
Numer 4 (48),  Rok XV

PaŸdziernik 2010,  ISSN 1505 - 7704

Przeczytaj - zobacz:...w samorz¹dzie terytorialym
poœród innych przedstawicieli
mieszkañców - tych z domów komu-
nalnych i prywatnych, jacy zasi¹d¹
w Radach, niezbêdni s¹ i mieszkañ-
cy ze spó³dzielczych domów...

- pisze w: Wieœciach „z pierw-
szej rêki” prezes Zarz¹du SM
„ROW” Jan Grabowiecki

- czytaj na str. 3-4

...od 4 wrzeœnia 2010 roku po-
licja i stra¿ miejska mog¹ karaæ za
wykroczenia pope³niane w strefach
ruchu, które dotycz¹ dróg wewnêtrz-
nych (wiêc i osiedlowych!)...

- wa¿ne informacje nie tylko dla
zmotoryzowanych mieszkañców w ar-
tykule „Kodeks drogowy trafi³ na
osiedla”

- czytaj na str. 3-4

 - czytaj na str. 6

BEZPIEECZNIE!
czytaj na str. 2

...nieunikniona sta³a siê regu-
lacja stawek zaliczek za ciep³o,
której musiano poddaæ 91% bu-
dynków. Oparta zosta³a ona na
kosztach jakie zosta³y poniesione
w I pó³roczu 2010 roku.....

- artyku³ „Ciep³o kosztuje”
- czytaj na str. 5
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ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-300 Wodzi-
s³aw Œl¹ski, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43. Strona in-
ternetowa: www.sm-row.pl

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: cen-
trala - (32) 455 66 86; (032) - 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-miesz-
kaniowy: (32) 456 39 05; dzia³ techniczny: (32) - 456 39 04; dzia³
rozliczeñ z cz³onkami: (32) 455 38 72; Licencjonowane Mieszka-
niowe Biuro Poœrednictwa: (32) 455 24 04 - strona internetowa:
www.mieszkania.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-

� ADRESY � TELEFONY � WA¯NE INFORMACJE
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; PSZÓW: 44-370
Pszów, ul. Tytki 9. tel. (32) 729 10 40 czynna: wtorki
i pi¹tki od 11:00 do 13:00; 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 zg³a-
szaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
- (0) 607 041 129,  Administracja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki
- (0) 601 857 402, Administracja Rydu³towy - (0) 605 365 674.
Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administracji - elektryk

- (0) 609 442 461, dŸwigowiec - (0) 785 848 480.

� ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ

Æwiczenia stra¿y po¿arnej

BEZPIECZNIE!

My mamy 86-letni¹ historiê, a...

Polskie prawo
spó³dzielcze

ma lat 90

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„ROW” ukoñczy³a w³aœnie 86

rok swego istnienia. W tym kontek-
œcie warto przypomnieæ nieco faktów
historycznych dotycz¹cych spó³dziel-
czoœci, zw³aszcza, ¿e nadarza siê
i inna, szczególna okazja. Otó¿ w paŸ-
dzierniku bie¿¹cego roku mija 90 lat
od pierwszej kodyfikacji prawnej do-
tycz¹cej spó³dzielczoœci w Polsce, od-
rodzonej po zaborczym niebycie.

29 paŸdziernika 1920 roku
Sejm RP przyj¹³ „Ustawê o spó³dziel-
niach” (Dz.U. 1920, nr 111, poz.
733), która wesz³a w ¿ycie 1. 01.
1921 r. i obowi¹zywa³a do lat powo-
jennych. Ustawa sprzed dziewiêæ-
dziesiêciu lat porz¹dkowa³a i ujed-
nolica³a w Polsce prawo dotycz¹ce
spó³dzielczoœci we wszystkich jej
przejawach, a dzia³aj¹ce dot¹d na
mocy praw pañstw zaborczych. Zno-
si³a ustawy o spó³dzielniach (wska-
zuj¹c je taksatywnie) - austriack¹
z 1873 roku, niemieck¹ z 1889 i ro-
syjsk¹ (bez podania daty).

Uchyla³a tak¿e dekret Naczel-
nika Pañstwa dotycz¹cy spó³dzielczo-
œci, a wydany niespe³na w trzy mie-
si¹ce po odzyskaniu niepodleg³oœci,
bo ju¿ 8 lutego 1919 roku (co dowo-
dzi³o wielkiej wagi jak¹ ówczeœnie
przywi¹zywano do spó³dzielczoœci
i jej znacz¹cej roli w odbudowie kra-
ju).

(Dokoñczenie na str. 4)

Jest i musi byæ bezpiecznie! To
wa¿na zasada przyœwiecaj¹ca tak

codziennej pracy aministracji osie-
dlowych naszej Spó³dzielni, jak
i nade wszystko wspó³dzia³aj¹cej œci-
œle z SM „ROW” Komendzie Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Wodzis³awiu Œl¹skim.

W lipcu tego roku w zasobach
naszej Spó³dzielni odby³y siê trzy-
krotnie, trwaj¹ce za ka¿dym razem
po trzy dni, æwiczenia stra¿ackie do-
skonal¹ce techniki zawodowe. Objê-
te nimi by³y kolejno wysokie bloki
przy ul. 26 marca 170, ul. XXX-lecia
31-33 oraz ul. Piastów 3.

Pojawienie siê wozów bojowych
wywo³ywa³o zaciekawienie miesz-
kañców i (szczêœliwie p³onne) obawy,
¿e „gdzieœ siê pali”. Æwiczenia by³y
po to, by potwierdziæ obecne, pe³ne
bezpieczeñstwo mieszkañców i za-
pewniæ im go tak¿e na przysz³oœæ.

W æwiczeniach doskonal¹cych
umiejêtnoœci dzia³añ  gaœniczych bra-
³y udzia³ ró¿ne zastêpy stra¿ackie.
Szkolono m.in. rozwijanie linii gaœni-
czej na mokro na klatkach schodo-
wych, rozwijanie linii gaœniczej po
elewacjach, a tak¿e sprawdzano
mo¿liwoœci taktyczno-techniczne
drabiny mechanicznej.

We wspó³dzia³aniu z admini-
stracj¹ zapoznawano siê z miejsca-
mi lokalizacji g³ównych wy³¹czników
energii elektrycznej, gazu, wind.
Æwiczono œci¹ganie dŸwigów osobo-
wych zatrzymanych miêdzy piêtrami
i uwalnianie z nich uwiêzionych tam

ludzi. Æwiczeniami kierowa³ dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej
nr 1, m³odszy brygadier, mgr in¿. Ja-
cek Filas.

Mieszkañcy obserwuj¹cy  te ma-
newry  byli pe³ni podziwu dla spraw-
noœci stra¿aków. Wrêcz zachwyceni
byli ch³opcy („ja te¿ bêdê stra¿a-
kiem” - niejeden oœwiadcza³), któ-
rym stra¿acy pozwolili pomagaæ przy
zwijaniu wê¿y gaœniczych. Jednak
zwracano  tak¿e uwagê, ¿e drabina,
jak¹ dysponuje wodzis³awska jed-
nostka PSP siêga zaledwie do 8 piê-
tra, wiêc potrzeba doposa¿enia stra-
¿aków. To ju¿ zadanie dla nowej ka-
dencji samorz¹du terytorialnego.
Mieszkañcy nawet najwy¿szych piê-
ter musz¹ byæ pewni swego bezpie-
czeñstwa, a stra¿cy tego, ¿e mog¹ go
zapewniæ.

Na koniec: trzeba pamiêtaæ, ¿e
alarmowymi numerami telefoniczny-
mi  do Stra¿y Po¿arnej s¹ 998 oraz
112. A ponadto warto znaæ adres
Komendy Stra¿y Po¿arnej: 44-300
Wodzis³aw Œl¹ski ul. Pszowska 68,
tel.32 453 93 93, fax. 32 453 93 92,
www.straz.wodzislaw.pl.

Komenda Stra¿y Po¿arnej dys-
ponuje dwoma Jednostkami Ratow-
niczo-Gaœniczymi (siedziby w Wodzi-
s³awiu Œl. oraz Rydu³towach) i zabez-
piecza teren powiatu wodzis³awskie-
go o powierzchni 286,9 km2. W sk³ad
terenu operacyjnego wchodz¹ mia-
sta: Pszów, Radlin, Rydu³towy, Wo-
dzis³aw Œl¹ski oraz gminy wiejskie
Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklo-
wice, Mszana.
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”

JAN GRABOWIECKI
Wieœci „z pierwszej rêki”

Spó³dzielnia i miasta
to jeden organizm

Zasoby Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” s¹ „poutykane” w czterech miejsco-
woœciach. Tworz¹ wspólny organizm miejski z komunaln¹ i prywatn¹ infrastruk-
tur¹. O funkcjonowaniu i rozwoju poszczególnych miast winni zatem decydowaæ
tak¿e spó³dzielcy mieszkaniowi. Naszych reprezentatów nie mo¿e wiêc zabrakn¹æ
we w³adzach miejskich, jakie bêdziemy wybieraæ ju¿ 21 listopada. Na zdjêciu: Radlin
z lotu ptaka - nawet mieszkañcom tej miejscowoœci bardzo trudno wskazaæ na tej
fotografii czyj¹ w³asnoœæ stanowi¹ poszczególne domy.

(Dokoñczenie na str. 4)

K
iedy w œrodê, 15 wrzeœnia
s³ucha³em wyst¹pienia pre-
miera Donalda Tuska og³a-

szaj¹cego, ¿e 21 listopada odbêd¹
siê wybory do samorz¹du terytorial-
nego, szczególnie zapamiêta³em za-
wart¹ w jego wypowiedzi myœl, i¿
„zaufanie do polityki stosunkowo
naj³atwiej zbudowaæ na poziomie sa-
morz¹du”. Zaufania tego ma dowo-
dziæ wielka liczba g³osów oddawa-
na na lokalnych kandydatów na rad-
nych, wójtów, prezydentów. Liczba,
jaka czêsto jest nieosi¹galna dla kan-
dydatów do Sejmu, którzy jednak
mimo to, w wyniku aktualnej ordy-
nacji wyborczej, pos³ami i tak zo-
staj¹...

