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Dzięki wsparciu WBO 2018

Nasze osiedla coraz piękniejsze
Poprzednie lata pokazały, że zaangażowanie
obywatelskie jest coraz większe, a Państwo oczekujecie, aby miasto inwestowało w osiedla, na których mieszkacie, poprawiając estetykę, budując infrastrukturę oraz dbając o bezpieczeństwo.
Dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu podczas
głosowania na projekty WBO już dzisiaj możemy podziwiać kolejne dwa zrealizowane projekty w obrębie
osiedla Kosmonautów, a mianowicie:
1. Inwestycja pod nazwą Polana integracyjna na
Gądowie Małym zlokalizowana przy ul. Drzewieckiego i Bulwarze Ikara. W ramach tego zadania mieszkańcy osiedla zyskali zupełnie nowe ścieżki rowerowe
i alejki parkowe łączące ulicę Drzewieckiego z Bulwarem Ikara, nowoczesne oświetlenie ledowe, ławeczki
parkowe, leżaki, stoły z krzesłami, a nawet miejsce do
grillowania. Ponadto wybudowana została piękna pergola, która z biegiem czasu opleciona zostanie pnącą
się roślinnością i stanowić będzie urokliwą strefę relaksu. Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi jeszcze
intensywne prace nasadzeniowe nowego drzewostanu
wzdłuż ciągów komunikacyjnych i w okolicach pergoli.
W ramach tej inwestycji Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST podjął działania mające na celu przedłużenie ciągów pieszo-rowerowych na terenach
wspólnych SM PIAST. W związku z tym powstała inwestycja będzie łączyć się z ciągami komunikacyjnymi należącymi do Spółdzielni. Tym samym będzie kompletna, a jednocześnie przygotowana pod kolejne zadania
mające na celu poprawę estetyki, komfortu i bezpieczeństwa osiedla.
2. Kolejnym zakończonym już projektem jest Zielona strefa relaksu wraz z miejscami postojowymi
zlokalizowana pomiędzy siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST a Przychodnią Kosmonautów. W ramach zadania zostały zlikwidowane zniszczone schody
i utworzone nowe łagodne ciągi piesze. Utwardzono
teren nawierzchnią parkową oraz zainstalowano nowe
urządzenia zabawowe: zadaszoną piaskownicę oraz
zjeżdżalnię wraz z bezpieczną nawierzchnią. Ponadto
ustawiono nowe ławki parkowe, wbudowano niewielką pergolę nad wejściem do „kieszonkowego parku”
oraz utwardzono kilka miejsc parkingowych. Prace

Polana integracyjna na Gądowie Małym

prowadzone były w ramach WBO 2017, w realizację
których ponownie włączyła się Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST, w celu uzyskania kompletnego kształtu
remontowanego parku.
W ramach tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – WBO 2018 dzięki Państwa
zaangażowaniu w obrębie Osiedla Kosmonautów zostanie zrealizowany kolejny projekt pn. Sportowo na
Szybowcowej i Zabawnie na Hynka.
Jest to rozbudowa oraz połączenie placów zabaw
powstałych w ramach WBO 2015 (projekt nr 787)
i WBO 2016 (projekt nr 788) o elementy siłowni terenowej, stoliki do gry w szachy, alejki żwirowe, zestawy
linowe wraz z obsadzeniem terenu krzewami ozdobnymi.
Dla wzbogacenia oferty wypoczynku dla mieszkań-

ców Gądowa Małego w ramach wygranego projektu,
wzdłuż istniejącej alejki w parku przy ul. Hynka zaproponowano montaż pergoli lub trejażu stalowo-drewnianego, które byłyby obsadzone roślinami pnącymi.
***
Jak widać, tego typu inwestycje niewątpliwie podnoszą atrakcyjność infrastruktury naszego osiedla, poprawiają estetykę oraz zbliżą do siebie mieszkańców,
zwiększając tym samym poczucie bezpieczeństwa na
osiedlu. Przestrzenie o podobnym charakterze pozwolą łatwiej nawiązać kontakt z sąsiadami, zmniejszy się
poczucie anonimowości, a mieszkańcy chętniej będą
chcieli utożsamiać się z miejscem zamieszkania.
Zachęcamy do aktywnego udziału w kolejnych
edycjach WBO.

