
Panie Prezesie, jak w tym ro-
ku przebiegają prace remonto-
we w zasobach Spółdzielni?

Prace remontowe są głów-
nym czynnikiem wpływającym 
na utrzymanie zasobów w należy-
tym stanie technicznym. Ich syste-
matyczna realizacja zgodnie z wy-
stępującymi potrzebami na podsta-
wie opracowanych planów rocz-
nych gwarantuje mieszkańcom 
bezpieczne użytkowanie budyn-
ków i lokali. Remonty mają rów-
nież duży wpływ na trwałość i es-
tetykę budynków.

W bieżącym roku większość 
prac prowadzona jest na zewnątrz 
budynków, tzn. realizujemy mię-
dzy innymi remonty elewacji wraz 
z naprawą wylewek balkonowych 
w budynkach przy ul. Chrobrego 
37, 38, Tysiąclecia 21, Z. Czarne-
go 4, naprawy kompleksowe da-
chów, zagospodarowania terenów 
wokół budynków przy ul. Piastów 
18, Z. Czarnego 6 i 10 oraz wy-
konanie traktu pieszego wzdłuż 
budynków przy ul. Piastów. Jed-
nocześnie prowadzone są prace 
związane z naprawami pęknięć 
i wykruszeń na ścianach i sufi tach 
oraz naprawy posadzek w miesz-
kaniach i na balkonach.

Czy oprócz prac remonto-
wych Spółdzielnia prowadzi 
jeszcze jakieś prace?

Oczywiście, że tak. Oprócz prac, 
które realizujemy w ramach fundu-
szu remontowego, staramy się wy-
gospodarować dodatkowe środ-
ki, np. na wymianę płyt z domiesz-
ką azbestu znajdujących się na ele-
wacji budynków przy ul. Piastów 5, 
Tysiąclecia 6, 15, 19. W taki właśnie 
sposób udało się na przełomie 2009 
i 2010 roku zdjąć płyty azbestowe 
oraz ocieplić budynek przy ul. Pia-
stów 3 w Katowicach. Spółdzielnia 
uzyskała na ten cel preferencyjną 
pożyczkę na kwotę 360 tys. zł z czę-
ściowym umorzeniem po wykona-
niu zadania w terminie. 

W roku bieżącym ponownie za-
mierzamy wystąpić z wnioskiem 
o uzyskanie dofi nansowania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska dla budynku przy ul. 
Piastów 5.

Jak wygląda współpraca z Urzę-
dem Miasta w Katowicach przy 
realizacji nowych przedsięwzięć 
na naszym Osiedlu?

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Piast” na bieżąco zgłasza do Urzę-
du Miasta w Katowicach wszystkie 
swoje propozycje dotyczące reali-
zacji nowych inwestycji na osiedlu 
Tysiąclecia, a także uwagi związane 
z utrzymaniem terenów należących 
do miasta, a zlokalizowanych na na-
szym Osiedlu. W ten właśnie sposób 
udało się między innymi wymóc na 
władzach miejskich budowę profe-
sjonalnego, ogrodzonego i oświetlo-
nego boiska do piłki nożnej w rejo-
nie al. Księżnej Jadwigi Śląskiej, któ-
rego budowa powinna rozpocząć się 
na przełomie sierpnia i września bie-
żącego roku. Jednocześnie w rejonie 
boiska na zlecenie Urzędu Miasta 
w Katowicach powstaje ogólnodo-
stępny plac zabaw oraz strefa aktyw-
ności rodzinnej. We wrześniu bieżą-
cego roku zakończone zostaną rów-
nież prace związane z zrealizowa-
nym w 2009 r. boiskiem do koszy-
kówki w rejonie budynków przy ul. 
Piastów 5 i 9, tzn. wykonane zostaną 
piłko-chwyty oraz barwne oznacze-
nia stref i krawędzie boiska.

To znaczy, że współpraca 
z Miastem jest bardzo dobra?

Zgadza się, Urząd Miasta w Ka-
towicach, oprócz realizacji nowych 
inwestycji dzięki staraniom Spół-
dzielni użycza na korzystnych wa-
runkach, tj. np. czynsz dzierżaw-
ny w wysokości opłaty za użytko-
wanie wieczyste, tereny należące 
do Miasta. Najlepszym tego przy-
kładem jest podpisanie w sierpniu 
umowy na teren położony w rejo-
nie budynku przy ulicy Ułańskiej 
16, gdzie w miarę posiadanych 

środków fi nansowych rozważamy 
wykonanie nowego parkingu. Ta-
ką również nieodpłatną dzierżawę 
udało się uzyskać na teren, na któ-
rym obecnie zlokalizowany jest in-
tegracyjny plac zabaw na osiedlu 
Tysiąclecie Dolne w rejonie budyn-
ku przy ul. Piastów 9. Kolejne suk-
cesy. Należy jednak zaznaczyć, że 
na osiedlu Tysiąclecia jest jeszcze 
wiele rzeczy, które można by ulep-
szyć, czy poprawić, dlatego chcie-
libyśmy wykorzystać również zbli-
żający się okres wyborów samo-
rządowych, aby przekonać władze 
miasta Katowic do realizacji kolej-
nych inwestycji na terenie naszego 
osiedla. Liczymy, że wspólnie uda 
nam się polepszyć komfort życia 
wszystkich mieszkańców Osiedla 
Tysiąclecia.

I ostatnia sprawa Panie Preze-
sie. Czy to prawda, że będzie Pan 
„startować” w jesiennych wybo-
rach samorządowych?

Prawdę mówiąc, rozbawiło mnie 
to pytanie. Ale mówiąc poważnie – 
wspomniane wybory samorządowe, 
„odbędą się” bez mojego udziału, co 
nie oznacza, że w przyszłości taka 
idea nie powstanie. Kiedy – ponad 
dwa lata temu – przejąłem obowiąz-
ki prezesa SM Piast, moimi głów-
nymi przesłankami działania by-
ła: otwartość, bezkompromisowość 

oraz wytrwałość w dążeniu do bu-
dowy naszej „małej ojczyzny”. Jed-
nym z podstawowych narzędzi w re-
alizacji tak postawionych celów jest 
mobilizowanie do twórczego wysił-
ku mieszkańców naszego Osiedla 
oraz współpracowników. Staram się 
być nie tylko prezesem spółdzielni, 
lecz również – a właściwie przede 
wszystkim – człowiekiem będą-
cym zawsze gotowym wsłuchać 
się w problemy otaczającej nas rze-
czywistości i pomóc je rozwiązać, 
w miarę swoich sił i środków. Wraca-
jąc do sprawy wyborów – przyszłość 
naszego Osiedla, zależy nie tylko od 
nas samych, lecz również od osób, 
które zarządzają miastem. Sam oso-
biście będę popierał osoby, które ra-
zem z nami będą chciały pracować 
na rzecz Naszego Osiedla i jest to dla 
mnie jedyną i wyłączną przesłanką, 
którą będę się kierować przy udzie-
laniu poparcia i dokonywaniu wybo-
ru. Ludzie, którzy podzielają taki po-
gląd a zarazem deklarują działania 
polegające na pozytywnym kształ-
towaniu naszej „małej ojczyzny” – 
jaką jest Osiedle Tysiąclecia – będą 
wspierani nie tylko przez moją oso-
bę, lecz również przez organy samo-
rządowe SM Piast jak też przez całą 
społeczność Osiedla. 

Dziękujemy za rozmowę. 
Redakcja
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Na naszym osiedlu od kilku lat 
przybywa kolorowych pojemni-
ków na odpady. Będzie ich jesz-
cze więcej. Dlaczego? Żeby Ci 
pomóc w segregacji odpadów. 
Mamy pojemniki w trzech kolo-
rach. Każdy na inny rodzaj odpa-
dów. Są opróżniane bezpłatnie. 
To nieprawda, że zawartość ko-
lorowych pojemników trafia na 
wysypiska śmieci. Ich zawartość 
zwożona jest do sortowni odpa-
dów. Tutaj papiery są ponownie 
segregowane, prasowane w bele 
i wywożone do papierni. Niektó-
re rodzaje plastików, np. butel-
ki po napojach też są prasowane 
i odsyłane do ponownej przerób-
ki. Inne rodzaje plastików przed 
wysyłką są mielone, szkło wę-
druje do hut.