Ale owo szybkie budowanie za-
ufania na poziomie samorz¹du ma
i swoj¹ drug¹ stronê. Tutaj tak¿e naj-
³atwiej zdobyte zaufanie utraciæ. Wy-
borcy s¹ przecie¿ na wyci¹gniecie
rêki, spotykani codziennie, miesz-
kaj¹ po s¹siedzku. A s¹siedztwo -
wiadomo - bywa pamiêtliwie. Jak
Pawlak i Kargul. I nie zawsze jest
do œmiechu.

Gdy w majowym wydaniu „Pod
Wspólnym Dachem” stwierdza³em
w swoim artykule, ¿e „Samorz¹d -
to jest to”, mia³em na myœli i nasz,
spó³dzielczy samorz¹d, bo zbli¿a³o
siê Walne Zgromadzenie  cz³onków
SM „ROW”, jak i samorz¹d teryto-
rialny, bo w³aœnie przypada³o wtedy
20-lecie jego istnienia. I tej swojej
konkluzji nie zmieniam, chocia¿
¿ycie pokaza³o, ¿e samorz¹dnoœæ
spó³dzielcza realizowana po raz
pierwszy w sposób nakazany ustaw¹
z 14 czerwca 2007 roku, czyli w for-
mie  powszechnego i zarazem czê-
œciowego Walnego Zgromadzenia,
mniej mobilizuje cz³onków do
uczestnictwa i dzia³ania, ni¿ to ongiœ
bywa³o.

Ale to zapewne i odpowiedŸ
spó³dzielców na decydowanie „o nas
- bez nas” przez parlamentarzystów,
na zlikwidowanie sprawdzonych

w ¿yciu zebrañ osiedlowych. Dlate-
go uwa¿am za zasadny i konieczny
powrót do zebrañ na ka¿dym osie-
dlu. Wszak „koszula najbli¿sza cia-
³u” - wiêc mieszkañcy sami najlepiej
wiedz¹ co im potrzeba i na co ich
staæ. Potrafi¹ dobrze gospodarowaæ
posiadanym maj¹tkiem.

J
ednak na razie przed nami -
cz³onkami Spó³dzielni Miesz-
kaniowej „ROW” i jednocze-

œnie obywatelami konkretnej miej-
scowoœci - wybory samorz¹du tery-
torialnego. Id¹c do urn wybieraæ
bêdziemy (opowiednio do miejsca
zamieszkania) prezydenta Wodzis³a-
wia Œl¹skiego i burmistrzów Pszo-
wa, Radlina i Rydu³tów oraz radnych
Rad Miejskich ka¿dej z tych miej-
scowoœci, a tak¿e radnych do Rady
Powiatu Wodzis³awskiego i naszych
przedstawicieli do sejmiku woje-
wódzkiego. Specyfika naszej Spó³-
dzielni, ewenement na krajow¹ ska-
lê, powoduje, ¿e nasi cz³onkowie

mieszkaj¹c w czterech miejscowo-
œciach, o czterech samorz¹dach te-
rytorialnych decydowaæ bêd¹.

Bêdziemy wybieraæ. Skorzysta-
my z przys³uguj¹cego nam konstytu-
cyjnego prawa. Ale kto powiedzia³,
¿e spó³dzielcy nie maj¹ czy nie po-
winni kandydowaæ do w³adz samo-
rz¹dowych? Maj¹ i powinni. Wszak
s¹ pe³noprawnymi obywatelami
i kraju i swoich miast. Zgodnie wiêc
z Konstytucj¹ RP i ustaw¹ o samo-
rz¹dzie gminnym - jako „mieszkañ-
cy gminy tworz¹ z mocy prawa
wspólnotê samorz¹dow¹.” S¹ jej in-
tegraln¹ cz¹stk¹. Tak stanowi pra-
wo i takie s¹ mo¿liwoœci, z których
powinniœmy korzystaæ.

A
 jakie s¹ (dot¹d) realia? Nie-
stety, w stosunku do naszej li-
 czebnoœci, iloœæ spó³dzielców

w radach miejskich i powiatowej jest
znikoma. W efekcie tak¿e na poziom
najbli¿szej nam w³adzy przeniesio-
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(Dokoñczenie ze str. 3)

Spó³dzielnia
ne zostaje owo decydowanie „o nas -
bez nas”. I o to wielokrotnie spó³dziel-
cy miewaj¹ ¿al, daj¹ temu wyraz na
spó³dzielczych zebraniach, zg³aszaj¹
uwagi do w³adz Spó³dzielni, ¿e „mia-
sto nas pomija choæ p³acimy takie
same podatki”. Trudno nie przyznaæ
racji takim ocenom, chocia¿ dotycz¹
one spraw, jakie dziej¹ siê „na w³a-
sne ¿yczenie” spó³dzielców, bo nie ma
ich w gronie w³adz - decydentów miej-
skich i powiatowych. To zaœ skutek
znikomej frekwencji w g³osowaniu. Z
wielu tysiêcy spó³dzielców mog¹cych
uczestniczyæ w wyborach tylko ma³a
czêœæ korzysta ze swego prawa. Szko-
da.

A takim „sztandarowym” ¿alem
spó³dzielców z osiedli wodzis³aw-
skich jest kwestia jaru, newralgiczne-
go, miejskiego terenu pomiêdzy osie-
dlami SM „ROW”, o którego zagospo-
darowanie nieustannie zabiegaj¹. Od
co najmniej 1997 roku s³ysz¹ przed-
wyborcze (i na pocz¹tku ka¿dej ka-
dencji) obietnice, ¿e tym razem, to...
ho, ho! Bêd¹ „cuda na kiju”. No, a po-
tem realia s¹ takie, jak naocznie wi-
daæ. Gwoli sprawiedliwoœci - w koñ-
cz¹cej siê kadencji zdo³ano opracowaæ
koncepcjê zagospodarowania jaru.

No, to co nas czeka w przysz³ej
kadencji, ju¿ szóstej w samorz¹dzie
miejskim (a zarazem gminnym) i w
czwartej w samorz¹dzie powiatowym?
Ano to w³aœnie, o czym sami zadecy-
dujemy uczestnicz¹c w wyborach.

N
ie, nie sugerujê koniecznoœci
utworzenia jakiejœ partii czy
stowarzyszenia spó³dzielców,

które mog³oby wystawiæ swoj¹ listê
kandydatów. To chyba by³by zbêdny
separatyzm. My nie chcemy myœleæ
tylko o sobie, lecz o ca³ej wspólnocie,
jak¹ tworzymy w ka¿dym z czterech
miast. Przecie¿ nasze domy i ich in-
frastruktura tworz¹ jeden organizm z
pozosta³ymi budynkami i obiektami
wszystkich miast. Nie odrêbnie, lecz
razem musimy wiêc rozwi¹zywaæ swo-
je wspólne, mieszkañców Wodzis³awia
Œl¹skiego, Pszowa, Radlina i Rydu³-
tów problemy. Dlatego poœród innych
przedstawicieli mieszkañców - tych z
domów komunalnych i prywatnych,
jacy zasi¹d¹ w Radach, niezbêdni s¹
i mieszkañcy ze spó³dzielczych do-
mów. Ale jak siê tam znajd¹, jeœli sami
nie oddamy na nich g³osów?!

Cz³onkowie naszej Spó³dzielni s¹
przecie¿ aktywni w ró¿nych przeja-
wach ¿ycia spo³ecznego. Dzia³aj¹
w licznych organizacjach spo³ecznych,
kuturalnych, czy sportowych i to nie
tylko na terenie naszych miast. Posta-
rajmy siê, by w Radach samorz¹du te-
rytorialnego nie brak³o tych naszych
s¹siadów - spó³dzielców, maj¹cych
bogate doœwiadczenie ¿yciowe i wie-
le umiejêtnoœci zdobytych w dzia³a-
niu na forum spó³dzielczego samorz¹-
du. Dotrzymuj¹cych s³owa danego
wyborcom. Postawmy te¿ na m³ode
pokolenia, na œwie¿oœæ spojrzenia, na
ich otwartoœæ na tak gwa³townie zmie-
niaj¹c¹ siê rzeczywistoœæ. Wyroœli w
naszych spó³dzielczych osiedlach, s¹
dobrze wykszta³ceni, ju¿ skuteczni
w dzia³aniu. Baczmy te¿ na to, by omi-
jaæ tych z „pe³n¹ gêb¹” nierealnych
obietnic. Kompetencje Rad s¹ ogrom-
ne, ale okreœlone. Kandydat na rad-
nego zapowiadaj¹cy, i¿ bêd¹c w Ra-
dzie zmieni ustawê sejmow¹ wydaje
sobie œwiadectwo niekompetencji.

P
rzypomina mi siê stare przys³o-
wie: - „jak sobie poœcielisz, tak
siê wyœpisz”. I wszyscy wiedz¹,

¿e nie tylko o sen tutaj chodzi, a o to,
¿e bez w³asnego, aktywnego dzia³ania
trudno dobrze, a i wygodnie, u³o¿yæ
sobie ¿ycie. W tym w³aœnie kontekœcie
przypominam jeszcze, i¿ to w³aœnie te-
renowe w³adze wyposa¿one s¹ w kom-
petencje, które pozwalaj¹ im wykony-
waæ zadania bardzo wa¿ne dla ¿ycia
wspólnoty lokalnej, wydaj¹ w³asne
akty, okreœlane mianem prawa miej-
scowego. To samorz¹d terytorialny
dysponuj¹c mieniem gminy i znaczny-
mi œrodkami finansowymi decyduje
o rozwoju miejscowoœci. Jest gospo-
darzem u siebie. Dlatego tak wa¿ne
jest, byœmy 21 listopada licznie udali
siê do urn wyborczych, by spó³dziel-
ców nie brak³o w tym wa¿nym g³oso-
waniu.

