e spo³eczeñstwo stawia pytania: - jak mo¿na tworzyæ tak z³e prawo?, jakie s¹
granice (nie)kompetencji parlamentarzystów? dlaczego nad interesem
Polski i nadrodu dominuj¹ interesy
opcji partyjnych i doraŸna polityka?
Szczególne zainteresowanie i emocje
spo³eczne budzi³o dwukrotne rozpatrywanie przez Trybuna³ nowelizacji ustawy jaka
podjêta zosta³a przez Sejm 14 czerwca 2007
roku, a która obiegowo znana jest jako „ustawa uw³aszczeniowa”. TK na swoich posiedzeniach - 17 grudnia 2008 roku oraz 15
lipca 2009 roku wykaza³ i uchyli³ liczne fragmenty tej „uw³aszczeniówki” jako sprzeczne z Ustaw¹ Zasadnicz¹ - Konstytucj¹ RP.
Szczegó³y - za sentencjami Trybuna³u
- przedstawialiœmy ju¿ na ³amach naszego
pisma. Jeœli teraz wracamy do tej sprawy to dlatego, ¿e rz¹d przygotowa³ kolejn¹ nowelizacjê ustawow¹ i og³osi³ publicznie jej
proponowane brzmienie.

P

o lekturze tego projektu ustawy (za
wartego w druku sejmowym nr 2348
z 8 wrzeœnia 2009 r.) stwierdziæ nale¿y, ¿e jest to projekt dalece niewystarczaj¹cy. Przedwczesny i spóŸniony jednoczeœnie.
Przedwczesny, bo nie odnosi siê do postanowieñ Trybuna³u Konstytucyjnego z 15. 07.
2009 roku, spóŸniony, bo w znanej powszechnie d³ugotrwa³ej i niewydolnej procedurze
legislacyjnej w Sejmie - termin nowelizacji przed koñcem 2009 roku (obowi¹zek wobec
postanowieñ Trybuna³u z 17. 12. 2008 r.)
- mo¿e nie zostaæ dotrzymany. W tym sensie
projekt ustawy jest przyk³adem prawa tworzonego „na chybcika”, aby formalnoœciom,
jakimœ doraŸnym potrzebom sta³o siê zadoœæ
- a „potem” siê (ewentualnie) zmieni...
Takiej oceny dowodzi samo uzasadnienie projektu ustawy, zatytu³wanej (po raz kolejny przecie¿ tak samo): „o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw”. Rozœwietlmy to sformu³owanie - nowelizacja ma
dotyczyæ owej „pierworodnej” ustawy z 15.
12. 2000 roku oraz ustawy z dnia 14 06. 2007
r. „o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw”, a tak¿e ustawy z 30. 11. 1995 r. „o
pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii
gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych”.
Projektodawca (rz¹d) dobrowolnie
w preambule uzasadnienia projektu (przyjêtego przez Radê Ministrów 18 sierpnia 2009
roku - data jest bardzo wa¿na, bo to ponad
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Prawo tworzone
„na chybcika”
miesi¹c od wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego) przyznaje siê do co najmniej niedoskona³oœci przedstawianej nowelizacji. Trzeba, by spó³dzielcy mieszkaniowi o tym wiedzieli, ¿e znów kroi siê dla nas prawo, któremu nie tylko daleko do doskona³oœci, ale
które u swego zarania znów awizuje, i¿ mo¿e
byæ sprzeczne z Konstytucj¹. Pewnego dnia
trzeba bêdzie wiêc zapytaæ: - po co mamy
Konstytucjê RP? Czy po to - by ustawodawcy nagminnie i z premedytacj¹ jej nie przestrzegali?!

Z

atem rz¹d pisze: „Projekt ustawy o
zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zosta³ przygotowany
w zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn.
akt P 16/08.
Tryb pilny i ograniczony zakres nowelizacji wynika z koniecznoœci okreœlenia warunków finansowych, na podstawie których
bêd¹ dokonywane przekszta³cenia spó³dzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo
w³asnoœci. S³u¿yæ to bêdzie zwiêkszaniu na
rynku nieruchomoœci liczby lokali, bêd¹cych
przedmiotem potencjalnego obrotu.
Projektowana nowelizacja nie obejmuje kompleksowych zmian ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz prawa spó³dzielczego z uwagi na oczekiwane orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego (zosta³o wydane 15.
07. 2009 r. i nie wolno rz¹dowi stwierdzaæ,
¿e 18. 08. 2009 r. oczekuje na to orzeczenie przyp. red.) w sprawie wniosku grupy pos³ów na Sejm RP VI kadencji o stwierdzenie
niezgodnoœci z Konstytucj¹ RP niektórych
artyku³ów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873).
Zak³ada siê, ¿e dopiero po orzeczeniu
Trybuna³u w sprawie tego wniosku mog¹ zostaæ podjête prace nad ca³oœciow¹ zmian¹
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
w ramach których zostan¹ równie¿ wziête
pod uwagê inne aspekty, m.in. wyroku TK z
dnia 21 grudnia 2005 r., sygn. akt SK 10/05
oraz wyroku z dnia 5 wrzeœnia 2006 r., sygn.
akt K 51/05.”
No w³aœnie - min¹³ ca³y kwarta³ od
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, na
które rz¹d tak bardzo czeka³. Czy wiêc zosta³y „podjête prace nad ca³oœciow¹ zmian¹
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych”?
Nic nie wiadomo. Chocia¿ ju¿ w trakcie konsultacji spo³ecznych nad omawian¹ nowelizacj¹ rz¹d otrzyma³ (g³ównie ze œrodowiska spó³dzielczoœci mieszkaniowej) ok. 130
propozycji ró¿norodnych rozwi¹zañ. To
wszystko œwiadczy o tym, ¿e prawo dla nas,
spó³dzielcow mieszkaniowych - tworzy siê
obok nas. Bez zagwarantowania nam stabilnoœci praw nabytych i mo¿liwoœci dalszego
rozwoju.