Czy to na pewno śmieci?
Codziennie do kosza na śmie-

ci wrzucasz resztki jedzenia, po-
tłuczone szklanki, szklane butelki, 
plastikowe pojemniki po kosme-
tykach i butle po napojach, tubki, 
torebki, mnóstwo papieru, baterie 
i nie wiadomo co jeszcze. Czy zda-
jesz sobie sprawę z tego, że rocznie 
w ten sposób wyrzucasz na śmiet-
nik wartościowe surowce? Wiesz 
dobrze, że makulatura służy do 
wyrobu papieru. A czy pamiętasz, 
że stare szkło w hutach szkła moż-
na przerabiać na nowe w nieskoń-
czoność? Czy aby nie uszło two-
jej uwadze, że jedynie plastiki ła-
two można przerobić na inne two-
rzywa sztuczne. Skoro z każdego 
z tych „śmieci” da się zrobić no-
wy wyrób – to czy na pewno są to 
śmieci? Nie, to wartościowe su-
rowce wtórne. Czy warto je wy-
rzucać bezpowrotnie na składowi-
sko, skoro da się z nich jeszcze coś 
zrobić? Przecież lepiej i taniej bę-
dzie, gdy trafią do produkcji. Sta-
tystyczny Ślązak wyrzuca rocznie 
około 300 kg odpadów. Jest wśród 
nich m.in. 118 kg odpadów orga-

nicznych, 60 kg papieru, 31 kg 
szkła, 23 kg tworzyw sztucznych. 
Jeśli z tak zwanych śmieci odzy-
skasz szkło, plastiki i papier, to za-
miast 300 kg odpadów rocznie na 
wysypisko będziesz wysyłać tyl-
ko 186 kg. Chronisz w ten sposób 
nasz krajobraz przed zepsuciem. 
Przyczyniasz się do oszczędności 
energii, bo na przetwarzanie su-
rowców wtórnych trzeba jej mniej. 
Bronisz również lasy, przed wyrę-
bem, a powietrze przed szkodli-
wymi wyziewami z hut i fabryk.

Dlaczego powinieneś segre-
gować

W Polsce co roku powstaje ok. 
130 mln ton odpadów. Chociaż 
przeciętny Polak wytwarza rocznie 
mniej odpadków niż mieszkaniec 
Europy Zachodniej i prawie trzy 
razy mniej niż przeciętny miesz-
kaniec USA, to nie ma się z cze-
go cieszyć. Eksperci przewidują, 
że za dziesięć lat będziemy produ-
kować tyle odpadów, ile reszta Eu-
ropy, czyli jeden kilogram śmieci 
dziennie na mieszkańca. Ale pod-
czas gdy na Zachodzie odzysku-
je się do 90 procent śmieci, u nas 
wciąż jeszcze 99 proc. trafia na 
wysypiska. To straszne marno-
trawstwo, ponieważ przeciętnie 40 
proc. wyrzucanych przez nas rze-
czy to surowce wtórne. Nie dość, 
że pozwalają na tańsze wytworze-
nie nowych produktów, to w do-
datku oszczędzają surowce pier-
wotne. Jeśli wytworzenie papieru 
z tony makulatury pozwala uchro-
nić przed ścięciem aż 17 drzew, 
a według statystyk każdy z nas 
wytwarza rocznie 150 ton makula-
tury – to łatwo policzyć, że każde-
go roku los 1550 drzew zależy tyl-
ko i wyłącznie od nas.

Miejsca na śmieci jest coraz 
mniej. Wygląda na to, że sorto-
wanie śmieci to jedyna droga, 
żeby nas one nie zasypały. Z ba-
dań CBOS-u wynika, że aż 94 

proc. ankietowanych Polaków 
gotowych jest sortować swoje 
śmieci. Ale chociaż coraz więcej 
gmin w Polsce wprowadza swo-
je własne programy sortowania 
i przetwarzania odpadków, to 
dalej segregacja śmieci wyma-
ga od nas dużo dobrej woli. Sku-
teczną metodą ograniczenia ilo-
ści produkowanych przez nas 
śmieci jest selekcja już na pozio-
mie zakupów.

Co zrobić z tymi odpadka-
mi, które już mamy w domu?

W przeciętnym koszu na 
śmieci najwięcej (26,8%) jest 
resztek artykułów spożyw-
czych, papieru (14,6%) i tektu-
ry (4,1%). Następna jest zmora 
naszego wieku, czyli opakowa-
nia – papier + folia aluminiowa 
+ plastik (1,2%). Potem: metale 
(3,9%), szkło (11,2%), tworzy-
wa sztuczne (6,1%), tekstylia 
(1,5%), minerały (2,9%), drew-
no, sprzęty domowe.

PAMIĘTAJ, ŻE:
– Sortowanie odpadów i ich 

ponowne wykorzystanie chroni 
środowisko, w którym żyjesz.

– Najbardziej skuteczne jest sor-
towanie śmieci w miejscu ich po-
wstawania, czyli w Twoim domu.

– Każda tona odzyskanej ma-
kulatury pozwoli oszczędzić 
1200 litrów wody w papierni, 
2,5 m przestrzeni na wysypisku 
i około 17 drzew.

– Jeżeli każdy z nas wyrzuci 
na śmietnik tylko jeden słoik, to 
na wysypisko trafi rocznie 10 tys. 
ton szkła.

– Tworzywa sztuczne wyrzu-
cane na składowisko nie ulega-
ją naturalnemu rozkładowi nawet 
przez 500 lat.

– Segregacja odpadów i po-
wtórne ich wykorzystanie obniża 
koszt usuwania i zagospodarowa-
nia śmieci.

– Nie ponosisz kosztów, za-
pełniając kolorowe pojemniki 
wyselekcjonowanymi nieczysto-
ściami.

– Możesz przyczynić się do 
zmniejszenia objętości śmieci 
wywożonych na składowisko. 
Wystarczy zgnieść przed wyrzu-
ceniem do śmietnika kartoniki 
po mleku i sokach, czy plastiko-
we butelki po napojach. Nie bę-
dziemy wówczas „składować” 
powietrza, a tym samym ponosić 
kosztów za ich wywóz. 

Czy mieszkańcy naszego 
osiedla stosują światowe stan-
dardy związane z segregacją 
odpadów?

Odpowiadamy – tak, nie je-
steśmy wyłącznie nastawieni na 
„konsumpcję i wyrzucanie”. Po-
siadamy już pewne nawyki do-
tyczące konieczności sortowania 
odpadów, zapewniając sobie tym 
samym komfort oszczędzania. 

Nie możemy jednak na tym 
poprzestać i aby nie wydłużała 
nam się kolejka do cywilizowa-
nego świata osiągającego z re-
cyklingu ogromne oszczędności, 
mobilizujmy siebie – lokatorów 
budynków mieszkalnych i wła-
ścicieli lokali użytkowych do 
konsekwentnego przestrzegania 
reguł racjonalizacji gospodarki 
odpadami, zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
– Prawo ochrony środowiska 
i w przekonaniu, że „nie pod-
rzucimy tej bomby ekologicznej 
przyszłemu pokoleniu”. 

Sławomir Wojtkowski

Nasze motto:
Segregacja odpadów da dobre wyniki
gdy tym co trzeba zapełnisz pojemniki.
Jesteś towarów konsumentem
oraz odpadów producentem.
Jeśli będziesz je segregować
naturę uda nam się zachować.
Szkło do zielonego,
papier do niebieskiego,
plastik do żółtego –
to zasady człowieka mądrego.
Nie ma innej rady –
segreguj odpady.
Nie zostawisz śmieci
w spadku dla swych dzieci.