Jednak o tym, czy samorz¹d jest
dobrym gospodarzem, stanowi¹ ci,
którzy wchodz¹ w sk³ad wybieranych
w³adz. A my przecie¿ potrafimy oce-
niæ, w³aœnie tak najbli¿ej, po s¹siedz-
ku, jak dot¹d gospodarowano. Jeœli
jesteœmy zadowoleni - zostañmy przy
naszych reprezentantach. A w ich gro-
nie niechaj bêd¹ nasi przedstawicie-
lie - spó³dzielcy mieszkaniowi, którzy
wiedz¹ jak, i potrafi¹ dzia³aæ na rzecz
naszego œrodowiska, po prostu:  - pro
publico bono.

Polskie prawo
spó³dzielcze
(Dokoñczenie ze str. 2)

Ustawa z 1920 roku w sposób
kompleksowy kodyfikowa³a funkcjo-
nowanie organizacji spó³dzielczych.
Utworzy³a do wspó³pracy z rz¹dem
Radê Spó³dzielcz¹ przy Minister-
stwie Skarbu. Cz³onków Rady powo-
³ywa³ Minister Skarbu spoœród kan-
dydatów przedstawionych przez
spó³dzielcze zwi¹zki rewizyjne,
uwzglêdniaj¹c wszystkie wyspecjali-
zowane ruchy spó³dzielcze oraz
z grona pracowników kilku mini-
sterstw gospodarczych z zasad¹, ¿e
przedstawiciele spó³dzielczoœci mu-
sieli stanowiæ 2/3 cz³onków Rady. Do
zadañ Rady Spó³dzielczej nale¿a³o
m.in. rozpatrywanie projektów doty-
cz¹cych ustawodawstwa spó³dziel-
czego i czuwanie nad nale¿ytym wy-
konywaniem  obowi¹zku rewizji
przez zwi¹zki.

Wiele przepisów i rozwi¹zañ za-
wartych w paŸdziernikowej ustawie
okaza³o siê ponadczasowymi. Jedno-
czeœnie, obok rozwi¹zañ prawnych
potwierdza³a ona fakt istnienia
w Polsce silnego ruchu spó³dzielcze-
go, maj¹cego swe bogate, XIX-wiecz-
ne korzenie.

Znajomoœæ tych faktów poleca-
my wadze niedoukom historycznym
i ekonomicznym, którzy pocz¹tku
spó³dzielczoœci upatruj¹ w latach so-
cjalizmu i stawiaj¹ sobie za cel (praw-
ne i bezprawne) niszczenie spó³dziel-
czoœci jako rzekomo  PRL-owskiego
reliktu. Owszem - Sejm PRL 17 lu-
tego 1961 (Dz.U. 1961, nr 12, poz.
61) podj¹³ ustawê „O spó³dzielniach
i ich zwi¹zkach” obowi¹zuj¹c¹ od 6.
04. 1961 roku, lecz jej celem by³o
uchylenie w³aœnie tej ustawy Sejmu
RP z 1920 roku. I to trzeba wiedzieæ,
nim siê z trybuny sejmowej (sejmi-
kowej, rady miejskiej czy gminnej)
oraz w innych publicznych miej-
scach, z wykorzystaniem medialnych
publikatorów, zaatakuje genezê spó³-
dzielczoœci.

A w obecnych warunkach poli-
tyczno-gospodarczych minionego 20-
lecia dzieje siê to niemal nieustan-
nie, poczynaj¹c od destrukcyjnej dla
spó³dzielczoœci ustawy z 20 stycznia
1990 r. „O zmianach w organizacji
spó³dzielczoœci” (Dz.U.1990 roku nr
6, poz. 36).
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CIEP£O
KOSZTUJE

Tylko 3 letnie miesi¹ce bez ogrzewania mieszkañ

J
eszcze parênaœcie lat
temu œmieszy³ nas
dowcip o tatrzañ-

skim bacy, który pytany
przez turystów, odpowia-
da³ - hej panicku, u nos to
jest œniyg jeno od pocz¹t-
ku wrzyœnio do kuñca
cyrwca, a potym to momy
w Tatrach ciyngiem lato
i lato...

Rzeczywistoœæ - niemal
jak z tego „kawa³u z bac¹”
- dotknê³a nas tego roku.
Sezon grzewczy zakoñczy³
siê dopiero 31 maja, a roz-
pocz¹³ ju¿ 6 wrzeœnia. Tyl-
ko trzy letnie miesi¹ce bez
systemowego ogrzewania
mieszkañ. Tylko jedna
czwarta roku, zamiast spo-
dziewanej po³owy, ogrzana
przez S³oñce, a nie przez
kot³ownie.

Rok 2010 nie rozpiesz-
cza nas. Wprawdzie zda-
rza³y sie skwarne dni, kie-
dy temperatura przekra-
cza³a nawet 30 stopni C.,
ale by³o ich niewiele i w
rocznym bilansie nie zre-
kompensuj¹ one d³ugo-
trwa³ych ch³odów, desz-
czów, œniegów i mrozów.
Klimat zmienia siê nam
w sposób przez ka¿dego do-
strzegalny. Zamiast czte-
rech tradycyjnych pór roku
- wiosny, lata, jesieni i zimy,
mamy dwie pory: d³ugie
zimno i krótkie gor¹c¹ce
lato. Chc¹c nie chc¹c mu-
simy siê do tego przyzwy-
czaiæ, z tym ¿yæ i ponosiæ
koszty tego zjawiska.

A
 skoro rzecz o kosz-
tach - przytaczamy
 nieco informacji ich

dotycz¹cych, wa¿nych dla
ka¿dego spó³dzielcy. Za cie-
p³o trzeba coraz wiêcej p³a-
ciæ nie tylko z przyczyny
omówionych ju¿ klimatycz-
nych zmian, ale tak¿e
z powodu stale rosn¹cych
stawek ustalanych przez
dostawców ciep³a (tego-
roczna podwy¿ka dotyczy-

³a 97 budynków co stanowi
61% zasobów), a co dog³êb-
nie wyjaœnialiœmy w marco-
wym wydaniu „Pod Wspól-
nym Dachem”.

P³atnoœci za ogrzewanie
s¹ czêœci¹ comiesiêcznych
op³at za mieszkanie. I ca³e
szczêœcie, ¿e w ten sposób
roz³o¿one s¹ na raty, bo jed-
norazowe uiszczanie nale¿-
noœci by³oby katastrof¹ dla
bud¿etów domowych. Raty
- czyli zaliczki na koszty
ogrzewania - pobierane s¹
co miesi¹c i rozliczane na
koniec roku obrachunko-
wego, który zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cym w naszej Spó³-
dzielni regulaminem wyno-
si 12 miesiêcy.

W
p³acone przez
m i e s z k a ñ c ó w
pieni¹dze prze-

kazywane s¹ dostawcom
ciep³a, których w naszej
Spó³dzielni mamy a¿ piê-
ciu. I tutaj poinformowaæ
trzeba, ¿e najwiêksze wzro-
sty op³at odnotowano
w budynkach, gdzie do-
stawc¹ energii cieplnej jest
Przedsiêbiorstwo Energe-
tyki Cieplnej w Jastrzêbiu
Zdroju.

Raz w roku nastêpuje
rozliczenie kosztów energii
cieplnej polegaj¹ce na po-
równaniu wp³aconych
przez mieszkañców zali-
czek z kosztami jakie zosta-
³y poniesione na ogrzanie
mieszkañ.

Rozliczenie kosztów
centralnego ogrzewania za
2009 napawa³o nas optymi-
zmem, bo 95% budynków
zakoñczy³o rok nadwy¿k¹
wp³aconych zaliczek.

Tymczasem pocz¹tek
2010 roku i pierwsze jego

miesi¹ce charakteryzowa³y
siê bardzo niskimi tempe-
raturami i dla przyk³adu
mo¿na podaæ, ¿e ró¿nica
œredniej temperatury po-
miêdzy miesi¹cami grud-
niem, a styczniem wynosi-
³a (-) 3,360 C, natomiast
œrednia temperatura po-
wietrza ostatniej zimy by³a
ni¿sza od poprzedniej
o 1,080 C.

W efekcie nieunikniona
sta³a siê regulacja stawek
zaliczek za ciep³o, której
musiano poddaæ 91% bu-
dynków. Oparta zosta³a ona
na kosztach jakie zosta³y
poniesione w I pó³roczu
2010 roku. Ale tegoroczne
koszty, w stosunku do tych
z I pó³rocza 2009 roku
wzros³y a¿ o 23,6%. Wyli-
czenia wskazuj¹, ¿e koszty
ciep³a roku 2010 w zaso-
bach Spó³dzielni wynios¹
oko³o 11 milionów 47 tys.
z³.

Œ
redni wzrost stawek
wynosi oko³o 20%.
Ale ma³o kto jest za-

interesowany œredni¹, ka¿-
dego interesuj¹ podwy¿ki
jego tycz¹ce. W gazecie
mo¿emy podaæ je w skali
osiedlowej, indywidualnie
ka¿dy otrzyma wyliczenia
do domu.

