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Dobre warunki atmosferyczne i obniżenie taryfy Pec

tańsze ciepło
W

ie�my� już� ile� kosz�to�wa�ło� nas
ogrze�wa�nie�miesz�kań�w ubie�-
głym�ro�ku�i wie�my,�że�by�ło...

tań�sze� niż� za�kła�da�no.� Za�rząd� Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej� „ROW”�po�in�-
for�mo�wał,�że�zgod�nie�z roz�dzia�łem I re�-
gu�la�mi�nu�roz�li�cza�nia�kosz�tów�z ty�tu�łu
do�sta�wy�ener�gii�ciepl�nej�na ce�le�cen�-
tral�ne�go� ogrze�wa�nia� i cie�płej� wo�dy
spo�rzą�dzo�no�in�for�ma�cję�o roz�li�cze�niu
kosz�tów�ener�gii�ciepl�nej�za 2014�rok.�
Do wy�li�cze�nia�wy�so�ko�ści�zwro�tu�Za�-

rząd� przy�jął� rze�czy�wi�ste� po�nie�sio�ne
kosz�ty�za�ku�pu�ener�gii�ciepl�nej�za okres
od 1�stycz�nia 2014�do 31�grud�nia 2014
we�dług� fak�tycz�ne�go� zu�ży�cia� cie�pła
wska�za�ne� przez� licz�ni�ki� cie�pła� za�bu�-
do�wa�ne�w przy�łą�czach�po�szcze�gól�nych
bu�dyn�ków�oraz�wy�so�kość�wnie�sio�nych
przez�miesz�kań�ców�za�li�czek�w wy�żej
wy�mie�nio�nym�okre�sie.
Dla�za�bez�pie�cze�nia�zmie�nia�ją�cych�się

wa�run�ków�at�mos�fe�rycz�nych�oraz�ta�ryf

cie�pła,� jak� rów�nież�bra�ku�ją�cych�środ�-
ków� fi�nan�so�wych� z ty�tu�łu� za�le�gło�ści
czyn�szo�wych,� wzo�rem� lat� ubie�głych
za�ist�nia�ła�ko�niecz�ność�za�bez�pie�cze�nia
jed�no�mie�sięcz�nej�opła�ty�peł�nych�kosz�-
tów�ogrze�wa�nia�w okre�sie� zi�mo�wym.
Przyj�mu�jąc� po�wyż�sze� za�ło�że�nia� bez�-
piecz�ne�go�roz�li�cza�nia�cen�tral�ne�go�ogrze�-
wa�nia� i za�bez�pie�cze�nie� fi�nan�so�wa�nia
bie�żą�cych�zo�bo�wią�zań�z ty�tu�łu�ener�gii
ciepl�nej�do roz�li�cze�nia� z miesz�kań�ca�-
mi� po�zo�sta�ła� kwo�ta 3 135 801,06 zł
w na�stę�pu�ją�cych�wy�so�ko�ściach�dla�po�-
szcze�gól�nych�osie�dli�(patrz�tabelka).
Z po�wyż�sze�go� roz�li�cze�nia� wy�ni�ka,

że�mo�że�my� po�dzię�ko�wać� opatrz�no�ści
za tą�ko�lej�ną�już,�wspa�nia�łą�śród�ziem�-
no�mor�ską�zi�mę,�któ�ra�u nas�pa�no�wa�ła.
Sprzy�ja�ją�ce�wa�run�ki�wa�run�ki�at�mos�fe�-
rycz�ne� w se�zo�nie� grzew�czym 2014
przy�czy�ni�ły�się�do zmniej�sze�nia�kosz�-
tów� za�ku�pu� ener�gii� ciepl�nej.� Oprócz
sprzy�ja�ją�cych�wa�run�ków�at�mos�fe�rycz�-

nych�na wy�so�kość�kosz�tów�mia�ło�wpływ
ob�ni�że�nie� ta�ry�fy� przez� Przed�się�bior�-
stwo�Ener�ge�ty�ki�Ciepl�nej�w Ja�strzę�biu
Zdro�ju.�A tak�że,�a to�już�za�le�ża�ło�od ope�-
ra�tyw�no�ści�na�szej�Spół�dziel�ni,�mo�der�-
ni�za�cja�in�sta�la�cji�grzew�czej�bu�dyn�ków
po�przez�za�bu�do�wę�za�wo�rów�re�gu�la�cyj�-
nych�pod�pio�no�wych,�jak�i szyb�kie�re�-
ago�wa�nie� służb� tech�nicz�nych� ad�mi�ni�-
stra�cji�Spół�dziel�ni�na nie�wy�wią�zy�wa�nie
się� przez� do�staw�ców� ener�gii� ciepl�nej
z za�ło�żeń�umo�wy.�
Zwrot�pie�nię�dzy�dla�po�szcze�gól�nych

bu�dyn�ków�–�miesz�kań�w pierw�szej�ko�-
lej�no�ści�zo�sta�nie�prze�zna�czo�ny�na spła�-
tę� zo�bo�wią�zań� wo�bec� Spół�dziel�ni,
a w przy�pad�ku� osób,� któ�re� ta�ko�wych
nie�po�sia�da�ją�zwrot�bę�dzie�moż�na�prze�-
zna�czyć�na po�czet�opłat�za użyt�ko�wa�-
nie�miesz�ka�nia�lub�w przy�pad�ku�wnio�-
sku�miesz�kań�ca�środ�ki�fi�nan�so�we�moż�na
prze�lać� na wska�za�ne� kon�to� ban�ko�we
lub�wy�pła�cić�w ka�sie�Spół�dziel�ni.

Ry�duł�to�wy od��5,15�zł/m² do��9,42�zł/m² śred�nio 6,62�zł/m²

Ra�dlin od��5,52�zł/m² do��20,96�zł/m² śred�nio 11,56�zł/m²

Pszów od��0,11�zł/m² do��8,06�zł/m² śred�nio 4,49�zł/m²

Cen�trum od��2,70�zł/m² do��15,60�zł/m² śred�nio 9,83�zł/m²

XXX�-le�cia od��9,22�zł/m² do��21,32�zł/m² śred�nio 12,40�zł/m²

Pia�stów od��6,41�zł/m² do��17,63�zł/m² śred�nio 13,16�zł/m²

Dą�brów�ki od 12,12�zł/m² do��18,05�zł/m² śred�nio 14,59�zł/m²
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Nie�daw�no�bo�na po�cząt�ku�mie�sią�ca
ob�cho�dzi�li�śmy�Dzień�Dziec�ka�i na�-
szych� mi�lu�siń�skich� sta�ra�li�śmy� się