Odpady segregowane
Do odpadów segregowanych należą: maku-

latura, szkło, plastik i puszki aluminiowe. Do po-
jemników wrzucamy: kartony, papier gazetowy, 
książki, zeszyty, foldery. Nie wrzucamy: kartoni-
ków po soczkach i mleku, zabrudzonego papie-
ru. Do niebieskich pojemników wrzucamy: czyste 
butelki i słoiki bez nakrętek. Nie wrzucamy: szkła 
okiennego, luster, porcelany i żarówek. Do czer-
wonych pojemników wrzucamy: plastikowe bu-
telki po napojach i po chemii gospodarczej, bez 
nakrętek. Nie wrzucamy: folii, plastikowych sia-
tek, woreczków. Do specjalnie wystawionych po-
jemników wrzucamy aluminiowe puszki po na-
pojach. Nie wrzucamy: puszek po konserwach.

Odpady organiczne 
Do pojemników z odpadami orga-

nicznymi wrzucamy: odpady organicz-
ne po przygotowywaniu posiłków, in-
ne opakowania po produktach spożyw-
czych, inne odpady.

Odpady niebezpieczne
Do odpadów niebezpiecznych należą: 

baterie, chemikalia, przeterminowane le-
karstwa, jarzeniówki, zużyte oleje. Zbiórki 
tych śmieci odbywają się w PZON (Punkt 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych), 
w aptekach – leki, w szkołach – baterie 
oraz objazdowa zbiórka odpadów nie-
bezpiecznych. Oleje napędowe możesz 
zostawić na stacji benzynowej.

Odpady zielone
Do odpadów zielonych zaliczmy: trawę, liście i gałęzie. 

Ich uprzątnięciem zajmują się gospodarze budynków.

Odpady wielkogabarytowe
Do odpadów wielkogabarytowych należą: stare me-

ble, sprzęt AGD i RTV, odpady budowlane powstające 
przy remontach i rozbiórkach. Za wywóz tych odpadów 
odpowiedzialny jest Zakład Zieleni i Zaplecza Technicz-
nego SM „Piast” – kosztami obciążany jest lokator.

Porządek w śmieciach
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Organizacja zajęć (rok szkolny 2010/2011)

Treningi pamięci trwają od października
do maja (ok. 120 godzin lekcyjnych)

Grupa I    Grupa II
– Szkoła podstawowa  – Szkoła ponadpodstawowa
Pn., Śr. – godz. 16.00–17.30  Pn., Śr. – godz. 17.30–19.00

Miejsce zajęć: Spółdzielczy Ośrodek Kultury
„Piast”, Osiedle Tysiąclecia

Telefony kontaktowe:
(32) 250 46 76  608 081 188  608 081 881

Mózg także wymaga syste-
matycznych ćwiczeń

Ludzie zawsze zastanawia-
li się, dlaczego jedni uczą się 
szybko i trwale, a innym na-
uka wchodzi do głowy z naj-
większym trudem. W naszych 
czasach presja sukcesu za-
wodowego i posiadania do-
brego wykształcenia sprawi-
ły, że problem skutecznego 
zdobywania wiedzy interesu-
je wszystkich. Istnieje wie-
le psychotechnik, które mają 
ułatwiać naukę i zapamięty-
wanie. Ale czy rzeczywiście 
przynoszą korzyść? Czego się 
po nich spodziewać?

Pamięć z obrazka
Kluczem do dobrego funk-

cjonowania mózgu jest pamięć. 
Wszelkie schorzenia i zmiany 
zaczynają się od zaburzeń pa-
mięci. Procesy myślowe zależą 
od tego czy potrafimy odtwo-
rzyć potrzebne nam informa-
cje, przetworzyć je i wykorzy-
stać. Wytrenowana pamięć uła-
twia naukę dosłownie każdego 
przedmiotu. Rozwija także in-
teligencję, bo uczy kojarzenia 
ze sobą różnych z pozoru rze-
czy. Ale warunkiem jest praca 
ucznia i wsparcie ze strony ro-
dziców. W Szkole Pamięci sto-
suje się system nagród, kar nie 
ma. Trenerzy nie obiecują, że 
każde dziecko stanie się geniu-
szem, ale na pewno poprawi 
swoje możliwości.

Szkoła Pamięci stosuje tech-
niki znane od wieków, któ-
re przede wszystkim uczą za-
pamiętywania obrazami. Tre-
nerzy twierdzą, ze tajemni-
ca sukcesu polega na tym, 
że kiedy patrzymy na przed-
miot, pracuje nasza lewa pół-
kula mózgu. Ale kiedy chcemy 
go odtworzyć z pamięci, musi-
my uruchamiać prawą półku-
lę. Chodzi właśnie o to, żeby 
ją usprawniać. Dopiero współ-
praca obu półkul wpływa na 
łatwość przyswajania wiedzy.

Pamięć i biurko
Szczegółowe ćwiczenia 

w szkole pamięci są chronione 
prawem autorskim, ale kilka wy-
pracowanych tam zasad spraw-
nej nauki nie jest tajemnicą.

Miejsce nauki – powinno 
być dobrze oświetlone, biurko 
z blatem na wysokości 10 cm 
od splotu słonecznego.

Koncentracja – hałas lub 
przerywanie nauki zmniej-
sza zdolność zapamiętywania 
o 30–40 procent. Unikać bała-
ganu.

Motywacja – gdy jest zbyt 
słaba albo zbyt silna, nie ma 
mowy o nauce. Najgorsze jest 
podejście lękowe.

Porcje – najlepsza jest zasa-
da: trochę, ale systematycznie.

Kojarzenie – lepiej zapa-
miętujemy informacje, które są 
związane z jakimś zdarzeniem 
lub osobą.

Powtórki – pierwsza powtór-
ka powinna zacząć się w 15 mi-
nucie.

Odpoczynek – po godzinie 
nauki; jest to też czas na posiłek 
i szklankę np. soku.

Notatki – kolorowe, ze 
zmienną czcionką, schematami 
i obrazkami.

Pamięć na haku
Inną metodą szybkiego za-

pamiętywania jest wymagają-
ca sprawnej wyobraźni tech-
nika haków. W skrócie polega 
na tym, że w myślach na wi-
docznym przedmiocie „zawie-
szamy” rzecz, którą chcemy 
zapamiętać. Potem wyobraża-
my sobie ten obraz jak najbar-
dziej kolorowo, wprawiamy go 
w ruch, dodajemy dźwięki i za-
pach, a także staramy się, że-
by obrazek był zabawny. Praw-
dopodobnie nie będziemy mie-
li kłopotów z odtworzeniem go 
z pamięci.

Pamięć i czytanie
Większość ludzi czyta 

w tempie od 140 do 250 wy-
razów na minutę, popełnia-
jąc przy tym wiele błędów. 
Zdaniem organizatorów szkół 
szybkiego czytania, każdy 
człowiek może czytać 800 do 
1200 słów na minutę, jeśli za-
stosuje odpowiednią technikę. 
Pozwala ona nie tylko błyska-
wicznie przeczytać tekst, ale 
także lepiej go zrozumieć i za-
pamiętać. Umiejętność szyb-
kiego czytania jest uzupełnia-
na ćwiczeniami rozwijającymi 
umysł. Trenerzy obiecują, że 
dzięki temu co najmniej trzy-
krotnie skraca się czas ucze-
nia, sama nauka sprawia przy-
jemność, nie jest stresująca, 
a wiadomości trwale zapada-
ją w pamięć.

Klucz
do szkolnego sukcesu
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Dziś na rynku pierwotnym i wtórnym moż-
na znaleźć każdego rodzaju metraż lokalu 
mieszkalnego.

Rynek pierwotny ma tę zaletę, że można dosto-
sować lokal mieszkalny do indywidualnych swo-
ich potrzeb mieszkaniowych w trakcie jego budo-
wy, dokonując zmiany koncepcji przed przystą-
pieniem firmy budowlanej do realizacji podzia-
łu powierzchni lokalu na poszczególne pomiesz-
czenia. Oczywiście jest to zrozumiałe, że może to 
dotyczyć tylko przypadku, kiedy inwestycja jest 
jeszcze w początkowej fazie budowy.