Zatem w Radlinie obo-
wi¹zywaæ teraz bêd¹ zalicz-
ki (liczone w z³otych, za
metr kwadratowy po-
wierzchni mieszkania mie-
siêcznie) wynosz¹ce 2,09 -
3,38, co stanowi wzrost
nawet o 49%; w Pszowie za-
liczki wzrastaj¹c do 19%
kszta³tuj¹ siê na poziomie
1,56 - 2,36 z³/m2/miesiêcz-
nie; na osiedlu Centrum
skala zaliczek siêga 2,23 -

4,13 z³/m2/miesiêcznie, co
daje do 63% przyrostu;
w osiedlu XXX-lecia nowe
stawki wynosz¹ teraz 3,04
- 4,12 z³/m2/miesiêcznie,
co wyra¿a siê przyrostem
nawet o 44%; na ul. Prze-
mys³awa zaliczki dosz³y do
3,29 - 4,60 z³/m2/miesiêcz-
nie i wzros³y najwy¿ej do
29%; a w osiedlu D¹brówki
nowe stawki siêgnê³y 3,26
- 4,78 z³/m2/miesiêcznie,
co spowodowa³o maksy-
malny przyrost o 52%.

D
u¿o - ka¿dy powie.
Ale czy mo¿e byæ
mniej? - tak! S¹ na

to sposoby. Jednym z nich
jest (obok osobistego -
oszczêdnego i w³aœciwego
korzystania z c.o.) zainsta-
lowanie podzielników
kosztów. Tymczasem w na-
szej Spó³dzielni tylko 21%
budynków posiada podziel-
niki kosztów i wielkoœæ ta
ci¹gle maleje.

Jak¿e wymowne jest
wyliczenie wynikaj¹ce z po-
równania kosztów za ciep³o,
jakie zrobione zosta³o na
przyk³adzie dwóch podob-
nych budynków, gdzie jeden
jest ocieplony i nie posiada
podzielników kosztów,
a drugi nieocieplony, ale
z podzielnikami kosztów.
Z analizy tej wynika, ¿e
koszty ogrzania tego drugie-
go budynku s¹ ni¿sze o oko-
³o 3%. No, a jak zostanie do-
cieplony? Ró¿nica bêdzie
dwucyfrowa.

Dysponujemy informa-
cjami z innych spó³dzielni
mieszkaniowych, z których
wynika, ¿e podzielniki od
wielu lat znajduj¹ siê tam we
wszystkich mieszkaniach,
¿e instalowane by³y na zde-
cydowane ¿¹danie miesz-
kañców, którzy teraz, w swo-
ich rozliczeniach za zu¿yte
ciep³o, odczuwaj¹ pozytyw-
ne skutki istnienia i zamon-
towania tych urz¹dzeñ.
Mo¿e warto wzi¹æ przyk³ad
od innych spó³dzielców
mieszkaniowych?!
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Konieczna by³a rozbiórka
Rudera ju¿ nie szpeci Osiedla XXX-lecia

Siedziba dawnej biblioteki, czyli rude-
ra stoj¹ca poœrodku Osiedla XXX-lecia,
przesta³a istnieæ. Kilkukrotne próby pod-
palenia budynku przez nieznanych spraw-
ców spowodowa³y, i¿ podjêto decyzjê o nie-
zw³ocznej rozbióce. Oto kilka zdjêæ doku-
mentuj¹cych tê czynnoœæ.

Jak pisaliœmy w poprzednim wydaniu
„Pod Wspólnym Dachem”, zamiarem na-
szej Spó³dzielni jest wzniesienie w tym miej-
scu nowych domów mieszkalnych, ale póki
co, o ile to zaakceptuje Rada Osiedla, te-
ren  bêdzie wykorzystywany jako parking.
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Od  wrzeœnia nie ma ju¿ terenów poza przepisami

Kodeks drogowy
trafi³ na osiedla §

N
owelizacja „Kodek-
su drogowego”,
czyli  „Prawa o ru-

chu drogowym”, jaka usta-
wow¹ moc¹ wesz³a w ¿ycie
4 wrzeœnia 2010 roku
(Dz.U. 2010 nr 152 poz.
1018), wzbudza ogromne
zainteresowanie nie tylko
kierowców. Na te zmiany
czekali nade wszystko ci,
którym w³aœnie posiadcze
aut i motocykli mocno psu-
li krew. G³ówna istota
zmian sprowadza siê do
tego, ¿e obecnie policja
i stra¿ miejska mog¹ karaæ
za wykroczenia pope³niane
w strefach ruchu, które do-
tycz¹ dróg wewnêtrznych
(wiêc i osiedlowych!).

Skoñczy³o siê zatem
bezkarne bezprawie pod
blokami czy supermarketa-
mi, na traktach leœnych
i drogach dojazdowych do
gruntów rolnych, gdzie kie-
rowcy notorycznie parkuj¹
sobie „gdzie popadnie” lub
te¿ zajmuj¹ miejsca niepe³-
nosprawnym. Wszelkie
drogi wewnêtrzne s¹ teraz
traktowane jak ka¿da inna
droga publiczna.

Dot¹d znaki drogowe
na drogach wewnêtrznych,
gdzie nie by³o ustanowio-
nej strefy zamieszkania,
mia³y jedynie charakter
porz¹dkowy. Ich zlekcewa-
¿enie nie by³o wykrocze-
niem. Teraz ju¿ nim jest
i mo¿e wcale nie ma³o
kosztowaæ.

W
iele wykroczeñ,
które do tej pory
kierowcy pope³-

niaj¹ na drogach wewnêtrz-
nych, to efekt ich niechluj-
stwa, niesubordynacji oraz
lekcewa¿enia prawa. Ale
te¿ prawd¹ jest, ¿e samo-
chody parkuj¹ gdzie tylko
siê da, bo powszechn¹
regu³¹ jest brak miejsc par-
kingowych.

W osiedlach, gdy po-
wstawa³y, zgodnie z norma-

mi  obowi¹zuj¹cymi przed
40, czy nawet 30 laty, pro-
jektanci przewidywali nie-
wielkie iloœci miejsc posto-
jowych. O gara¿ach w ogó-
le nie bywa³o mowy. Prze-
cie¿ drogê do masowej mo-
toryzacji otwar³ dopiero
„maluch”. Teraz okazuje
siê, ¿e sporo rodzin posia-
da ju¿ nie jeden, a dwa
auta. Wiêc gdzie je sta-
wiaæ? A przecie¿ ka¿dy
chcia³by spogl¹daæ z okna
swego mieszkiania na ten
swój cztero- czy dwuko³o-
wy skarb, jeœli nie ma mo¿-
liwoœci gara¿owania go.

Blokowanie chodni-
ków, miejsc parkigowych
wyznaczonych dla osób nie-
pe³nosprawnych, czy sta-
wianie aut na trawnikach
- sta³o siê nagminne. Teraz
winno siê to zmieniæ. Pojaz-
dy trzeba bêdzie ustawiaæ
w oddaleniu (mo¿e i znacz-
nym) od swego bloku.  Wy-
musz¹ to mandaty, jakie
zarówno i policja, jak i stra¿
miejska mog¹ i powinni(!)
dawaæ kierowcom.

O
to nieco przyk³a-
dów z taryfikatora
mandatowego: blo-

kowanie miejsc oznaczo-
nych „dla niepe³nospraw-
nych” - to 500 z³. Mog¹ do
tego dojœæ koszty odholo-
wania pojazdu na parking
depozytowy. Takie odholo-
wanie to nie bagatela. Mak-
symalna stawka za holowa-
nie samochodu osobowego
wynosi 440 z³. Doba prze-
chowywania na parkingu
depozytowym to kwota do
33 z³. Za samochód o ma-

sie powy¿ej 3,5 tony staw-
ki maksymalne wynios¹
550 z³ za holowanie i 44 z³
za dobê przechowywania.
Holowanie dotknie te¿ mo-
tocyklistów, kto wie czy nie
ich najczêœciej, bo jedno-
œlad ³atwiej odwieŸæ. A za-
tem – 200 z³ za holowanie
i 22 z³ za postój motocykla
na parkingu.

Ustawa reguluje zasady
postêpowania z pojazdami,
których w³aœciciele nie
odebrali z parkingów depo-
zytowych. Teraz maj¹ mak-
simum 3 miesi¹ce na ode-
branie pojazdu. Po tym cza-
sie starosta powiatu wystê-
puje do s¹du z wnioskiem
o orzeczenie przepadku
nieodebranego pojazdu na
rzecz powiatu.

I
 kolejne pozycje z man-
datowego cennika. Za
parkowanie samocho-

du na osiedlach, gdzie po-
padnie, czego skutkiem
jest tarasowanie chodni-
ków, przejazdów i dróg po-
¿arowych - mandat 100 z³.
Za przekraczanie na dro-
dze osiedlowej dozwolonej
prêdkoœci (uwaga: bywaj¹
ograniczenia nawet do tyl-
ko 10 km na godzinê!) kara
od 50 do 500 z³. Narusza-
nie osiedlowych stref ciszy
„zaowocuje” mandatem do
500 z³. Stawianie pojazdów
na trawnikach kosztuje te-
raz 100 z³.

Wcale nie ma³o kierow-
ców stosuje zasadê „nie
biorê dokumentów, bo jadê
tylko po osiedlu”. Teraz
taka nierozwaga kosztuje
od 50 do 250 z³. Zdarza³o

siê udostêpnianie pojazdu
osobom nie posiadaj¹cym
uprawnieñ - „przejedŸ siê,
przecie¿ to tylko lokalnie,
po osiedlu”. No w³aœnie - za
tak¹ kole¿eñsk¹ grzecz-
noœæ teraz zap³aciæ trzeba
bêdzie mandat 500 z³.

Rzecz jasna nie sposób
przedstawiæ wszystkich ro-
dzajów pope³nianych wy-
kroczeñ i tego, jakiego
mo¿na spodziewaæ siê
mandatu. Zreszt¹ nie o ka-
ranie przecie¿ chodzi, ale
o przestrzeganie przepi-
sów. O kulturê, uprzejmoœæ
i ¿yczliwoœæ wzajemn¹
w ruchu drogowym. Ta
nowa, uœciœlona kodyfika-
cja kodeksu drogowego,
sta³a siê ogólnokrajow¹
koniecznoœci¹, poniewa¿
powszechnie nie stosowa-
no siê do norm prawnych,
zas³aniaj¹c siê tym, ¿e ich
nieprzestrzeganie na dro-
gach wewnêtrznych nie
by³o formalnie obwarowa-
ne karami.