ob�da�ro�wać� jak� tyl�ko� po�tra�fi�li�śmy.� Dzie�ci
to�nasz�naj�więk�szy�skarb�–�na�dzie�ja�i przy�-
szłość� i tak� na�praw�dę� to� im� po�win�ni�śmy
po�świę�cać�naj�wię�cej�na�szej�uwa�gi.�Na�sza
spół�dziel�nia� od lat� wspie�ra� te� dzia�ła�nia
chęt�nie�przy�łą�cza�jąc�się�do or�ga�ni�za�cji�fe�-
sty�nów� dla� dzie�ci� or�ga�ni�zo�wa�nych� przez
ośrod�ki�pra�cy�po�zasz�kol�nej,�wspie�ra�dzia�-
łal�ność� kul�tu�ral�no� oświa�to�wą� w pla�ców�-
kach�miesz�czą�cych�się�w na�szych�lo�ka�lach
użyt�ko�wych,� a tak�że� z my�ślą� o na�szych
mi�lu�siń�skich�bu�du�je�my�lub�uno�wo�cze�śnia�-
my�na�sze�pla�ce�za�baw�tak�aby�na�sze�dzie�ci
mia�ły�moż�li�wość�ak�tyw�ne�go�spę�dza�nia�cza�-
su�na po�dwór�ku.�Tym�bar�dziej�nad�cho�dzą
wa�ka�cje�i to�czas,�któ�ry�dzie�ci�w więk�szo�-
ści� spę�dza�ją�na po�dwór�ku.�Wraz�z wcho�-
dzą�cy�mi� no�win�ka�mi� tech�no�lo�gicz�ny�mi
i tech�nicz�ny�mi�na róż�nych�płasz�czy�znach
do�strze�ga�my,�że�pla�ce�za�baw�wy�po�sa�żo�ne
w atrak�cyj�ne� urzą�dze�nia� są� chęt�niej� od�-
wie�dza�ne�i użyt�ko�wa�ne.�Sta�ra�my�się�po�zy�-
tyw�nie� od�po�wie�dzieć� na to� ogrom�ne�wy�-
zwa�nie,�dla�te�go�suk�ce�syw�nie�mo�der�ni�zu�je�my
na�sze� pla�ce� za�baw. I zno�wu� mo�że� bę�dę
nud�ny,�mo�że�bę�dę�się�po�wta�rzać,�ale�trze�-
ba�ja�sno�po�wie�dzieć,�że�dzię�ki�ide�om�spół�-
dziel�czo�ści�te�dzia�ła�nia�uda�ją�się�i przy�no�-
szą�za�mie�rzo�ne�efek�ty.
Trzy�mie�sią�ce� te�mu�Pa�pież� Fran�ci�szek,

go�rą�cy�orę�dow�nik�tej�for�my�go�spo�da�ro�wa�-
nia,� za�bie�ra�jąc� już� po raz� ko�lej�ny� głos
w spra�wie�spół�dziel�czo�ści,�stwier�dził�pod�-
czas�au�dien�cji�w Wa�ty�ka�nie,�że�spół�dziel�-
nie�w świe�cie�glo�bal�nej�go�spo�dar�ki,�w fa�-
tal�nym� krę�gu� ego�izmu� lu�dzi� i firm,
po�wszech�nej�żą�dzy�zy�sku�mu�szą�być�czyn�-
ni�kiem�ozdro�wień�czym,�mo�to�rem�roz�wo�ju
lo�kal�nych�spo�łecz�no�ści. I tym�sło�wom�na�-
le�ży� oczy�wi�ście� tyl�ko� przy�kla�snąć,� zgo�-
dzić�się�z ni�mi�bez�wa�run�ko�wo�i po pro�stu
je�re�ali�zo�wać�nie�zwa�ża�jąc�na rzu�ca�ne�nam
co�raz�to�pod no�gi�kło�dy,�sta�wia�ne�ba�rie�ry.
Oczy�wi�ście�mu�si�my�sta�le�so�bie�sta�wiać

py�ta�nie� czy� ro�bi�my� to�do�brze,� czy�zda�je�-
my�su�ro�wy�eg�za�min�z te�go�wy�zwa�nia?�
Po�zy�tyw�ną� od�po�wie�dzią� na to� py�ta�nie

jest�re�ali�zo�wa�ny�przez�na�szą�spół�dziel�nię
sze�ro�ki� pro�gram� re�wi�ta�li�za�cji� pla�ców�za�-
baw�dla�dzie�ci.�Dzię�ki�te�mu,�że�koń�czy�my
ogrom�ny�i nie�zwy�kle�kosz�tow�ny�pro�gram
ter�mo�mo�der�ni�za�cji� na�szych� za�so�bów�
– a więc� dzia�ła�nia� ele�men�tar�ne,� wprost
od�dzia�ły�wa�ją�ce� na nasz� byt,� na�szą� eg�zy�-
sten�cję,�te�raz�mo�że�my�sku�pić�się�na pod�-
no�sze�niu�ja�ko�ści�ży�cia�na�sze�go�i na�szych
dzie�ci.�„Ma�gicz�nie”�zmie�nia�ją�ce�się�pla�ce

za�baw�–�bez�piecz�ne,�ko�lo�ro�we,�peł�ne�wspa�-
nia�łych�urzą�dzeń�do za�ba�wy�są�do�wo�dem
na�szej�tro�ski�o naj�młod�szych.�Szer�sze�in�-
for�ma�cje�o tych�dzia�ła�niach,�o miej�scach
za�ba�wy,� któ�re� przy�go�to�wa�li�śmy� i na�dal
przy�go�to�wu�je�my�dla�wa�szych�dzie�ci,�znaj�-
dzie�cie� Pań�stwo� w tym� nu�me�rze� na�szej
ga�ze�ty.�
Na�sza� spół�dziel�nia� oprócz� dzia�łal�no�ści

zwią�za�nej� z ad�mi�ni�stro�wa�niem� i ob�słu�gą
tech�nicz�ną,�a więc�spra�wa�mi�od któ�rych�za�-
le�ży� nasz� co�dzien�ny� byt,� ogrom�ną� wa�gę
przy�wią�zu�je�rów�nież�do sze�ro�ko�poj�mo�wa�-
nej�dzia�łal�no�ści�spo�łecz�no-wy�cho�waw�czej.
W na�szej� ga�ze�cie� rów�nież� wie�le� miej�sca
po�świę�ca�my� tym�dzia�ła�niom,�zda�je�my�na�-
szym�czy�tel�ni�kom�-spół�dziel�com�re�la�cje�z pro�-
wa�dzo�nych�w sze�ro�kim�za�kre�sie,�przy na�-
szym�sta�łym�wspar�ciu,�za�jęć�edu�ka�cyj�nych,
ar�ty�stycz�nych,� spor�to�wych,� oko�licz�no�ścio�-
wych�i re�lak�sa�cyj�nych.�Sta�ra�my�się�też�sys�-
te�ma�tycz�nie� in�for�mo�wać� o róż�no�rod�no�ści
ofert,�z któ�rych�moż�na�sko�rzy�stać.�
Ta� dzia�łal�ność� głów�nie� kie�ro�wa�na� jest

