Jaki jest sens właściwej gospodarki śmieciowej
– czyli segregowania odpadów?
Jaki jest sens niemarnowania
żywności nadprodukowanej
w krajach dobrobytu (także
w Polsce)? Jaki jest sens likwidowania niskiej emisji?
Jaki jest sens odchodzenia od
paliwowej gospodarki energetycznej (a więc zmierzania
do likwidacji kopalń węgla
kamiennego i elektrowni
węglowych?) Jaki jest sens
oszczędzania każdej kropli
wody? Jaki sens dokonania
termoizolacji każdego z budynków w zasobach naszej
Spółdzielni? Takich retorycz-

nych pytań postawić można
wiele więcej. Próbując jednak
dać na nie wszystkie wspólną odpowiedź trzeba stwierdzić zdecydowanie: robimy
to po to, by na Ziemi nadal
istniało życie, by zaludniający ją obecnie ludzie nie byli
ostatnimi pokoleniami Ziemian. Ostatnimi żyjącymi
z gatunku homo sapiens na
trzeciej planecie od Słońca,
na peryferiach Drogi Mlecznej. Brzmi to strasznie, groźnie. Ale tak właśnie trzeba
zrozumieć sens ostrzeżeń

wynikających ze Światowego Szczytu Klimatycznego,
który odbywał się w grudniu
2018 rok nie gdzie indziej
tylko u nas, w Katowicach.
Ostrzeżeń adresowanych nie
tylko do mieszkańców miasta
Szczytu Klimatycznego, ale
do każdego człowieka stąpającego po kuli ziemskiej.
A że era groźnego dla Ziemi
ocieplanie klimatycznego już
się zaczęła – nie trzeba nikogo słowami przekonywać.
cały artykuł na str. 4-6

Rozbrzmiał
pierwszy
dzwonek!
Nauka odmładza duszę,
Łagodzi gorycz samotności,
Gromadzi mądrość, która będzie
Twym drogowskazem do starości.
W poniedziałek 2 września
rozpoczął się rok szkolny
2019/2020. Szkoły wypełnił gwar dzieci i młodzieży.
Były wspomnienia z wakacji, uśmiechy.
Ekscytacji nie kryli ci, którzy pierwszy raz pojawili
się w szkołach – uczniowie
klas pierwszych. Dla nich to
wkroczenie w nowy, bardziej
dojrzały i odpowiedzialny
świat, początek etapu, który ich wyposaży w wiedzę,
ukształtuje,
wydobędzie
talenty. Nic dziwnego, że
w tym pierwszym kroku
pierwszoklasistom zwykle
towarzyszą wzruszeni rodzice. Te obrazki miały też
miejsce w szkołach w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie,
Rydułtowach czy w Pszowie.
Wszędzie odbywały się uroczyste akademie inaugurujące kolejny rok edukacji. Do
udziału w akademii rozpoczynającej naukę w Szkole
Podstawowej nr 28 na os.
Piastów zaproszony został
prezes Jan Grabowiecki.

za ojczyznę i wolność. Warto, abyśmy sobie uświadomili, że idziemy do szkoły czy
pracy bez obaw o swoje życie czy zdrowie. 80 lat temu
wielu nauczycieli i uczniów
nie usłyszało pierwszego
wrześniowego dzwonka i nie
dotarło na swoje lekcje.
Uczniów podziwiali ich koledzy i koleżanki ze szkolnych
ławek, grono pedagogiczne,
dyrekcja, zaproszeni goście,
a także rodzice pierwszoklasistów chcący towarzyszyć
swoim pociechom w tym
wyjątkowym dniu. Aula pękała w szwach.

Młodzież
zaprezentowała
program artystyczny, szlifowany jeszcze podczas wakacji. Nie brakowało w nim
odniesień do 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Uczniowie podkreślili
wartość ofiary walczących
2
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Po części artystycznej dyrektor szkoły Leszek Wróbel
ciepło i serdecznie przywitał
wszystkich zebranych. Jan
Grabowiecki życzył z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego
wszystkim uczniom, nauczycielom i całej szkolnej społeczności mnóstwa twórczej
energii zarówno w pracy pedagogicznej, jak i uczniowskiej, aby ten rok był czasem
samych pozytywnych wrażeń. Życzył by ten rok był

pełny wyzwań, które prowadzą do otwartości, poszanowania innych i umiejętności
znalezienia się we współczesnym świecie oraz energii
i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji
i kształtowaniu własnych
charakterów gdyż zwiększa
to szansę na sukces w dorosłym życiu.
Zwieńczeniem uroczystości
było pasowanie pierwszo-

klasistów na ucznia szkoły
oraz wręczenie Wodzisławskich Tyt Pierwszaka wypełnionych słodkościami.
Tego też dnia prezes spółdzielni wraz z prezydentem
Wodzisławia Śl. Mieczysławem Kiecą wzięli udział
w uroczystym rozpoczęciu
nowego rok szkolnego w Zespole Szkół Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich. Zgodnie
z tradycją zebrani najpierw
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uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczyli
duszpasterze szkoły.
Na zakończenie poświęcono
tornistry pierwszakom, a dyrektor wraz z ks. dziekanem
wręczyli uczniom rozpoczynającym naukę krzyżyki
i obrazy anioła stróża. Już
w szkole pierwszoklasiści
otrzymali rogi obfitości i zostali radośnie powitani przez
szkolną społeczność. ■
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CZY TO MA SENS?
Jaki jest sens właściwej
gospodarki śmieciowej –
czyli segregowania
odpadów?
Jaki jest sens niemarnowania żywności nadprodukowanej w krajach dobrobytu (także w Polsce)? Jaki
jest sens likwidowania niskiej emisji? Jaki jest sens
odchodzenia od paliwowej
gospodarki
energetycznej (a więc zmierzania do
likwidacji kopalń węgla
kamiennego i elektrowni
węglowych?) Jaki jest sens
oszczędzania każdej kropli
wody? Jaki sens dokonania termoizolacji każdego
z budynków w zasobach
naszej Spółdzielni?
Takich retorycznych pytań
postawić można wiele więcej. Próbując jednak dać na
nie wszystkie wspólną odpowiedź trzeba stwierdzić
zdecydowanie: robimy to
po to, by na Ziemi nadal istniało życie, by zaludniający
ją obecnie ludzie nie byli
ostatnimi pokoleniami Ziemian. Ostatnimi żyjącymi
z gatunku homo sapiens na
trzeciej planecie od Słońca,
na peryferiach Drogi Mlecznej. Brzmi to strasznie, groźnie. Ale tak właśnie trzeba
zrozumieć sens ostrzeżeń
wynikających ze Światowego Szczytu Klimatycznego,
który odbywał się w grudniu
2018 rok nie gdzie indziej
tylko u nas, w Katowicach.
Ostrzeżeń
adresowanych
nie tylko do mieszkańców
miasta Szczytu Klimatycz4

nego, ale do każdego człowieka stąpającego po kuli
ziemskiej. A że era groźnego
dla Ziemi ocieplanie klimatycznego już się zaczęła –
nie trzeba nikogo słowami
przekonywać. Skwar letni
jest najlepszym dowodem.
W tym roku gorętszym niż
w minionym...