Z okazji Nowego Roku 2019
pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Oby ten czas okazał się dla Was spokojny i szczodry.
Do Siego Roku!
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST
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Satysfakcja
w życiu
osób
starszych

Zadowolenie czy też satysfakcja z życia często określane jest osobistym poczuciem szczęścia. Poczucie
szczęścia jest natomiast tym, czego każdy pragnie i co
sprawia, że łatwiej radzimy sobie z problemami, jesteśmy bardziej otwarci, lepiej funkcjonujemy w relacjach
z innymi ludźmi.
Starzenie się w psychologii bywa nazywane okresem strat. Straty są bowiem coraz bardziej widoczne,
dotyczą zdrowia, witalności, urody, atrakcyjności fizycznej, osób najbliższych, pozycji i prestiżu społecznego. Śmierć w życiu osoby starszej staje się zjawiskiem
częstym i wszechobecnym. Umierają członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi i pojawia się widmo nadchodzącej własnej śmierci. To wszystko wywiera negatywny wpływ na świadomość i funkcjonowanie osób
starszych. Stratą jest również zakończenie etapu aktywności zawodowej, czyli przejście na emeryturę. Jest to
często czynnik stresogenny, prowadzący do utraty prestiżu zawodowego, związany z obniżeniem się statusu
materialnego i społecznego emeryta.
W okresie starości dokonuje się również podsumowania własnej drogi życiowej, czyli tzw. bilansu życiowych dokonań i strat pod kątem odniesionych sukcesów, spełnionych oczekiwań i nadziei, ale także wielu
rozczarowań, porażek, utraconych szans.
Z pewnością jest wiele czynników, które wpływają na poziom zadowolenia z życia osób w podeszłym
wieku. Wśród nich można wymienić takie jak: kondycja
zdrowotna, tutaj poziom sprawności fizycznej, choroby
cywilizacyjne, zwłaszcza układu krążenia, schorzenia
nowotworowe oraz depresja. Znaczenie ma również
obniżenie się statusu materialnego, często związane
z przejściem na emeryturę.
O poczuciu szczęścia decyduje też jakość relacji, jakie panują w rodzinie osoby starszej: relacje z partnerem życiowym, stosunki na linii rodzice – dzieci. Zarówno złe stosunki z dziećmi, jak i brak dzieci powoduje
niższe poczucie zadowolenia z życia. Wpływ na to ma
również doświadczanie bliskości lub poczucia osamotnienia.
Bardzo ważnym wyznacznikiem poczucia szczęścia
jest aktywność życiowa. Wraz z przejściem na emeryturę w życie osoby starszej może wkraść się nuda, pustka
i zniechęcenie czy brak sensu życia. Aktywność nadaje życiu sens, czyni je ciekawszym i wartościowszym.
Sprzyja także nawiązywaniu i podtrzymywaniu znajomości, zmniejszając poczucie pustki, osamotnienia
i izolacji.
Dlatego w trosce o jakość życia tak ważne jest, by
stale rozwijać się na różnych płaszczyznach. Być otwartym na poznanie i doświadczenie, uczyć się nowych
rzeczy, co przeciwdziała zagubieniu i bezradności.
Istotną rolę odgrywają tutaj Uniwersytety Trzeciego
Wieku, Kluby Seniora czy indywidualne uczestnictwo
we wszelkiego rodzaju zajęciach i grupach psychoedukacyjnych, terapeutycznych, rozwojowych. Coraz
większe znaczenie nadaje się również psychoterapii indywidualnej osób starszych, która pozwala przyjrzeć się
problemom, konfliktom wewnętrznym czy też zaakceptować nadchodzące zmiany.
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W Klubie Kosmos
tłoczno i wesoło