do naj�młod�szych.�Pro�wa�dzo�na�jest�w pię�-
ciu�pla�ców�kach,�któ�re�ko�rzy�sta�ją�z na�szych
lo�ka�li� użyt�ko�wych.� Jest� to� na�szym� zda�-
niem� du�że� wspar�cie� dla� tej� dzia�łal�no�ści.
Wy�mie�nię�te�pla�ców�ki,�być�mo�że�znaj�dzie
się� ktoś� chęt�ny� aby� sko�rzy�stać� z ofer�ty
przez�nich�pro�po�no�wa�nej:�
Na�le�ży�do nich�Hu�fiec�ZHP�Zie�mi�Wo�-

dzi�sław�skiej.�Dzia�łal�ność�huf�ca�sku�pia�oko�-
ło 210�osób� i po�le�ga�na gro�ma�dze�niu� się
gro�mad� zu�cho�wych� i dru�żyn� har�cer�skich
na co�ty�go�dnio�wych� zbiór�kach� w trzech
har�ców�kach�znaj�du�ją�cych�się�w za�so�bach
Spół�dziel�ni.� Za�ję�cia� pro�wa�dzo�ne� w tych
pla�ców�kach�ma�ją�sze�ro�ki�za�kres�od te�ma�-
ty�ki�ar�ty�stycz�nej�po�le�ga�ją�cej�na pro�wa�dze�-
niu�warsz�ta�tów� te�atral�nych,�mu�zycz�nych,
po�przez�za�ję�cia�z udzie�la�nia�pierw�szej�po�-
mo�cy� przed me�dycz�nej,� aż� do te�ma�ty�ki
z za�kre�su� pro�fi�lak�ty�ki� uza�leż�nień� wśród
dzie�ci�i mło�dzie�ży.�
Uczniow�ski�Klub�Spor�to�wy�„MA�STER”

or�ga�ni�zu�je� z ko�lei� dla� swo�ich�pod�opiecz�-
nych�za�ję�cia�o cha�rak�te�rze�spor�to�wo�re�kre�-
acyj�nym,� po�le�ga�ją�ce� przede� wszyst�kim
na cy�klicz�nych� spo�tka�niach� na za�ję�ciach
na�uki� sztuk� wal�ki� ta�kich� jak� ta�ekwon�do
oraz�tai�chi,�któ�re�od�by�wa�ją�się�pod okiem
za�wo�do�wych�in�struk�to�rów.�Uczest�ni�cy�ko�-
rzy�sta�ją�cy� z za�jęć�pro�wa�dzo�nych�w UKS
ma�ją�moż�li�wość� bra�nia� udzia�łu�w im�pre�-
zach,�na któ�rych�mo�gą�po�ka�zać�swo�je�umie�-
jęt�no�ści.�UKS�sku�pia�na swo�ich�za�ję�ciach
oko�ło 30�dzie�ci�w wie�ku�od 5-17�lat.
Ogni�sko�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�nr 1ofe�ru�je

za�ję�cia�dla�dzie�ci� i mło�dzie�ży�w za�kre�sie

za�jęć� mu�zycz�nych� w sze�ro�kim� za�kre�sie
od gry� na in�stru�men�tach� po�przez� śpiew
do tań�ca,� pla�stycz�nych� i te�atral�nych� oraz
za�ję�cia�otwar�te�dla�uczniów�szkół�pod�sta�-
wo�wych� i gim�na�zjal�nych,� a tak�że� ro�dzi�-
ców�wy�cho�wan�ków�ogni�ska.�Do pla�ców�ki
tej� uczęsz�cza 214� wy�cho�wan�ków� w ra�-
mach� dzia�łal�no�ści 13� kół� za�in�te�re�so�wań
głów�nie� dzie�ci� i mło�dzież� za�miesz�ku�ją�ca
na osie�dlu XXX�-le�cia,�Pia�stów�i Dą�brów�-
ki,�ale�rów�nież�dzie�ci�z po�zo�sta�łych�dziel�-
nic�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go.
O dwóch�ostat�nich�pla�ców�kach�i ich�ofer�-

cie:�Ogni�sku�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�Ry�duł�to�-
wy�i Klu�bie�Spor�to�wy�„OCTA�GON”�du�żo
pi�sze�my�w tym�nu�me�rze�na�szej�ga�ze�ty.�
Tak� sze�ro�ka� ofer�ta� róż�no�rod�nych� za�jęć

stwa�rza�mło�dzie�ży�moż�li�wość�ak�tyw�ne�go
spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�su.�W ja�kimś�stop�-
niu�od�cią�ga�ich�też�od dzia�łań�pa�to�lo�gicz�-
nych,�de�struk�cyj�nych,�choć�oczy�wi�ście�ko�-
lej�ne� ak�ty� wan�da�li�zmu,� któ�re� no�tu�je�my
na na�szych�osie�dlach�nie�po�wa�la�ją�stwier�-
dzić,� że� uda�je� się� nam� to�w 100� pro�cen�-
tach,�nie�ste�ty.�
Ce�lem�tych�wszyst�kich�dzia�łań�jest�stwo�-

rze�nie� na na�szych� osie�dlach�mi�łej,� kie�ro�-
wa�nej� na każ�de�go� miesz�kań�ca� dzia�łal�no�-
ści.� W na�szym� kra�ju,� w któ�rym� co�raz
sły�szy�my� o przed�mio�to�wym� trak�to�wa�niu
oby�wa�te�la,�o bra�ku�em�pa�tii�ze�stro�ny�przed�-
sta�wi�cie�li�ad�mi�ni�stra�cji,�władz�wszel�kie�go
ro�dza�ju,�po�chy�le�nie�się�nad zwy�kłym�czło�-
wie�kiem,�du�żym�czy�ma�łym,�mło�dym�czy
star�szym�jest�war�to�ścią�sa�mą�w so�bie�i my
spół�dziel�cy�dbaj�my�o to�na co�dzień,�a bę�-
dzie�się�nam�ży�ło�le�piej.