USTAWY,
ROZPORZĄDZENIA
I CO Z NICH
WYNIKA?
Sejmowa Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ma obecnie 23 lata.
Była kilkukrotnie zmieniana.
Wspomaga ją Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r
Ustawy obowiązują jednakowo w całym kraju – to formalnie oczywiste. A w praktyce – co miejscowość – to
inne systemy gromadzenia
i inne pojemniki i skrajne
inne zapisy regulaminów
poszczególnych gmin, które
nas dotyczą no i najróżniejsze koszty (też w decyzji
władz gminnych) usuwania

posegregowanych lub nie
śmieci – za co płacą mieszkańcy. Prawdziwy porządek
ma wprowadzić obowiązujące już od 1 lipca 2019 roku
„Rozporządzenie Ministra
Środowiska” z dnia 29 grudnia 2016 roku – „w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów”.
Ukazało się ono w Dzienniku Ustaw RP z 4.01.2017
roku pod pozycją nr 19 ze
stwierdzeniem (w ostatnim
§ 7), iż wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2017 roku.
Ale nie bardzo faktycznie
weszło, by miało końcowy
termin wyznaczony na 30
czerwca roku 2021. Zatem
od 1 lipca obecnego roku, już
bez żadnych wymówek, prolongat, przedłużeń starych
umów – obowiązują nowe
zasady. Jednolite dla każdej
gminy w Polsce. Są one proste i łatwe do zapamiętania.
Oto stosowny cytat z ministerialnego rozporządzenia:
§ 3.
Selektywnie zbiera się:
• papier;
• szkło;
• metale;
• tworzywa sztuczne;
• odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.

Pod wspólnym dachem					

§ 4.
1. Frakcję odpadów, o której
mowa w § 3 pkt 1, w skład
której wchodzą odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera
się w pojemnikach koloru
niebieskiego oznaczonych
napisem „Papier”.
2. Frakcję odpadów, o której
mowa w § 3 pkt 2, w skład
której wchodzą odpady ze
szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera
się w pojemnikach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3
i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym
odpady
opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz
odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe, zbiera
się w pojemnikach koloru
żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”.
4. Frakcję odpadów, o której
mowa w § 3 pkt 5, zbiera
się w pojemnikach koloru
brązowego oznaczonych
napisem „Bio”.
Fundamentalnym
mankamentem tego nowego
WSPÓLNEGO SYSTEMU
SEGREGACJI ODPADÓW
jest taki punkcik w § 6. mini-

Październik 2019 r. ▪ Numer 3 (86) ▪ Rok XXIV ▪ ISSN 1505-7704

sterialnego Rozporządzenia
(z 2016 r.), brzmiący: „1. Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów,
o których mowa w § 4, lub
zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa w § 4,
w terminie nie dłuższym niż
5 lat od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.”
Weszło w życie 1 lipca 2017
roku. I jest wszędzie znane!
Ale chyba poczekamy, w którym to dniu i którego roku
owego pięciolecia (kończącego się 30 czerwca 2022 roku)
słowo w prawie zapisanie
stanie się ciałem i w każdym
miejscu składowania odpadów w każdej miejscowości
naszego kraju stać będą koło
siebie zawsze 4 pojemniki na
odpady segregowane.
O ile kwestia segregowanych odpadów wymienionych w rozporządzeniu jak
wyżej jest w miarę czytelna
to naszym zdaniem kwestia tzw. Gabarytów (szafki,
szafeczki, drzwi, itp.) jest
uregulowana w sposób dalece niewłaściwy do sytuacji,
dlatego też widzimy jak obok
naszych śmietników rośnie
góra śmieci wielkogabarytowych tworząc obraz zatrważający. Jest to bezwzględnie
do uregulowania po stronie
gmin, które muszą zrozumieć, że zapisy regulaminowe obecnie obowiązujące
prowadzą do takiej sytuacji.
Śmieci wielkogabarytowe
obecnie zgodnie z regulaminem wywozu nieczystości
ich właściciel powinien wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dotyczy
to również sanitariatów, gruzu i wszelkich materiałów
budowlanych z przeprowadzanych remontów mieszkań. Adresy tych punktów
PSZOK jak i godziny otwarcia dostępne są na stronie
internetowej poszczególnych
miast. Dlatego zwracamy

się z ogromnym apelem SEGREGUJMY nasze odpady,
gdyż nie jest to nadmierny
wysiłek a sporo możemy zaoszczędzić i przyczynić się
do ochrony środowiska.

WIEDZA
PRAKTYCZNA DLA
MIESZKAŃCÓW
Znamy funkcjonujący u nas
system gromadzenia i odbierania odpadów. I znamy
koszty – niemało obciążające
kieszeń każdego z mieszkańców. Wprowadzane zmiany nie odbędą się za darmo
– trzeba będzie za nie zapłacić. Wydatki w budżecie
rodzinnym zatem wzrosły
i tego trzeba mieć świadomość. Dlaczego zdrożało?
– m.in. dlatego, że istnieje
drastyczny wzrost kosztów
związanych z przetwarzaniem odpadów, czyli tym co
dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za
to odpowiedzialny odbierze
je spod naszego budynku.
Jak wynika z opublikowanego ostatnio Komunikatu
Zarządu Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów stale wzrasta tzw. opłata marszałkowska ustalana przez Ministra
Środowiska. Jeszcze w 2017
roku za każdą tonę odpadów
składowaną na wysypisku
firma odbierająca odpady
płaciła 74,26 zł. W roku 2019
to już 170 zł. Na rok przyszły
opłata ta została ustalona
na poziomie 270 zł za tonę.
A zatem w ciągu zaledwie 3
lat wysokość tej opłaty wzrosła o 263%. Finalnie to musi
skutkować wyższymi stawkami opłat dla mieszkańców.