Rynek pierwotny na zakup mieszkania jest 
doskonałą opcją dla osób, które są zaintere-
sowane i chcą mieć własny wkład w aranża-
cję własnego wnętrza mieszkania, a jednocze-
śnie unikając w ten sposób remontu po zaku-
pie mieszkania. 

Kupując nowe mieszkanie można też liczyć 
na to, że nowe budynki spełniają wszystkie nor-
my prawa budowlanego i są bardziej energoosz-
czędne, a instalacje o wyższym standardzie niż 
w mieszkaniach wybudowanych w latach wcze-
śniejszych. Ponadto w przypadku zakupienia no-
wego lokalu mieszkalnego dochodzi też gwaran-
cja oraz rękojmia na wykonanie mieszkania, za 
które odpowiada deweloper czy spółdzielnia.

Choć obecnie minęła duża fala osób poszu-
kujących nowych mieszkań z uwagi na kryzys 
gospodarczy, to sporo osób szuka mieszkań 
o metrażu od około 40 mkw. do 50 mkw. Naj-
bardziej poszukiwane to mieszkania z balko-
nem, od strony południowej, dobrą komunika-
cją do centrum i w budynku nie wyższym niż 
cztery kondygnacje z podziemnymi miejscami 
parkingo-garażowymi.

Jest zainteresowanie również mieszkaniami 
trzypokojowymi o powierzchni do 62 mkw., 
dobrze jeśli są zlokalizowane w budynku 
z windą, z podziemnym parkingiem oraz z do-
brym dojazdem do centrum i obecność w po-
bliżu szkół, przedszkoli, przychodni zdrowia, 
i zaplecza handlowego.

Osoby kupujące mieszkanie na rynku pier-
wotnym powinny szczególnie zwrócić uwagę 
na termin wpłaty pierwszej raty jak i poszcze-
gólnych rat na zakup tego mieszkania, aby 
można było sobie oszacować ilość własnych 
środków finansowych, nawet jeśli inwestycję 
mamy zamiar sfinansować z kredytu. Należy 

też określić swoje oczekiwania co do dzielnicy, 
standardu wykończenia i ceny za metr kwadra-
towy. Warto też poszukać i porównać inne ofer-
ty. Można to zrobić za pomocą internetu lub od-
wiedzić deweloperów osobiście.

Również dobrą okazją do znalezienia miesz-
kania spełniającego nasze oczekiwanie są tar-
gi mieszkaniowe, gdzie praktycznie prezento-
wane tam są wszystkie oferty zarówno rynku 
pierwotnego jak i wtórnego.

Natomiast jeśli mieszkania szukamy we wła-
snym zakresie należy wybrać interesującą nas 
inwestycję, udać się do biura sprzedaży każde-
go z deweloperów i sprawdzić każdą z inwesty-
cji, która nas interesuje pod względem prawnym, 
to jest udać się do sądu, aby przejrzeć KW, za-
poznać z KRS danego dewelopera oraz spraw-
dzić, czy firma posiada pozwolenie na budowę 
danej inwestycji, czy firma nie jest w upadłości. 
Warto zapoznać się z inwestycjami wcześniej re-
alizowanymi przez danego dewelopera. Należy 
też dowiedzieć się, czy jest możliwość zawarcia 
umowy przedwstępnej – czyli umowy na wybu-
dowanie w formie aktu notarialnego z wpisem 
roszczenia w KW. Koniecznie trzeba ustalić co 
jest objęte ceną, jaki będzie standard wykończe-
nia, jaki będzie termin wydania nieruchomości 
i kiedy nastąpi termin podpisania aktu notarial-
nego. Ponadto, gdy inwestycja jest zakończona, 
należy zwrócić uwagę, aby posiadała decyzję ad-
ministracyjną – pozwolenie na użytkowanie, in-
wentaryzacja budowlana oraz zaświadczenie 
z gminy stwierdzające samodzielność lokali. 

Informacja na temat wymienionych doku-
mentów pozwoli nam uniknąć ewentualnych 
problemów przy zakupie mieszkania jak rów-
nież przy uzyskaniu kredytu. 

Przy zakupie mieszkania najważniejsza jest 
funkcjonalność lokalu mieszkalnego jak rów-
nież rozkład poszczególnych pomieszczeń. 

Istotne jest też nasłonecznienie i światło dzien-
ne w mieszkaniu, czyli jak jest ono usytuowane 
względem stron świata. Ważny jest stan małej ar-
chitektury osiedla, drogi dojazdowe do budynku, 
miejsca parkingowe wokół budynku. Warto rów-
nież sprawdzić jakie budynki sąsiadują z naszym 
budynkiem i osiedlem. Dobrze jest udać się do 
urzędu miasta i sprawdzić jakiego rodzaju zabu-
dowy można się spodziewać w przyszłości. 

M. Wikarek

W oku kamery... przed i po remoncie

Na co warto zwrócić uwagę 
kupując mieszkanie?

Reklama: 
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Dopłata do czynszu
Dodatek mieszkaniowy może 

otrzymać osoba, której średni mie-
sięczny dochód brutto (na każdego 
domownika) nie przekracza w go-
spodarstwie jednoosobowym kwoty 
1.181,43 zł (175% najniższej eme-
rytury) a w wieloosobowym – kwo-
ty 843,88 zł (125% najniższej eme-
rytury) oraz powierzchnia użytko-
wa lokalu nie może być większa niż 
35 m² dla jednej osoby, 40 m² dla 
dwóch osób, 45 m² dla trzech osób.

Rozmowy telefoniczne
Telekomunikacja Polska propo-

nuje 50-procentowe zniżki na abo-
nament swoich planów telefonicz-
nych (tp przyjazny, tp socjalny, do-
mowy tp 300, domowy tp60, tp 
startowy, tp60, tp250) osobom nie-
pełnosprawnym na podstawie orze-
czeń wydanych przez powiatowy 
lub wojewódzki Zespół Orzekają-
cy o Stopniu Niepełnosprawności. 
Przysługuje ona osobom z choro-
bami oczu, które mają orzeczenie 
znacznego stopnia niepełnospraw-
ności, z zaburzeniami głosu, mowy 
i chorobami słuchu mające orzecze-
nie umiarkowanego lub znacznego 
stopnia niepełnosprawności. Naj-
tańszy jest plan tp przyjazny. Abo-
nament kosztuje 18,30 zł miesięcz-
nie i funduje 30 minut połączeń lo-
kalnych i międzymiastowych. 

Aby z niego korzystać, trzeba 
otrzymywać stały zasiłek pienięż-

ny przyznawany przez ośrodek 
pomocy społecznej.

Coraz chętniej usługi dla osób 
starszych proponują sieci komór-
kowe. Takie propozycje mają fir-
my Plus i Orange. Pierwsza z nich 
oferuje 50-procent rabatu na abo-
nament osobom niewidomym 
i niedowidzącym. Operator przy-
gotował też kilka modeli telefo-
nów charakteryzujących się pro-
stotą, funkcjonalnością oraz nie-
zwykle łatwą obsługą. 

Ulgi na przejazdy pociągami
Dwa razy w roku mają prawo 

do przejazdów w drugiej klasie 
pociągami osobowymi, pośpiesz-
nymi i ekspresowymi z ulgą 37 
procent. Emeryci, którzy częściej 
korzystają z usług kolei, powinni 
się zaopatrzyć w legitymację se-
niora, którą można nabyć na dwor-
cu, za okazaniem dokumentu toż-
samości ze zdjęciem. Legityma-
cję taką można nabyć po ukończe-
niu 60 roku życia. Uprawnia ona 
do podróżowania z 50-procentową 
ulgą na przejazdy wszystkimi po-
ciągami krajowymi w klasie 1 i 2, 
w tym także pociągami InterCity. 
Legitymacja ważna jest przez rok 
i kosztuje 75,00 zł.

Ulgi w komunikacji miejskiej
O prawie emerytów do ulgowych 

przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej decydują władze miejskie 
poszczególnych miast. Niekiedy se-

niorzy po ukończeniu określonego 
wieku podróżują komunikacją miej-
ską za darmo (Katowice – osoby 
powyżej 70 roku życia). W pozosta-
łych miastach ulga oscyluje w gra-
nicach 50 procent.