W ostatnich miesiącach spotykaliśmy się w Klubie
Kosmos zarówno na wielu różnych imprezach cyklicznych, jak i okolicznościowych. Na stałe wpisały się w
nasz grafik wieczorki taneczne, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
W listopadzie zaprosiliśmy mieszkańców naszego
osiedla na wieczorek patriotyczny i spotkanie z autorem książki „Miłość Ojczyzny”. Spotkanie z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości uświetnił swoim
występem nasz chór, który wykonał znane i lubiane
pieśni patriotyczne.
30 listopada nasi mieszkańcy bawili się do północy
na andrzejkach. Pomimo tłumów na parkiecie, wszyscy dziękowali za udany wieczór.
Tradycją stały się również spotkania dzieci ze Świętym Mikołajem, który zawsze z uśmiechem i workiem
pełnym prezentów czeka na najmłodszych mieszkańców naszego osiedla. 8 grudnia ponad 180 dzieci przyszło do Klubu Kosmos na spotkanie z Mikołajem.
Przygotowaliśmy również specjalne stanowiska
do ozdabiania pierników. W tym roku zorganizowaliśmy wspólnie z biblioteką na Bulwarze Ikara rodzinne
warsztaty świąteczne. Wzięły w nich udział całe rodziny, przygotowując pod okiem fachowców bombki,
kartki świąteczne i ozdoby choinkowe.
Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu. Razem z chórem
„Ikar” śpiewaliśmy kolędy i pieśni świąteczne.
W sylwestrowy wieczór już po raz trzeci tanecznym
krokiem i z najlepszymi życzeniami powitamy w Klubie
Kosmos Nowy 2019 rok. Ponad stu mieszkańców naszego osiedla będzie razem spędzało sylwestra. Z góry
przepraszamy tych z Państwa, którzy oczekują na liście
rezerwowej, ale nie mamy możliwości zaprosić wszystkich chętnych z uwagi na brak miejsca.
Bardzo cieszy nas to ogromne zainteresowanie
działalnością społeczno-kulturalną, potrzebą integracji
i chęcią wspólnego spędzania czasu.

Spotkanie z Mikołajem

Wspólne kolędowanie

Czemu służy opłata za mienie Spółdzielni?
Ustalana co roku wysokość opłaty za mienie Spółdzielni (obecnie w wysokości 0,18 zł/m2 powierzchni
użytkowej) ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na remonty lokali będących własnością Spółdzielni, które nie są tymczasowo najmowane, a do ich utrzymania niezbędne są środki finansowe. Służy opłacie za
wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością
spółdzielców, zabezpiecza koszty utwardzenia nawierzchni na terenach wspólnych (służą one poprawie
komfortu dla pozostawiania pojazdów, poruszania się i
poprawie estetyki części wspólnej będącej częścią Spół-