W niebywale napiêtej atmosferze
wokó³ zarówno w³adz wykonawczych (rz¹du) i ustawodawczych (Sejmu) a zwi¹zanej
z tzw. aferami - „hazardow¹”, „stoczniow¹”
„kolejow¹”, „paliwow¹ trzebiñsk¹” oraz
wszelakimi wojnami personalnymi i pods³uchowymi - mo¿e siê okazaæ, ¿e braknie
czasu, by do koñca 2009 roku uchwalony
zosta³ nawet ten kad³ubowy i wielce niedoskona³y projekt ustawy.

A

przewiduje on (bardzo skrótowo):
¿e walne zgromadzenie spó³dziel
ni mo¿e podj¹æ uchwa³ê, w której
okreœli obowi¹zek wniesienia przez cz³onka spó³dzielni dodatkowej wp³aty z tytu³u
przeniesienia w³asnoœci lokalu, do którego przys³uguje mu spó³dzielcze prawo lokatorskie.
Dalej projekt przewiduje, ¿e wnioski
o przeniesienie praw w³asnoœci lokalu z³o¿one do 29 grudnia 2009 r. powinny zostaæ przez spó³dzielniê za³atwione do 30
marca 2010 r. na dotychczasowych zasadach. Ponadto, do koñca 2012 r., wyd³u¿ono termin mo¿liwoœci przekszta³cenia
spó³dzielczego lokatorskiego prawa na
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu.
Projekt poszerza dotychczasowe
obowi¹zki finansowe osoby ubiegaj¹cej siê
o zawarcie umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu o sp³atê nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w czêœci przypadaj¹cej na lokal. Bêdzie to dotyczyæ
przypadków, w których przekszta³ceniu w
odrêbn¹ w³asnoœæ podlegaæ bêd¹ spó³dzielcze w³asnoœciowe prawa do lokalu
ustanowione przed up³ywem 15 lat, a spó³dzielnia skorzysta³a w trakcie budowy
z pomocy uzyskanej ze œrodków publicznych lub innych.
W przypadku gdy spó³dzielnia skorzysta³a z pomocy uzyskanej ze œrodków
publicznych lub innych, ró¿nica miêdzy
wartoœci¹ rynkow¹ lokalu a wartoœci¹ zwaloryzowanego wk³adu mieszkaniowego bêdzie podlegaæ zmniejszeniu o 50 proc. wartoœci pomocy uzyskanej przez spó³dzielniê. Wed³ug projektodawcy kwota powinna pokryæ koszty ustalenia przez rzeczoznawcê wartoœci rynkowej lokalu.
Zmieniane s¹ te¿ przepisy dotycz¹ce ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych. Projekt zak³ada, ¿e cz³onkowie
spó³dzielni mieszkaniowych, po dokonaniu sp³aty kredytu mieszkaniowego, bêd¹
mieli nieograniczon¹ mo¿liwoœæ ustanawiania spó³dzielczych w³asnoœciowych
praw do lokali lub nabywania prawa ich
w³asnoœci.
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Termomodernizacja na Polanie,

P

olana - to w³aœciwie taka nieoficjalna nazwa zespo³u budynków Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim, formalnie w
Administracji Rydu³towy, a przecie¿ w Pszowie. Chodzi
o budynki przy ul. Jagienki, Kruczkowskiego i Traugutta. Dla postronnych osób doœæ to skomplikowane, ale
przy u¿yciu nazwy „Polana” dla wszystkich oczywiste.

Zdjêcia ju¿ archiwalne: na Polanie przed i w trakcie
termomodernizacji domów

T

ermomodernizacja
domów na Polanie,
po stosownym przetargu, zaczê³a siê wiosn¹
tego roku. Po pewnym czasie sta³o siê jednak oczywiste, ¿e wykonawca nie potrafi sprostaæ podjêtemu
siê zadaniu. Harmonogram prac nie by³ dotrzymywany, a sama organizacja robót tak wiele pozostawa³a do ¿yczenia, ¿e a¿
wzbudza³a oburzenie tamtejszych mieszkañców.
W Spó³dzielni podjêto wiêc

Tak by³o
Strona 8

decyzjê o zmianie wykonawcy, ze œwiadomoœci¹
wynikaj¹cych z tego powa¿nych implikacji.
Znalezienie kontynuatora prac nie by³o ³atwym
zadaniem dla Zarz¹du, negocjowano z trzema przedsiêbiorstwami. Wreszcie
wybrano nowego wykonawcê i... wszystko siê zmieni³o. I tempo, i jakoœæ prowadzonych prac.
Z satysfakcj¹ ogl¹dano
na Polanie i przyjmowano
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efekty robót prowadzonych
odt¹d przez Firmê Budowlan¹ „F-BUD” z Wodzis³awia Œl¹skiego. No i w finale mo¿na stwierdziæ to, co
najistotniejsze - zd¹¿ono
przed zim¹. I nie chodzi tu
o ch³odne podmuchy z po³owy paŸdziernika, ale o tê
prawdziw¹ porê roku, która dopiero przed nami. A
synoptycy przestrzegaj¹, ¿e
po kilku ostatnich „ciep³ych”, obecna zima mo¿e
okazaæ siê sroga.
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czyli... jak zd¹¿ono przed zim¹!