Rabaty na przeloty
Na około 20 procent zniżki mo-

gą liczyć pasażerowie linii lotni-
czych, którzy ukończyli 60 rok 
życia. Wysokość ulgi dla seniorów 
może się różnić w poszczególnych 
liniach lotniczych.

Paszport
Emeryci oraz ich małżonko-

wie pozostający na ich wyłącz-
nym utrzymaniu oraz osoby prze-
bywające w domach pomocy spo-
łecznej lub w zakładach opiekuń-
czych mają prawo do 50-procen-
towej ulgi w opłacie za wydanie 
paszportu. Obecnie zapłacą 70,00 
zł. Z kolei osoby, które ukończy-
ły 70 lat są całkowicie zwolnione 
z tych opłat.

Ulgi w opłatach za posiada-
nie psa

Lokalne władze decydują 
o wysokości opłat od posiadania 
psów. W niektórych miastach se-
niorzy (Katowice – osoby powy-
żej 65 roku życia) są zwolnieni z 
obowiązku odprowadzania opła-
ty za posiadanie swojego czworo-
nożnego pupila.

Abonament RTV
Osoby, które mają pierwszą 

grupę inwalidzką, orzeczenie 
o niepełnosprawności, są niezdol-
ne do pracy i samodzielnej egzy-
stencji, skończyły 75 lat, nie sły-
szą albo ich ostrość wzroku nie 
przekracza 15% lub są inwalida-
mi wojennymi i wojskowymi, nie 
muszą płacić abonamentu radio-
wo-telewizyjnego.

Tańszy wypoczynek
W niektórych pensjonatach se-

niorzy otrzymują upusty dla wcza-
sowiczów na emeryturze. Na naj-
większe upusty emeryci mogą li-
czyć szczególnie po sezonie urlo-
powym, kiedy właściciele pensjo-
natów kuszą seniorów atrakcyjny-
mi cenami.

Tańsza rozrywka
Emeryci są traktowani prefe-

rencyjnie w teatrach i muzeach 
oraz kinach. Zniżki obowiązu-
ją w takich placówkach jak: Teatr 
Wyspiańskiego w Katowicach, Te-
atr Rozrywki w Chorzowie, w ki-
nach Cinema City w Silesii w Ka-
towicach i Punkt 44 (Gliwicka 44) 
w Katowicach. W zależności od 
placówki kulturalnej mogą liczyć 
oni na około 40–50 procent zniżki.
Mogą także liczyć na ulgowe bi-
lety wstępu w większości galerii 
sztuki oraz w ogrodach botanicz-
nych, zoologicznych i skansenach. 
Również siłownie z gimnastyką, 
kryte pływalnie, parki wodne ofe-
rują dla seniorów zniżki. 

W Spółdzielczym Ośrodku 
Kultury w Spółdzielni Miesz-
kaniowej PIAST zorganizowa-
ny był kurs komputerowy dla se-
niorów. Uczestniczyło w nim 99 
osób. Wykłady odbywały się dwa 
razy w tygodniu po dwie godziny 
lekcyjne. Koszt miesięczny wy-
nosił 30,00 zł. Jeżeli mieszkań-
cy osiedla będą nadal zaintereso-
wani zdobywaniem umiejętności 
w zakresie obsługi komputerów 
kurs zostanie wznowiony.

Chcąc skorzystać z preferencji 
przysługujących seniorowi należy 
posiadać przy sobie dokument po-
twierdzający to prawo.

Halina Wrona

Administracja Osiedla wykonuje nie tylko za-
dania wynikające z typowego administrowania 
zasobami, tj. bieżące kontrole i przeglądy tech-
niczne, naprawy i konserwację bieżącą, sprząta-
nie, wywóz odpadów bytowych, bieżącą obsłu-
gą mieszkańców, lecz zajmujemy się szeroko po-
jętym Zarządzaniem Nieruchomościami przede 
wszystkim prowadzeniem i nadzorowaniem bie-
żącej obsługi nieruchomości oraz planowaniem 
krótko – i długookresowych celów i sposobów ich 
realizacji w odniesieniu do zachowania nierucho-
mości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieru-
chomości. Trzymając się definicji zarządzania nie-
ruchomościami, staramy się, przy dużym wspar-
ciu i zaangażowaniu Prezesa Spółdzielni i Zarzą-
du ciągle ulepszać i unowocześniać Nasze Zasoby. 
W bieżącym roku wraz z firmami zewnętrznymi 
i bardzo dużym wsparciu gospodarzy budynków 
wykonaliśmy zagospodarowanie terenu wzdłuż 
alei Piastów i przyległych terenów. Powstały mię-
dzy innymi dodatkowe miejsca postojowe wokół 
bloku Piastów 18, przebudowane zostało wygro-

dzenie na odpady, które zostanie w najbliższym 
czasie obudowane pergolą, co w znacznym stop-
niu poprawi widok estetyczny wejścia do budyn-
ku. Przy budynku Piastów 22 powstało boisko do 
piłki plażowej, które również w najbliższym cza-
sie zostanie udostępnione naszym mieszkańcom, 
a naprzeciwko powstaje ogrodzony placyk zabaw 
dla małych dzieci oraz strefa wypoczynku dla 
mieszkańców. Realizujemy w dalszym ciągu wy-
mianę ławek oraz ustawiamy dodatkowe, na proś-
bę mieszkańców lub gdzie jest ich brak. Chciałem 
nadmienić, że wymienione działania spotykają się 
z dużą aprobatą mieszkańców, którzy podkreśla-
ją, że obecnie tereny Piastów wraz ze swoją in-
frastrukturą sportową, placami zabaw dla dzieci, 
miejscami do gry w szachy oraz zadbaną ziele-
nią są najlepiej zagospodarowanym i najpiękniej-
szym miejscem na osiedlu i Katowicach. Realizu-
jąc wykonanie planów konserwacji terenów zielo-
nych, w okresie jesiennym wzdłuż budynków Pia-
stów 16–26, Tysiąclecia 1, 7, 9, 11, 15 i 19 zosta-
ną nasadzone nowe drzewka zgodnie z Decyzją 

Urzędu Miasta – Wydział Ochrony Środowiska 
w zamian za usunięte topole.

W dalszym ciągu będziemy podejmować dzia-
łania dotyczące nowych wyzwań w zakresie 
upiększania osiedla Tysiąclecia, tj. wykonywaniu 
w okresie wiosennym rabat i dywanów kwiato-
wych oraz kolejnych ciekawych elementów de-
koracyjnych, tj. sowa – obok budynku przy ulicy 
Ułańskiej 11 czy paw przy budynku Ułańska7.

Mamy nadzieję, że bogata kolorystyka, za-
dbane tereny, będą pobudzać wyobraźnię oraz 
zachęcą mieszkańców do relaksujących space-
rów. W ładnym otoczeniu pomaga odpocząć 
psychicznie i nabrać dystansu do problemów 
dnia codziennego. Uporządkowane i zadbane 
otoczenie wyzwala poczucie ładu i estetyki, co 
powoduje, że ludzie sami starają się utrzymać 
ten stan i nie niszczyć go. Wierzymy, że tak bę-
dzie. To ważna sprawa, aby w codziennym po-
śpiechu znaleźć czas na chwilę uspokojenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkań-
com wspierającym nasze działania oraz „dobre sło-
wo”, które nieraz słyszymy od napotkanych prze-
chodniów. Stanowi to dla nas motywację do dal-
szego działania i odejmowania nowych wyzwań 
w zakresie upiększania Osiedla Tysiąclecie”.

Bernard Staręga

Ulgi dla seniora
Niemal każdy rencista czy emeryt zastanawia się, jak zaoszczędzić parę 

groszy ze swojej emerytury. Jest szansa na to, że w ciągu miesiąca w port-
felu może zostać kilka złotych. Mogą oni korzystać ze specjalnie dla nich 
przygotowanych ulg.