dzielni, a głosy Państwa świadczą że kierunek tych inwestycji jest wskazany i słuszny), dokończenie inwestycji infrastrukturalnych zapoczątkowanych przez gminę
(z których Państwo już korzystają na terenach miejskich)
a konieczne jest ich uzupełnienie na terenie Spółdzielni (niedokończone ciągi pieszo-rowerowe, patrz art.
o Wrocławskim Budżecie Obywatelskim, których kontynuacja niebawem nastąpi).
Ze środków tych finansowane jest również oświetlenie części wspólnych będących własnością Spółdzielni, co służy poprawie bezpieczeństwa na osiedlu.
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Media
w naszej Spółdzielni
Jak zwykle z końcem każdego roku zastanawiamy się, ile będziemy musieli zapłacić za tzw. media
w przyszłym roku. Chodzi tu przede wszystkim o wodę
i ścieki, ciepło, gaz oraz energię elektryczną. Niestety,
koszty mediów są poważnym obciążeniem budżetów
rodzinnych i nie zanosi się na to, żeby były one niższe,
a wręcz przeciwnie. W skali naszej Spółdzielni roczny
koszt wymienionych mediów to ok. 22 mln zł – w tym
największy udział mają koszty energii cieplnej, na poziomie 15 mln zł.
Często spotykamy się ze stwierdzeniami, że koszty te są nieporównywalnie wyższe niż w innych spółdzielniach na terenie Wrocławia – co oczywiście jest
nieprawdą i to z różnych powodów. Takie opinie mogą
świadczyć jedynie o konfabulacji ich autorów lub celowym wprowadzaniu w błąd innych mieszkańców.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że spółdzielnie
na terenie Wrocławia mają w większości tych samych
dostawców ciepła i wody oraz tych samych dystrybutorów energii elektrycznej i gazu, co oznacza, że mają
takie same ceny bez możliwości ich negocjacji. Jedynie w przypadku zakupu prądu i gazu można wybrać
sprzedawcę, ale nie dystrybutora. Dlatego poniżej postaramy się w skrócie przybliżyć Państwu problematykę związaną z zakupem mediów.
Woda i ścieki
Dostawcą wody i odbiorcą ścieków jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we
Wrocławiu, które rozlicza się z odbiorcami wody na
podstawie cen taryfowych oraz wskazań wodomierzy
głównych, na przyłączach do budynków. Taryfa zatwierdzana jest przez Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Obecnie obowiązującą taryfę dla MPWiK S.A. zatwierdzono 11 maja
2018 r. i ma ona obowiązywać przez najbliższe trzy
lata. Biorąc pod uwagę, że są to ceny taryfowe – nie
podlegają one indywidualnej negocjacji, czyli są jednakowe dla wszystkich odbiorców na terenie Wrocławia.
W takim przypadku o wysokości kosztów w danej nieruchomości decyduje jedynie wskazanie wodomierza
głównego, czyli rzeczywisty pobór wody przez mieszkańców, na który Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu.
Rola Spółdzielni ogranicza się do ewidencjonowania
i rozliczania tych kosztów oraz do działań mających
na celu indywidualne opomiarowanie poszczególnych
lokali, a tym samym zminimalizowanie różnicy bilansowej, występującej w budynkach wielolokalowych. Dlatego montaż wodomierzy z odczytem radiowym był
i jest sposobem minimalizacji różnic bilansowych.
Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dzięki
nakładkom radiowym na wodomierzach uzyskuje się
nie tylko informację o wielkości poboru wody, ale również o tzw. przepływach wstecznych, które występują
na ciepłej wodzie i polegają na wtłaczaniu zimnej wody
do instalacji wody ciepłej poprzez kiepskiej jakości armaturę (przeważnie baterie z głowicą mieszkową).
Zjawisko to spowodowane jest różnicą ciśnień pomiędzy instalacjami zimnej i ciepłej wody. Ciśnienie ciepłej
wody jest przeważnie niższe niż wody zimnej i dlatego
następuje wtłaczanie zimnej wody poprzez wodomierz
ciepłej wody do układu cyrkulacyjnego, co powoduje
cofanie się wodomierza. Dodatkowo takie zjawisko powoduje znaczne obniżenie temperatury ciepłej wody
u odbiorców na wyższych piętrach i straty ciepła do
podgrzewania wody.
Uzyskując taką informację, Spółdzielnia może przeciwdziałać takiemu zjawisku i montuje zawory zwrotne.
Ciepło
Wytwórcą energii cieplnej jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., a dostawcą
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Oba podmioty
realizują sprzedaż na podstawie taryf zatwierdzanych
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 13 grudnia
zostały zatwierdzone taryfy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r. Podobnie, jak w przypadku

innych taryf, zatwierdzanych urzędowo, ceny nie są
negocjowalne i obowiązują wszystkich odbiorców na
terenie Wrocławia. Obecnie zatwierdzone ceny taryfowe praktycznie nie spowodują wzrostu kosztów zakupu energii cieplnej w roku 2019 w stosunku do roku
2018, ale pod warunkiem porównywalnego poboru
ciepła w GJ, co jak w innych przypadkach zależne jest
głównie od mieszkańców, ale również od warunków
pogodowych. Niestety, w ostatnich latach mamy do
czynienia z tzw. ciepłymi zimami, które nie eliminują
konieczności podaży ciepła do budynków, ale paradoksalnie powodują wzrost zużycia ciepła. Powodem
jest pozostawianie uchylonych lub nawet otwartych
okien i wypuszczanie poprzez te okna znacznych ilości
ciepła, co rejestruje ciepłomierz w węźle cieplnym.
Takie zachowania niweczą starania Spółdzielni
o obniżenie kosztów ciepła poprzez termomodernizację budynków, wymianę układów cyrkulacji ciepłej
wody itp. i jak zwykle wina wzrostów kosztów jest
„zasługą” Spółdzielni, a nie użytkowników budynku
(mieszkań).