N
owelizacja ustawy
wesz³a w ¿ycie, ale
by przepisy kodek-

su drogowego mia³y zasto-
sowanie na drogach we-
wnêtrznych, konieczne jest
oznaczenie ich jako strefy
ruchu. Zgodnie z ustaw¹
o utworzeniu takiej strefy
decyduje zarz¹dca lub w³a-
œciciel terenu, na którym
droga wewnêtrzna znajdu-
je siê. Dotyczy to te¿ innych
znaków, np. wskazuj¹cych
parkingi, które w naszych
osiedlach od dawna ju¿
posiadaj¹ stosowne ozna-
czenie liter¹ „P”.



Strona 8    POD WSPÓLNYM DACHEM        PaŸdziernik 2010 r.

DWA
FESTYNY

OSIEDLOWE

Uczono siê tañczyæ „krakowiaka”

Chêtnych do weso³ej zabawy by³o wielu

Wawelski smok wprowadzi³ w œwiat baœni i legend

W
akacje to czas, o
którym marz¹
wszystkie dzieci.

Jest to okres, który mog¹
wykorzystaæ na przyjemno-
œci, odsuwaj¹c na bok obo-
wi¹zki szkolne. Wielu m³o-
dych mieszkañców Wodzi-
s³awia Œl¹skiego wyje¿d¿a
na wakacje. Niektórzy jed-
nak zostaj¹ w mieœcie. To
w³aœnie dla tych dzieci m.in.
Wodzis³awskie Centrum
Kultury organizuje wiele
wycieczek, imprez, zajêæ.

W tym roku wspólnie ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
„ROW” i Miesjskim Oœrod-
kiem Sportu i Rekreacji
zorganizowano dwa festyny
- 13 lipca na osiedlu Pia-
stów, natomiast 30 sierp-
nia br. na osiedlu XXX-le-
cia.

- Ju¿ od piêciu lat WCK
organizuje wiele atrakcji
dla dzieci, mieszkaj¹cych
na dwóch najwiêkszych
osiedlach w mieœcie: Piasta
i XXX-lecia. Nasz pomys³
popar³ prezes Spó³dzielni

Mieszkaniowej „ROW”, któ-
ry wspiera nas, sponsoruj¹c
nagrody. Co roku festyny
ciesz¹ siê bardzo du¿ym za-
interesowaniem. Dzieci
przychodz¹ i pytaj¹, kiedy
odbêd¹ siê imprezy. Stara-
my siê, aby przygotowane

przez nas konkursy by³y
ró¿norodne i ciekawe oraz
by ka¿de dziecko dosta³o
jakiœ upominek. Jesteœmy
otwarci na wspólne przed-
siêwziêcia - mówi Izabela
Sobota, organizator im-
prez.

Spó³dzielcze radosne lato
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Zabawa na osiedlu Pia-

stów rozpoczê³a siê tworze-

niem obrazu pt. „Moje wy-

marzone osiedle”. Dzieci ry-

sowa³y na chodniku kolo-

row¹ kred¹ wizjê idealnego

osiedla. Czêœæ m³odych

mieszkañców tworzy³a pa-

stelami obraz swoich wy-

marzonych wakacji.

Ogromnym powodze-

niem cieszy³y siê konkursy.

Zachêcone atrakcyjnymi

nagrodami dzieci, chêtnie

bra³y w nich udzia³. Ka¿dy

móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.

Odby³y siê zabawy tanecz-

ne, sportowe oraz konkurs

na najwiêksz¹ bañkê my-

dlan¹.

Punktem kulminacyj-

nym festynu by³a insceniza-

cja o smoku wawelskim,

któr¹ zaprezentowali akto-

rzy z Krakowa oraz dzieci,

które m.in. zatañczy³y kra-

kowiaka i pomog³y szewco-

wi wymyœliæ sposób na smo-

ka.

Impreza zakoñczy³a siê

losowaniem nagród. W rêce

dzieci trafi³y ró¿norodne za-

bawki, które ufundowa³a

Spó³dzielnia Mieszkaniowa

„ROW”.

Na festynie na osiedlu

XXX-lecia, pomimo niezbyt

s³onecznej pogody, dzieci

by³o mnóstwo.

- Bardzo lubiê przycho-

dziæ na festyny organizowa-

ne przez WCK. Deszcz nie

przeszkodzi mi w dobrej

zabawie - powiedzia³

Krzyœ, jeden z uczestników.

Oprócz tradycyjnych

zabaw z nagrodami tj. zga-

duj-zgadula, odby³ siê rów-

nie¿ wyœcig gryzoni. M³od-

sze pokolenie mocno kibico-

wa³o swoim podopiecznym.

Du¿¹ popularnoœci¹ cieszy³

siê równie¿ konkurs pla-

styczny.

Tradycyjnie pod koniec

zabawy zosta³y wylosowa-

ne nagrody, których funda-

torem podobnie jak na po-

przednim festynie, by³a

Spó³dzielnia Mieszkaniowa

„ROW”.

Przed modernizacj¹  Po modernizacji

Zaliczki op³at za ciep³o na os. Polana w Pszowie

Op³acalna modernizacja

Mniejsze zu¿ycie ciep³a - znaczna oszczêdnoœæ pieniêdzy

Jak wiadomo zakoñczy³
siê pierwszy sezon

grzewczy po zrealizowaniu
zadania pod nazw¹ „Likwi-
dacja sieci osiedlowych ni-
skoparametrowych - wyko-
nanie indywidualnych wê-
z³ów wymiennikowych,
dwufunkcyjnych c.o. i
c.w.u. wraz z termomoder-
nizacj¹ budynków w Pszów
- osiedle Polana ulica
Kruczkowskiego 2 i 5, Ja-
gienki 2, 4, 6 i Traugutta
18”. Nazwa d³uga i zada-
nie powa¿ne, ale te¿ i efek-
ty ze wszech miar korzyst-
ne, zgodne z oczekiwany-
mi.

Przypomnieæ trzeba,
¿e koszty zwi¹zane z do-
staw¹ ciep³a do budynków
na osiedlu Polana w Pszo-
wie ros³y w sposób irracjo-
nalny i w okresie poprze-
dzaj¹cym decyzjê co do
zmiany sposobu zasilania
osiedla - budowy nowych
sieci ciep³owniczych, sta-

cji wymienników i ocieplania
budynków by³y najwy¿sze w
naszej Spó³dzielni, przekra-
czaj¹c wówczas gdy podejmo-
wano decyzje o dokonaniu
modernizacji (a by³ to rok
2008), stawkê 3,00 z³ za metr
kw. miesiêcznie.

Po przeprowadzeniu mo-
dernizacji, kosztem 4 mln 619
373,75 z³, zu¿ycie ciep³a (po-
mimo bardzo niekorzystnych
warunków pogodowych ubie-
g³orocznej zimy oraz znacznie
ni¿szych w d³ugotrwa³ym
okresie temperatur ni¿ w po-
przednich dwu zimach) we
wszystkich budynkach mocno
siê zmniejszy³o, wiêc jest te¿
mniej kosztowne.

Z obliczeñ wynika, ¿e
zmala³o, w budynkach: ul.
Kruczkowskiego 2 o 24%,
Kruczkowskiego 5 o 14%, ul.
Jagienki 2 o 32%, Jagienki 4
o 25%, Jagienki 6 o 27% oraz
ul. Tragutta 18 o 30%. Œred-
nio zatem o 24%, co w warto-
œciach cieplnych równe jest

zaoszczêdzeniu œrednio o 0,45
GJ na m2.

Konsekwencj¹ spadku zu-
¿ycia ciep³a s¹ ni¿sze p³atno-
œci. Pozwoli³o ta na wprowa-
dzenie obni¿onych stawek za-
liczek w op³atach miesiêcz-
nych. Za podgrzanie wody za-
liczka we wszystkich domach
na Polanie wynosi³a 29 z³,
a teraz 19 z³, czyli zmniejsze-
nie o 35%. Natomiast za cen-
tralne ogrzewanie zmniejsze-
nia zaliczek s¹ nastêpuj¹ce:
ul.  Kruczkowskiego 2 - z 3,21
z³ przed modernizacj¹ na 1,55
z³ po modernizacji, czyli mniej
o 52%, Kruczkowskiego 5 - z
3,28 z³ na 1,65 z³ czyli mniej
o 50%, Jagienki 2 - z 3,27 z³
na 1,55 mniej o 53%, Jagienki
4 z 3,89 z³ na 1,76 z³ mniej o
55%, Jagienki 6 - z 3,44 z³ na
1,55 z³ mniej o 55% oraz na
Traugutta 18 - z 3,23 z³ na
1,60 z³ czyli mniej o 50%.

Te wyliczenia mówi¹ same
za siebie. Ich graficzn¹ pre-
zentacj¹ jest poni¿szy wykres.
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(Dokoñczenie na str. 12)

Redakcja: - Kilka tygodni temu,
w zasobach Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „ROW”, rozpoczê³y siê prace
modernizacyjne, które wi¹za³y siê
z przerwami w dostarczeniu us³ug
UPC. Czym one by³y spowodowane?

Grzegorz Jarzêbski, UPC: -
Przystêpuj¹c do przeprowadzenia
prac modernizacyjnych na terenie
Pszowa, Radlina, Rydu³tów i Wodzi-
s³awia Œl¹skiego mieliœmy jeden cel
- dostarczenie mieszkañcom jeszcze
lepszych us³ug telekomunikacyj-
nych. Za powsta³e, technicznie nie-
uniknione, krótkie przerwy - prze-
praszamy. Wci¹¿ inwestujemy
z myœl¹ o podwy¿szeniu standardów
oferowanej przez nas telewizji, inter-
netu i telefonii stacjonarnej.