Z naszego podwórka
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A. Zaległości w opłatach za 
używanie lokali według stanu 
na dzień 30 czerwca w latach 
2008–2010, z wyszczególnie-
niem zaległości:

w postępowaniu upominaw-
czym,
w toku postępowania sądowe-
go i zasądzone,
w podziale na lokale miesz-
kalne i usługowe przedstawia 
tabela nr 1.

Z danych zawartych w tabeli nr 
1 wynika, że zaległości w opłatach 
za użytkowanie lokali na dzień 
30.06.2010 r. w stosunku do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego 
wzrosły o 144,3 tys. zł, w tym:

zaległości w postępowa-
niu upominawczym wzrosły 
o 171,6 tys. zł,
zaległości w toku postępowa-
nia sądowego wzrosły o 18,6 
tys. zł,
zaległości zasądzone zmalały 
o 45,9 tys. zł.
Porównując stan zadłużenia 

na dzień 30.06.2010 r. do stanu 
na 31.03.2010 r. roku (2.691,8 
tys. zł.) notujemy wzrost zale-
głości o 40,9 tys. zł. 

B. Należne opłaty i faktycz-
ne wpływy za okresy od 1.01. 
do 30.06. w latach 2008–2010 
(bez bilansów otwarcia)

W tabelach 2, 3 i 4 przedsta-
wiono faktyczne wpłaty wnie-













sione przez użytkowników lo-
kali mieszkalnych, garaży i lo-
kali użytkowych w stosunku do 
należnych wpłat wniesionych 
w okresach od 1.01. do 30.06. 
w latach 2008–2010. 

Przedstawiając należne oraz 
dokonane wpłaty za okres od 
stycznia do czerwca 2010 roku 
widzimy, iż wpływy na lokalach 
mieszkalnych, użytkowych i ga-
rażach są mniejsze o 82,7 tys. zł, 
w stosunku do naliczonych opłat 
za użytkowanie tych lokali.

C. Zaległości bieżące na 
dzień 30.06.2010 r. w podzia-
le na okresy zadłużenia (z bi-
lansem zamknięcia za 2009 r.) 
przedstawia tabela nr 5.

Z przedstawionej tabeli nr 5 
wynika, że 21,4 procent zadłu-
żonych użytkowników loka-

Tabela 1 (w tys. zł.)

Wyszczególnienie
Stan na 30 czerwca Dynamika w %

2008 r. 2009 r. 2010 r. 2009/2008 2010/2009
1 2 3 4 5 6

I. Należne opłaty (bez bilansu otwarcia) 
od I – VI 2010 r. 17 006,6 19 516,7 21 829,8 114,8 111,9

w tym:

Lokale mieszkalne 14 811,8 17 333,5 19 418,3 117,0 112,0

Lokale usługowe 2 194,8 2 588,4 2 411,5 99,5 93,2
II. Zaległości (z bilansem otwarcia)
ogółem (A+B+C) 2 935,7 2 588,4 2 732,7 88,2 105,6

A) Zaległości w postępowaniu upomi-
nawczym 732,2 638,6 810,2 87,2 126,9

w tym:

Lokale mieszkalne 448,0 508,7 601,5 113,6 118,2

Lokale usługowe 284,2 129,9 208,7 45,7 160,7
B) Zaległości w postępowaniu sądo-
wym 418,1 150,2 168,8 35,9 112,4

w tym:

Lokale mieszkalne 165,1 87,1 132,8 52,8 152,5

Lokale usługowe 253,0 63,1 36,0 24,9 57,1

C) Zaległości zasądzone 1 785,4 1 799,6 1 753,7 100,8 97,4

w tym:

Lokale mieszkalne 1 155,3 899,4 77,9

Lokale usługowe 630,1 900,2 142,9
Udział procentowy zadłużenia (II) do 
należności (I) 8,6 6,6 6,3 – –

Tabela 2 Lokale mieszkalne i garaże (w tys. zł)

Okresy 
I – VI

Należne 
opłaty

Faktyczne 
wpływy

Saldo
(3 – 2)

% wskaźnik zadłu-
żenia /nadpłaty 

(4:2)

1 2 3 4 5

2008 14 811,8 14 685,7 -126,1 -0,9

2009 17 333,5 17 362,4 28,9 0,2

2010 19 418,3 19 371,9 -46,4 -0,2

Tabela 3 Lokale użytkowe (w tys. zł.)

 Okresy I – VI Należne 
opłaty

Faktyczne 
wpływy

Saldo
(3 – 2)

% wskaźnik 
zadłużenia 
/nadpłaty 

(4:2)

1 2 3 4 5

2008 2 194,8 2 132,2 -62,6 -2,9

2009 2 183,2 2 289,0 105,8 4,6

2010 2 411,5 2 375,2 -36,3 -1,5

Tabela 4 Razem lokale mieszkalne i użytkowe (w tys. zł)

Okresy I – VI Należne 
opłaty

Faktyczne 
wpływy

Saldo
(3 – 2)

% wskaźnik 
zadłużenia 
/nadpłaty 

(4:2)

1 2 3 4 5

2008 17 006,6 16 817,9 -188,7 -1,1

2009 19 516,7 19 651,4 134,7 0,7

2010 21 829,8 21 747,1 -82,7 -0,4

INFORMACJA
na temat stanu windykacji opłat za używanie 

lokali w SM „Piast” za II kwartał �010 r.

Wykres 1 – Tempo wzrostu opłat bieżących i zaległości (w tys. zł)
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li mieszkalnych spowodowało 
powstanie zadłużenia w wyso-
kości 219,5 tys. zł w przedzia-
le od 1 do 3 miesięcy, co sta-
nowi 31,3 procent całego za-
dłużenia w lokalach mieszkal-
nych. W przypadku lokali użyt-
kowych największe zadłuże-
nie (121,5 tys. zł) występu-
je w przedziale od 1 do 3 mie-
sięcy. Stanowi to 68,2 procent 
całego zadłużenia w lokalach 
użytkowych.

 Najbardziej zadłużeni 
(opłaty przekraczające 60,0 tys. 
zł.) są użytkownicy budynków 
mieszkalnych przedstawionych 
na wykresie nr 2 (zaległości 
obejmują: zaległości w opłatach 
za lokale, koszty sądowe i egze-
kucyjne – bez odsetek).

D. Działania windykacyjne 
podjęte na przestrzeni sześciu 
miesięcy 2010 r. przez Spół-
dzielnię.

1. Służby Spółdzielni pod-
jęły następujące działania:

wysłano do dłużników 1 465 
wezwań do zapłaty i moni-
tów, w tym:
45 wezwań z propozycją za-
warcia ugody, 
539 osoby uregulowały 
wszystkie zaległości wobec 
Spółdzielni w łącznej kwocie 
488,3 tys. zł,
311 osób dokonało częścio-
wej spłaty zadłużenia w łącz-
nej kwocie 450,9 tys. zł,
z uwagi na brak reakcji na 
wysyłane wezwania i moni-
ty, skierowano 71 spraw na 
drogę postępowania sądo-
wego na łączną kwotę 165,5 
tys. zł,
w 37 przypadkach lokale zo-
stały przekazane do Spół-
dzielni, zaległości zostały po-
kryte w całości lub w czę-
ści z wkładu mieszkaniowe-
go i budowlanego oraz kau-
cji zabezpieczającej w łącznej 
kwocie 70,1 tys. zł, 













skierowano 38 spraw do ko-
mornika sądowego w celu 
wszczęcia postępowania eg-
zekucyjnego o zapłatę i wyeg-
zekwowania należności Spół-
dzielni. W ciągu 6 miesię-
cy 2010 r. komornik wyegze-
kwował od dłużników i prze-
kazał do Spółdzielni kwotę 
65,6 tys. zł.

2. Dodatkowo na bieżą-
co, niezależnie od wysyłanych 
upomnień, wezwań i moni-
tów, przekazywane są dane 
dotyczące nowych dłużników 
z zaległościami 4-miesięczny-
mi powyżej 2.000,00 zł, celem 
wysłania wezwań z informa-
cją o KRD BIG S.A. Na dzień 

 sporządzenia niniejszej in-
formacji w KRD znajduje się 
łącznie 98 wpisów dokona-
nych przez służby Spółdziel-
ni, w tym:

88 wpisów dotyczy konsu-
mentów (użytkownicy lokali 
mieszkalnych),
10 wpisów dotyczy przedsię-
biorstw.