J

est i inna bardzo
istotna korzyœæ,
któr¹ te¿ trzeba
mocno podkreœliæ. Mianowicie na pokrycie kosztów
termomodernizacji domów
na Polanie Spó³dzielnia
otrzyma³a ekologiczny, niskooprocentowany kredyt
z Banku Gospodarstwa
Krajowego. Niedotrzymanie terminów realizacyjnych grozi³o zamian¹ przez
bank tego kredytu na kredyt zwyk³y, komercyjny,
wysokooprocentowany.
Podobnie rzecz siê mia³a z po¿yczk¹ przyznan¹
SM „ROW” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. Rzetelne i terminowe zakoñczenie prac jest
podstaw¹ do czêœciowego
umo¿enia po¿yczki w ten
sposób, ¿e pieni¹dze mog¹
byæ przekazane na kolejne
zadanie. Bêdzie nim usuwanie p³yt acekolowych
i docieplanie domów w nowej technologii przy ul.
PCK i kard. St. Wyszyñskiego. Ro¿nica stóp procentowych kredytu i skala
umarzanej po¿yczki to parê
milionów z³otych. By³o siê
wiêc czym niepokoiæ i o co
- z pozytywnym skutkiem walczyæ.
Mieszkañcy domów na
Polanie odczuj¹ tak¿e inne
dobrodziejstwa termomodernizacji - docieplenia budynków i poprowadzenia
nowych rur przesy³owych
ciep³ej wody. Woda bêdzie
czysta i p³yn¹ca silniejsz¹
strug¹ (nowe rury) i cieplejsza (nowa wymiennikownia), zu¿ycie energii cieplnej bêdzie mniejsze, a wiêc
po kolejnym okresie rozliczeniowym rachunki bêd¹
ni¿sze. A o tym, ¿e ich budynki zyska³y na urodzie w³aœciwie nawet pisaæ nie
potrzeba. Po prostu - to
widaæ!

PaŸdziernik 2009 r.

Zdjêcia budynków i nowej wymiennikowni ciep³a - ju¿ po termomodernizacji

Tak jest
POD WSPÓLNYM DACHEM
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W

racamy ponownie
do szansy jak¹ dla
wielu osób ju¿ s¹
lub mog¹ byæ dodatki mieszkaniowe. Wracamy, bo chocia¿ w tym roku omawialiœmy tê kwestiê na ³amach
naszego czasopisma, to nadal s¹ osoby, które - mimo
istniej¹cych realnie mo¿liwoœci - nie korzystaj¹ z tej
bardzo istotnej pomocy dla
osób o niskich dochodach.
Z niepokojem obserwujemy,
¿e w gronie naszych mieszkañców sa tacy, którym trudno - jak
to siê mówi: „zwi¹zaæ koniec z
koñcem”. ¯yj¹ wrêcz na granicy
ubóstwa. Nie stanowi¹ liczebnie
wielkiej grupy. Jednak ze wzglêdu na bardzo skromne warunki
materialne ulegaj¹ presji spo³ecznego wykluczenia. Trzeba
i mo¿na temu przeciwdzia³aæ.
Jednym z elementów ich dyskomfortu spo³ecznego jest posiadane zad³u¿enie czynszowe za
mieszkanie. A w³aœnie dodatki
mieszkaniowem s¹ sposobem na
likwidacjê owego zad³u¿enia.
Oczywiœcie dodatek mieszkaniowy - przyznawany przez
w³aœciwy dla miejsca zamieszkania Urz¹d Miasta - otrzymaæ
mo¿e tylko ten, kto spe³nia okreœlone warunki, a ich wstêpem
jest posiadanie tytu³u prawnego
do zajmowanego mieszkania.
Nastêpnie musz¹ byæ spe³nione jednoczeœnie dwa wymagania:
1.) Niski dochód.
Dodatek przys³uguje, je¿eli
œredni miesiêczny dochód na
jednego cz³onka gospodarstwa
domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najni¿szej emerytury (renty) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.
Od 1 marca 2009 r. najni¿sza emerytura (renta) wynosi
675,10 z³, co oznacza, ¿e: w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie mo¿e przekraczaæ 1.181,42 z³, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - 843,87 z³.
Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po odliczeniu
kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz
na ubezpieczenie chorobowe,
okreœlonych w przepisach o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.
Do dochodu nie wlicza siê œwiadczeñ pomocy materialnej dla
uczniów, dodatków dla sierot
zupe³nych, jednorazowych zapomóg z tytu³u urodzenia siê dziecka, pomocy w zakresie do¿ywia-
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Dodatki
mieszkaniowe

wych albo wyci¹g z konta bankowego (dot. osób pobieraj¹cych
œwiadczenia rodzinne); zaœwiadczenie o wysokoœci stypendium
(socjalnego, naukowego) lub
o nie pobieraniu stypendium
(dot. studentów wy¿szych uczelni).
Urz¹d Miasta rozpatruj¹cy
wniosek mo¿e za¿¹daæ od wnioskodawcy tak¿e innych dokumentów, np. faktury VAT za energiê elektryczn¹ za ostatni okres
rozliczeniowy.

 Sposób na likwidacjê zaleg³oœci czynszowych
 Wa¿na pomoc dla osób o niskich dochodach
nia, zasi³ków pielêgnacyjnych,
zasi³ków okresowych z pomocy
spo³ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
2.) Powierzchnia mieszkania zgodna z normatywem.
By spe³niaæ normatyw (warunek wielkoœci mieszkania), zajmowany lokal mieszkalny nie
mo¿e byæ za du¿y w stosunku do
liczby osób w nim zamieszkuj¹cych. Zatem powierzchnia u¿ytkowa zajmowanego mieszkania
nie mo¿e przekraczaæ powierzchni normatywnej o wiêcej ni¿ 30%
(albo 50% pod warunkiem, ¿e
udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u¿ytkowej tego
lokalu nie przekracza 60%).
Normatywna powierzchnia
u¿ytkowa lokalu w przeliczeniu
na liczbê cz³onków gospodarstwa
domowego nie mo¿e przekraczaæ
dla: 1 osoby: 35 m2 (+30%) = 45,5
m2, dla 2 osób: 40 m2 (+30%) =
52,0 m2, dla 3 osób: 45 m2 (+30%)
= 58,5 m 2, dla 4 osób: 55 m 2
(+30%) = 71,5 m2, 5 osób: 65 m2
(+30%) = 84,5 m2, dla 6 osób: 70
m2 (+30%) = 91,0 m2. Natomiast
dla ka¿dej nastêpnej osoby
zwiêksza siê normatywn¹ powierzchniê u¿ytkow¹ o 5 m2.
Jeœli w lokalu mieszka osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca
siê na wózku lub w przypadku
gdy niepe³nosprawnoœæ wymaga
zamieszkiwania w odrêbnym pokoju (wymagane: orzeczenie o
niepe³nosprawnoœci i stosowne
zaœwiadczenie lekarskie lub opinia bieg³ego) - wielkoœæ powierzchni normatywnej zwiêksza
siê o 15 m2.
Przy ustalaniu powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego
bierze siê pod uwagê wszystkie
pomieszczenia w mieszkaniu
(pokoje, kuchnie, spi¿arnie,
przedpokoje, hole, wewnêtrzne
korytarze, ³azienki), nie wlicza
siê balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w œcianach, piwnic i komórek.
Ubieganie siê o dodatek
mieszkaniowy nie podlega ¿adnym op³atom. Czas za³atwiania