Red.: - Co rozumie Pan przez
jeszcze lepsze us³ugi?

G.J.: - Z przyjemnoœci¹ wyjaœniê
Pañstwu, czym s¹ nasze us³ugi i dla-
czego zdecydowaliœmy siê na moder-
nizacjê sieci w zasobach mieszkanio-
wych Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”. Do sierpnia tego roku,
mieszkañcy mieli mo¿liwoœæ korzy-
stania z oferty telewizji analogowej
i Telewizji Cyfrowej UPC. Od koñca
wrzeœnia, w zasobach spó³dzielni do-
stêpne s¹ tak¿e us³ugi in-
ternetowe oraz taryfy te-
lefoniczne UPC. Dodat-
kowo Klienci telewizji cy-
frowej zyskali tak¿e do-
stêp do us³ugi UPC NA
¯¥DANIE oraz takich do-
datkowych funkcjonalno-
œci jak gry, „Wyszukiwar-
ka TV” czy zamawianie
us³ug UPC przez deko-
der.

Red.: - Jak w prakty-
ce mieszkañcy bêd¹ mo-
gli skorzystaæ z us³ug po
modernizacji sieci?

Kablowy pakiet mo¿liwoœci korzystania
z telewizji, telefonu i Internetu w sieci UPC

- omawia Grzegorz Jarzêbski

G.J.: - Nowe technologie zmie-
niaj¹ siê w b³yskawicznym tempie.
Ewoluuje tak¿e sposób ogl¹dania
telewizji.

Dziœ widzowie Telewizji Cyfro-
wej UPC, mog¹ mieæ do dyspozycji
nie tylko cyfrow¹ jakoœæ obrazu
i dŸwiêku, bogaty wybór programów,
ale tak¿e interaktywne rozwi¹zania,
które sprawiaj¹, ¿e ogl¹danie tele-
wizji staje siê spersonalizowan¹ roz-
rywk¹. Oferuje ona obecnie m.in.
najbogatsz¹ na rynku ofertê kana³ów
HD, dzieciêcych i sportowych.

Liczba klientów Telewizji Cyfro-
wej UPC dynamicznie roœnie, a nasi
abonenci docenili szczególnie ofero-
wan¹ przez nas najwy¿sz¹ jakoœæ
obrazu i dŸwiêku, szeroki wybór pro-
gramów oraz interaktywnoœæ rozryw-
ki, oraz funkcjonalnoœci takie jak na-
grywanie, zatrzymywanie, dziêki
czemu mog¹ ogl¹daæ co chc¹ i kiedy
chc¹. Widzowie ceni¹ szczególnie
us³ugê UPC NA ¯¥DANIE.

Red.: - Jakie s¹ atuty korzysta-
nia z Telewizji Cyfrowej UPC?

G.J.: - Atutem us³ugi telewizji
cyfrowej s¹ jej funkcjonalnoœci. Te-
lewizja cyfrowa to mo¿liwoœæ nagry-
wania programu telewizyjnego, na-
wet podczas ogl¹dania audycji na in-

nym kanale. Nagrywanie mo¿na za-
planowaæ np. z tygodniowym wyprze-
dzeniem lub ustawiæ w trybie cy-
klicznym (np. codziennie lub raz
w tygodniu) przy u¿yciu ³atwego
w obs³udze elektronicznego prze-
wodnika po programach (EPG).
Przewodnik ten u³atwia równie¿ na-
wigacjê i dostarcza wielu informacji
u³atwiaj¹cych wybór pozycji progra-
mowej. Pozwala te¿ na ³atwe i wy-
godne ustawienie przypomnienia o
wybranym programie. Widzowie
maj¹ mo¿liwoœæ ustawienia swoich
ulubionych kana³ów, dziêki czemu
dostêp do nich jest szybszy i wygod-
niejszy.

Telewizja cyfrowa to tak¿e za-
trzymanie telewizji na ¿ywo. Opcja
ta pozwala na zrobienie przerwy w
ogl¹daniu filmu lub meczu, podczas
gdy obraz jest nadal automatycznie
rejestrowany. Takie udogodnienie
powoduje, ¿e widz nie straci ¿adnej
wa¿nej chwili z ulubionego progra-
mu, meczu lub filmu. To u¿ytkow-
nik decyduje, kiedy chce ogl¹daæ
dany program. Telewizja Cyfrowa
UPC to tak¿e mo¿liwoœæ wielokrot-
nego przewijania tej samej sceny.
Dziêki temu, fani sportowych emo-
cji mog¹ dowoln¹ liczbê razy obej-

rzeæ powtórkê np. z najcie-
kawszych momentów me-
czu.

Kolejn¹ funkcjonalno-
œci¹, która pewnie zainte-
resuje g³ównie panie jest
automatyczne nagrywanie
seriali, co uwalnia widzów
od koniecznoœci pamiêta-
nia pory emisji kolejnych
odcinków serialu i unieza-
le¿nia od ramówki telewi-
zyjnej. Dziêki tej funkcji
mo¿na w bardzo ³atwy spo-

UPC Polska jest wiod¹cym dostawc¹ potrójnej
us³ugi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostê-
pu do Internetu i us³ug telefonicznych dla klientów
indywidualnych i biznesowych. W zasiêgu sieci telewi-
zji kablowej UPC znajduj¹ siê ponad 2 mln gospodarstw
domowych w dziesiêciu najwiêkszych aglomeracjach
miejskich i wielu mniejszych miastach. UPC Polska
ma obecnie ponad milion abonentów telewizji kablo-
wej, w tym 300 000 telewizji cyfrowej, 485 000 u¿yt-
kowników internetu i 208 000 klientów us³ugi telefo-
nicznej. UPC Polska jest czêœci¹ Liberty Global, Inc.
(NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK). Wiele innych
informacji: www.upc.pl

MEGA SKOK
DO NOWOCZESNOŒCI



PaŸdziernik 2010 r.  POD WSPÓLNYM DACHEM      Strona 11



Strona 12                            POD WSPÓLNYM DACHEM               PaŸdziernik 2010 r.

sób ustawiæ nagrywanie kolejnych
odcinków ulubionych seriali i pro-
gramów cyklicznych, a nastêpnie
obejrzeæ je w dogodnym dla siebie
momencie.

Poza bogatym wyborem progra-
mów dla dzieci, w ofercie telewizji
cyfrowej UPC nie zapomniano rów-
nie¿ o bezpieczeñstwie najm³od-
szych widzów. Rodzice i opiekuno-
wie, dziêki funkcji kontroli rodziciel-
skiej, maj¹ mo¿liwoœæ ograniczenia
dostêpu nieletnim widzom do po-
szczególnych programów, jak i  do
ca³ych kana³ów zabezpieczaj¹c ich w
ten sposób przed nieodpowiednimi
treœciami.

Red.: - Wspomnia³ Pan tak¿e o
ciesz¹cej siê du¿¹ popularnoœci¹
us³udze UPC NA ̄ ¥DANIE? Co ona
oznacza?

G.J.: - UPC NA ¯¥DANIE to
mo¿liwoœæ korzystania z bogatej
oferty atrakcyjnych filmów i progra-
mów za naciœniêciem przycisku „on
demand” na pilocie - bez czekania,
dzwonienia, czy wysy³ania wiadomo-
œci sms. Us³uga dostêpna jest dla
klientów Telewizji Cyfrowej UPC,
niezale¿nie od wybranego pakietu
i dekodera. Wybór naszych filmów
z oferty UPC NA ̄ ¥DANIE jest wci¹¿
poszerzany i aktualizowany. Obecnie
dostêpnych jest w niej ju¿ ponad 240
filmów,  w tym oko³o 30 produkcji
fabularnych i dokumen-
talnych w jakoœci HD.
Znajduj¹ siê wœród nich
zarówno najnowsze pro-
dukcje, jak i klasyka kina.

Szereg filmów i se-
riali z naszej oferty do-
stêpnych jest bezp³atnie.
Ceny pozosta³ych wahaj¹
siê od 5 do 12 PLN. Jest
to op³ata jednorazowa,
której wysokoœæ doliczo-
na jest do comiesiêczne-
go rachunku za us³ugi
UPC. Na rynku operato-
rów oferuj¹cych tê us³u-
gê, UPC NA ¯¥DANIE
wyró¿nia przede wszyst-

kim to, i¿ nie ogranicza siê ona do
filmów i seriali - nasza oferta to rów-
nie¿ „Kana³y na ¿¹danie”, dziêki
którym widzowie maj¹ mo¿liwoœæ
ogl¹dania wybranych  programów w
dowolnym czasie. Tym samym, fani
danej stacji telewizyjnej w jednym
miejscu znajd¹ swoje ulubione pro-
dukcje - na przyk³ad w samym TVN
NA ¯¥DANIE jest prawie pó³ tysi¹-
ca odcinków najpopularniejszych
seriali oraz najciekawsze programy
TVN Style i TVN Turbo.

Oprócz wspomnianego TVN
obecnie w ofercie mamy jeszcze w
ofercie  trzy kana³y -  NATIONAL
GEOGRAPHIC NA ¯¥DANIE z po-
pularnymi cyklami dokumentalnymi
oraz HBO On Demand, w którym
abonenci HBO mog¹ bez dodatko-
wych op³at ogl¹daæ najwiêksze prze-
boje filmowe, kultowe seriale, doku-
menty i koncerty z oferty kana³ów
HBO. Ostatnio wœród „Kana³ów na
¿¹danie” znalaz³a siê równie¿ pro-
pozycja dla dzieci - DISNEY NA
¯¥DANIE.

