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Z okazji Œwi¹t Wielkanocnych pragniemy z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia
wszystkim mieszkañcom naszego osiedla. Niech œwi¹teczny czas nie
bêdzie tylko odpoczynkiem od codziennych trudów, ale przede
wszystkim niech siê stanie okazj¹ do odnowienia dobrych relacji,
zw³aszcza w naszych rodzinach. ¯yczymy zdrowia w trudnym okresie
pandemii i nadziei na piêkniejsze, lepsze dni.
Rada Nadzorcza, Zarz¹d
i pracownicy Spó³dzielni Mieszkaniowej ,,Zachodnia”

Energia cieplna
Otrzymaliœmy informacjê, ¿e za zgod¹ Urzêdu Regulacji Energetyki od 1 marca 2021 r. podwy¿szone
zosta³y przez Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej taryfy za dostarczon¹ energiê ciepln¹. Podwy¿ki s¹
bardzo wysokie. Dla mieszkañ op³ata sta³a za dostarczane ciep³o wzros³a o 4,86 %, a op³ata zmienna
o 6,15%. Aktualnie obowi¹zuj¹ca w spó³dzielni op³ata zaliczkowa na centralne ogrzewanie, ustalona od
1 paŸdziernika 2020 r., wynosi 3,10 zù/m² powierzchni uýytkowej mieszkania. Gdyby nie przeprowadzona termomodernizacja budynków, to op³ata za centralne ogrzewanie wynosi³aby juý ponad 4,00 zù/m².
Na razie nie planujemy podwy¿ek zaliczkowych op³at na CO. Zobaczymy, jak bêd¹ kszta³towaæ siê
koszty po zakoñczeniu sezonu grzewczego. Jednoczeœnie wzrost taryf spowodowa³ wzrost op³at za
dostarczon¹ energiê ciepln¹ do podgrzania wody.
Rozliczenie energii cieplnej za 2020 r. wykaza³o we wszystkich budynkach mieszkalnych nadwy¿kê
przychodów nad kosztami. Nadwy¿kê op³at za CO w kwocie 359.669,98 z³ zwrócimy mieszkañcom
w czerwcu br. Wysokoœæ zwrotu op³aty za CO wyliczona zosta³a na poszczególne budynki i mieszkania
w zale¿noœci od zajmowanej powierzchni. Zwroty s¹ bardzo zró¿nicowane. Zale¿¹ od potrzeb cieplnych
mieszkañców i wynosz¹ od 0,85 z³/m² do 4,60 z³/m². Wœród budynków najni¿sz¹ œredni¹ op³atê za CO
ma budynek przy ul. J. Ordona 1-3 (2,47 z³/m²), a najwy¿sz¹ œredni¹ op³atê za CO ma budynek przy
ul. Kozielskiej 45-47 (2,89 z³/m²). Œrednia rzeczywista op³ata za CO we wszystkich budynkach
w spó³dzielni wynosi 2,66 z³/m².
Energia cieplna z roku na rok dro¿eje, dlatego apelujemy o racjonalne z niej korzystanie i ograniczanie poboru ciep³a, gdy jest niepotrzebne, poprzez przykrêcanie zaworów termostatycznych.
Zarz¹d
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Czy w 2021 r. odbêdzie siê
Walne Zgromadzenie
w naszej spó³dzielni?
Zarz¹d zgodnie z § 21 Statutu SMZ ma obowi¹zek zwo³ania przynajmniej raz w roku, do 30
czerwca, Walnego Zgromadzenia. Niestety, na skutek wprowadzenia stanu epidemicznego
sytuacja siê znacznie skomplikowa³a, poniewa¿ jednoczeœnie obowi¹zuje spó³dzielnie tzw.
ustawa antycovidowa. Ju¿ w roku poprzednim mieliœmy dylemat, czy organizowaæ Walne
Zgromadzenie, czy raczej poczekaæ na wygaœniêcie epidemii. Zarz¹dy spó³dzielñ w ca³ym
kraju podejmowa³y ró¿ne decyzje. Czêœæ, tak jak my, zorganizowa³a Walne Zgromadzenie
w re¿imie sanitarnym, czêœæ nie i do dnia dzisiejszego nie ma zatwierdzonych sprawozdañ
finansowych za 2019 r. Ustawa o rachunkowoœci pozwala³a na przesuniêcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego o 6 miesiêcy, licz¹c od dnia bilansowego, tzn. sprawozdanie powinno by³o byæ zatwierdzone do koñca wrzeœnia 2020 r. Z kolei art. 90 ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³ywanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31.03.2020 r. wskazywa³, ¿e je¿eli termin
zebrania przypada w okresie obowi¹zywania stanu zagro¿enia epidemicznego albo stanu
epidemii, to ulega on przed³u¿eniu o 6 tygodni od dnia odwo³ania tego stanu.