dodatku wynosi do 30 dni od
dnia z³o¿enia wniosku w Urzêdzie Miasta.
Ubiegaj¹c siê o dodatek
mieszkaniowy nale¿y wype³niæ
wniosek, który jest dostêpny we
w³aœciwym Urzedzie Miasta (najczêœciej w Wydziale Lokalowym).
Wychodz¹c naprzeciw mieszkañcom naszej Spó³dzielni wnioski
te mo¿na równie¿ otrzymaæ w
Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym i wtedy je wype³niæ i uzyskaæ potwierdzenia jakich wymaga wniosek, a nastêpnie z³o¿yæ w
swoim Urzêdzie Miasta. Takie
kompleksowe za³atwienie sprawy w naszej Spó³dzielni w sposób zdecydowany skraca czas na
za³atwienie wniosku i daje pewnoœæ, ¿e wniosek zosta³ wype³niony w sposób w³aœciwy. W przypadku pobrania wniosku w Urzêdzie Miasta (llub za pomoca
stron interenetowych Urzêdów
Miasta) nale¿ z wnioskiem udaæ
siê do Spó³dzielni Mieszkaniowej
i potwierdziæ dane, takie jak: adres zamieszkania, nazwê i siedzibê zarz¹dcy domu, tytu³ prawny
do zajmowanego lokalu, sposób
ogrzewania lokalu i wody, kwotê
wydatków na mieszkanie za
ostatni miesi¹c (czyli miesi¹c, w
którym sk³adamy wniosek).
Wnioskowi oddawanemu
w Urzêdzia Miasta musz¹ towarzyszyæ: deklaracja o wysokoœci
dochodów gospodarstwa domowego; dokument potwierdzaj¹cy
wysokoœæ dochodów osi¹gniêtych w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia
wniosku (np. zaœwiadczenie
o dochodzie z zak³adu pracy);
oœwiadczenie o dochodach osób
zamieszkuj¹cych z wnioskodawc¹ (dot. osób uzyskuj¹cych
dochody z prac dorywczych,
dzia³alnoœci gospodarczej, otrzymuj¹cych pomoc od rodziny, dobrowolne alimenty); trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury
z ZUS (dot. osób pobieraj¹cych
takie œwiadczenia); decyzja przyznaj¹ca œwiadczenia rodzinne
lub odcinki przekazów poczto-
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Przed przyznaniem dodatku
mo¿e byæ przeprowadzony wywiad œrodowiskowy. Dokonuje go
upowa¿niony pracownik gminy.
Form¹ za³atwienia wniosku
jest decyzja administracyjna
(prezydenta, burmistrza) miasta
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub decyzja odmowna.
Dodatek przyznaje siê na
6 miesiêcy, licz¹c od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
dniu z³o¿enia wniosku. Wyp³ata
dodatku przez Urz¹d Miasta nastêpuje bezpoœrednio do kasy
Spó³dzielni, do 10 dnia ka¿dego
miesi¹ca z góry.
Wstrzymanie wyp³aty dodatku mieszkaniowego nastêpuje
m.in. gdy osoba, której przyznano dodatek, nie op³aca na bie¿¹co ró¿nicy miedzy przyznanym
dodatkiem mieszkaniowym a
faktyczn¹ wysokoœci¹ czynszu.
Ponowne przyznanie dodatku
nastêpuje po zap³aceniu zaleg³oœci jakie z tego powodu powsta³y, tzn. ró¿nicy miêdzy wysokoœci¹ czynszu a dadatkiem.

D

odatek mieszkaniowy
jest œwiadczeniem pieniê¿nym wyp³acanym
przez gminê (w przypadku
mieszkañców naszej Spó³dzielni
- odpowiednio przez miasta: Wodzis³aw Œl¹ski, Pszów, Radlin
lub Rydu³towy). Dodatek przys³uguje w przypadkach okreœlonych przepisami Ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 71, poz. 734 z póŸn. zm.) - bez
wzglêdu na to, czy osoba (rodzina) ubiegaj¹ca siê o dodatek posiada zaleg³oœci w Spó³dzielni.
Pe³nych informacji o zasadach przyznawania i wyp³acania
dodatku mieszkaniowego udzielaj¹ Urzêdy Miast w³aœciwe dla
miejsca zamieszkania. Pomoc¹
s³u¿¹ tak¿e pracownicy naszej
Spó³dzielni - ale rzecz jasna oni
dodatków nie przyznaj¹, gdy¿
jest to ustawowo wy³¹czne prawo prezydentów lub burmistrzów miast.
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Kiedy uporamy siê z niszczeniem naszej w³asnoœci?

B

y³o to w doœæ zimny dzieñ.
Ma³¿eñstwo elegancko
ubrane wychodzi z domu - pani
w futrze, pan w ko¿uszku. Nim
zd¹¿yli wsi¹œæ do auta podbieg³a do nich jakaœ postaæ, z kapturem na g³owie, i z trzymanego w rêku spry`a opryska³a obojga zaskoczonych ludzi zielon¹
farb¹.
To scenka jak¹ mo¿na by³o
obejrzeæ na filmiku w internecie,
a który skrajni ekolodzy tam

Takie ³adne
a ju¿ oszpecone

Ul. Kard. St. Wyszyñskiego 75-79. Elewacja tydzieñ po zdjêciu rusztowañ...
umieœcili. By³a ich to akcja przeciwko noszeniu odzie¿y z prawdziwych skór.
Nie wzbudzili tym filmem
poparcia dla swoich dzia³añ.
Mo¿na, nawet nale¿y protestowaæ przeciw zabijaniu zwierz¹t,
ale nie jest to usprawiedliwieniem dla niszczenia czyjegoœ
ubrania.