Red.: - Przegl¹daj¹c Pañstwa
ofertê, zainteresowa³a nas szczegól-
nie taryfa telefoniczna: UPC Rozmo-
wy Non-Stop Europa i Œwiat. Czy
mo¿e Pan przybli¿yæ Czytelnikom tê
us³ugê?

G.J.: - Wed³ug badañ, telefon
stacjonarny postrzegany jest jako al-
ternatywa do komórek, daj¹ca mo¿-
liwoœæ d³ugich, nieskrêpowanych

rozmów. Dlatego coraz wiêksz¹ po-
pularnoœci¹ ciesz¹ siê taryfy, które
umo¿liwiaj¹ nielimitowane po³¹cze-
nia w ramach abonamentu.

UPC oferuje dwie takie taryfy:
UPC po godzinach, umo¿liwiaj¹ca
nielimitowane rozmowy do wszyst-
kich numerów stacjonarnych w Pol-
sce oraz UPC Rozmowy Non-Stop
Europa i Œwiat, która daje mo¿liwoœæ
nieograniczonych po³¹czeñ na tere-
nie kraju, a tak¿e do 22 krajów Eu-
ropy i Œwiata. Dziêki us³udze „Non-
stop Europa i Œwiat” w ramach abo-
namentu wynosz¹cego 95 z³otych
brutto, klienci mog¹ realizowaæ po-
³¹czenia do sieci stacjonarnych w 22
krajach europejskich, a tak¿e w
USA, Kanadzie i Australii bez ogra-
niczeñ, 7 dni w tygodniu przez 24
godziny na dobê.

Telefon stacjonarny jest tak¿e
us³ug¹ kupowan¹ czêsto w pakiecie,
wraz z Internetem i telewizj¹. Klien-
ci chêtnie wybieraj¹ potrójn¹ us³u-
gê, która daje im nie tylko oszczêd-
noœci, ale tak¿e wygodê zwi¹zan¹
z jedn¹ faktur¹ i jednym biurem ob-
s³ugi klienta.

Red.: - Jakie prêdkoœci Interne-
tu oferuj¹ Pañstwo obecnie na tere-
nie osiedli Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „ROW”?

G.J.: - UPC oferuje mieszkañ-
com 3 ró¿ne prêdkoœci - 5, 10 i 25
Mb/s. Nawet najni¿sza, oferowana

przez nas prêdkoœæ z po-
wodzeniem pozwala na
p³ynne przegl¹danie
stron internetowych, od-
bieranie poczty i œci¹ga-
nie plików. Wy¿sze prêd-
koœci z oferty UPC s¹ do-
brym wyborem dla go-
spodarstw domowych,
których cz³onkowie u¿y-
waj¹ jednoczeœnie kilku
komputerów lub innych
urz¹dzeñ, wykorzystuj¹-
cych ³¹cza internetowe.

Red.: - Dziêkujemy
za rozmowê i przekaza-
nie naszym Czytelnikom
wielce przydatnych infor-
macji.

MEGA SKOK
DO NOWOCZESNOŒCI
(Dokoñczenie ze str. 10)

Us³ugi UPC mo¿na zamówiæ:
- osobiœcie:
Lokalne Biuro Obs³ugi Klienta
ul. Podhalañska 25 - Jastrzêbie Zdrój
Godziny otwarcia: poniedzia³ki, wtorki, czwartki,

pi¹tki 9:00 - 16:00, œrody 10:00 - 18:00.
- telefonicznie:
z telefonu stacjonarnego 801 94 95 00
z telefonu komórkowego 32 494 95 00
- poprzez stronê internetow¹: www.upc.pl
- u przedstawiciela UPC:
Numer telefonu Przedstawiciela Handlowego UPC

znajduje siê na materia³ach informacyjnych (np. ulot-
ki, naklejki) umieszczonych na klatce schodowej. Ka¿-
dy Przedstawiciel Handlowy posiada identyfikator UPC
i nie pobiera ¿adnych op³at za us³ugi.
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POZIOMO:
1. wielki smaczny orzech z mleczkiem, 6. wyszukiwanie b³êdów w tek-

œcie, 7. po³udniowo-amerykañ taniec, 8. ..., hulanki, swawola, 10. dawny
puszczañski konik lub ... samochód rolniczy, 13. pisemne opracowanie za-
gadnienia technicznego, finansowego itp., 15. senior, 17. k¹t miêdzy pó³-
noc¹ a kierunkiem marszu, 20. s³odycz na patyku, 22. prosto od piekarza
najsmaczniejsze na œniadanie, 23. fotografia, 24. panowa³ tam legendarny
król Minos.

 PIONOWO:
1. br¹zowy, nie jeden jesieni¹ le¿y pod drzewem, 2. czasem uk¹si, czê-

sto tylko brzêczy nad uchem, 3. wielgachny kamieñ, 4. syn moich rodziców
a nie ja, 5. podró¿ni czekaj¹ tam na poci¹g, 9. teraz licznie œci¹gaj¹ notabli
ze stanowisk, 11. ozdobny pasek przy p³aszczu, 12. wiele zwierz¹t korzysta
z takiego domu, 14. nie ¿y³a a te¿ pe³na krwi, 16. utwór muzyczny do æwi-
czeñ, 18. pierwszy u niemowlaka pojawia oko³o 6 miesi¹ca, 19. jadalne
s³odkowodne lub morskie miêczaki w sp³aszczonych muszlach, 21. utwór o
miernej wartoœci, lichota.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie
w kratkach oznaczonych liczbami od 1. do 9. 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 12
listopada 2010 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane zostan¹ 3 na-
grody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo „URSA”.

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

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Wydawnictwo „URSA” za trafne rozwi¹zanie majowej krzy¿ówki i nades³a-
nie ukrytego w niej has³a „Lato w pe³ni” otrzymuj¹: Andrzej Wojteczek,
Lidia Pawlenka i Marianna Wieszo³ek. Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbio-
ru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacyjno-socjalnym, pokój nr 10.
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NASZA
 KRZY¯ÓWKA

Z koñcem 2010 roku Spó³dzielnia
musi wydrukowaæ nowe  ksi¹¿eczki

mieszkaniowe dla ka¿dego p³atnika
czynszu. Poniewa¿ jednak znaczna czêœæ
z mieszkañców dokonuje comiesiêcz-
nych wp³at bezpoœrednio ze swojego
konta, korzystaj¹c ze sta³ego zlecenia lub
przelewem - wiêc osoby te nie wykorzy-
stuaj¹ ksi¹¿eczek op³at z tytu³u u¿ytko-
wania mieszkania. Nie wydrukowanie
zbêdnej iloœci ksi¹¿eczek przyniesie wy-
mierne oszczêdnoœci.

Dlatego Zarz¹d
SM „ROW” prosi
wszystkich, którzy nie
korzystaj¹ z ksi¹¿eczek
op³at, o z³o¿eniu o tym
stosownego oœwiad-
czenia do 31 grudnia
2010 roku w Dziale
Rozliczeñ Czynszo-
wych (Wodzis³aw Œl¹-
ski, ul. kard. St. Wy-
szyñskiego 43, pokój
14).

Rezygnacja z
ksi¹¿eczki op³at za
mieszkanie, a potem
zmniejszenie nak³adu
wydrukowanych ksi¹-

Oszczêdzajmy - nie drukujmy
zbêdnych ksi¹¿eczek op³at!

..........................................
podpis

Wodzis³aw Œl., dn. .................. 2010 r.

................................................
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 2011.

¿eczek, pozwol¹ na unikniêcie zbêdnych
kosztów, ponoszonych przecie¿ przez
ogó³ cz³onków Spó³dzielni.

Poni¿ej drukujemy wzór rezygnacji.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e nu-

mer rachunku bankowego do dokonywa-
nia comiesiêcznych wp³at za mieszkanie
jest bezpoœrednio przypisany do w³aœci-
ciela mieszkania (najemcy) i konkretne-
go lokalu.

Z czipem nasz pies
nie zgubi siê!

Czworono¿ny pupil ju¿ nie zgubi
siê, jeœli zostanie zaopatrzony w specjal-
ny czip identyfikacyjny. W Wodzis³awiu
Œl¹skim do 30 listopada 2010 roku trwa
bezp³atna akcja znakowania psów.

- To naszego szczekaj¹cego przyja-
ciela nie zaboli wiêcej, jak zastrzyk, np.
szczepienia przeciw wœciekliŸnie, które to
zabiegi s¹ wykonywane przez ca³y rok -
mówi lek. weterynarii Bo¿ena Kopytko -
Fuccaro z gabinetu zlokalizowanego
w zasobach SM „ROW” przy ul. Prze-
mys³awa 5. - Czip umieszcza siê w okoli-
cy szyi. Psom on nie przeszkadza i nie
jest dla nich szkodliwy.

Ka¿dy w³aœciciel psa (w dowolnym
z piêciu punktów weterynaryjnych) otrzy-
ma bezp³atnie dla podopiecznego: pasek
identyfikacyjny oraz rejestracjê w ogól-
nopolskiej bazie danych i europejskiej
bazie danych oraz mikroczip ISO 11784
wraz z implantacj¹.

Nie czekajmy  na ostatni¹ chwilê,
bo tu¿ przed 30.XI. mog¹ powstaæ... ko-
lejki. Wprawdzie szczepiæ pieski mo¿na
ca³y rok, ale pora jesienna do tego jest
najw³aœciwsza. No i to po³¹czenie takie-
go zabiegu z bezp³atnym „zaczipowa-
niem” te¿ jest nie bez znaczenia.