Przypomnieć należy, że wysokość opłaty rozliczna jest
od ilości osób zamieszkującą daną nieruchomość lub
dane mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Stawka wynosi miesięcznie od
każdej zamieszkującej osoby
w przypadku segregowania
odpadów:
Wodzisław Śląski – 26,10 zł
Radlin – 13 zł
Pszów – 20,50 zł
Rydułtowy – 19,50 zł
natomiast w przypadku
niesegregowania odpadów
stawki miesięcznie od każdej
zamieszkałej osoby kształtują się następująco:
Wodzisław Śląski – 35 zł
Radlin – 35 zł
Pszów – 41 zł
Rydułtowy – 39 zł
Mieszkańcy domów wielorodzinnych w spółdzielniach mieszkaniowych lub
we wspólnotach mieszkaniowych – z mocy ustawy
nie mogą sami rozliczać się
z miastem za wywóz śmieci
Ustawodawca zobowiązał
do pośredniczenia w rozliczenia zarządców budynków – w naszym przypadku
Spółdzielnię Mieszkaniową „ROW”. Ale przed rozliczeniami niezbędne jest
wypełnienie przez każdego
faktycznego właściciela (najemcę) mieszkania specjalnego oświadczenia co do ilości mieszkańców w danym
mieszkaniu oraz zadeklarowania sposobu składowania odpadów. Spółdzielnia
na podstawie oświadczeń
mieszkańców składa deklarację do Gminy ile osób zamieszkuje w danej nieruchomości. Nowi użytkownicy
mieszkań wypełniają je na
bieżąco, a dotychczasowi
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zobowiązani są do składania
nowych – w razie zaistnienia
zmian w treści dotychczasowego oświadczenia. Dalsza
procedura jest znana i rutynowa. Firma która wygrała
przetarg w mieście wystawia
miastu fakturę a spółdzielnia wnosi opłatę do gminy
co miesiąc. Przepisy prawne
zapewniają jednak odbiorcy
odpadów kontrolowanie, czy
zadeklarowane segregowanie śmieci jest realizowane.
W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości wrzucania
odpadów do niewłaściwych
pojemników lub absolutnie
wszystkiego do kontenerów
z odpadami niesegregowanymi daje możliwość firmie
odbierającej śmieci powiadomienie gminy o każdym
przypadku niedopełnienia
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Konsekwencją tego może być
konieczność
uiszczenia
opłaty wyższej tzw. za brak
segregacji, która wynosi
jw. w poszczególnych miastach. Przyczyną może być
niesolidność (bezmyślność?,
nieodpowiedzialność?, nieuczciwość?, lenistwo? złośliwość?) dowolnej osoby
z budynku wielorodzinnego – a skutek restrykcyjnej
zmiany wysokości opłaty
(tak stanowi ustawa) – dotknie wszystkich mieszkających w danym wielorodzinnym bloku. Tym, którym
nie wystarczają informacje
zawarte w niniejszym artykule lub samodzielnie chcą
wszystkiego – w znacznie
szerszej wersji – się dowiedzieć i śledzić na bieżąco
kolejne informacje – polecamy następujące strony
internetowe: ministerialną:
http:// naszesmieci.mos.gov.
pl oraz lokalnie https://wodzislaw-slaski.pl/odpady, https://www.rydultowy.pl/strona-471-odpady_komunalne.
html, http://www.pszow.pl/
strona-75-gospodarka_odpadami.html, https://miasto.
radlin.pl/harmonogram-wywozu-odpadow-2019/.
Pod wspólnym dachem
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WRZUCAMY: karton, tekturę, czasopisma, książki, gazety, papierowe torby, broszury, katalogi, gazetki reklamowe, zużyte zeszyty, papier biurowy, koperty, prospekty,
foldery.

PROSIMY
OBEJRZEĆ
– ZAPAMIĘTAĆ
– STOSOWAĆ!

NIE WRZUCAMY: tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów, pieluch, innych
artykułów higienicznych, worków po cemencie, papieru przebitkowego, kalki oraz
opakowań wielomateriałowych np. kartonów po mleku i sokach.
WRZUCAMY: kolorowe i białe butelki, słoiki po napojach i żywności (bez zanieczyszczeń innymi materiałami np. metalami) oraz szklane opakowania np. po kosmetykach.

Obowiązujący Wspólny System
Segregacji Odpadów dla rozpropagowania swoich jednolitych zasad
propagowany jest wieloma informacjami – ulotkami – plakatami.
Rzecz znamienna – adresatami
(i bohaterami scenek rodzajowych)
są na nich dzieci. W myśl przysłowia: czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci. Oby
jednak powszechność i dokładność
segregacji odpadów stały się u nas
rzeczywistością wcześniej, niż widoczne na rysuneczkach dzieciaki
dojdą do lat senioralnych!

NIE WRZUCAMY: szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, talerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, szkła
kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, porcelany, fajansu, zniczy.
WRZUCAMY: butelki (PETy), plastikowe nakrętki, plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej, foliowe worki i reklamówki, pojemniki po
wyrobach garmażeryjnych, drobny styropian, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), a także puszki po żywności, drobny złom żelazny i metali
kolorowych, puszki aluminiowe, kapsle z butelek, metalowe zakrętki
NIE WRZUCAMY: opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produktów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego i wielkoformatowego.
WRZUCAMY: organiczne odpady ogrodowe (trawę, liście, rozdrobnione gałęzie),
gnijące owoce, obierki z warzyw i owoców oraz fusy z kawy i herbaty
NIE WRZUCAMY: resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, ziemi oraz darni.
WRZUCAMY: resztki jedzenia, odpady higieniczne, zużyte ODPADY,
pieluchy, popiół.