Wieści z „pierwszej ręki” Prezes zarzĄDu sm „row” Jan Grabowiecki

nasze Dzieci, nasza przyszłość
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ra�dy�cją� sta�ło� się,� że� wio�sną� każ�de�go
ro�ku�do�ko�nu�je�my�w na�szej�Spół�dziel�ni
oce�ny�te�go�co�zro�bi�li�śmy�przez�mi�nio�-

ne 12� mie�się�cy.� Uchwa�la�my� też� kie�run�ki
roz�wo�ju�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�oraz�spo�-
łecz�nej�i kul�tu�ral�nej,�któ�re�na�sza�Spół�dziel�-
nia� bę�dzie� re�ali�zo�wać�w naj�bliż�szym� cza�-
sie.� Słu�żą� te�mu� czę�ścio�we� Wal�ne
Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków�Spół�dziel�ni�Miesz�-
ka�nio�wej� „ROW”,� pod�czas� któ�rych� my,
człon�ko�wie�Spół�dziel�ni,�ma�my�oka�zję�roz�-
pa�try�wać� spra�woz�da�nie� ra�dy,� za�twier�dzić
spra�woz�da�nia�rocz�ne� i fi�nan�so�we�oraz�po�-
dej�mo�wać�uchwał�co�do wnio�sków�człon�-
ków� spół�dziel�ni,� ra�dy� lub� za�rzą�du�w tych
spra�wach�i udzie�lać�ab�so�lu�to�rium�człon�kom
za�rzą�du.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nia,�po�dob�nie�do lat�po�-

przed�nich,� od�by�ły� się�w cza�sie 5� spo�tkań.
22�kwiet�nia�dla�człon�ków�osie�dli�Dą�brów�-
ki,�Pia�stów� i XXX-le�cia�PRL�w I Li�ceum
Ogól�no�kształ�cą�cym�im 14�Puł�ku�Po�wstań�-
ców�Śl.�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�Na�stęp�ne�go�dnia
w tym�sa�mym�miej�scu�dla�człon�ków�osie�-
dla�Cen�trum. 27�kwiet�nia�dla�człon�ków�za�-
miesz�ka�łych�na te�re�nie�gmi�ny�Pszów�wMiej�-
skim� Ośrod�ku� Kul�tu�ry.� Dzień� póź�niej� dla
człon�ków�za�miesz�ka�łych�na te�re�nie�gmi�ny
Ry�duł�to�wy�w Ry�duł�tow�skim�Cen�trum�Kul�-
tu�ry�„FE�NIKS”. I na ko�niec 29�kwiet�nia�dla
człon�ków�za�miesz�ka�łych�na te�re�nie�gmi�ny
Ra�dlin�w Miej�skim�Ośrod�ku�Kul�tu�ry�w Ra�-
dli�nie.
Wcze�śniej� spra�woz�da�nie� fi�nan�so�we,� ra�-

port�i opi�nia�bie�głe�go�Re�wi�den�ta�oraz�wszyst�-
kie�pro�jek�ty�Uchwał,�któ�re�mia�ły�być�przed�-
mio�tem�ob�rad�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia�zo�sta�ły
wy�ło�żo�ne�do wglą�du,�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�-
ni�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�
Pod�czas� dru�giej� czę�ści� Zgro�ma�dze�nia,

w Wo�dzi�sła�wiu,�od�by�ła�się�po�za�sta�tu�to�wy�-
mi� punk�ta�mi�Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia� mi�ła
uro�czy�stość�uho�no�ro�wa�nia�przez�Pre�ze�sa�Za�-
rzą�du� SM� „ROW”� Ja�na� Gra�bo�wiec�kie�go
i Prze�wod�ni�czą�ce�go� Ra�dy� Nad�zor�czej� SM
„ROW”�Ry�szar�da�Ple�szew�skie�go człon�ków
na�szej�spół�dziel�czej�ro�dzi�ny�ma�ją�cych 50�lat
sta�żu� członkowskiego� spe�cjal�ny�mi� wy�róż�-
nie�nia�mi.�

■  ROZ�SĄD�NE
GO�SPO�DA�RO�WA�NIE

Pod�su�mo�wu�jąc�ak�tu�al�ną�dzia�łal�ność�i po�-
li�ty�kę� Spół�dziel�ni� Prze�wod�ni�czą�cy� Ra�dy
Nad�zor�czej�SM�„ROW”�Ry�szard�Ple�szew�-
ski�przed�sta�wił�spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�zor�-

czej�z dzia�łal�no�ści�w 2014�ro�ku�i�stwier�dził,
iż�wy�raź�nie�wi�dać,�że�or�ga�ny�sa�mo�rzą�do�we
Spół�dziel�ni� opie�ra�ją� swo�ją� pra�cę� na prze�-
strze�ga�niu�war�to�ści� i za�sad�spół�dziel�czych.�
Dzia�łal�ność�Spół�dziel�ni�w 2014�ro�ku�opie�-

ra�ła�się�przede�wszyst�kim�na utrzy�my�wa�niu
za�so�bów�w jak�naj�lep�szym�sta�nie�tech�nicz�-
nym,�roz�sąd�nym�go�spo�da�ro�wa�niu�po�sia�da�-
ny�mi�środ�ka�mi�fi�nan�so�wy�mi,�two�rze�niu�do�-
brych� re�la�cji� z miesz�kań�ca�mi� oraz
wsłu�chi�wa�niu�się�w ich�po�trze�by�i ocze�ki�-
wa�nia.� Z dru�giej� stro�ny� Spół�dziel�nia� za�-
pew�nia�ła� ob�słu�gę� miesz�kań�ców,� uwzględ�-
nia�jąc� ich� in�dy�wi�du�al�ne�po�trze�by,�po�przez
za�pew�nie�nie�spraw�nej�ko�mu�ni�ka�cji.�Wzwiąz�-
ku�z tym�sta�le�roz�wi�ja�ne�są�ta�kie�sys�te�my,
jak�zdal�ne�od�czy�ty�po�mia�rów,�do�stęp�do da�-
nych�księ�go�wych,�ko�mu�ni�ko�wa�nie�się�przez
In�ter�net� tzw.� e�-kar�to�te�ka,� czy� ga�ze�ta
„PodWspól�nym�Da�chem”�do�cie�ra�ją�ca�do rąk
każ�de�go�spół�dziel�cy.�
Wszyst�kie� te� dzia�ła�nia� re�ali�zo�wa�ne� są

przez� Spół�dziel�nię� z naj�wyż�szą� sta�ran�no�-
ścią�i z du�żym�pro�fe�sjo�na�li�zmem.
Roz�wój�Spół�dziel�ni�od�by�wa�się�w opar�-

ciu�o kie�run�ko�we�za�gad�nie�nia�stra�te�gicz�ne.
Jed�nym�z nich�jest�sta�łe�pod�wyż�sza�nie�stan�-

dar�dów�za�miesz�ki�wa�nia�w bu�dyn�kach�i ich
oto�cze�niu.�Du�żym�pro�jek�tem�re�ali�zo�wa�nym
od kil�ku�lat�jest�ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�-
ków�i pro�wa�dzo�ne�rów�no�cze�śnie�pra�ce�to�-
wa�rzy�szą�ce�ta�kie�jak�np.�wy�mia�na�ba�lu�strad
bal�ko�no�wych,�wy�mia�na�drzwi�wej�ścio�wych
oraz�sto�lar�ki�okien�nej,�jak�też�wy�mia�na�po�-
szyć�da�cho�wych�w tech�ni�ce�ter�mo�zgrze�wal�-
nej�oraz�mo�der�ni�za�cja�in�sta�la�cji�we�wnętrz�-
nych.�Spół�dziel�nia�re�ali�zu�je�rów�nież�bu�do�wę
chod�ni�ków�wo�kół� bu�dyn�ków�oraz� pla�ców
za�baw�z bez�piecz�ną�na�wierzch�nią,�a tak�że
dba� o zdro�wie� i do�brą� kon�dy�cję� swo�ich
miesz�kań�ców,� dla�te�go� wy�bu�do�wa�ła� pla�ce
do ćwi�czeń�dla�do�ro�słych�wy�po�sa�żo�ne�w spe�-
cja�li�stycz�ne�urzą�dze�nia.�
Chęć�wpły�wu�na kształ�to�wa�nie�cen�i ne�-