Walne Zgromadzenie w 2020 r. odby³o siê w 4 czêœciach w terminie od 1 do 4 wrzeœnia.
Czas, jaki zosta³ wybrany, po wakacjach, gdy liczba zachorowañ na Sars-Cov-2 nie by³a du¿a,
by³ optymalny dla zachowania bezpieczeñstwa sanitarnego. Przepisy wówczas obowi¹zuj¹ce pozwala³y na organizowanie zgromadzeñ do 150 osób. Krajowa Rada Spó³dzielcza nie
zabrania³a zwo³ywania zebrañ. Frekwencja na wrzeœniowych zebraniach by³a niska i wynosi³a zaledwie 1,33%. Zale¿a³o nam na zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r. i podziale nadwy¿ki bilansowej, poniewa¿ dokumenty te by³y niezbêdne do okazania przy ubieganiu siê w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
o po¿yczki termomodernizacyjne. Przypomnê, ¿e w tym czasie sk³adaliœmy wniosek o po¿yczkê na termomodernizacjê budynku przy ul. Kozielskiej 49-55. Podzia³ nadwy¿ki bilansowej
pozwoli³ nam na uruchomienie œrodków finansowych przeznaczonych na fundusz remontowy
i utrzymanie nieruchomoœci wg zatwierdzonych uchwa³ Walnego Zgromadzenia.
W tym roku sytuacja przedstawia siê nieco inaczej. Ostatecznie zosta³a przes¹dzona
sprawa terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a w konsekwencji i jego z³o¿enia
do Krajowego Rejestru S¹dowego. Minister finansów wyda³ 28 wrzeœnia 2020 r. rozporz¹dzenie, w którym znajduj¹ siê zapisy, które jednoznacznie rozstrzygaj¹ sprawê terminu
zatwierdzenia sprawozdañ finansowych w spó³dzielniach, ustalaj¹c go na dzieñ odbycia Walnego Zgromadzenia zwo³anego w trybie art. 90 ustawy antykovidowej. Nie wiemy, jak d³ugo
bêdzie obowi¹zywa³ stan zagro¿enia epidemicznego, dlatego trudno jest dzisiaj okreœliæ,
kiedy bêdzie mo¿na zorganizowaæ Walne Zgromadzenie. Zarz¹d i Rada Nadzorcza nie chcieliby podejmowaæ nadmiernego i niepotrzebnego ryzyka o charakterze zdrowotnym tym bardziej, ¿e zagro¿enie zara¿eniem koronawirusem nie mija. Z drugiej strony, na organach
spó³dzielni ci¹¿y obowi¹zek zorganizowania wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Nadzorczej,
poniewa¿ pan Jacek Trochimowicz utraci³ cz³onkostwo w spó³dzielni po sprzeda¿y swojego
mieszkania, a tym samym cz³onkostwo w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza obecnie
dzia³a w sk³adzie szeœcioosobowym, ale ma zdolnoœæ do podejmowania uchwa³. Bêdziemy
obserwowaæ, co dzieje siê w kraju, jednak nie wiadomo, czy w ogóle w tym roku bêdzie
mo¿liwe zorganizowanie Walnego Zgromadzenia.
Prezes Zarz¹du, Ewa Czy¿
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Najpiêkniejszy obraz na œwiecie

,,Zmartwychwstanie”
Piera della Francesca
U schylku pierwszego tysiaclecia dwaj utrudzeni pielgrzymi, Arcanus i Aegidius, powracajacy
z relikwiami Krzyza Swietego i kamieniem z Ziemi Swietej, zatrzymali sie w Toskanii. Od Boga
otrzymali znak, ze w tym miejscu powinni zalozyc miasto. Zaczynaja od zbudowania malej
kaplicy, gdzie skladaja przywiezione relikwie. Miejscowosc nazywaja Borgo del Santo Sepolcro, co oznacza Swiety Grób. Wizerunek Panskiego Grobu umieszczony zostaje takze
w herbie zalozonego miasta.