Przybywa
domowników?
Złóż nowe oświadczenie śmieciowe!
Inaczej powstanie zaległość
Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w miastach, w których zasoby ma nasza spółdzielnia stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki ustalonej przez
radę miasta.
Deklaracje określające wysokość tej opłaty składane
są dla każdej nieruchomości
z osobna. Kluczowe z punktu widzenia wysokości opłaty dla każdej nieruchomości
jest zebranie od mieszkańców
danych o liczbie osób zamieszkujących poszczególne
lokalne mieszkalne. Zgodnie
z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
6

w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należy
obowiązkowo złożyć do spółdzielni nowe oświadczenie.
Ponieważ dane te uzyskujemy
od mieszkańców, tak ważne
jest, abyście zgłaszali każdorazowo zmiany liczby osób
zamieszkujących
lokalne
umożliwiając naliczenie opłaty we właściwej wysokości.
Dlaczego warto uczciwie podejść do sprawy i nie próbować
zaniżać liczby domowników?
Należy pamiętać, że informacje o osobach zamieszkujących lokale mogą znajdować
się również w innych dokumentach, wnioskach, czy
podaniach, które składacie

Kiedy w rodzinie pojawi się nowa twarz, pamiętajmy, aby to zgłosić

np. ubiegając się o przyjęcie
dziecka do przedszkola, żłobka, czy też składając zeznanie podatkowe. Prawdziwość
danych weryfikuje też aparat
skarbowy. Proszę pamiętać,
że opłata z tytułu opodatkowania odpadami komunalnymi jest podatkiem. Administracja skarbowa sprawdza
prawdziwość danych stanowiących podstawę naliczenia
tzw. opłaty śmieciowej porównując dane uzyskane ze
Spółdzielni z informacjami
podanymi przez spółdzielców
w innych dokumentach. Jeśli
stwierdzone będą nieprawidłowości spółdzielnia musi
złożyć nową deklarację i naliczyć nową opłatę od momentu
powstania zmiany.
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Co to znaczy? Znaczy to ni
mniej ni więcej naliczenie
opłaty wstecz za cały okres od
zmiany liczby lokatorów wraz
z odsetkami.
Pamiętajmy, że opłata za
śmieci podlega Ordynacji Podatkowej, tym samym przedawnia się z upływem pięciu
lat. Jeśli więc chcecie uniknąć
przykrej niespodzianki, gdy
za brak rzetelnej informacji zostanie naliczona opłata
wsteczna wraz z odsetkami, pamiętajcie o zgłaszaniu
zmian ilości osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w terminie 14 dni od ich
zaistnienia. ■
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Wodzisławska młodzież
nakręciła film „Sen o wolności”
Takie postawy młodych ludzi napawają dumą i napełniają wiarą, że takie wartości
jak miłość do ojczyzny, szacunek dla bojowników o wolność i niepodległość Polski nie są im obce. Pisząc to mamy na myśli stworzenie przez grupę wodzisławskich
16-latków filmu pokazującego tragizm żołnierzy wyklętych.
Wodzisławianie zrobili to
tak, jakby chcieli trafić
głównie do swoich rówieśników. Film nakręcony
jest nowocześnie, a oglądać można go w internecie.
Tam, gdzie młodzi ludzie
zaglądają najczęściej.
Film „Sen o wolności” to historia dwóch przyjaciół i oficerów, Filipa i Kacpra, którzy
wzięli udział w powstaniu
warszawskim, a z którego
nie wrócili ponieważ swoje
życie poświęcili na walkę
z sowieckim okupantem.
Pomysłodawcą nakręcenia
filmu jest Filip Mojżysz.
16-letni
wodzisławianin,
pasjonujący się na co dzień
filmowaniem i historią. To
zamiłowanie widać w filmie
pełnym pięknych obrazów
miejsc doskonale znanych
wodzisławianom jak rynek,
Balaton czy kościół WNMP.
Jak mówi Filip Mojżysz,
chciał połączyć te trzy zainteresowania i pokazać heroiczną postawę Polaków,
którzy z narażeniem własnego życia walczyli o wolność
ojczyzny.
W filmie oprócz pomysłodawcy zagrali m.in.: Kacper Kamiński, Karolina
Mendla, Wiktoria Handzlik, Emilia Krypczyk, Hania Gawlik oraz ksiądz Jan
Krall. Filip Mojżysz zajął
się też reżyserią i montażem, ujęcia z drona wykonał
Wiktor Bandała.

Pomysłodawcą, reżyserem,
montażystą i aktorem w jednej osobie
jest Filip Mojżysz.
Zdj. Gazeta Wodzisławska

Młodzi filmowcy mimo skromnego budżetu zadbali
o stroje i charakteryzację z epoki

Film „Sen o wolności” stworzyła grupa Pokolenie Z. Trwa 12 minut 10 sekund.
Można go zobaczyć w internetowym serwisie Youtube. Obraz miał swoją premierę 1 sierpnia, w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Film spotkał się
z ciepłym przyjęciem internautów, o czym świadczą liczne i bardzo pozytywne komentarze: „Brawo dla wszystkich bohaterów tego filmu. Dzięki Wam młodzi ludzie, historia naszej Polski będzie wiecznie żywa” – to tylko jeden z wpisów. Co
więcej, widzowie zachęcają młodych twórców do tworzenia kolejnych produkcji.
Młodzież nakręciła ten film
niemalże bezkosztowo. –
Stroje, które kupiliśmy nie są
profesjonalne, nie wyglądają, jak stroje, które ubierali
żołnierze wyklęci. Wierzę,
że nasi widzowie zrozumieją, że mamy po 16 lat, i że

ze względu na bardzo mały
budżet, nie mogliśmy pozwolić sobie na więcej – tłumaczy Filip. Młody filmowiec
podkreśla wkład swoich
rodziców w produkcję. – Jestem bardzo wdzięczny moim
rodzicom, którzy pomo-

gli w stworzeniu tego filmu
i pokryli większość kosztów.
Oni są niesamowici. Nigdy
nie podcinają mi skrzydeł,
wspierają moje działania i są
moimi największymi fanami
– dodaje. ■

Ekipa filmu „Sen o wolności”
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Dodatek
mieszkaniowy
– co warto o nim
wiedzieć
Spółdzielcom, dla których opłaty za
mieszkania, czyli tzw. czynsze są zbyt
wysokie w stosunku do dochodów proponujemy sprawdzić, czy mogą ubiegać
się o pomoc finansową z gminy, czyli
o dodatek mieszkaniowe. Być może nie
są nawet świadomi tego, że mogą się
ubiegać o wsparcie, które ulży im w comiesięcznych wydatkach.
Dodatek przysługuje tym osobom, które spełniają kryteria dotyczące tytułu prawnego do lokalu, dochodu wspólnie zamieszkujących osób oraz powierzchni mieszkania.
A w szczegółach jak przedstawia się sytuacja?