go�cja�cje�pro�wa�dzo�ne�przez�Za�rząd,�do�pro�-
wa�dza�ją�do wła�ści�wych�re�la�cji�part�ner�skich
po�mię�dzy� Spół�dziel�nią,� a fir�ma�mi� do�star�-
cza�ją�cy�mi�me�dia.�W cza�sie�ostat�nich�kil�ku
lat�Spół�dziel�nia�wy�ne�go�cjo�wa�ła�lep�sze�wa�-
run�ki�współ�pra�cy,�ma�ją�ce�nie�ba�ga�tel�ny�wpływ
na kształ�to�wa�nie� jej�płyn�no�ści� fi�nan�so�wej,
a do�ty�czą�ce� zmniej�sze�nia� kosz�tów� nie�za�-
leż�nych�od Spół�dziel�ni�w za�kre�sie�roz�li�czeń
wo�dy,�ener�gii�ciepl�nej�i elek�trycz�nej.�W dal�-

wal ne zGro ma Dze nie człon ków sPół Dziel ni miesz ka nio weJ „row”
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szym�cią�gu�prze�pro�wa�dza�na� jest�wy�mia�na
wo�do�mie�rzy�z ra�dio�wym�sys�te�mem�od�czy�-
tów� na za�so�bach� Spół�dziel�ni.�Wy�ne�go�cjo�-
wa�nie� z fir�mą� „Tau�ron”� Pol�ska� Ener�gia
kosz�tu�jed�nost�ko�we�go�opła�ty�z tyt.�do�star�-
cza�nia� ener�gii� elek�trycz�nej� do bu�dyn�ków
miesz�kal�nych�i nie�miesz�kal�nych�po�zwo�li�ło
już�w 2012�ro�ku�na ob�ni�że�nie�opła�ty�w po�-
zy�cji�„ener�gia�elek�trycz�na”,�a w ro�ku 2013
i 2014�na po�zo�sta�wie�nie�opła�ty�z te�go�ty�tu�-
łu�na nie�zmie�nio�nym�po�zio�mie.�Me�tod�wpro�-
wa�dza�nia�oszczęd�no�ści�jest�wie�le,�po�cząw�-
szy�od mon�ta�żu�przy�rzą�dów�po�mia�ro�wych
we� wszyst�kich� lo�ka�lach,� co� da�miesz�kań�-
com�więk�szą�świa�do�mość�kosz�tów�ja�kie�ge�-
ne�ru�ją,�po sta�łą�mo�der�ni�za�cję�za�so�bów�np.
wy�po�sa�ża�jąc� klat�ki� scho�do�we� w czuj�ni�ki
ru�chu�oraz�oświe�tle�nie�ty�pu�LED.�
Wpro�wa�dza�jąc� no�we� tech�no�lo�gie� do�ty�-

czą�ce�opo�mia�ro�wa�nia�c.o.�i od�czy�tu�ra�dio�-
we�go� zu�ży�cia� wo�dy,� umoż�li�wio�no� miesz�-
kań�com� oszczęd�ne� go�spo�da�ro�wa�nie� ty�mi
me�dia�mi.�Do za�dań�Spół�dziel�ni�na�le�ży�więc
stwo�rze�nie� wa�run�ków� do mą�dre�go� za�rzą�-
dza�nia� zu�ży�ciem� ener�gii,� wo�dy� i cie�pła,
przy czym�na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�nie�wszy�-
scy� miesz�kań�cy� są� do koń�ca� prze�ko�na�ni
o słusz�no�ści�wpro�wa�dza�nia�te�go�ty�pu�mier�-
ni�ków.�Dla�te�go�też,�zda�niem�Ra�dy�Nad�zor�-
czej,�opła�ty�wno�szo�ne�przez�miesz�kań�ców
z tyt.�zu�ży�cia�ener�gii�ciepl�nej�są�wyż�sze�niż
mo�gli�by�miesz�kań�cy�wno�sić,�przy peł�nym
in�dy�wi�du�al�nym�opo�mia�ro�wa�niu�miesz�kań.
Na prze�strze�ni� ro�ku 2014�Ra�da�Nad�zor�-

cza� mo�ni�to�ro�wa�ła� sys�tem� win�dy�ka�cji� na�-
leż�no�ści�wo�bec�Spół�dziel�ni�przede�wszyst�-
kim� z tyt.� opłat� za użyt�ko�wa�nie� lo�ka�li
miesz�kal�nych,� jak� i użyt�ko�wych� i stwier�-
dza,�że�ska�la�za�le�gło�ści�z te�go�ty�tu�łu�nie�za�-
gra�ża� dzia�łal�no�ści� Spół�dziel�ni,� nie� mniej
jed�nak�jest�jed�nym�z wa�run�ków�utrzy�ma�nia
płyn�no�ści�fi�nan�so�wej.�

■  DBA�ŁOŚĆ�O IN�TE�RES�OGÓ�ŁU

Waż�ny�aspekt�w dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni
sta�no�wią� wnio�ski� zgła�sza�ne� przez� miesz�-
kań�ców�i ich�re�ali�za�cja.�Od sze�re�gu�lat�or�-
ga�ni�zo�wa�ne� są� spo�tka�nia� z miesz�kań�ca�mi,
na któ�rych�Spół�dziel�nia�przed�sta�wia�pro�po�-
zy�cje�re�mon�to�we�na ko�lej�ny�rok.�Uczest�ni�-
cy�wy�ra�ża�ją�swo�je�opi�nie,�zgła�sza�ją�wnio�-
ski,�któ�re�w mia�rę�moż�li�wo�ści�Spół�dziel�nia
sta�ra�się�zre�ali�zo�wać,�aby�miesz�kań�cy�czu�li
się� bez�piecz�nie� i kom�for�to�wo,� dba�jąc� jed�-
no�cze�śnie� o to,� że�by� oto�cze�nie� w któ�rym
ży�ją�by�ło�es�te�tycz�ne�i przy�ja�zne.�Po�dej�mu�-
jąc�de�cy�zje�w tych�spra�wach�Ra�da�Nad�zor�-
cza� za�wsze� kie�ru�je� się� przede� wszyst�kim
dba�ło�ścią� o in�te�res� ogó�łu� miesz�kań�ców.
Spra�wy�wno�szo�ne�przez�miesz�kań�ców�i spo�-
sób� ich� za�ła�twia�nia� przez� Za�rząd,� a tak�że
Ra�dy�Osie�dla�sta�no�wią�od�ręb�ny�za�kres�pro�-
wa�dzo�nej� kon�tro�li.�W wy�ni�ku� tej� kon�tro�li
Ra�da� nie� stwier�dzi�ła� skarg� na dzia�łal�ność
tych�or�ga�nów.�
W naj�bliż�szej�przy�szło�ści�dzia�ła�nia�Spół�-