W polowie XV wieku wraz z rodzacym sie renesansem miasto Sansepolcro rozkwita i sie
bogaci. Rajcy miejscy postanawiaja ozdobic nowy ratusz. W holu budynku chca umiescic
fresk nawiazujacy do korzeni miasta, lokalnych tradycji i religii. Prace zlecaja Pierowi della
Francesca, miejscowemu malarzowi, którego dziela ozdobily najbardziej okazale gmachy
w Sansepolcro oraz wiele palaców w regionie. Piero namalowal obraz pelen ciszy, spokoju
i sily. Dzielo przykuwa uwage, zmuszajac odbiorce do odkrywania znaczen, symboli i tajników
kompozycji.
Nasycony ciemnà, wilgotnà zielenià, melancholijny, toskañski krajobraz u progu
budzàcego siæ dnia. W samym centrum obrazu Chrystus Zmartwychwstaùy z naznaczonà
cierpieniem twarzà. W prawej ræce mocno trzyma proporzec z krzyýem, lewà przytrzymuje
suto marszczonà róýowà tkaninæ odkrywajàcà przebity wùócznià krwawiàcy bok. Lewà nogæ
Chrystus triumfujàco opiera na grobowcu, podkreúlajàc tym gestem zwyciæstwo ýycia nad
úmiercià. Poniýej, przy grobie znajdujà siæ pogràýeni we únie straýnicy. Pierwszy z nich
skrywa znuýonà twarz w dùoniach, drugi úpi oparty o grobowiec z gùowà wspartà na choràgwi
Chrystusa. Legenda mówi, ýe to autoportret malarza. Trzeci ýoùnierz z kopià w ræku i tarczà
równieý pogràýony jest we únie. Wreszcie czwarty straýnik úpi wsparty o leýàcy z boku
kawaùek skaùy symbolizujàcy kamieñ wægielny przywieziony z Ziemi Úwiætej.
Obraz dzieli siæ w poziomie na dwie czæúci – dolna naleýy do martwych, úpiàcych i nieúwiadomych, górna, peùna mocy i siùy – do ýywych. Dzieùo dzieli siæ takýe w pionie. Po stronie
lewej artysta umieúciù stare, wyschniæte drzewa o grubych pniach i straýnika zasùaniajàcego
twarz. Po stronie prawej namalowaù mùode roúliny o wàskich pniach i strzelistych gaùæziach
peùnych liúci. W centrum przedstawionego úwiata znajduje siæ Chrystus.
Na poczàtku lat dwudziestych ubiegùego stulecia Sansepolcro odwiedziù mieszkajàcy
wówczas we Wùoszech brytyjski literat, Aldous Huxley. Wycieczkæ do miasta opisaù w jednym
ze swoich esejów: Maùe miasteczko, otoczone murami, poùoýone w dolinie pomiædzy
wzgórzami; kilka úwietnych renesansowych paùaców z uroczymi, kutymi balustradami na
balkonach; niespecjalnie interesujàcy koúcióù i wreszcie... najpiækniejszy obraz na úwiecie
(fragment eseju A. Huxleya The Best Picture in the World, 1925 r.) Brytyjczyka zachwyciùa
majestatycznoúã dzieùa pozbawiona patosu i teatralnoúci, a takýe intelektualna kompozycja
i symbolika obrazu.
Jak gùosi legenda, fresk przyczyniù siæ do ocalenia miasta podczas II wojny úwiatowej.
W lutym 1944 roku, kiedy alianckie wojska bombardowaùy klasztor na wzgórzu Monte
Cassino, Tony Clarke, angielski oficer dowodzàcy oddziaùem artylerii przypatrywaù siæ bitwie.