Dodatek mieszkaniowy może okazać się wybawieniem dla osób
mających niskie dochody, np. sporej grupy emerytów

uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe. Dlatego
do dochodu nie wlicza się:
• zasiłku pielęgnacyjnego
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
• dodatków dla sierot zupełnych
• jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
• pomocy w zakresie dożywiania
• okresowych zasiłków z pomocy społecznej
• jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej
• dodatku mieszkaniowego

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

• dodatku energetycznego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym
w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

• są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,
• mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
• zajmują lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich
własność,
• są właścicielami lokali mieszkalnych
• mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,
• zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, a oczekują
na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Bardzo ważną sprawą jest faktycznie mieszkanie w danym
lokalu. Nie można po prostu mieć tytułu prawnego do lokalu,
na który chce się dostać dodatek, a w nim nie mieszkać.

Kryteriami dochód i powierzchnia mieszkania
Aby dostać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć odpowiednie
dochody oraz metraż mieszkania. Warto w tym miejscu wyjaśnić, co zalicza się do dochodów. Otóż za dochód uznaje się
wszystkie pozyskiwane pieniądze po odliczeniu kosztów ich

8

• 175 proc. najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie,
• 125 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.
Wysokość najniższej emerytury zmienia się za sprawą waloryzacji. Od 1 marca 2019 roku najniższa emerytura wynosi
1 100 zł. Zatem osoba mieszkająca samotnie ubiegająca się
o dodatek mieszkaniowy powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1925 zł, a rodzina powinna mieć dochód poniżej 1 375 zł na osobę.
Uwaga - jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie traci się prawa do dodatku mieszkaniowego. Ważne, aby nadwyżka nie
była większa niż dodatek. Wypłacany dodatek obniżony jest
o wysokość nadwyżki. Przykładowo dodatek mieszkaniowy
wynosi 100 zł, a nadwyżka dochodu na osobę to 40 zł, wówczas wypłaca się 60 zł.

Pod wspólnym dachem					
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Czy moje mieszkanie jest odpowiednio duże
Powierzchnia użytkowa mieszkania
osoby, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy, nie powinna przekroczyć
określonego metrażu, który został zdefiniowany w ustawie jako „powierzchnia normatywna”. Przepisy dopuszczają
możliwość przekroczenia powierzchni
normatywnej, ale nie więcej niż o 30 %
(ile wynosi w takim przypadku maksymalna powierzchnia uprawniająca
do dodatku mieszkaniowego podajemy
poniżej) , albo o 50% pod warunkiem,
że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza
60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).
Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
• dla 1 osoby – 35 m kw. ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do
dodatku to 45,50 m kw.
• dla 2 osób – 40 m kw. maksymalna
powierzchnia to 52 m kw.
• dla 3 osób – 45 m kw. maksymalna
powierzchnia to 58,50 m kw.
Sytuacja 1
Trzyosobowa rodzina zamieszkuje o powierzchni 40 m kw.,
a dochód gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy
wynosi 6 000 zł. Miesięczne
wydatki tej rodziny na mieszkanie wynoszą 600 zł.
Kryterium powierzchni zostało spełnione, gdyż powierzchnia normatywna lokalu dla
3-osobowej rodziny wynosi
45m kw., również spełnione
zostało kryterium dochodowe,
gdyż średni miesięczny dochód
na osobę w tej rodzinie wynosi
666,67 zł
Średni miesięczny dochód na
członka rodziny:
6 000 zł: 3 m-ce = 2 000 zł –
średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego

• dla 4 osób – 55 m kw. maksymalna
powierzchnia to 71,50 m kw.
• dla 5 osób – 65 m kw. maksymalna
powierzchnia to 84,50 m kw.
• dla 6 osób – 70 m kw. maksymalna
powierzchnia to 91 m kw.
Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób
– dla każdej następnej osoby zwiększa
się powierzchnię normatywną o 5 m kw.
Jak widać są to powierzchnie mieszkań
występujących w zasobach SM ROW.
Warto wiedzieć, że normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu
mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Kto pomoże dowiedzieć się, czy
spełniam kryteria?
Jeżeli macie wątpliwości, czy spełniacie kryteria uprawniające do uzyskania
dodatku mieszkaniowego polecamy
skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w waszym mieście. To
te placówki zajmują się świadczeniami finansowymi. Zawsze warto złożyć

2 000 zł: 3 osoby = 666,67 zł
– średni miesięczny dochód na
1 osobę w gosp. domowym
Ustawodawca przyjął, że trzyosobowa rodzina ma obowiązek opłacać czynsz w wysokości 12% swoich miesięcznych
dochodów, tj. 2.000 zł x 12
proc. = 240 zł
Kwota dodatku mieszkaniowego = (wydatki miesięczne)
- (procentowy udział dochodu gospodarstwa domowego
w miesięcznych wydatkach na
lokal).
Rodzina dostanie dodatek
w wysokości 360 zł miesięcznie, bo taka kwota stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na
lokal a procentowym udziałem
miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego w ponoszonych na mieszkanie wydatkach:
600 zł - 240 zł = 360 zł.
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wniosek i poczekać na decyzję o przyznanie dodatku.

Co zrobić, by dostać dodatek?
W pierwszej kolejności trzeba wypełnić
i złożyć wniosek. Można to zrobić podczas jednej wizyty w ośrodku pomocy
społecznej. Warto wcześniej zadzwonić
i zapytać, jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku. W ciągu miesiąca
od złożenia wniosku jest wydawana
decyzja. Pracownicy ośrodka pomocy
społecznej lub gminy mogą przed wydaniem decyzji przeprowadzić wywiad
środowiskowy. Jeśli gmina odmówi
nam przyznania dodatku, możemy od
tej decyzji się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (za
pośrednictwem organu, który wydał
decyzję) zgodnie z pouczeniem zawartym na decyzji. Następnie jest możliwe
odwołanie do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
Wnioskodawca powinien przechowywać przez okres 3 lat dokumenty
potwierdzające wysokość dochodów
wykazanych we wniosku, w celu ich
udostępnienia na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy. ■