W przypadku, mieszkañców
zasobów Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, nie chodzi o czyjekolwiek osobiste ubranie, a o
„odzienie” naszych domów. Piêkne elewacje po termomodernizacji, po remontach, s¹ przedmiotem zado wolenia, ba na wet
dumy, bo nasze budynki w widoczny sposób wyró¿niaj¹ siê na

tle innych. Tymczasem niektóre
zosta³y zeszpecone. „Ktoœ” je
zniszczy³. „Ktoœ” tê nasz¹ w³asnoœæ oblewa spray`ami, maluje
dziwaczne obrazki, wypisuje ró¿nego rodzaju has³a, nawet przekleñstwa. Czy w ten sposób ten
„ktoœ” chce coœ propagowaæ - nie
bardzo wiadomo. Wiadomo natomiast, ¿e niszczy nasz¹ w³asnoœæ.

Obraca w niwecz nasze pieni¹dze
wydane na docieplenia, na malowanie, na to by mieszkaæ w mi³ym otoczeniu.
Naturalnie - to nie jest jeden
„ktoœ”, a jakaœ grupa (niekoniecznie nawet kontaktuj¹cych siê
z sob¹) ludzi, którzy - mimo i¿
¿yj¹ ju¿ w XXI wieku - zachowali
(w genach?!) obyczaje plemienia
Wandalów, jakie na przestrzeni
IV-VI wieku zniszczy³o wiele
pañstw i miast cywilizowanej
wtedy ju¿ Europy: zniszczyæ dla
radoœci ze zniszczenia...
Oczywiœcie trudno z nimi samemu walczyæ. Od tego s¹ s³u¿by mundurowe (ostatecznie przecie¿ to wielkie armie zlikwidowa³y ongiœ problem Wandalów).
Rzecz w tym, by w obronie w³asnej, chroni¹c swój dorobek
- dom gdzie siê mieszka, wskazywaæ policji i stra¿nikom miejskim, ¿e w³aœnie ktoœ niszczy kolejn¹ elewacjê.
Mamy telefony. U¿ywajmy
ich w samoobronie przed wandalami XXI wieku. Musimy uporaæ
siê z niszczeniem naszej w³asnoœci.

Oszczêdzajmy - nie drukujmy zbêdnych ksi¹¿eczek op³at!

Z

koñcem 2009 roku Spó³dzielnia musi wydrukowaæ nowe
ksi¹¿eczki mieszkaniowe dla ka¿dego p³atnika czynszu.
Poniewa¿ jednak znaczna czêœæ z mieszkañców dokonuje comiesiêcznych wp³at bezpoœrednio ze swojego konta, korzystaj¹c ze sta³ego zlecenia lub przelewem - wiêc osoby te nie wykorzystuaj¹ ksi¹¿eczek op³at z tytu³u u¿ytkowania mieszkania.
Nie wydrukowanie zbêdnej iloœci ksi¹¿eczek przyniesie wymierne oszczêdnoœci.
Dlatego Zarz¹d SM „ROW” prosi wszystkich, którzy nie
korzystaj¹ z ksi¹¿eczek op³at, o z³o¿eniu o tym stosownego
oœwiadczenia do 31 grudnia 2009 roku w Dziale Rozliczeñ
Czynszowych (Wodzis³aw Œl¹ski, ul. kard. St. Wyszyñskiego
43, pokój 14).
Rezygnacja z ksi¹¿eczki op³at za mieszkanie, a potem
zmniejszenie nak³adu wydrukowanych ksi¹¿eczek, pozwol¹ na
unikniêcie zbêdnych kosztów, ponoszonych przecie¿ przez ogó³
cz³onków Spó³dzielni.
Obok drukujemy wzór rezygnacji.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e numer rachunku bankowego do dokonywania comiesiêcznych wp³at za mieszkanie
jest bezpoœrednio przypisany do w³aœciciela mieszkania (najemcy) i konkretnego lokalu.
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Wodzis³aw Œl., dn. ...................
..........................................
imiê i nazwisko
..........................................
adres zamieszkania
..........................................
miejscowoœæ

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„ROW”
Dzia³ Rozliczeñ Czynszowych