dziel�ni�bę�dą�obej�mo�wa�ły�przede�wszyst�kim
kon�ty�nu�owa�nie�za�dań�ma�ją�cych�na ce�lu�po�-
pra�wę�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�po�przez

two�rze�nie�wa�run�ków�do zmniej�sza�nia�kosz�-
tów� zu�ży�cia� me�diów,� a w szcze�gól�no�ści
ener�gii�ciepl�nej�i elek�trycz�nej,�któ�ra�sta�no�-
wi� naj�wyż�szą� po�zy�cję� w opła�cie� z ty�tu�łu
użyt�ko�wa�nia�miesz�ka�nia.� Na�stą�pi� rów�nież
kon�ty�nu�acja�za�dań�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych
bu�dyn�ków� i sie�ci� po�łą�czo�nych� z pra�ca�mi
w za�kre�sie�pod�no�sze�nia�es�te�ty�ki�bu�dyn�ków
i ich�oto�cze�nia.�Nie�za�po�mi�na�my,�że�Spół�-
dziel�nia�to�nie�tyl�ko�za�rząd�ca,�ale�rów�nież
pod�miot�nio�są�cy�po�moc�w roz�wią�zy�wa�niu
in�dy�wi�du�al�nych� pro�ble�mów� człon�ków
i miesz�kań�ców,�a ich�po�trze�by�są�re�ali�zo�wa�-
ne�w mia�rę�po�sia�da�nych�środ�ków.�Dla�te�go
utrzy�ma�nie�opłat�za�leż�nych�od Spół�dziel�ni
na ak�cep�to�wal�nym� spo�łecz�nie� po�zio�mie
i ade�kwat�nym�do moż�li�wo�ści�fi�nan�so�wych
człon�ków,� to� am�bit�ny� plan� na przy�szłość,
po�zwa�la�ją�cy� na sta�bil�ny� i zrów�no�wa�żo�ny
dal�szy�roz�wój�Spół�dziel�ni.�
Ry�szard�Ple�szew�ski�w imie�niu�Ra�dy�Nad�-

zor�czej�po�dzię�ko�wał�za współ�pra�cę�człon�-

kom�or�ga�nów�sa�mo�rzą�do�wych�i pra�cow�ni�-
kom�Spół�dziel�ni,� a przede�wszyst�kim� tym
miesz�kań�com,�któ�rzy�nie�prze�cho�dzi�li�obo�-
jęt�nie� obok� spraw� Spół�dziel�ni,� a któ�rych
wnio�ski�i uwa�gi�po�bu�dza�ły�do po�dej�mo�wa�-
nia�prze�my�śla�nych�de�cy�zji�dla�lep�sze�go�go�-
spo�da�ro�wa�nia�na�szym�wspól�nym�mie�niem.�
Bio�rąc�pod uwa�gę�ko�lej�ny�rok�co�dzien�nej

re�ali�za�cji� za�dań�zwią�za�nych�z ob�słu�gą�ad�-
mi�ni�stra�cyj�no�-za�rząd�czą�nie�ru�cho�mo�ści�oraz
re�ali�za�cją�obo�wiąz�ków�sta�tu�to�wych�wo�bec
człon�ków.�Ra�da�Nad�zor�cza�po�zy�tyw�nie�oce�-
ni�ła�ca�ło�kształt�dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni�w ro�-
ku 2014,�a tym�sa�mym�pra�cę�Za�rzą�du�i wnio�-
sła� o udzie�le�nie� ab�so�lu�to�rium� człon�kom
Za�rzą�du.

■  MA�LE�JE�LICZ�BA�CZŁON�KÓW
SPÓŁ�DZEL�NI

Po pod�ję�ciu�uchwa�ły�do�ty�czą�cej�za�twier�-
dze�nia� spra�woz�da�nia� z dzia�łal�no�ści� Ra�dy

Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści w 2014 ro ku przed sta wił Prze wod ni czą cy Ra dy
Nad zor czej SM „ROW” Ry szard Ple szew ski 
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Nad�zor�czej� w mi�nio�nym� ro�ku� Pre�zes� Za�-
rzą�du�Jan�Gra�bo�wiec�ki przed�sta�wił� spra�-
woz�da�nia�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�z dzia�łal�no�-
ści�w 2014�r.
W ostat�nim�dniu 2014�rok�Spół�dziel�nia�li�-

czy�ła 5481� człon�ków� i w sto�sun�ku� do ro�-
ku 2013�ich�licz�ba�ule�gła�zmniej�sze�niu�o 202
osób.�W skład�za�so�bów�Spół�dziel�ni�wcho�-
dzi 156�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych,�w tym7.255
lo�ka�li�miesz�kal�nych.
Stan�miesz�kań,�któ�ry�na dzień�31.12.2014�r.

wy�no�sił�7255,�we�dług�praw�do lo�ka�li�miesz�-
kal�nych�przed�sta�wiał�się�na�stę�pu�ją�co:

Wśród�człon�ków�Spół�dziel�ni�są 92�oso�by
ocze�ku�ją�ce� na miesz�ka�nia,� któ�re� po�mi�mo
wy�star�cza�ją�cej� po�da�ży� miesz�kań� nie� by�ły
za�in�te�re�so�wa�ne�ich�na�by�ciem.�
Zgod�nie� z orze�cze�niem�Try�bu�na�łu�Kon�-

sty�tu�cyj�ne�go�oso�ba�po�sia�da�ją�ca�pra�wo�od�-
ręb�nej�wła�sno�ści� lub�wła�sno�ścio�we�pra�wo
do lo�ka�lu� nie� mu�si� być� człon�kiem� Spół�-
dziel�ni,�stąd�oso�by�sprze�da�ją�ce�miesz�ka�nie
re�zy�gnu�ją� z człon�ko�stwa,� a ku�pu�ją�cy� nie
skła�da�ją� de�kla�ra�cji� przy�stą�pie�nia� do Spół�-
dziel�ni,�dla�te�go�też�ilość�człon�ków�na prze�-
strze�ni�ro�ku�zma�la�ła.