Sytuacja 2
Osoba samotnie zamieszkuje lokal o powierzchni
34 m kw. Jej dochód z ostatnich 3 miesięcy to
5 200 zł. Miesięczne wydatki na mieszkanie wynoszą 650 zł.
5 100 zł: 3 m-ce = 1 700 zł – miesięczny dochód
gospodarstwa domowego.
Kryterium powierzchni zostało spełnione, ponieważ dochód osoby samotnej musi być niższy niż
1925 zł.
Ustawodawca przyjął, że osoba samotna płaci
czynsz w wysokości 15 proc. swoich miesięcznych dochodów, chyba, że jego dochód jest równy 150 proc. najniższej emerytury, lub wyższy.
Wówczas czynsz rośnie do 20 proc. miesięcznych
dochodów.
150 proc. najniższej emerytury to 1650 zł. W naszym przykładzie osoba ma 1700 zł, więc płaci
czynsz w wysokości 20 proc. dochodów.
Zatem: 1 700 zł x 20 proc. to 340 zł. Dodatek mieszkaniowy wynosi więc 650 zł – 340 zł = 310 zł.
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W Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
sezon remontowy trwa na okrągło
Remontów huk – w wakacje nikt nie odpoczywał!
Wakacje za nami. Okres ten
będący dla wielu czasem
wytchnienia, odpoczynku,
zasłużonego urlopu, Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ROW wykorzystała na intensywne prace remontowe, inwestycyjne i porządkowe. Niektóre prace się
już zakończyły, niektóre są
w trakcie. Kolejne czekają
w kolejce.
Można mieć wrażenie, że
sezon remontowy w naszej
spółdzielni nie ma końca.
Zdajemy sobie sprawę, że
część robót jak na przykład
remonty balkonów, z których
przez pewien okres nie można było mimo lata korzystać,
oznaczał uciążliwości dla
naszych mieszkańców. Ale
taki już jest urok remontów.
Trzeba doświadczyć trochę
niedogodności, aby później
móc cieszyć się odnowionym
elementem mieszkania, bloku. W przypadku balkonów
poprawa estetyki nie była
podstawowym
powodem
przeprowadzenia remontu.
Głównie chodziło o względy
bezpieczeństwa. Nowe balustrady zapewnią bezpieczne użytkowanie balkonów
przez wiele dekad.
Wakacyjny front robót w SM
ROW był szeroki i zróżnicowany, dlatego prześledźmy
co wykonano w podziale na
poszczególne administracje.

Administracja
Pszów Radlin
W Administracji Pszów Radlin większość zaplanowanych remontów została zakończona. Jeszcze w czerwcu
10

Malowanie klatek – ul. Tytki 1

zakończono remont chodnika przy bloku na ul. Tytki 4
w Pszowie. Wakacje zostały
też wykorzystane na odmalowanie klatek schodowych.
Odświeżone klatki zyskali mieszkańcy bloków przy
ul. Juranda 2-4 oraz Tytki
1 w Pszowie. Trwa jeszcze
remont chodnika w rejonie
bloku przy ul. Jagienki 2
w Pszowie. W Radlinie rozpocznie się również ocieplenie budynku przy Korfanego
18.

Administracja
Centrum
Nie próżnowano na Osiedlu
Centrum. Tutaj zakres robót daleko wykraczał poza
bieżące remonty i prace porządkowe. Z nowoczesnego,
energooszczędnego i estetycznego oświetlenia klatek schodowych cieszą się
mieszkańcy budynku przy
ul. Tysiąclecia 2-2a. Tam
ekipy nie poprzestały na
wymianie elektryki. Klatki zostały też odmalowane.
Co więcej, w obejściu bloku została położona kostka

Zjazd dla osób niepełnosprawnych – Osiedle xxx-lecia

Nowe chodniki – ul. Przemysława 5- 6

brukowa pod zabudowę wiat
śmietnikowych. Ten sam cel
przyświecał budowlańcom
kładącym bruk przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25 – 29 w Wodzisławiu Śl.
Estetyczny plac gospodarczy
przeznaczony do segregacji
odpadów, obsadzony tujami
zyskali mieszkańcy bloku
przy ul. 26 Marca 166.
Uciążliwości doświadczyli
z kolei mieszkańcy bloków
przy ul. 26 Marca 154 i 156
– tam wymieniono instalację
gazową wraz z podejściami
do pionów w piwnicach. Za to
teraz mogą być pewni, że instalacja jest szczelna, spraw-
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na i bezpieczna. Ogromny
front robót objął budynek
przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1-3. Wykonano w nim termomodernizację, co z pewnością pozytywnie odczują mieszkańcy
już podczas najbliższej zimy.
Główne prace inwestycyjne
już zostały zakończone, natomiast na wymianę czekają balustrady na wejściach.
Trochę cierpliwości muszą
jeszcze wykazać mieszkańcy
bloków przy ul. Pokoju 1-5
oraz 26 Marca 168, w których
termomodernizacja
wciąż
trwa. Nie ma jednak żadnych
obaw o uwinięcie się z inwestycjami przed nastaniem
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ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1-3

chłodów. Zwieńczeniem prac
w obydwu budynkach będą
remonty wejść. Nowe wejścia
otrzyma też budynek przy
ul. 26 Marca 130-138 i budynek 156.

Administracja
RYDUŁTOWY
Wielki moment nastąpił
na Osiedlu Krzyżkowicka
w Rydułtowach. Ostatni budynek, dokładnie blok przy
ul. Krzyżkowickiej 24 został
poddany termomodernizacji.
Teraz już wszyscy mieszkańcy tego osiedla mogą ze
spokojem oczekiwać zimy.
Budynki są ocieplone, a rachunki za ogrzewanie spadną. Spory zakres robót stał
się udziałem budynku przy
ul. Szpitanej 4. Konieczne
stało się naprawienie ocieplenia elewacji, aby spełniała swoją rolę. Te roboty
jeszcze trwają. Tak samo
trwa wymiana posadzek balkonowych oraz zadaszeń nad
balkonami. Robotnicy starają się pracować sprawnie, aby
w jak najmniejszym stopniu
zakłócać spokój domowników. Troską objęty został
również Pawilon 48 w Rydułtowach. Ściany elewacji
będą wymalowane, ponadto
pracownicy wykonają drobne prace naprawcze, tak, aby
budynek ładnie komponował
się z blokami mieszkalnymi
na osiedlu.