Oœwiadczam, ¿e rezygnujê z druku ksi¹¿eczki op³at
z tytu³u u¿ytkowania mieszkania na rok ..........................
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..........................................
podpis
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Co ciekawego w miastach dzia³ania naszej Spó³zielni
KUP SOBIE
KAWA£EK RADLINA
30 wrzeœnia 2009 roku
na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie
odby³o siê otwarcie nowego zorganizowanego rynku
papierów d³u¿nych - Catalyst. Miasto Radlin skierowa³o na ten rynek 2 serie
obligacji na ³¹czn¹ kwotê
2 miliony z³.
Dziêki dopuszczeniu
do notowañ obligacji miejskich inwestorzy, w tym
mieszkañcy Radlina (a
wiêc i spó³dzielcy SM
„ROW”) maj¹ mo¿liwoœæ
staæ siê „wspó³posiadaczami” cz¹stki tej miejscowoœci poprzez zakup obligacji.
Nomina³ 1 obligacji wynosi 1.000 z³. Oprocentowanie jest kalkulowane w
oparciu o stawkê Wibor 6M
i 2% mar¿ê.
Aby nabyæ obligacje Radlina nale¿y posiadaæ rachunek inwestycyjny w dowolnym biurze maklerskim i z³o¿yæ stosowne zlecenie.
Catalyst jest pierwszym w Polsce i jedynym
w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej zorganizowanym rynkiem d³u¿nych
papierów wartoœciowych.
Podczas uroczystoœci
otwarcia rynku obligacji
prezes GPW wrêczy³ statuetki i dyplomy za wprowadzenie obligacji do notowañ na rynku Catalyst.
Otrzyma³y je dwa miasta:
Warszawa i Radlin, a odbiera³y prezydent Stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz radliñska burmistrz Barbara Magiera.
NOWE ULICE
W RYDU£TOWACH
Rydu³towom przyby³y
nowe nazwy ulic. Ich patronami s¹ wybitni Œl¹zacy.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady
Miasta nowopowsta³ym ulicom nadano imiona: Woj-
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WARTO WIEDZIEÆ...
ciecha Korfantego i Karola Miarki.
W stosownej uchwale
RM czytamy:
1./ Nowopowsta³ej drodze, prostopad³ej do ulicy
Raciborskiej, ³¹cz¹cej siê z
t¹ ulic¹ pomiêdzy numerem 300 a 302, nadaje siê
nazwê ulicy „Wojciecha
Korfantego”. Nowopowsta³a ulica o d³ugoœci 130 m
przebiega po dzia³ce numer 2836/149, po³o¿onej
obrêb Radoszowy Górne
k.m.1.
2./ Nowopowsta³ej drodze, prostopad³ej do ulicy
Strzelców Bytomskich,
³¹cz¹cej siê z t¹ ulic¹ przed
numerem 37, nadaje siê
nazwê ulicy „Karola Miarki”. Nowopowsta³a ulica o
d³ugoœci 200 m przebiega
po dzia³ce numer 426/24,
po³o¿onej obrêb Rydu³towy
Górne k.m.2.
ZBIÓRKA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Zgodnie z art. 35 i 36
ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz.
1495) zabrania siê wyrzucania na œmietnik (³¹cznie
z innymi odpadami) zu¿ytego, zniszczonego sprzêtu
typu: telewizor, pralka,
czajnik, odkurzacz czy
komputer, baterie, itp. S¹
to przedmioty uznane za
odpady ekologicznie niebezpieczne. Oczywiœcie istnieje mo¿liwoœæ nieodp³atnego oddania starego zu¿ytego sprzêtu w sklepach
sprzedawcom, ale tylko
pod warunkiem zakupu nowego sprzêtu. Co jednak
maj¹ zrobiæ mieszkañcy,
którzy chc¹ siê pozbyæ niepotrzebnego ju¿ sprzêtu,
ale nie zamierzaj¹ kupiæ

nowego (czyli nie maj¹
mo¿liwoœci skorzystania
z pomocy sklepu)? To dla
nich utworzono w Rydu³towach Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (w skrócie: GPZON).
Punkt zbiórki mieœci siê
przy ul. Raciborskiej 150 i
obs³ugiwany jest przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej. GPZON czynny jest
w godz. od 7 do 15.
WODZIS£AWSKI
JARMARK STAROCI
Na wodzis³awskim
Rynku w ka¿d¹ pierwsz¹
niedzielê miesi¹ca odbywa
siê Jarmark Staroci, którego organizatorem jest
Stowarzyszenie Nasz Wodzis³aw. Jarmark trwa zawsze w godzinach 8:00 –
15:00.
Poniewa¿ w listopadzie
pierwsza niedziela miesi¹ca przypada 1.XI. (w Œwiêto Wszystkich Œwiêtych),
przeto Jarmark odbêdzie
siê 8.XI. Natomiast
w grudniu - koneserowie
staroci zaproszeni s¹ oczywiœcie w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca, czyli 6.XII. - w
dzieñ Œwiêtego Miko³aja.
ZADZWOÑ
PO KSI¥¯KÊ
Od 15 wrzeœnia Biblioteka
Publiczna Miasta Pszów
wprowadzi³a do swojej
oferty us³ugê „Zadzwoñ po
ksi¹¿kê”. Oferta ta jest
skierowana do osób starszych, niepe³nosprawnych,
które ze wzglêdy na swój
stan zdrowia nie maj¹ innej mo¿liwoœci wypo¿yczenia zbiorów bibliotecznych.
Us³uga jest bezp³atna i
polega na dostarczaniu
przez pracowników Biblioteki zamówionych ksi¹¿ek
lub czasopism do domu
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czytelnika. Zamówienia
mo¿na sk³adaæ telefonicznie pod nr (32) 455 91 99
w godzinach otwarcia Biblioteki. Zamówione ksi¹¿ki bêd¹ dostarczane raz w
tygodniu – w czwartki.
Do skorzystania z telefonicznych zamówieñ zaproszeni s¹ zarówno dotychczasowi czytelnicy, jak
i ci Pszowianie, którzy dopiero chc¹ zapisaæ siê do
Biblioteki.
KINO ZA 5 Z£
Wodzis³awskie Centrum Kultury przygotowa³o interesuj¹c¹ ofertê dla
mi³oœników klasyki filmowej. Od 6 paŸdziernika do
22 grudnia w ka¿dy wtorek, o godz. 20:15, w Kinie Pegaz, odbêd¹ siê projekcje ciekawych filmów.
Repertuar jest tak bogaty,
¿e ka¿dy z pewnoœci¹ znajdzie coœ satysfakcjonuj¹cego dla siebie.
A oto repertuar: 20.10.
- „Ojcze nasz, krew z krwi”,
re¿. Christopher Zalla,
thriller Argentyna, USA,
93 min. 27.10. - „Annie
Hall”, re¿. Woody Allen,
kom. Obyczajowa, USA, 93
min. 3.11. - „Lepsze rzeczy
do roboty”, re¿. Duane
Hopkins, dramat UK, 93
min. 10.11. - „Przeminê³o z
wiatrem”, re¿. George Cukor, melodramat USA, 226
min. 17.11. - „Lwica”, re¿.
Pablo Trapero, dramat Argentyna, Brazylia, 105 min.
24.11. - „Hair”, re¿. Milos
Forman, musical USA,
RFN, 121 min. 1.12. - „Nad
jeziorem Tahoe”, re¿. Fernando Eimbcke, dramat
Meksyk, 85 min. 8.12. „B³êkitny anio³”, re¿. Josef
von Sternberg, dramat
Niemcy, 124 min. 15.12. „Baby love”, re¿. Vincent
Garenq, komedia romantyczna Francja, 90 min.
22.12. - „Metropolis”, re¿.
Fritz Lang, science-fiction
Niemcy, 153 min.
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SPÓ£DZIELNIA
MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzis³awiu Œl¹skim