Clarke byù czùowiekiem wyksztaùconym, humanistà, miùoúnikiem sztuki i literatury, molem
ksiàýkowym spædzajàcym czas w bibliotekach. Widok murów sùynnego klasztoru,
zniszczonych przez bomby zrobiù na nim wstrzàsajàce wraýenie. Niedùugo potem Clarke
otrzymaù rozkaz zdobycia Sansepolcro, gdzie ukryli siæ niemieccy ýoùnierze. Zaciekùy opór
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Piero della Francesca, Zmartwychwstanie, 1465 r.

hitlerowców sprawiù, ýe dowództwo przysùaùo rozkaz zbombardowania miasteczka. Tony
Clarke przypomniaù sobie niegdyú przeczytany esej o najwspanialszym obrazie úwiata, który
siæ tam znajduje. Oficer podjàù decyzjæ o nie wykonaniu rozkazu, naraýajàc siæ tym samym na
sàd wojenny. Ostatecznie jednak atak okazaù siæ zbyteczny, gdyý Niemcy wycofali siæ z oblæýonego miasta, a wdziæczni za ocalenie mieszkañcy nadali jednej z gùównych ulic imiæ
Tony'ego Clarke'a.
Najpiækniejszy obraz úwiata moýna podziwiaã w miejscowym muzeum.
Przed nami kolejne Úwiæta Wielkanocne w cieniu pandemii. Z tej okazji ýyczæ nam
wszystkim zdrowia oraz wiary, ýe „jeszcze bædzie przepiæknie, jeszcze bædzie normalnie”.
Graýyna Grzesik, RN SMZ
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Wspó³mieszkañcy naszego osiedla

Przedwiosenne „kwiatki”

Kiedy zapytamy, jakie kwiaty zakwitaj¹ co roku najwczeœniej, pewnie us³yszymy, ¿e przebiœniegi czy krokusy. Dzia³kowicze byæ mo¿e wymieni¹ jeszcze ciemierniki. Ale najwczeœniejszym kwiatem na naszym osiedlu mog¹ pochwaliæ siê... leszczyny. Ten okaza³y krzew
wypuszcza charakterystyczne „kocie ogonki” nawet ju¿ w styczniu, w niektóre lata barwi¹c
œnieg swoim ¿ó³tym py³kiem. Nie trzeba o tym mówiæ osobom uczulonym. Niestety, py³ek
orzecha laskowego jest silnym alergenem.
Owe ogonki to kwiaty mêskie. ¯eñskie s¹ bardzo niepozorne i poniewa¿ leszczyna to
roœlina wielopienna, mog¹ one wystêpowaæ lub nie razem, na tym samym krzewie. Widocznie
„moja” leszczyna to ch³opiec, bo pró¿no wypatrywaæ na niej jesieni¹ smacznych orzechów.
Naszym rodzimym gatunkiem jest leszczyna pospolita (Corylus avellana), ale w uprawie
spotyka siê ca³y szereg odmian owocowych i ozdobnych z liœæmi koloru zielonego i czerwonego.
Jaros³aw Misztal
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Przetargi na roboty
remontowe w 2021 r.
W lutym br. Zarz¹d og³osi³ w Nowinach Gliwickich oraz na stronie internetowej spó³dzielni
przetarg na nastêpuj¹ce roboty remontowe do wykonania w 2021 r.:
1. Wymiana poziomów i pionów zimnej i ciep³ej wody wraz z cyrkulacj¹ oraz pionów
kanalizacji w budynkach przy ul. Kozielskiej 45, 47, 57, 59, 63, 65, 67, 69.
2. Wykonanie wewnêtrznej instalacji p.po¿. wraz z zestawami hydroforowymi i zbiornikami otwartymi na wodê w budynku przy ul. Kozielskiej 57-59.
3. Remont po³aci dachowej w technologii hydronylonu na budynkach przy ul. Kozielskiej
49-51, 53-55, 63, ul. J. Ordona 1-3, 13-15.
4. Koszenie trawy i przycinanie ¿ywop³otów na terenie osiedla.
Materia³y przetargowe zawieraj¹ce m.in. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia
wykupi³o 12 firm. Oferty z³o¿y³o ³¹cznie 11 firm, w tym na wymianê instalacji cztery firmy, na
wykonanie instalacji p.po¿. trzy firmy, na wykonanie remontów dachu konsorcjum dwóch firm
i podobnie na koszenie trawy – dwie firmy. Otwarcie kopert z ofertami odby³o siê w dniu
24.02.2021 r. Komisja przetargowa powo³ana przez Zarz¹d rozpatrzy³a z³o¿one oferty i zakwalifikowa³a do robót wybrane firmy.