Administracja
XXX-lecia
Wróćmy do Wodzisławia
Śląskiego. Celem części zaplanowanych remontów jest

Osiedle xxx-lecia, ul. Przemysława 18

ułatwienie codziennego życia mieszkańców, również
tych doświadczających problemów z poruszaniem się.
W bloku XXX-lecia 123 została wykonana pochylnia
dla osób niepełnosprawnych. Z kolei blok XXX-lecia
127 otrzymał nowe schody
oraz podest przed wejściem
do klatki schodowej. Ze
spędzania czasu na odnowionych balkonach mogą
już cieszyć się mieszkańcy
XXX-lecia 97-100. W tym
budynku wykonano jeszcze
jedną niezbędną naprawę –
wyremontowano pokrycie
dachowe. Z kolei w blokach
110-113 i 114-117 na XXX
-leciu trwa malowanie klatek
schodowych. Zajrzyjmy teraz na Osiedle Piastów. Tam
różnorodność i zakres prac
jest szeroki. Nie do poznania
zmieni się blok przy ul. Przemysława 18, w którym trwa
termomodernizacja. Jej zalety docenią mieszkańcy już
tej zimy. Nie wspominając
o fakcie, że blok za sprawą
nowej elewacji wypięknieje.
Zastosowano przeszklenia
klatki schodowej, co nadało
budynkowi nowoczesnego
wyglądu. Poważną naprawę wykonują budowlańcy
na dachu budynku przy ul.
Przemysława 4. Wymieniają
płyty ondulinowe na blachę
trapezową, a także konserwują pokrycie dachowe. To
ważne, aby zapewnić ochronę budynku przed deszczem,
gradem czy śniegiem. Efektów tych prac mieszkańcy
nie zobaczą, bo raczej na

ul. Szpitalna 4

Nowe balkony – Osiedle xxx-lecia

dach nie wchodzą. O ile malowanie klatek ma głównie
walor estetyczny, to kolejne roboty na Piastów mają
też walor praktyczny. Otóż
przy ul. Przemysława 5, 6
remontowane są chodniki.
To bez wątpienia ułatwienie
w codziennym przemieszczaniu się. Dodajmy, że teren
sąsiadujący z chodnikami
będzie ładnie zagospodarowany. Remontowy przegląd
kończymy na Osiedlu Dąbrówki. Tutaj część pracy już
za nami, część w trakcie,
a część zaplanowanych jest
na jesień. Celem wszystkich
zabiegów jest poprawa estetyki tego urokliwego osiedla.
I tak, zakończyło się już ma-
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lowanie pokryć dachowych
w budynkach przy Dąbrówki 12 oraz 15. Trwa remont
galerii na Dąbrówki 3 oraz
12c, d. Natomiast w październiku ekipy remontowe
wejdą na Dąbrówki 14 i 16,
gdzie wymalują klatki schodowe oraz na Dąbrówki
2 i 11, gdzie wymienia murki z cegły klinkierowej. Jak
widać, dzieje się na naszych
osiedlach naprawdę sporo,
niektóre efekty podjętego
wysiłku już są widoczne
i odczuwalne, a część zobaczymy niebawem. To nie
zakończy remontów. Dobrzy
gospodarze wiedzą, że przy
domu zawsze znajdzie się
coś do zrobienia. ■
Pod wspólnym dachem
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Przeglądy instalacji gazowej
wykonywane przez koserwatorów
spółdzielni to nie wszystko!
Korzystacie z junkersów? Zadbajcie o ich serwis
Wielu spółdzielców posiada w swoich mieszkaniach
gazowe grzejniki wody
przepływowej, zwane potocznie piecykami gazowymi, czy junkersami. Bez
nich nie umyją naczyń, ani
nie będą w stanie odpowiednio zadbać o higienę
osobistą.
Są to urządzenia wymagające zgodnego z instrukcją
użytkowania. Tylko wtedy
będą funkcjonowały w sposób prawidłowy przez długie
lata. Niestety, spotykamy się
z sytuacjami, kiedy posiadacze piecyków nie użytkują ich w sposób właściwy.
Mamy na myśli brak wykonywanych okresowo przeglądów serwisowych. Producenci junkersów wyraźnie
w instrukcjach użytkowania
wskazują na konieczność
wykonywania
serwisów
określając odstępy czasowe,
w których należy o to zadbać.
Zwykle piecyki muszą być
sprawdzone raz na rok. A jak
to bywa w praktyce? Piecyków używamy tak długo, jak
działają, a serwisanta wzywamy dopiero, jak się psują.
Tymczasem, i nie odkryjemy
tu Ameryki, wielu usterek
można byłoby uniknąć, gdyby junkersy były regularnie
poddawane przeglądom.
Ta sama sytuacja dotyczy
kuchenek gazowych. Używamy ich codziennie, więc
muszą działać prawidłowo.
I bezpiecznie. Doskonale
wiemy, że z gazem nie ma
żartów. Jest śmiertelnie tru12

jący i niebezpieczny. Może
Wam się wydawać, że niepotrzebnie straszymy, że przecież i tak co roku po blokach
chodzi konserwator sprawdzający szczelność instalacji
gazowej. Tak, to się zgadza,
tylko, że konserwatorzy kontrolują instalacje wspólne dla
całego pionu. Oni nie zaglądają do prywatnych urządzeń, bo to nie jest ich zadanie i odpowiedzialność.
Za sprawność urządzeń
gazowych w mieszkaniach
odpowiadamy My!
To nie są wymysły. Obowiązki ciążące na użytkownikach
instalacji gazowych zostały
sformułowane w dyspozycjach §17 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania
budynków
mieszkalnych (Dz. U Nr 74,
poz. 836 z późń. zm):

1. Sposób użytkowania instalacji gazowej
przez użytkownika
lokalu powinien:
• być zgodny z założeniami
projektu tej instalacji,
• eliminować
możliwość
wydzielania się tlenku węgla z urządzeń gazowych,
• zapewniać bezpieczeństwo
użytkowników lokalu,
• zapewniać bezpieczeństwo
oraz ochronę interesów
użytkowników innych lokali korzystających z tej
instalacji oraz osób trzecich.