3. Ponadto informuje-
my, iż po zakończeniu każde-
go kwartału Dział Czynszów 
i Sprzedaży przygotowuje ze-
stawienia zaległości z podzia-
łem na budynki mieszkalne 
oraz piętra, które następnie 
wywieszane są w gablotach 
informacyjnych na każdym 
budynku.

W wyniku podjętych przez 
służby Spółdzielni działań 
windykacyjnych w okresie od 
stycznia do czerwca 2010 r. 
Spółdzielnia wyegzekwowała 
łączną kwotę 1.074,9 tys. zł, 
zaległych opłat za użytkowa-
nie lokali, co odpowiada 4,9 
procent należnych opłat za II 
kwartały 2010 rok. 

Ponadto Spółdzielnia w dal-
szym ciągu zachęca naszych 
mieszkańców do korzystania 
z ustawowych przywilejów 
przyznawanych przez państwo 
(dotyczy dodatków mieszka-
niowych przyznawanych przez 





MOPS w Katowicach). Wszyst-
kich tych, którzy mają niewy-
sokie dochody finansowe oraz 
spełniają wymagane kryteria, 
m.in. średnie wynagrodzenie 
brutto z ostatnich 12 miesię-
cy, nie może przekraczać w go-
spodarstwie jednoosobowym 
1 181,43 zł, a w gospodar-
stwie wieloosobowym 843,88 
zł na jedną osobę (po potrące-
niu kosztów uzyskanych przy-
chodów oraz składek na ubez-
pieczenie). Formularze wnio-
sków znajdują się w biurze po-
dawczym, które po wypełnie-
niu i potwierdzeniu przez pra-
cowników Spółdzielni, skła-
dane są w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Kato-
wicach. Z tej formy pomocy 
od stycznia do czerwca 2010 
r. skorzystało ok. 160 osób, 
uzyskując dopłatę na łącz-
ną kwotę 166,10 tys. zł. Naj-
mniejszy przyznany dodatek 
wynosił 14,25 zł, a najwyższy 
425,77 zł. 

Katarzyna 
Augustyniak

Tabela nr 5. (w tys. zł.).

Zaległości w opła-
tach, w okresach:

Lokale mieszkalne
Zaległości w opłatach ogółem

Kwota Liczba użytkowników zalegających z opła-
tami

(w tys. zł) w %  ilość  w %

1 2 3 4 5

do 1 miesiąca 141,5 23,5 839 69,3

1-3 miesięcy 219,5 36,5 259 21,4

3-6 miesięcy 188,0 31,3 99 8,2

powyżej 6 m-cy 52,5 8,7 14 1,1

Razem (A) 601,5 100 % 1 211 100 %

Zaległości w opła-
tach, w okresach:

Lokale użytkowe
Zaległość w opłatach ogółem

Kwota Liczba użytkowników zalegających z opła-
tami

(w tys. zł) w %  ilość  w %

do 1 miesiąca 21,8 10,5 64 46,7

1-3 miesięcy 121,5 58,2 55 40,1

3-6 miesięcy 46,1 22,1 13 9,5

powyżej 6 m-cy 19,3 9,2 5 3,7

Razem (B) 208,7 100 % 137 100 %

Razem (A+B) 810,2 – 1 348 –

Wykres 2 – zaległości w opłatach (w tys. zł)
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Jeśli ktoś z Państwa, pokolenia 
obecnych pięćdziesięciolatków, 
za kilka lat będzie mógł przejść 
na emeryturę i kupił poradnik 
„Wszystko o emeryturach”, któ-
ry ukazał się z „Rzeczpospolitą” 
14 czerwca 2010 roku, niech się 
nie łudzi – to już tylko mrzonka. 
Żartuję? Otóż nie. Nasze marze-
nia o normalnej, a właściwie ja-
kiejkolwiek emeryturze rozwiał 
artykuł pt. „Emerytalna rewolu-
cja”, jaki ukazał się 11 czerw-
ca 2010 roku w „Dzienniku Za-
chodnim”. Tych rewolucji by-
ło już zresztą tyle, że nie sposób 
wyliczyć, ile. Nie dalej bowiem, 
jak ustawą o emeryturach kapi-
tałowych z 21 listopada 2008 
roku zabrano nam wszystko to, 
co obiecano w 1999 roku. Wte-
dy bowiem straszono nas, że jak 
nie wstąpimy do OFE (Otwarty 
Fundusz Emerytalny), to z eme-
rytury zusowskiej nie wyżyjemy. 
A jak wstąpimy, to będziemy 
bogatymi emerytami, bo sobie 
odłożymy tyle pieniędzy w Fun-
duszu, ile będziemy chcieli i mo-
gli. Ówczesne wyliczenia zresz-
tą były bardzo zachęcające. Na-
tomiast teraz, po wejściu w życie 
tej ustawy okazuje się, że dzisiej-
sze wyliczenia są zupełnie inne 
– wysokość emerytury kapitało-
wej wyliczonej dzisiaj, to 1/3 te-
go, co mi wyliczono w 1999 ro-
ku. Dlaczego? Dlatego, że wyso-
kość emerytury kapitałowej, po-
dobnie jak zusowskiej, będzie 
stanowiła równowartość kwo-
ty będącej wynikiem podziele-
nia kwoty środków zgromadzo-
nych na rachunku w otwartym 
funduszu emerytalnym w ostat-
nim dniu miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc złożenia wniosku 
o emeryturę przez średnie trwa-
nie życia dla osób w wieku rów-
nym wiekowi przejścia na eme-
ryturę danej osoby. Jak wyli-
czył mi Główny Urząd Staty-
styczny, będę żyła 85 lat (Ko-
munikat Prezesa GUS z 25 mar-
ca 2010 roku), czyli mianownik 
wynosi 180 miesięcy. Niestety, 
od piątku, 11 czerwca br. nawet 
o tej emeryturze można już za-
pomnieć. Znowu, jak to już nie-
jeden raz bywało, prawa nabyte 
w Polsce, to prawa niebyłe. Bo, 
jak donosi „DZ”, Minister Pracy, 
Pani Jolanta Fedak robi, po raz 

kolejny zresztą, rewolucję usta-
wy o emeryturach kapitałowych 
(która, nota bene, nie funkcjonu-
je nawet 1,5 roku), dając pod ob-
rady Rządu projekt jej noweliza-
cji już w tym miesiącu. Co z pro-
jektu wynika? To, że cytując za 
„DZ”, ma nastąpić: „zmniejsze-
nie stawki przekazywanej do 
OFE z 7,3% do zaledwie 3%. Po-
zostałe 4,3% miałoby być zapi-
sane na specjalnych wirtualnych 
kontach w ZUS”. Wytłumacze-
nie zabrania nam naszych, jak by 
na to nie patrzeć, pieniędzy jest 
takie, że, nasze emerytury będą 
wyższe i, cytując dalej: „nasza 
składka emerytalna jest potrzeb-
na na wypłatę bieżących emery-
tur”. Przepraszam, to dlaczego 
nikt nie przewidział w 1999 ro-
ku, że każąc nam wstępować do 
OFE pozbawia się ZUS pienię-
dzy na wypłatę emerytur? Nikt 
nie zrobił symulacji? Tym bar-
dziej, że dotychczasowe eme-
rytury, są jeszcze waloryzowa-
ne (na szczęście)? Ba, niektórzy 
młodzi ludzie wstępowali nawet 
do kilku funduszy, aby zapew-
nić sobie godne życie emeryta. 
A gdzie się podziały i podziewają 
olbrzymie kwoty odprowadzane 
przez zakłady pracy i przez nas 
samych? Giną w studni bez dna, 
czy może w Trójkącie Bermudz-
kim? Mało tego, być może dzię-