Roboty instalacyjne bêd¹ realizowaæ trzy firmy ze wzglêdu na to, ¿e ¿adna z firm nie
chcia³a podj¹æ siê wykonania wymiany wszystkich 19 pionów w 8 klatkach. Najni¿sz¹ cenê
zaoferowa³a firma P.U.H. Kar-Dar sp. z o.o. i wykona 9. pionów. Pozosta³e wymiany wykonaj¹
firmy: Spó³dzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” i Zak³ad Instalatorstwa Sanitarnego,
Gazowego i c.o. Zdzis³awa M³ynarskiego. Zaoferowane ceny w przetargu s¹ du¿o wy¿sze ni¿
zaplanowano, dlatego te¿, aby zrealizowaæ to zadanie, Rada Nadzorcza postanowi³a przekazaæ na ten cel czêœæ nadwy¿ki zgromadzonej na funduszu remontów w ubieg³ych latach.
Roboty polegaj¹ce na monta¿u pionów p.po¿. oraz zestawu hydroforowego ze
zbiornikami realizowaæ bêdzie firma P.U.H. Kar-Dar sp. z o.o. Na powy¿sze roboty udzieli³a 5letniej gwarancji.
Remonty dachów wykona konsorcjum firm MR Construction sp. z o.o. i Prof-Tech sp.
z o.o. Przeprowadzono z wykonawc¹ negocjacje i obni¿ono wskaŸniki przyjête do wyceny
robót: koszty poœrednie o 4% i zysk o 6,5% oraz zwiêkszono gwarancje z 2 do 5 lat.
Przetarg na koszenie trawy wygra³a firma Renoma. Spó³dzielnia ma w planie wykonaæ
czterokrotne koszenie trawy na osiedlu.
Ponadto Zarz¹d w powy¿szym og³oszeniu poprosi³ o zg³aszanie ofert na badanie
szczelnoœci instalacji gazu i kontrolê dro¿noœci kominów wentylacyjnych. Oferty z³o¿y³y cztery
firmy. Wybrano firmy, które zaoferowa³y najni¿sz¹ cenê: Us³ugi Kominiarskie Justyna FilipFerdin i P.U.H „TechArt” Piotr Szo³tysik.
Prezes Zarz¹du, Ewa Czy¿

Bestcar
skup
samochodów
Tel. 660 476 276
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Segreguj odpady
Choæ od wprowadzenia tzw. „Ustawy œmieciowej” minê³o ju¿ ³adnych kilka lat, to jednak w dalszym ci¹gu z segregacj¹ œmieci mamy problemy. Zastanawiamy siê, czy kartonik po mleku to
papier, czy jednak plastik? Puszkê po psim czy kocim jedzeniu mamy wrzuciæ do plastików,
czy mo¿e do odpadów zmieszanych?
Z podpowiedzi¹ spieszy nam nowa, ulepszona strona: www.segreguj.gliwice.eu, gdzie
znajdziemy „Wyszukiwarkê odpadów”, która powinna rozwiaæ wszelkie nasze w¹tpliwoœci
i odpowiedzieæ na pytanie, do jakich pojemników mamy wrzucaæ ró¿ne odpady. Strona jest
jasno i przejrzyœcie zaprojektowana, aby ka¿dy z nas móg³ siê po niej z ³atwoœci¹ poruszaæ
i uzyskaæ rzetelne odpowiedzi. W³aœciwa segregacja odpadów i surowców przyczynia siê do
mniejszego zu¿ycia zasobów naturalnych, co niew¹tpliwie przynosi korzyœci œrodowisku.
Postaraliœmy siê równie¿, aby na naszym osiedlu pojawi³y siê ³adne czerwone pojemniki
na „elektro-œmieci”. Bez problemu mo¿na wrzucaæ do nich baterie lub ma³y sprzêt
gospodarstwa domowego. Nawet ma³a, wyeksploatowana drukarka znajdzie tam swoje
miejsce.
