Czy wiesz, ¿e...
***
Spó³dzielczoæ mieszkaniowa, jako forma
inwestorska zosta³a w³¹czona do realizacji
budownictwa mieszkaniowego dopiero na
prze³omie lat 1955/1956. Z zapisów GUS
wynika, ¿e w 1956 r. odda³a ona do u¿ytku
0,8 tys. mieszkañ, natomiast w latach 1956 2004  3.167,3 tys. mieszkañ.
W rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce wystêpuj¹ dwa etapy: etap rozwoju do 1978 r. i etap regresu 1979 - 2004.
Zasoby mieszkaniowe kraju na koniec 2003 r.
obejmowa³y ok. 12,6 mln. mieszkañ bêd¹cych w posiadaniu: spó³dzielni mieszkaniowych, gmin, zak³adów pracy, TBS i osób fizycznych, o powierzchni u¿ytkowej 866,3
mln. m2 z 46,3 mln. izb. Zasoby mieszkaniowe spó³dzielni w koñcu 2003 r. wynosi³y 3,4
mln. mieszkañ, 11,5 mln. izb. rednia powierzchnia u¿ytkowa 50,4 m2.
W mieszkaniach kiepskiej jakoci ¿yje 23%
Polaków, za 12% w bardzo z³ej. Brakuje co
najmniej 1,5 mln. mieszkañ.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e oko³o 4 mln. Polaków pozostaje bez sta³ego dachu nad g³ow¹. Wed³ug prognoz OECD potrzeba nam
a¿ 37 lat na dogonienie starej UE pod
wzglêdem zamo¿noci. Na zlikwidowanie za
deficytu mieszkaniowego 120 lat.
***
We Francji czêste jest powiedzenie pijany jak Polak, którego nasi rodacy zwykle siê wstydz¹. Wypowiedzia³ je sam Napoleon. Kiedy zachwycony szar¿¹ polskich szwole¿erów pod Samosierr¹ mówi³
o dzielnoci naszych ¿o³nierzy, jaki francuski nacjonalista doniós³ cesarzowi, ¿e
nasi byli wtedy nar¹bani. Oby wszyscy
nasi ¿o³nierze byli pijani jak Polacy - rzek³
na to Napoleon. Okazuje siê, ¿e Francuzi
zapamiêtali s³owa cesarza tylko w po³owie.
***
Na pytanie:  czy zabudowa loggii wymaga uzyskania pozwolenia na budowê
- Departament Prawny G³ównego Urzêdu
Nadzoru Budowlanego stwierdzi³, ¿e zabudowa loggii nie zosta³a wymieniona
w art. 29 - 31 ustawy Prawo budowlane
zawieraj¹cych zamkniêty katalog robót
budowlanych, których wykonywanie
zwolnione jest z obowi¹zku pozwolenia
na budowê, a zatem jej zabudowa wymaga uprzednio uzyskania decyzji w³aciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej o pozwoleniu na budowê.

NA WESO
O£O
O
Jasiu, kim jest twój ojciec?
On jest chory.
Ale co robi?
Kaszle...

***

***
Dzwoni telefon:
- Halo, czy mogê z pana ¿on¹?
¯ony nie ma.
Wiem, jest u mnie, dlatego pytam, czy mogê?
***
Na pogotowie przywieli faceta z no¿em wbitym miêdzy ¿ebra, lekarz dy¿urny:
Boli pana?
Tylko, jak siê miejê.
***
Jedzie pan autobusem, jest strasznie gor¹co. Co pan robi? - egzaminuje profesor.
Otworzê okno.
- Bardzo dobrze - mówi profesor.
- A teraz proszê wyliczyæ, jakie zmiany zajd¹ w aerodynamice tego autobusu po
otwarciu okna. Nie wie pan? Dziêkujê, pa³a.
Nastêpny student dostaje to samo pytanie i ten sam stopieñ.
- Jedzie pani autobusem, jest strasznie gor¹co. Co pani robi?
- Zdejmujê bluzkê.
- Pani mnie nie zrozumia³a. Jest naprawdê bardzo gor¹co.
To zdejmê jeszcze spódnicê.
- Ale ¿ar jest nie do zniesienia.
- To zdejmê stanik.
Profesor oniemia³ z wra¿enia. A studentka mówi:
- Panie profesorze, mogê zdj¹æ jeszcze majtki i nawet, gdyby mieli mnie przelecieæ
wszyscy faceci z autobusu, okna nie otworzê.

O obowi¹zkach w³acicieli psów czytaj na stronach 12-13
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