ki Pani Minister znikną w Polsce 
OFE, bo według projektu nowe-
lizacji nie dość, że już nie będzie 
prikazu wstępowania do OFE, to 
jeszcze na dodatek będzie moż-
na wystąpić z OFE i być tylko 
w ZUS. Niektórzy powiedzą na-
reszcie! Tak powinno być. Tyl-
ko dlaczego od początku refor-
my (rewolucji emerytalnej), od 
1999 roku tak nie było i wielu 
z nas „wpuszczono w maliny”? 
Zastanawiam się, czy przypad-
kiem nie powinno być tak, że to 
my, właściciele pieniędzy ciuła-
nych w OFE, powinniśmy decy-
dować, jak je najlepiej zainwe-
stować? A czy może nie byłoby 
dla nas lepiej, gdybyśmy te pie-
niądze „trzymali” na lokatach al-
bo na oprocentowanym koncie? 
Jest jeszcze inna sprawa, warta 
podkreślenia. Ciągle nam prze-
dłużają wiek emerytalny tłuma-
cząc to tym, że w innych krajach 
europejskich przechodzi się na 
emeryturę w późniejszym wieku. 
Tylko nikt nie bierze pod uwagę 
tego, że kiedy tam, na tym „zgni-
łym zachodzie” pracowali już po 
40 lub mniej godzin tygodnio-
wo, to myśmy „zasuwali” po 46 
godzin. Potem, strajkami i kosz-
tem własnego zdrowia, wywal-
czyliśmy sobie 1 wolną sobo-
tę. I tak na dobrą sprawę, jakby 
przeliczyć te dodatkowe godziny 

na dni, miesiące i lata to okaza-
łoby się, że my wypracowaliśmy 
sobie te 4 czy 5 dodatkowych lat. 
Może zatem podpowiedzieć Pa-
ni Minister i naszemu Rządowi, 
aby przestali ciągle tworzyć pro-
jekty nowelizacji niewłaściwych 
ustaw. Bo skoro niektóre usta-
wy ciągle są nowelizowane (le-
dwie weszły w życie), skoro cią-
gle brakuje pieniędzy na wypłatę 
emerytur, to może wreszcie ktoś 
zauważy, że możliwość przejścia 
na emeryturę nie powinna zale-
żeć od lat życia, ale od lat pra-
cy i wysokości kapitału zgroma-
dzonego w ZUS i innych fundu-
szach. Albo, jak nie, to może tak 
jak w niektórych krajach, w któ-
rych wszyscy mają widocznie 
jednakowe żołądki, dać wszyst-
kim emeryturę w tej samej wy-
sokości. Już słyszę ten krzyk, ale 
może wtedy nie byłoby lamentu, 
że ZUS ciągle nie ma pieniędzy 
dla emerytów, a Państwo mu-
si drukować obligacje i dług ro-
śnie. Czy nie powinno być rów-
nież tak, że projekty nowelizacji 
takich ustaw, jak ustawa o eme-
ryturach kapitałowych, powinny 
być konsultowane z tymi, któ-
rych ustawa dotyczy (przyszły-
mi emerytami)? Przyszli emery-
ci! Zacznijcie pilnować swoich 
spraw, aby w momencie Wasze-
go przejścia na emeryturę nie 
okazało się, że Wasza emery-
tura, to emerytura wirualna tak, 
jak wirtualne są pieniądze na 
koncie ZUS.

Joanna Majcherczyk

Wirtualna emerytura 
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Obowiązujące od połowy czerwca przepisy umożliwiają zainte-
resowanym zapoznanie się przez Internet z księgą wieczystą (elek-
troniczną) lub danymi z rejestru spółek. Można też wydrukować 
treść księgi, która od sądowych odpisów różni się tylko brakiem 
pieczątki i podpisu. W chwili obecnej status prawny takich doku-
mentów nie jest jasny, choć od 17 czerwca obowiązują znowelizo-
wane przepisy procedury administracyjnej rozszerzające zakaz żą-
dania zaświadczenia, gdy fakty lub stan prawny urząd może usta-
lić na podstawie własnych zasobów informacyjnych, a informacje 
z rejestrów publicznych urząd może uzyskać drogą elektroniczną. 
Elektroniczne rejestry i ewidencje obejmują obecnie: 

księgi wieczyste (elektroniczne), 
Krajowy Rejestr Sądowy, w tym rejestr przedsiębiorców (spół-
ki, spółdzielnie), stowarzyszeń, fundacji i ZOZ, rejestr dłużni-
ków niewypłacalnych, 




rejestr zastawów, 
urzędy (akta) stanu cywilnego, 
ewidencja ludności. 
Wciąż jednak internetowy wydruk nie ma mocy takiej samej jak 

wypis z sądu. Jednak do końca tego roku internetowe dokumenty ma-
ją mieć status równy dokumentom papierowym. Trwają już prace nad 
projektem ustawy, która nada walor dokumentów zapisom elektronicz-
nych rejestrów, w tym takich jak księga wieczysta czy KRS. Co wię-
cej założenia idą jeszcze dalej, by sądy i urzędy nie wymagały nawet 
internetowych wydruków. Wystarczyć miałoby samo wskazanie nu-
meru akt spółki czy księgi wieczystej a do organów należeć będzie za-
poznanie się z ich treścią w danym rejestrze. Wdrożenie tych proce-
dur z pewnością skróci kolejki po odpisy sądowe i administracyjne, 
a samym zainteresowanym umożliwi wgląd do dokumentów z pozycji 
biura czy mieszkania. G. Topolewska





Księga wieczysta i KRS dostępne w domu 

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

szybka pomoc w nagłych
przypadkach 

u klienta w domu 
tel. 696 140 030

g647

JĘZYK ANGIELSKI
Każdy zakres: dzieci, 
młodzież, dorośli. 
Dojazd do klienta GRATIS

tel. 792 916 278
g 606a

NZOZ Konsultacyjno-Diagnostyczna
PORADNIA KARDIOLOGICZNA

Pełna diagnostyka:

– USG
– EKG
– EKG wysiłkowe
– EKG Holter
– Holter ciśnieniowy

Specjaliści Górnośląskiego Ośrodka
Kardiologii w Ochojcu

ul. Żelazna 1 , Katowice , III piętro
Rejestracja telefoniczna (32) 205 34 47

lub 0 695 205 013g 664

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

JĘZYK ANGIELSKI
Korepetycje – każdy poziom
Przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego i matury

tel. 601-528-908

�
�

g 665

JĘZYK POLSKI
tel. 32 748 81 88

kom. 518 541 351
wszystkie poziomy korepetycji
egzamin gimnazjalny, matura 
(testy gratis )

�
�

g 666

ZAMIENIĘ
MIESZKANIE
kawalerkę 28,0 m2

– na mieszkanie 2-pokojowe
tel. 663 989 425 lub

32 205 70 80
od 10.00 do 17.00

*

g587

Montaż i naprawa gazowych pieców łazienkowych
i kuchennych

Vaillant – Sunier Duval
Termet

g 611b

Badanie
szczelności

ZAKŁAD USŁUGOWY

Kompleksowe 
Usługi Remontowe 

+ doradztwo 
Wystawiamy faktury VAT

Falana Bogdan 
tel. 666 210 743

g604

NAJTANIEJ
Serwis  RTV

sieci komp, komputerów
telefonów komórkowych 
Dojeżdżamy do klienta 

tel. (32) 2415-345 
(32) 2469-235 

g645

Sprzątanie mieszkań i biur
Czyszczenie mebli tapicerowanych,

pranie dywanów (wykładzin), czyszczenie 
tapicerek samochodowych. Sprzedaż 

oryginalnej chemii
gospodarczej z Niemiec.

F.H.U. ALTA
www.sprzataniealta.pl

tel. 697 96 66 26
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CZYSZCZENIE
OBSZYWANIE

DYWANÓW, WYKŁADZIN,
TAPICERKI

Zabieramy również do pralni
tel.  503 592 364

32 254 37 46
g 624

g 593

RENOWACJA WANIEN
szybko, tanio

pisemna gwarancja trwałości
(również kolory)

TEL. 696 197 493 
g5
16
a18.00–20.00

g 669
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