W ubieg³ym roku na terenie spó³dzielni zaczêto budowê
dodatkowych boksów œmietnikowych z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe. Niestety, jak to bywa z takimi inwestycjami,
czêœci mieszkañcom wydaje siê, ¿e wybudowaliœmy zadaszone
miejsce parkingowe, czy te¿ sk³adowisko wszystkiego, czego nie
nale¿y wrzucaæ do w³aœciwego pojemnika. Mimo oznakowania na
tablicach zamontowanych na ka¿dym z boksów, l¹duj¹ tam opony, drzwi czy gruz!
Drodzy Mieszkañcy! To nie jest miejsce do wyrzucania
tych odpadów. Mamy piêkne osiedle, sami Pañstwo dbacie o jego estetykê. Podpowiadacie te¿ czêsto, co mo¿na jeszcze zrobiæ,
aby na osiedlu by³o ³adniej. Dlatego prosimy, zadbajcie równie¿
o porz¹dek w œmietniku.
Pozostawiane przez mieszkañców odpady poremontowe (brodziki, wanny, ubikacje, panele,
drzwi, oœcie¿nice metalowe) lub
wspomniane opony, wielkie kartony, a nawet farby musimy potem
w³asnymi si³ami przewieŸæ do utylizacji! S¹ to dodatkowe, niema³e
koszty, które w ostatecznoœci ponios¹ wszyscy mieszkañcy osiedla w formie zwiêkszonych op³at
eksploatacyjnych. Nale¿y przypomnieæ, ¿e jesteœmy jednym z nielicznych osiedli, gdzie op³ata eksna jest stosunkowo niska i szkoda by³oby niepotrzebnie j¹ zwiêkszaæ. Dlatego dbajmy
razem o nasze otoczenie, bo segregacja nie jest trudna.
Przypominamy równie¿, ¿e miejsce przed wiatami œmietnikowymi nie jest miejscem
parkingowym.
Agnieszka Cieœlar, Administrator
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Si³ownia terenowa

Od wielu lat naszym zamiarem by³o stworzenie na osiedlu ma³ej, terenowej si³owni.
Pocz¹tkowo mieliœmy nadziejê, ¿e nie bêdziemy musieli anga¿owaæ w to przedsiêwziêcie
w³asnych œrodków i uda nam siê pozyskaæ na ten cel œrodki z bud¿etu obywatelskiego miasta
Gliwice. Niestety nie uda³o nam siê tego zrealizowaæ w taki sposób, gdy¿ mieszkañcy g³osowali na inne, bardziej potrzebne zadania w dzielnicy. Obecnie przepisy nie pozwalaj¹ ju¿ na
inwestowanie œrodków miejskich w roboty wykonywane na terenach prywatnych i spó³dzielczych. Wziêliœmy wiêc sprawê we w³asne rêce.
W zesz³ym roku zaplanowaliœmy wykonanie z w³asnych œrodków finansowych si³owni
osiedlowej. Usytuowaliœmy j¹ w centralnej czêœci osiedla, obok nowego boiska i placu zabaw.
Zleciliœmy wykonanie projektu si³owni wraz z nasadzeniami zieleni i zg³osiliœmy roboty do
Wydzia³u Architektury w Urzêdzie Miejskim w Gliwicach. Po przyst¹pieniu do robót w pierwszym etapie zosta³o zlikwidowane niewykorzystywane, asfaltowe boisko do tenisa. Firma
wykona³a w nowych œladach wybrukowane œcie¿ki. Przy œcie¿kach powsta³y obszary
wysypane ¿wirem, na których zostan¹ zamontowane urz¹dzenia do treningu. Jesieni¹
ubieg³ego roku zadbaliœmy o zieleñ i dosadziliœmy drzewa uzyskane za darmo od wykonawcy
pawilonu Biedronka przy ul. Kozielskiej. Wykonawca ten by³ zobowi¹zany do dokonania
nasadzeñ zastêpczych w zamian za wyciêcie drzew przy realizacji inwestycji.
W tym roku ostatecznie zakoñczymy prace. Zleciliœmy specjalistycznej firmie
posadowienie do po³owy kwietnia urz¹dzeñ treningowych. Ustawimy tam równie¿ dodatkowo
³awki i obsadzimy teren kwitn¹cymi roœlinami. Mamy nadziejê, ¿e mieszkañcy osiedla bêd¹
zadowoleni z si³owni i nowego zagospodarowania rekreacyjnego terenu.