DO WYNAJÊCIA

Wolne lokale u¿ytkowe

OG£ASZA NABÓR
NA STANOWISKA:

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim
dysponuje wolnymi lokalami u¿ytkowymi przeznaczonymi na
najem w celu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej

1) kierownik
Administracji Osiedla
2) kierownik Dzia³u
Cz³onkowsko - Mieszkaniowego
i Windykacji

Lokale na terenie miasta Wodzis³awia Œl¹skiego

Bli¿sze informacje o wymaganiach,
jakie nale¿y spe³niæ przy sk³adaniu ofert,
mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej
Spó³dzielni www.sm-row.pl lub w Dziale Organizacji, Spraw Samorz¹dowych i Pracowniczych SM „ROW”: w Wodzis³awiu Œl¹skim, ul. kard. St. Wyszyñskiego 43, tel. 32
- 455 66 86 wewn. 107, pokój nr 7.
Termin sk³adania ofert - do 4. 11. 2009
roku, godz. 15:00.

ul.
ul.
ul.
ul.

Przemys³awa
Przemys³awa
Przemys³awa
Przemys³awa

6 - o powierzchni 208,94 m2
9 - o powierzchni 165,81 m2
13 - o powierzchni 83,91 m2
13 - o powierzchni 116, 58 m2

ul. Marklowicka 23 - o powierzchnia ok. 300 m2
(mo¿liwoœæ podzia³u na mniejsze powierzchnie)
Bli¿szych informacji o lokalach i warunkach najmu udziela Dzia³
Lokali U¿ytkowych SM „ROW” - Wodzis³aw Œl¹ski, ul. kard. St.
Wyszyñskiego 43, pokój nr 29, tel. 32 - 455 66 86 wewn. 127

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim

OG£ASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
w dniu 29. 10. 2009 roku

NA USTANOWIENIE ODRÊBNEJ W£ASNOŒCI
LOKALI MIESZKALNYCH PO£O¯ONYCH:
1./ o godz. 9:00
lokal na os. XXX-lecia 39/22 w Wodzis³awiu Œl., M-4, o
pow. u¿ytk. 55,68 m2 (X piêtro), wywo³awcza wartoœæ rynkowa lokalu: 90.700,00 z³, wysokoœæ wadium: 13.600,00
z³.
UWAGA: mieszkanie mo¿na ogl¹daæ 26. 10. 2009 r. (poniedzia³ek) w godz. 8:00- 9:00.
2,/ o godz. 10:00
lokal przy ul. 26 Marca 154/49 w Wodzis³awiu Œl., M-2, o
pow. u¿ytk. 33,65 m2 (VIII piêtro) wywo³awcza wartoœæ rynkowa lokalu: 54.400,00 z³, wysokoœæ wadium: 8.200,00 z³.
UWAGA: mieszkanie mo¿na ogl¹daæ 26. 10. 2009 r. (poniedzia³ek) w godz. 10:00-11:00.
3./ o godz. 11:00
lokal przy ul. Przemys³awa 4/109 w Wodzis³awiu Œl., M-2,
o pow. u¿ytk. 31,39 m2 (VII p.), wywo³awcza wartoœæ rynkowa lokalu: 48.700,00 z³, wysokoœæ wadium: 7.300,00 z³.
UWAGA: mieszkanie mo¿na ogl¹daæ 26. 10. 2009 r. (poniedzia³ek) w godz. 9:00-10:00
Przetarg odbêdzie siê w siedzibie SM „ROW” w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43 na zasadach okreœlonych w regulaminie przetargu, który jest do
wgl¹du w Dziale Cz³onkowsko - Mieszkaniowym (pokój nr
4).
Wadium we wskazanych kwotach nale¿y wp³aciæ bezpoœrednio przed przetargiem w kasie Spó³dzielni po uprzednim zarejestrowaniu siê w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym.
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Wymagane s¹ dowody to¿samoœci jak i dowody wp³aty
wadium do wgl¹du przed przyst¹pieniem do przetargu.
Zgodnie z regulaminem post¹pienie w licytacji ustnej
nie mo¿e byæ ni¿sze ni¿ 500,00 z³.
Osoba, która wygra przetarg i w terminie 30 dni od
daty przetargu nie wp³aci wylicytowanej wartoœci rynkowej
lokalu na rzecz Spó³dzielni lub nie dope³ni formalnoœci zwi¹zanych z przyjêciem w poczet cz³onków traci wp³acone wadium.
Spó³dzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwil¹ zakoñczenia przetargu wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz
wygrywaj¹cego.
Zgodnie z § 8 pkt.3 Regulaminu, wygrywaj¹cy przetarg
z dniem przeprowadzenia przetargu staje siê posiadaczem
zale¿nym lokalu mieszkalnego i ponosi z tego tytu³u op³aty
ustalone dla danego lokalu (tzw. czynsz).
Umowê o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu
mieszkalnego osobie wy³onionej w drodze postêpowania
przetargowego Spó³dzielnia zawiera w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.
Wszelkie koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego tj. wynagrodzenie notariusza, koszty s¹dowe w postêpowaniu wieczysto-ksiêgowym oraz koszt wypisu z rejestru gruntów ponosi osoba wygrywaj¹ca przetarg.
Szczegó³owych informacji mo¿na uzyskaæ w Mieszkaniowym Biurze Poœrednictwa tel. 32 455 24 04 (pok. nr
28), lub w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym Spó³dzielni tel. 32 456 39 05 (pok. nr 4).
Spó³dzielnia zastrzega sobie prawo wycofania mieszkania z przetargu bez podania przyczyny.
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XXVII Regionalny Z³az
Rodzinny Mieszkañców
Osiedli Spó³dzielczych
Województwa Œl¹skiego