Jak w innych przypadkach, wokół zakupu ciepła pojawia się szereg demagogicznych stwierdzeń. Przewodnim motywem jest, że Spółdzielnia zamawia zbyt dużo
ciepła, którego budynek nie wykorzystuje, a za które
należało zapłacić. Takie stwierdzenia świadczą jedynie
o braku jakiejkolwiek wiedzy na temat składowych (pozycji) sprzedaży ciepła. Na całkowite koszty zakupu ciepła składają się koszty stałe (za tzw. moc zamówioną)
i koszty zmienne związane bezpośrednio ze wskazaniami ciepłomierza (licznika). To, niestety, ta nieszczęsna nazwa mocy, jako zamówiona jest źródłem nieporozumień i pretekstem do ataku. Moc ta jest jednym
ze składników taryfy i służy do określenia przepływu,
który zapewni dostateczną podaż nośnika ciepła do
budynku. Nikt jej nie określa (zamawia) corocznie, ponieważ jest to wielkość wynikająca ze strat cieplnych
budynku i zmieniana jest jedynie po ograniczeniu tych
strat, np. po dociepleniu budynku i pozostaje niezmienna.
Następnym mitem jest opinia, że tzw. pogodynka (standardowa automatyka pogodowa) zaoszczędzi ciepło bez względu na zachowania mieszkańców.
Pogodynka rzeczywiście ma za zadanie ograniczenie
podaży ciepła, ale powyżej zadanej temperatury zewnętrznej, nie ograniczy strat ciepła wypuszczanego
przez okna. Najprościej mówiąc, jej zadanie ogranicza się do włącz/wyłącz układ centralnego ogrzewania przy temperaturze progowej np. +14°C. Obecnie
stosowane są bardziej zaawansowane systemy sterowania pogodowego, które rzeczywiście mogą zaoszczędzić znaczne ilości ciepła poprzez ograniczenie jego
podaży, jeżeli warunki w lokalach tego nie wymagają,
ale takie rozwiązania są negowane przez niektórych
mieszkańców, nawet z Rad Nieruchomości.
Gaz
Gaz jest jednym z mediów, gdzie możemy wybrać
sprzedawcę, ale jesteśmy skazani na dystrybutora
(PGNiG), obsługującego dany obszar, którego ceny
są zatwierdzane przez Prezesa URE w formie taryf.
Ostatnio ceny gazu w Polsce zmieniają się bardzo dynamicznie, co powoduje, że trudno wybrać moment