Zarz¹d

SDS CAMP
WYPO¯YCZALNIA PRZYCZEP
CAMPINGOWYCH NA
NASZYM OSIEDLU
TELEFON
739 169 899
HOTELE W LECIE MOG¥ BYÆ
ZAMKNIÊTE
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Warsztaty kreatywne

W ramach zadania dofinansowanego z Gliwickiego Bud¿etu Obywatelskiego '21 Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju M³odzie¿y przeprowadzi cykl 15 warsztatów
kreatywnych dla dzieci i doros³ych, mieszkañców Dzielnicy Wojska Polskiego. Spotkania
bêd¹ odbywa³y siê w soboty, dwa razy w miesi¹cu do koñca roku. Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce terminów i miejsca realizacji projektu znajd¹ Pañstwo na stronie Stowarzyszenia
www.halogen.org.pl oraz na plakatach reklamowych. Tematyka zajêæ to m.in.:
?
decoupage (sztuka stylizacji i dekorowania ró¿nych przedmiotów),

?
warsztaty florystyczne,
?
scrapbooking (tworzenie i dekorowanie albumów ze zdjêciami i pami¹tkami rodzinnymi),
?
beading (tworzenie haftów koralikowych i bi¿uterii),
?
warsztaty z woskiem (œwieczki, zawieszki, woskowijki),
?
warsztaty z baz¹ glicerynow¹ (myde³ka),
?
warsztaty szycia filcu (maskotki, dekoracje, bi¿uteria),
?
warsztaty ze sznurkiem (szyde³kowanie, makrama),
?
warsztaty dioramy (tworzenie obrazów w g³êbokim obramowaniu daj¹ce wra¿enie g³êbi).

Gra¿yna Grzesik, RN SMZ
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Wybieg dla psów

W tym roku powstanie na osiedlu wybieg dla naszych czworono¿nych przyjació³. Na wybieg
wyznaczono teren miêdzy pawilonem „Biedronka” a ul. Gen. Andersa. Na ogrodzonym placu
postawimy ³aweczki, kosze na psie odchody i urz¹dzenie do æwiczeñ dla psów. Planujemy, ¿e
powierzchnia wybiegu bêdzie wynosiæ oko³o 160 m kw. Uwa¿amy, ¿e jest to œwietne rozwi¹zanie zarówno dla czworonogów, jak i ich w³aœcicieli. Na wydzielonej czêœci trawnika pies
mo¿e swobodnie hasaæ bez smyczy, a w³aœciciel mo¿e byæ spokojny, ¿e jego podopieczny ma
zapewnion¹ aktywnoœæ fizyczn¹ i towarzystwo innych psów.
Wybieg dla psów to jedyne miejsce, gdzie bez ryzyka i konsekwencji mo¿na puœciæ psa
bez smyczy i kagañca. W miejscach publicznych, jak parki czy ulice, w³aœciciel ma obowi¹zek
trzymaæ pupila na smyczy, a w przypadku, gdy pies zaliczany jest do ras niebezpiecznych,
musi za³o¿yæ mu tak¿e kaganiec.
Wybieg objêty bêdzie ca³orocznym utrzymaniem w zakresie czystoœci. Jednak w³aœciciele czworonogów powinni pamiêtaæ, ¿e wybieg nie jest psi¹ toalet¹. Tam równie¿ nale¿y
sprz¹taæ nieczystoœci po swoich pupilach.
Zarz¹d

Og³oszenie Zarz¹du
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Zachodnia” w Gliwicach posiada w swych zasobach do
wynajêcia:
1. Lokal u¿ytkowy o pow. 54,15 m2 – wy¿szy parter ( budynek przy ul. Kozielskiej 89).
Op³ata za najem lokalu – do negocjacji.
2. Lokal u¿ytkowy o pow. 77,06 m2 – budynek przy ul. Kozielskiej 85a.
Op³ata za najem lokalu – do negocjacji.