W

tym tradycyjnym Z³azie turystycznym spó³dzielców mieszkaniowych szlakami Jury Krakowsko-Czêstochowskiej cz³onkowie
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”
bior¹ udzia³ od lat. Nie mog³o zabrakn¹æ turystów „ROW”-u i na tegorcznej imprezie, gdy obchodzimy
jubileusz 85-lecia naszej Spó³dzielni. Spotkanie z innymi spó³dzielcami na turystycznym szlaku by³o boUrokiem jurajskich szlaków nie
sposób siê nie zachwycaæ!
nych szlaków turystycznych wyznaczonych przez wytrawnych przewodników z PTTK - sta³ego wspó³organizatora z³azów. Jedna trasa ciekawsza i piêkniejsza od drugiej. Poranna m¿wka ust¹pi³a rych³o dobrej pogodzie, wiêc i humory wêdrowców
by³y dobre. Na mecia zaœ - zw³aszcza, ¿e na ka¿dego czeka³ gor¹cy
¿urek i kie³baska - po posileniu okaza³o siê, i¿ si³ by wystarczy³o jeszcze
na dalszy marsz. Ale to dopiero za
rok, a póki co - wspólnie siê bawiono, tañczono, œpiewano, robiono pami¹tkowe zdjêcia, wymieniano adresami z nowo poznanymi spó³dzielcami.
Nasi turyœci ju¿ na mecie z³azu
na polanie w Podlesicach
wiem nie tylko by³o mi³ym, rekreacyjnym wydarzeniem, ale tak¿e
okazj¹ do poznania siê i wzajemnego poszczycenia siê swoim dorobkiem.
Mieliœmy okazjê spotkaæ cz³onków a¿ 28 innych spó³dzielni mieszkaniowych, a poœród nich przedstawicieli obchodz¹cych w tym roku
swój z³oty jubileusz pó³wiecza istnienia: - Lokatorsko-W³asnoœciowej
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Knurowie, Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Lokator” w D¹browie Górniczej
oraz Spó³dzielni Mieszkaniowej w
Œwiêtoch³owicach.
Na metê pod „Goœciniec Jurajski” w Podlesicach wiod³o 12 ró¿-
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Wêdrówk¹ nie by³a mêcz¹ca, skoro si³ wystarczy³o na tañce i zabawy
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1

2

3

NASZA KRZY¯ÓWKA

4

6

5

POZIOMO:
2. w przys³owiu „nog¹ zamiata”, 5. mia³a byæ „z³ota”,
a œniegiem nam siê zaczê³a, 7. dawny sk³adacz czcionek drukarskich 8. nieodporny na zi¹b, 9. rabin, 12. weso³ek, psotnik,
14. mieszka w Istambule, 15. pojazd - zabawka, 18. jeszcze
niedawno popularne spotkanie towarzyskie, 19. niezbêdne do
szycia, 20. rzecz wyj¹tkowa, 21. zio³a zalane wrz¹tkiem.

7
8
9
12

13

14
15 16

10

11

PIONOWO:
1. rozgrywany na boisku, 3. „kuzynka” ³aciny - archaiczna
mowa z Peloponezu, 4. drewniane chodaki, 5. ¿ona Bonapartego, 6. powozi³ karet¹, 7. doro¿ka u Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego, 10. zabawa prowadzona przez „did¿eja”, 11.
rzadko ju¿ spotykane imiê mêskie, 13. twórca, 16. z jezdni¹
i chodnikami, 17. szyderstwo.
Rozwi¹zania krzy¿ówki prosimy oddawaæ w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw
Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób,
które dostarcz¹ do 27 listopada 2009 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Wydawnictwo „URSA”.

17
18

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W SIERPNIOWYM WYDANIU

19
20
21

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo „URSA”za trafne rozwi¹zanie sierpniowej krzy¿ówki, którym by³o has³o: „Urlop to relaks” - otrzymuj¹:
Marian Smagacki, Halina Wójcik i Lidia Pawlenka. Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale
organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych, pokój nr 10.

 ADRESY  TELEFONY  WA¯NE INFORMACJE
ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-300
Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Godziny
pracy: poniedzia³ki od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, pi¹tki 7:00 do 14:00. Telefony centrala - (32) 455 66 86; (032) - 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (32) 456 39 05; dzia³ techniczny: (32)
- 456 39 04; dzia³ rozliczeñ z cz³onkami: (32) 455 38 72;
Biuro poœrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (32) 455
24 04. Strona internetowa: www.sm-row.pl
ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 30, tel. (32)
455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00
do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXX-lecia 62c, tel. (32) 456 47 10,
(32) 456 51 80, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od

7:00 do 15:00; RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (32) 729 10 40 czynna: wtorki
i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja Radlin: 44 310 ul Korfantego 18 tel. (32) 455 83 27 poniedzia³ki
i czwartki od 11:00 do 13:00.
AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Rydu³towy - (0) 605 365 674, Administracja Centrum - (0) 607 041 129, Administracja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki - (0) 601 857 402. Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administracji - elektryk - (0) 609 442
461, dŸwigowiec - (0) 78 58 48 480.

 ZACHOWAJ  WYTNIJ  KORZYSTAJ
POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adresem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarz¹du, tel. (32)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.
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Numer licencji 1314
- licencjonowanego
poœrednika w obrocie
nieruchomoœciami

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa przy
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”

U NAS ZAWSZE
rzetelnie, bezpiecznie
i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz,
44-300 Wodzis³aw Œl¹ski,
ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754
Czynne: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
Wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
Œrody od 9:00 do 15:00,
Pi¹tki od 7:00 do 14:00

ZAPRASZAMY
do sk³adania og³oszeñ

Informacji udziela i og³oszenia przyjmuje
Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych
i pracowniczych SM „ROW”
tel. (32) 455 66 86, wewn. 126.
Nastêpne wydanie
w grudniu 2009 roku
Mo¿liwe s¹ og³oszenia czarno-bia³e
i pe³nokolorowe
Zapraszamy na witrynê internetow¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim

http://www.sm-row.pl
O ka¿dej porze dnia i nocy znajdziesz interesuj¹ce Ciê wiadomoœci o Twojej Spó³dzielni.
Przeczytasz elektroniczne wydanie spó³dzielczej gazety „Pod Wspólnym Dachem”