zmiany sprzedawcy, który kupuje wolumen gazu na
Towarowej Giełdzie Energii po danej cenie. Gaz na rok
2018 można było kupić po 8,450 gr/kWh, a obecnie
cena 11,573 gr/kWh okazała się jedną z najniżej zaoferowanych. Dlatego po dwóch latach niższych kosztów
zakupu gazu ponownie koszty osiągną poziom porównywalny z rokiem 2015, czyli ok. 1 mln zł.
Jak wspomnieliśmy powyżej, cena dystrybucji gazu
jest nam narzucana i jest jednakowa dla odbiorców
we Wrocławiu. Dlatego kosztów dystrybucji i samego
podmiotu świadczącego usługę nie możemy wybrać.
Na szczęście wahania cen dystrybucji gazu, w odróżnieniu do sprzedaży nie są częste i znaczne. Niestety,
medialna wrzawa o dywersyfikacji dostaw gazu nie
przełożyła się na stabilizację lub obniżkę cen, a wręcz
przeciwnie – na znaczny wzrost w trakcie roku 2018.
Ponadto należy dodać, że gazomierze nadal mierzą
ilość gazu w m3, ale są one przeliczane poprzez współczynnik tzw. konwersji na kWh, która jest jednostką
do rozliczeń.
Energia elektryczna
Prąd jest kolejnym medium, gdzie możemy wybrać
sprzedawcę, ale jak w przypadku gazu, jesteśmy skazani na dystrybutora (TAURON), którego ceny są również
zatwierdzane przez Prezesa URE w formie taryf. Rynek
energii elektrycznej funkcjonuje analogicznie do rynku gazu i podobnie w roku 2018 odnotowano znaczny wzrost cen. Ceny na giełdzie pomiędzy listopadem
2016 a listopadem 2018 wzrosły ok. 70% i nie ma to
związku z zapowiadaną, a wstrzymaną podwyżką cen
energii od stycznia 2019 r. Obecnie zaoferowane ceny
sprzedaży spowodują, że koszty energii elektrycznej
w roku 2019 będą porównywalne lub nawet nieznacznie wyższe niż w roku 2015. Ostateczny wynik będzie
jednak zależny od rzeczywistego poboru prądu w roku
2019.
O dynamice wzrostu cen może świadczyć poniższe
zestawienie tzw. średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłaszanych kwartalnie przez Prezesa URE.
Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
na rynku konkurencyjnym
Ceny w zł/MWh
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Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej
energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu
w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że Spółdzielnia od
paru lat dokonuje wyboru sprzedawcy, ale oferowane
ceny wynikają bezpośrednio z cen rynkowych.
Powyższa tabela oprócz zobrazowania dynamiki wzrostu cen jest podstawą do ustalania wysokości
opłat za energię bierną indukcyjną i pojemnościową,
która rejestrowana jest na licznikach dystrybutora i za
którą obciąża odbiorców. Takie liczniki montowane są
przez Tauron od paru lat, co sprawia, że koszty poboru
energii biernej są porównywalne lub przewyższają pobór energii czynnej. Natomiast opłata (cena) za energię bierną stanowi trzykrotność średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.
Dlatego w celu ograniczenia kosztów energii biernej
Spółdzielnia od roku 2015 montowała urządzenia do
kompensacji tej energii, a również w celu obniżenia
poboru energii na cele oświetleniowe montuje oświetlenie LED.
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Po co wspierać zagraniczne koncerny?

Kup taniej internet we Wrocławiu
Często występuje taka relacja – im drożej, tym
lepiej. Jednak nie jest to regułą. Tym bardziej w
sytuacji, kiedy zaawansowana technologicznie
lokalna firma konkuruje z międzynarodowymi gigantami. Może być tak samo dobra, a nawet lepsza
i do tego tańsza. Nie musi utrzymywać centrali w
Paryżu i nie wydaje milionów złotych na reklamę
w telewizji.
Mowa tu o Wrocławskim Internecie – naszej lokalnej firmie, która podatki płaci w Polsce, a skoro jest
zarejestrowana we Wrocławiu, to część z tych danin
zasila miejską kasę. Zatem kupując usługi u niej, zasilamy budżet Wrocławia. Zatrudnia ona wrocławian,
zatem i oni płacą podatki tutaj.
Ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest, że ma
świetną propozycję za bardzo korzystną cenę. Za 84 zł
miesięcznie możemy mieć mega szybki internet, telewizję oraz telefon stacjonarny. Po co nam to? Internet
(gdybyśmy chcieli tylko sam) kosztuje 38 zł. Jest oparty na sieci światłowodowej, czyli najszybszym obecnie
istniejącym na świecie rozwiązaniu. Nawet jeśli używamy sieci tylko do odbierania e-maili, to z takiego
rozwiązania będą zachwycone nasze dzieci lub wnuki,
jeśli z nami mieszkają lub choćby nas odwiedzają.
Dziś internet to podstawa.
Jednak nie musi drenować kieszeni
Może nas to obruszać, możemy się z tym nie godzić, ale fakt jest taki, że dla młodych ludzi miejsca,
gdzie jest słaby internet lub – to już tragedia – nie ma
go wcale, są takimi, w których nie należy przebywać
zbyt długo. Wtedy ich smartfony muszą korzystać
z płatnego przesyłu danych oferowanego przez operatorów sieci komórkowych. A te wiążą się z ograniczeniami, więc „trzeba oszczędzać dane”.
A jeśli któryś z domowników lubi grać w gry komputerowe, to dla niego dobry internet jest już priorytetem. Dziś w większość gier nie da się grać bez szybkiego łącza internetowego. To tym bardziej frustrujące
dla młodego człowieka, że koledzy mogą grać, bo
mają dobry internet, a on nie.
Kto nie lubi telewizji?
Druga sprawa – ważna już dla wszystkich domowników – to telewizja. Rubiny i Jowisze szczęśliwie odeszły do przeszłości i dziś prawie każdy z nas ma co naj-