■  ROK�DO�BRYCH�WY�NI�KÓW
W GO�SPO�DAR�CE�SPÓŁ�DZIEL�NI

Bi�lans�Spół�dziel�ni�spo�rzą�dzo�ny�na dzień
31.12.2014�r.�za�mknął�się�po stro�nie�ak�ty�-
wów�i pa�sy�wów�kwo�tą�94 929 368,76 zł.
W struk�tu�rze�ak�ty�wów�naj�więk�szą�po�zy�-

cję� sta�no�wią� ak�ty�wa� trwa�łe,� któ�re� wy�no�-
szą 70 225� tys.�zł� i sta�no�wią 73,9%�su�my
bi�lan�so�wej.� Naj�więk�szą� po�zy�cją� w ak�ty�-
wach�bi�lan�su�są�bu�dyn�ki�i bu�dow�le,�któ�rych
war�tość�wy�no�si 65 689�tys.�zł.�Ak�ty�wa�ob�-
ro�to�we� wy�no�szą�ce 24 704� tys.� zł� sta�no�-
wią 26,1%�su�my�bi�lan�so�wej.�
Rze�czo�wy� ma�ją�tek� trwa�ły� fi�nan�so�wa�ny

jest� fun�du�sza�mi� wła�sny�mi� obej�mu�ją�cy�mi

głów�nie�fun�dusz�wkła�dów�miesz�ka�nio�wych
oraz�fun�dusz�wkła�dów�bu�dow�la�nych.
W pa�sy�wach�bi�lan�su�głów�ną�po�zy�cję�sta�-

no�wią�fun�du�sze�wła�sne,�któ�re�sta�no�wią 80,3%
su�my�pa�sy�wów.
Spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�pod�le�ga�ło�kon�-

tro�li�przez�Bie�głe�go�Re�wi�den�ta�W je�go�oce�-
nie� zba�da�ne� spra�woz�da�nie� fi�nan�so�we,� we
wszyst�kich�istot�nych�aspek�tach�przed�sta�wia
rze�tel�nie�i ja�sno�in�for�ma�cje�istot�ne�dla�oce�-
ny�sy�tu�acji�ma�jąt�ko�wej� i fi�nan�so�wej�Spół�-
dziel�ni,�zo�sta�ło�spo�rzą�dzo�ne�zgod�nie�z wy�-
ma�ga�ją�cy�mi� za�sto�so�wa�nia� za�sa�da�mi

ra�chun�ko�wo�ści� oraz� na pod�sta�wie� pra�wi�-
dło�wo�pro�wa�dzo�nych�ksiąg�ra�chun�ko�wych,
jest� też� zgod�ne� z wpły�wa�ją�cy�mi� na treść
spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�go�prze�pi�sa�mi�pra�-
wa�i po�sta�no�wie�nia�mi�sta�tu�tu�Spół�dziel�ni.
Rok 2014�był�ro�kiem�do�brych�wy�ni�ków

w go�spo�dar�ce�Spół�dziel�ni.
Na go�spo�dar�ce�za�so�ba�mi�miesz�ka�nio�wy�-

mi�osią�gnię�ty�zo�stał�wy�nik�fi�nan�so�wy�w kwo�-
cie 295 236,80 zł,�a na dzia�łal�no�ści�go�spo�-
dar�czej�wwy�so�ko�ści�589 418,12 zł.�Ra�chu�nek
prze�pły�wów�pie�nięż�nych�na dzień 31.12.2014
wy�ka�zał�zwięk�sze�nie�sta�nu�środ�ków�pie�nięż�-
nych�o kwo�tę 1 435 382,10 zł.�Sy�tu�acja�ta
wska�zu�je�na do�bry�stan�fi�nan�so�wo�–�go�spo�-
dar�czy�Spół�dziel�ni.�Za�rząd�–�jak�pod�kre�ślił
Pre�zes� Gra�bo�wiec�ki� –� nie� wi�dzi� za�gro�żeń
dla�dal�sze�go�funk�cjo�no�wa�nia�Spół�dziel�ni.
Osią�gnię�te� wy�ni�ki� fi�nan�so�we� oraz� stan

środ�ków�ob�ro�to�wych�na ko�niec�ro�ku 2014
da�je�peł�ną�pod�sta�wę�do kon�ty�nu�acji�dzia�łal�-
no�ści,� po�mi�mo� utrzy�ma�nia� opłat� wno�szo�-
nych� przez�miesz�kań�ców� z ty�tu�łu� użyt�ko�-
wa�nia� miesz�ka�nia� na nie�zmie�nio�nym
po�zio�mie�w sto�sun�ku�do ro�ku�ubie�głe�go.�
Sta�ła�kon�tro�la�prze�pły�wów� fi�nan�so�wych

w Spół�dziel�ni�oraz�pro�wa�dzo�na�po�li�ty�ka�fi�-
nan�so�wa,� efek�tyw�nie� pro�wa�dzo�na� win�dy�-
ka�cja�opłat�za użyt�ko�wa�nie�miesz�kań�oraz
spraw�dzo�ne�me�to�dy�pla�no�wa�nia�wy�dat�ków
i za�si�la�nie�fun�du�szu�re�mon�to�we�go�zy�skiem

na dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej�da�ją�gwa�ran�-
cję�utrzy�ma�nia�tem�pa�re�mon�tów�i mo�der�ni�-
za�cji�na obec�nym�–�wy�so�kim�po�zio�mie.�

■ CZYN�SZE I OPŁA�TY

Opła�ty�z ty�tu�łu�użyt�ko�wa�nia�miesz�kań�są
zróż�ni�co�wa�ne�w za�leż�no�ści�od osie�dla�–�nie�-
ru�cho�mo�ści�i kosz�tów�w nich�po�no�szo�nych.
Wy�so�kość�sta�wek�pla�no�wa�na�jest�in�dy�wi�du�-
al�nie�dla�każ�de�go�osie�dla�–�nie�ru�cho�mo�ści.�
Zróż�ni�co�wa�nie� wy�so�ko�ści� opłat� dla� po�-

szcze�gól�nych� osie�dli� –� nie�ru�cho�mo�ści� jest
kon�se�kwen�cją�re�ali�za�cji�za�sa�dy,�aby�miesz�-
kań�cy� po�kry�wa�li� wy�dat�ki� swo�je�go� osie�-
dla�–�nie�ru�cho�mo�ści�do wy�so�ko�ści�fak�tycz�-
nie� po�no�szo�nych� kosz�tów,� gdyż� na ich
wy�so�kość�ma�ją�wpływ�oso�by�za�miesz�ka�łe
na da�nym�osie�dlu�–�nie�ru�cho�mo�ści.�
Spół�dziel�nia�po�sia�da 48�dźwi�gów�oso�bo�-

wych�z te�go: 12�dźwi�gów�11�–�przy�stan�ko�-
wych,� 20� dźwi�gów� 4� –� przy�stan�ko�wych,
7� dźwi�gów� 8� –� przy�stan�ko�wych, 9� dźwi�-
gów�9�–�przy�stan�ko�wych.
W 2013�ro�ku�za�koń�czo�no�re�ali�za�cję�pro�-