Bli¿sze szczegó³y s¹ na stronach in-
ternetowych Urzêdu Miasta Wodzis³aw
Œl. oraz: www.oznakujpsa.pl
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Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

nr licencji 1314 - licencjonowanego poœrednika w obrocie nieruchomoœciami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz, zamienisz, wynajmiesz

44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43
Tel. (032) 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

Dzia³ Lokali U¿ytkowych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.

informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI  LOKALAMI U¯YTKOWYMI

W WODZIS£AWIU ŒL.
ul. Przemys³awa 13
pow. u¿yt. 83,91 m2

ul. Przemys³awa 13
pow. u¿yt. 116,58 m2
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ul. Przemys³awa 4
pow. u¿yt. 63,23 m2

W RYDU£TOWACH
ul. Ofiar Terroru 101
pow. u¿yt. 191,87 m2



Wyszywany salon sztuki
(Dokoñczenie ze str. 16)
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Badanie mammograficzne pozwala na wykrycie wielu ro-
dzajów raka u kobiet, zanim stan¹ siê one wyczuwalne.

Mammografia mo¿e wykryæ zmiany od 2 do 4 lat wczeœniej,
zanim stan¹ siê one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka
sutka jest zwykle bardzo d³ugi i dlatego uwa¿a siê, ¿e rak piersi
jest chorob¹ przewlek³¹. Poczynaj¹c od pierwszej komórki,
która uleg³a przemianie z³oœliwej, w wiêkszoœci przypadków
guz osi¹ga œrednicê 1 cm w ci¹gu 7 - 8 lat.

Trzeba wiedzieæ, ¿e plaga polkich kobiet - rak piersi -
wczeœnie wykryty jest wyleczalny. Sposobem na jego wykrycie
jest w³asnie mammografia.

Badanie mammograficzne jest przeœwietleniem rentge-
nowskim piersi, które wykonywane jest za pomoc¹ specjalne-
go urz¹dzenia. Wykwalifikowany technik radiolog umieszcza
kobiec¹ pierœ pomiêdzy dwoma plastikowymi p³ytkami.  Stan-
dardowe badanie wymaga przynajmniej dwóch zdjêæ ka¿dej
piersi. W zale¿noœci od wielkoœci piersi koniecznych mo¿e byæ
wiêcej zdjêæ.

Dawka promieniowania podczas mammografii jest zbli-
¿ona do dawki otrzymywanej podczas przeœwietlenia zêba. Ba-
danie jest ca³kowicie nieinwazyjne. Nie wymaga ¿adnego do-
datkowego przygotowania. Jedynie potrzebna jest dobra wola.

Badanie mo¿na wykonaæ bez ¿adnego przygotowania. Naj-
lepiej zg³osiæ siê w dwuczêœciowym ubraniu, tak, by ³atwo mo¿-
na by³o rozebraæ siê do pasa. W tym dniu nie powinno siê u¿y-
waæ dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej
po³owy cia³a.

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sk³odowskie-
Curie w Gliwicach zaprasza panie do skorzystania z akcji bez-
p³atnych badañ mammograficznych na terenie powiatu wodzi-
s³¹wskiego. By³y one prowadzone ju¿ w Rydu³towach i Pszo-
wie, a odbêd¹ siê jeszcze od 15 do 20 paŸdziernika przy Miej-
skim Oœrodku Kultury w Radlinie (ul. Mariacka 9).

Badania mammograficzne
Bardzo wa¿ne dla kobiet!

czas tylko przy niepogodzie,
no i zim¹, które to pory roku
teraz bywaj¹ coraz d³u¿sze...

Kto wchodz¹c do miesz-
kania pani Czarneckiej nie
wie, ¿e zobaczy u niej wyszy-
wane gobeliny, na pierwszy
rzut oka dostrzega malowane
obrazy. Dopiero bli¿sze ogl¹d-
niêcie popularnych i znanych
dzie³ - zw³aszcza Matejki,
Che³moñskiego, Wyczó³kow-
skiego, Wyspiañskiego, Mone-
ta, Vah Gogha, Maneta - spra-
wia, ¿e ze zdziwieniem kon-
statuje siê, i¿ œciany mieszka-
nia wype³niaj¹ a¿ po sufit nie
malarskie kopie, a wizerunki
obrazów na kanwie wyszyte.

- Wyszy³am tych gobelinów
ju¿ chyba ze sto piêædziesi¹t.
W mieszkaniu wisi kilkadzie-
si¹t oprawionych, bo tylko
w ramie obrazy, nawet te spod
ig³y a nie spod pêdzla, w³aœci-
wie siê prezentuj¹ - mówi pani
Henryka. Trochê prac le¿y roz-
³o¿onych w szufladach. Sporo
trafi³o w upominku do obu sy-
nów, innych krewnych, przyja-
ció³, s¹siadów.

- Oczywistym pytaniem
jest: sk¹d taka pasja, no
i niezwyk³e umiejêtnoœci?

- Och, haftowaniem i wy-
szywaniem zajmujê siê chyba
z piêædziesi¹t lat. Igie³ i szy-
de³ek chwyci³am siê zaraz po
zamieszkaniu w Wodzis³awiu
Œl¹skim. Mimo, i¿ m¹¿ praco-
wa³ na kopalni „1 Maja”, w ro-
dzinie nie przelewa³o siê. Trze-
ba by³o jakoœ dorobiæ. Mieli-
œmy dwóch synów. Od dawna
maj¹ swoje rodziny. Starszy,
Jerzy, mieszka a¿ w wojewódz-
twie zielonogórskim, m³odszy,
Leszek, tutaj - w Wodzis³awiu.

Zajê³am siê wiêc robótka-
mi rêcznymi, by³am samo-

ukiem. Przypatrywa³am siê
s¹siadkom, znajowym, ogl¹da-
³am co i jak robi¹. Na i tak
jakoœ zaczê³am...  Serwetki, ob-
rusiki - wpierw dla siebie, a po-
tem to i owo sprzedawa³am na
targowiskach, nie tylko na
miejscu, ale i w Rybniku, Ra-
ciborzu. Podoba³y siê. Nawi¹-
za³am kontakt z „Cepeli¹”. Im
te¿ bardzo podoba³y siê moje
hafty. O, w³aœnie obrus jaki
jest roz³o¿ony na stole - z ha-
ftem o motywach  kaszubskich
- to wspomnienie z tamtych
lat. Zarejstrowa³am siê z cza-
sem jako rêkodzielniczy rze-
mieœlnik. Myœlê, ¿e moje wy-
szywanki, tak¿e te na bluz-
kach, poprzez „Cepeliê” powê-
drowa³y szeroko w œwiat.

Ale przyszed³ kres wspó³-
pracy. Lata dziewiêædziesi¹te
zmieni³y tê polsk¹ rzeczywi-
stoœæ. Zawodowo od³o¿y³am te
swoje ig³y. Okaza³o siê jednak,
¿e nie potrafiê byæ bezczynna.
No, razem z mê¿em zdecydo-
waliœmy o nabyciu ogródka,
a ja ponadto wróci³am do swo-
ich robótek, ale ju¿ ca³kiem
innych.

- Pamiêta pani, jak wygl¹-
da³ pierwszy gobelin?

- Oczywiœcie. Przenios³am
na kanwê obraz Leonarda da
Vinci „Ostatnia wieczerza”.
naturalnie pos³ugiwa³am siê
odpowiednim wzorem.

- A sk¹d Pani czerpie wzo-
ry?

- Najczêœciej z „Kokardki”
albo z „Haftów polskich”. Ale
czasem te¿ sama komponujê
wyszywany gobelin, tak z wy-
obraŸni. Najtrudniej jest do-
braæ odpowiednie kolory we³-
ny. Mam, dziêki nieustannym
poszukiwaniom i zakupom,
setki motków o ró¿nych odcie-
niach wielu barw. Mo¿e dlate-
go udaje mi siê tak wiernie od-

daæ piêkno tych wszystkich
obrazów, jakie haftujê.

- Ile czasu musi poœwiêciæ
Pani na stworzenie gobelinu?

- Nie da siê tak dok³adnie
powiedzieæ. Ale na przyk³ad te
kwiaty (reprodukujemy je na
str. 16 jako pierwszy obraz -
przyp. red.) zajê³y mi nieco
ponad dwa miesi¹ce. To mo-
zolna i misterna praca. Ale ja
ni¹ siê cieszê. Radujê siê te¿,
gdy komuœ podoba siê to, co

wyhaftowa³am. Na co dzieñ
widz¹ to tylko krewni, s¹sie-
dzi, przyjaciele. Zebra³am te¿
wiele pochwa³ i s³ów uznania
od osób ogl¹daj¹cych w ubie-
g³ym roku wystawê moich prac
na wodzis³awskim rynku.

- Dziêkujê za opowieœæ
o swoim ¿yciu, o haftach i za
pokazanie tego piêknego, sa-
lonu pe³nego gobelinów.

Rozmawia³:
ZBIGNIEW SIEMION
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Wyszywany salon sztuki

HENRYKA CZARNECKA
- mistrzyni gobelinów

Kwiatów w mieszka-
niu - bêd¹cym tak¿e

niezwyk³ym salonem go-
belinów - jest najwiêcej.
Pani Henryka Czarnecka,
mieszkanka osiedla
XXX-lecia, kwiaty kocha.
Te, które wyszywa na kan-
wie, i te jakie uprawia w
swoim ogródku dzia³ko-
wym. Haftuje i wyszywa
ju¿ od pó³ wieku, zaœ

ogródkiem wraz z mê¿em
Zenonem zajmuj¹ siê od 14
lat. To tak z wolnym cza-
sem na emeryturze siê
zbieg³o, ¿e nabyli dzia³kê
w Rodzinnych Ogrodach
Dzia³kowych „Narcyz”.
I tam - od wiosny do jesie-
ni - spêdzaj¹, w miarê do-
brej pogody, ka¿dy dzio-
nek. Na gobeliny jest zatem

Powstaje kolejne dzie³o sztuki. Misterne wyszywanie
gobelinu wymaga wielkiego skupienia.

Pe³na radoœci i pogody ducha Henryka Czarnecka
cieszy siê swoimi gobelinami