Oferty mo¿na sk³adaæ w siedzibie SM „Zachodnia” przy ul. Gen. Andersa 58 w Gliwicach lub drog¹ mailow¹: kontakt@smzachodnia.pl
Szczegó³owe informacje dostêpne pod nr tel. 32 238 39 23.
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Nowe zasady udzielania
dofinansowania ze œrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej

Wielokrotnie na ³amach naszego Informatora oraz podczas Walnych Zgromadzeñ informowa³am mieszkañców o zasadach obowi¹zuj¹cych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej dotycz¹cych dofinansowania robót termomodernizacyjnych. Od 2000 r. zasady te kilkakrotnie ulega³y zmianie w zakresie przedstawiania
niezbêdnych dokumentów do udzielania po¿yczki i jej umorzenia, czasu na jaki zawierana
by³a umowa po¿yczkowa oraz wartoœci umorzenia. Podstawow¹ zasad¹ wystêpowania do
WFOŒ i GW o umorzenie czêœci po¿yczki by³a terminowa sp³ata 50% wykorzystanej po¿yczki. Gdy rozpoczynaliœmy nasz¹ inwestycjê termomodernizacyjn¹, umorzenia by³y w wysokoœci 40%, nastêpnie spad³y do 35%, a od 1 stycznia 2021 r. wynosz¹ jedynie 30%, przy czym
ustalone zasady obowi¹zuj¹ na czas wystêpowania o umorzenie, a nie zaci¹gania po¿yczki.
Zarz¹d Spó³dzielni podpisywa³ umowy po¿yczkowe na jak najkrótszy okres, który wynosi³ na
przestrzeni ostatnich lat od 2 do 4 lat. Motywacj¹ by³o to, aby odsetki od po¿yczki by³y jak
najmniejsze i umorzenie mo¿na by³o jak najszybciej uzyskaæ. Od 1 stycznia 2021 r. WFOŒ
i GW wprowadzi³ dla po¿yczkobiorców dodatkowo bardzo niekorzystn¹ zmianê polegaj¹ca na
tym, ¿e o czêœciowe umorzenie po¿yczek mo¿na wyst¹piæ dopiero, gdy up³ynie 5-letni okres
trwa³oœci dofinansowanego zadania. Po¿yczka, która by³a zaci¹gana w 2019 r. i wed³ug starych zasad mia³a byæ umorzona w listopadzie 2021 r., bêdzie mog³a byæ czêœciowo umorzona
dopiero po 31 sierpnia 2024 r., a wartoœæ umorzenia bêdzie ustalona wg obowi¹zuj¹cych
wówczas przepisów. Problem polega na tym, ¿e czas, na jaki zawierana by³a po¿yczka,
wynosi³ 4 lata, wiêc gdyby nic nie robiæ do tego czasu, ca³a po¿yczka zosta³aby sp³acona.
Zarz¹d natychmiast po opublikowaniu tych przepisów zwróci³ siê do Funduszu o aneksowanie po¿yczek i wyd³u¿enie czasu sp³aty po¿yczek 4-letnich do 8 lat lub wstrzymania p³atnoœci ostatnich rat. Na razie Fundusz jeszcze nie podj¹³ decyzji.
Opisana sytuacja zmusi³a organa spó³dzielni do ponownej analizy kosztowej i rzeczowej
planowanych na przysz³e lata robót proekologicznych. Wykorzystuj¹c umorzenia, chcieliœmy
wykonaæ ocieplenie budynku administracyjnego oraz instalacje fotowoltaiczne na budynku
administracyjnym i budynkach mieszkalnych. Liczyliœmy, ¿e dziêki umorzeniom po¿yczek ju¿
w 2022 r. bêdziemy dysponowaæ kwot¹ 501.146 z³, w 2023 r. kwot¹ 547.792 z³, a w 2024 r. ok.
380.000 z³. Niestety, ze wzglêdu na zmianê warunków Funduszu terminy te zosta³y
przesuniête na lata 2024 do 2026. W tym roku wykonamy termomodernizacjê budynku
administracyjnego i pilota¿owo monta¿ ogniw fotowoltaicznych na budynku przy ul. Kozielskiej 75-77 z w³asnych œrodków. Rada Nadzorcza przeanalizuje zakres prac na lata
nastêpne.
Prezes Zarz¹du, Ewa Czy¿
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