mniej przyzwoity telewizor, który potrzebuje dobrej
jakości sygnału. Zamiast wieszać antenę satelitarną
na ścianie bloku (co często wymaga zgody spółdzielni
i zdecydowana większość „talerzy” to samowole) lub
korzystać z dość ubogiej oferty telewizji naziemnej,
we Wrocławskim Internecie mamy TV z tego samego
gniazdka, co internet. Koszt? 33 zł za aż 44 kanały
w superjakości HD. Patrząc na nasz płaski telewizor,
będziemy tą jakością zachwyceni.
Zadzwoń na „domowy”, będzie taniej
Ostatni punkt programu – telefon. Nawet jeśli i tak
najczęściej korzystamy z komórki, to warto mieć numer stacjonarny dla mamy, cioci czy wujka, dla których najtaniej jest do nas zadzwonić na „domowy”. We
Wrocławskim Internecie to dla nas koszt rzędu… 13 zł.
W ramach tego mamy rozmowy bez limitu. Więc za
równowartość niedrogiej paczki papierosów (jeśli nie
palimy, to tym lepiej, chodzi tylko o porównanie) możemy obdzwaniać rodzinę do woli.
Teraz najważniejsza sprawa – koszty instalacji. Te
są co najmniej akceptowalne, bowiem wynoszą… 1 zł.

z oferty naszych wrocławskich specjalistów. Jeśli zostało nam jeszcze dziewięć miesięcy, to możemy przejść
do Wrocławskiego Internetu i wtedy będziemy mieć
u nich te dziewięć miesięcy za darmo. Będziemy płacić
dotychczasowemu operatorowi, ale korzystać będziemy z usług nowego.
Jest jedno „ale”. Wtedy musimy podpisać umowę
z Wrocławskim Internetem na 24 miesiące plus te dziewięć miesięcy usług za darmo. Jeśli mamy do końca
umowy sześć miesięcy, to analogicznie podpisujemy
umowę na 24 plus sześć miesięcy. Jeśli np. trzy miesiące, to 24 plus trzy.
Jest jednak duży plus dla tych, którzy skorzystają
z kodu zamieszczonego w tym biuletynie. Jeśli się na
niego powołają, to za pierwsze trzy miesiące za usługi
zapłacą raptem złotówkę.

Jak zmienić operatora?
Jeszcze jedna sprawa – zmiana operatora. Jeśli
mamy usługi np. od dawniejszej Telekomunikacji Polskiej, czyli dziś francuskiego Orange, to nawet gdy
umowa nam się nie skończyła, możemy skorzystać

Wszystkie sprawy na miejscu
Warto też dodać, że Wrocławski Internet – jak sama
nazwa wskazuje – jest wrocławską firmą, czyli specjaliści oraz biuro obsługi jest na miejscu. W razie problemów, nie trzeba dzwonić gdzieś na infolinię, która nie
wiadomo, w którym miejscu Polski się znajduje, aby ta
kierowała serwisanta we wskazane miejsce. Wszystko
jest tutaj, rozmawiamy z ludźmi z Wrocławia, a jeśli
to konieczne, oni do nas przyjeżdżają albo we Wrocławiu robią coś, co usprawni korzystanie przez nas
z usług. Wszystko zostaje „w rodzinie”.
Marek K miecik

Wydawca:

Redaktor naczelny:
DTP:
Druk:

Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST,
ul. Bulwar Ikara 10B,
54-130 Wrocław,
tel. 71 325 72 01
www.smpiast.com.pl
e-mail: sekretariat@smpiast.com.pl
Jacek A. Kludacz
dtp@6x7.pl
Po l s k a P r e s s S p . z o . o . , O d d z i a ł
Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