2. W czasie użytkowania instalacji gazowej
użytkownik lokalu
powinien:
• udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków,
• przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie
informować zarządcę budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej
funkcjonowaniu,
• zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych
stanowiących wyposażenie lokalu,
• w przypadku wystąpienia
objawów
świadczących
o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia –
zaprzestać użytkowania
instalacji gazowej, podjąć
właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby
oraz właściciela budynku
o wystąpieniu zagrożenia,
• zapewnić ochronę instalacji i urządzeń gazowych
przed uszkodzeniem,
• utrzymywać znajdujące się
w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych i wentylacyjnych
oraz urządzenia gazowe
w należytym stanie technicznym i użytkowym,
• zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych,
• informować
właściciela budynku o wszelkich
uszkodzeniach instalacji
gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu
przewodów i kanałów
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wentylacyjnych i spalinowych,
• udostępniać lokal w celu
przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli
instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych
instalacji i urządzeń oraz
ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

3. Naprawa i konserwacja urządzenia
gazowego może być
powierzona wyłącznie
osobom posiadającym
świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
4. Instalacje i urządzenia gazowe po ich
naprawie, przeróbce
lub wymianie nie mogą
być użytkowane bez
poddania ich próbie
szczelności (...).
Czy za niedopełnienie tych
obowiązków coś grozi właścicielom, użytkownikom
mieszkania? Tak. Zarządca budynku na podstawie
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ma szereg możliwości usunięcia
niebezpieczeństwa. W razie
awarii wywołującej szkodę
lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator musi udostępnić lokal,
by awarię usunąć. Jeśli go
nie ma akurat w domu, albo
odmawia otwarcia, zarządca
ma prawo wejść do lokalu
w obecności funkcjonariusza
policji lub straży miejskiej.
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Jeśli drzwi są zamknięte,
zarządca może wezwać straż
pożarną, by sforsowała przeszkodę.
Tylko, po co to wszystko.
Nie lepiej po prostu dbać
o urządzenia gazowe, w interesie własnym, rodziny, sąsiadów? Przecież auta też
oddajemy do przeglądów,
nawet jeśli wszystko w nich
działa, bo chcemy wiedzieć,
czego się spodziewać, i żeby
oszczędzić sobie przykrych,
niestety zwykle kosztownych niespodzianek.

Cztery warunki
bezpiecznego użytkowania junkersów:
1. Stały dopływ świeżego
powietrza, niezbędnego
do zupełnego spalania
gazu – jeśli nie ma dopływu świeżego powietrza, gaz się nie dopala
i powstaje zabójczy tlenek
węgla (czad). 80 proc. zatruć czadem przypada na
okres od listopada do marca, kiedy niedostatecznie
wentylujemy mieszkania.
2. Swobodny odpływ
spalin – nastąpi, jeśli
przewód spalinowy jest
szczelny i drożny, a także,
kiedy zapewnimy stały
dopływ świeżego powietrza. Podczas korzystania
z łazienki powinno być
uchylone okno.

Dlaczego
wietrzenie
pomieszczeń jest
takie
ważne?
Na dworze robi się coraz
zimniej i okna w naszych
mieszkaniach nie otwieramy
tak ochoczo jak jeszcze kilka
tygodni temu. Co roku powraca ten temat wietrzenia
naszych mieszkań i związanych z tym problemów.
Prawidłowa wentylacja pomieszczeń mieszkalnych jest
nieodzownym warunkiem
komfortu, jakiego oczekuje
się od mieszkania. Skutki
lekceważenia zagadnienia
prawidłowej wentylacji bywają opłakane dla stanu
technicznego pomieszczeń
i mogą wywierać bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie
mieszkańców.
Pojawienie
się trudno usuwalnych zagrzybień i pleśni może być
przyczyną chorób oraz po-

wodować konieczność drogich remontów. Warunkiem
dobrej wentylacji jest prawidłowa cyrkulacja powierza
w pomieszczeniach.

• choroby układu oddechowego oraz nadciśnienie

W szczelnych pomieszczeniach, bez dostępu świeżego
powietrza tworzy się mikroklimat. Wysoka wilgotność
powietrza stanowi doskonałą
pożywkę dla mikroorganizmów, które w takich warunkach bardzo szybko się
rozwijają.

• gorsza koncentracja

Najczęstsze skutki
niewietrzenia
pomieszczeń to:
• zwiększone ryzyko powstania na ścianach pleśni
oraz zagrzybień
• schorzenia alergiczne,
uczulenia

• gorsze samopoczucie
i kondycja organizmu
• obniżona odporność

Aby zapobiec tym skutkom
i czuć się w swoim domu
komfortowo trzeba wietrzyć
pomieszczenia codziennie,
poprzez otwieranie okien.
Dobry stan techniczny
urządzenia gazowego –
muszą być utrzymywane
w czystości, dobrym stanie
technicznym i okresowo
kontrolowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Przeglądy i naprawy mogą wykonywać tylko serwisanci
z uprawnieniami. ■

3. Prawidłowe zainstalowanie urządzenia gazowego – montażu może
dokonać tylko uprawniony specjalista. Piecyk powinien znajdować się jak
najbliżej przewodu spalinowego, a łącznik nie
może mieć zbędnych kolanek i odcinków poziomych. Drzwi do łazienki
muszą mieć kratkę wentylacyjną. Jej zasłanianie
grozi śmiertelnym zatruciem gazem.
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1924 - 2019

LOKALE UŻYTKOWE NA WYNAJEM
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” z siedzibą w Wodzisławiu Ślaskim
przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe
przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.
Proponowane lokale:

ul. Przemysława 5
1. Wodzisław Śl.
2. Wodzisław Śl.
3. Wodzisław Śl.
4. Wodzisław Śl.
5. Wodzisław Śl.
6. Wodzisław Śl.
7. Wodzisław Śl.
8. Wodzisław Śl.
9. Wodzisław Śl.
11. Rydułtowy

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
ul. Kard.St.Wyszyńskiego 30
ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 6
ul. Przemysława 9
os. Dąbrówki 12
ul. Plebiscytowa 48

pow. użytk. 76,74 m2
pow. użytk. 70,07 m2
pow. użytk. 70,30 m2
pow. użytk. 113,01 m2
pow. użytk. 31,08 m2
pow. użytk. 95,94 m2
pow. użytk. 155,52 m2
pow. użytk. 178,58 m2
pow. użytk. 131,44 m2
pow. użytk. 24,36 m2

Bliższych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych SM "ROW" (pokój nr 29) tel. 32 428 27 46
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI !!!

Licencjonowane Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

1924 - 2019

kupno

nr licencji 1314

sprzedaż

zamiana

Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek, Czwartek 7:00-15:00
Środa 9:00-15:00
Piątek 7:00-14:00

wynajem
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 44
kom. 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl
14
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