gra�mu�wy�mia�ny�dźwi�gów�i w chwi�li�obec�-
nej�wszyst�kie�dźwi�gi�są�już�cał�ko�wi�cie�wy�-
re�mon�to�wa�ne.
Wy�so�kość�opłat�za użyt�ko�wa�nie�dźwi�gów

w 2014�r.�zo�sta�ła�usta�lo�na�w opar�ciu�o kosz�-
ty�z ty�tu�łu�eks�plo�ata�cji�i kon�ser�wa�cji,�któ�re
po�kry�wa�ne� są� przez� wszyst�kie� oso�by� za�-
miesz�ka�łe.�Znacz�nym�utrud�nie�niem�w bie�-
żą�cym�mo�ni�to�ro�wa�niu�przy�cho�dów�za użyt�-
ko�wa�nie�dźwi�gów�jest�fluk�tu�acja�licz�by�osób
w na�szych�za�so�bach,�co�po�twier�dza�ją�da�ne
z któ�rych�wy�ni�ka,� że�w ro�ku 2014�w sto�-
sun�ku�do ro�ku 2013�ilość�osób�za�miesz�ka�-
łych�ko�rzy�sta�ją�cych�z dźwi�gów�zmniej�szy�-
ła� się� o 134� oso�by,� a na prze�strze�ni
ro�ku 2010�–�2014�ilość�osób�ko�rzy�sta�ją�cych
z dźwi�gu�zma�la�ła�o 614�osób.�Waż�ne�jest�to
dla�te�go,� że� od ilo�ści� osób� za�miesz�ka�łych
na�li�cza�się�opła�tę.�Za�tem�spa�dek�ilo�ści�osób
ma�bez�po�śred�ni�wpływ�na przy�cho�dy�w tym
za�kre�sie.�Mniej�osób�wno�szą�cych�opła�ty�po�-
wo�du�je�wzrost�kosz�tu�jed�nost�ko�we�go�i zwięk�-
sze�nie� tych� opłat.�Dla� unik�nię�cia� tej� sy�tu�-
acji� wy�da�je� się� być� za�sad�nym� do�ko�na�nie
zmia�ny�w spo�so�bie�na�li�cza�nia�opła�ty�za dźwi�-
gi.�Wo�bec� te�go� Za�rząd� wy�stą�pił� do Ra�dy
Nad�zor�czej�o na�li�cza�nie�opłat�za ko�rzy�sta�-
nie�z dźwi�gów�pro�por�cjo�nal�nie�do udzia�łów
w nie�ru�cho�mo�ści�wspól�nej�zgod�nie�z art. 4
usta�wy� o spół�dziel�niach� miesz�ka�nio�wych.
Kosz�ty� zim�nej� wo�dy� i od�pro�wa�dza�nia

ście�ków�roz�li�cza�ne�są�co�pół�ro�ku�na pod�-
sta�wie�od�czy�tów�licz�ni�ków�wo�dy�za�mon�to�-
wa�nych�w lo�ka�lach�miesz�kal�nych.�
Bar�dzo�szcze�gó�ło�wo�ana�li�zo�wa�ne�są�róż�-

ni�ce�mię�dzy�su�mą�wska�zań�licz�ni�ków�in�dy�-
wi�du�al�nych�w miesz�ka�niach,� a licz�ni�kiem
głów�nym� na przy�łą�czu�w po�szcze�gól�nych
bu�dyn�kach,� dla�te�go� ta� róż�ni�ca� mie�ści� się
w gra�ni�cach� błę�du� wska�zań� urzą�dzeń� po�-
mia�ro�wych�zgod�nie�z ich�in�struk�cją.�W2014
ro�ku� by�ła� kon�ty�nu�owa�na� wy�mia�na� licz�ni�-
ków�wo�dy�z moż�li�wo�ścią�od�czy�tu�elek�tro�-
nicz�ne�go� bez� ko�niecz�no�ści� wcho�dze�nia
domiesz�ka�nia,�co�speł�ni�ło�ocze�ki�wa�nia�osób

Struktura stanu mieszkań wg praw do lokali w 2014 roku

62,4%

2,9%

1,4%

33,3%

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
Lokale na umowę najmu i bez tyt. prawnego
Odrębna własność

Treść
Ilość�mieszkań Struktura�%

2013 2014 2013 2014

Spółdzielcze�własnościowe�prawo�do�lokalu 4532 4525 62,47 62,37

Spółdzielcze�lokatorskie�prawo�do�lokalu 228 212 3,14 2,92

Odrębna�własność 2388 2414 32,92 33,28

Lokale�na�umowę�najmu�i�bez�tytułu�prawnego 107 104 1,47 1,43



pra�cu�ją�cych� lub� prze�by�wa�ją�cych� cza�so�wo
po�za�miej�scem�za�miesz�ka�nia�i przy�czy�ni�ło
się�do od�czy�ta�nia�wszyst�kich�wo�do�mie�rzy
w miesz�ka�niach�w jed�nym�cza�sie.�Wpły�nę�-
ło�to�po�zy�tyw�nie�na zmniej�sze�nie�nie�do�bo�-
rów�wo�dy.�Przy�ję�to�rów�nież�za�sa�dę�in�dy�wi�-
du�al�ne�go� roz�li�cza�nia� zu�ży�cia� wo�dy
i od�pro�wa�dze�nia�ście�ków�na po�szcze�gól�ne
bu�dyn�ki� z moż�li�wo�ścią� zmia�ny� wiel�ko�ści
za�licz�ki�przez�miesz�kań�ców�da�ne�go�bu�dyn�-
ku�w każ�dym�okre�sie.
Kosz�ty�po�no�szo�ne�przez�Spół�dziel�nię�i za�-

licz�ki�wno�szo�ne�przez�miesz�kań�ców�na po�-
czet�zim�nej�wo�dy�i od�pro�wa�dza�nia�ście�ków
na wszyst�kich�bu�dyn�kach,�osie�dlach�nie�bi�-
lan�su�je�się�z uwa�gi�na fakt,�że�miesz�kań�cy
wno�szą�opła�ty�ry�czał�to�wo�przez 6�mie�się�cy,
a na�stęp�nie� po roz�li�cze�niu� w za�leż�no�ści
od zu�ży�cia�jed�nym�po�wsta�je�nad�pła�ta,�a in�-
ni�ma�ją�nie�do�pła�tę.�Na�to�miast�opła�ty�wno�-
szo�ne�za wo�dę�do Przed�się�bior�stwa�Wo�do�-
cią�gów� i Ka�na�li�za�cji� są�zgod�ne�ze� sta�nem
fak�tycz�nym�zu�ży�cia.�
Kosz�ty� za�ku�pu� ener�gii� ciepl�nej� na ce�le

cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�i cen�tral�nej�cie�płej

wo�dy�w 2014�ro�ku�wy�no�szą�12 674 439,46 zł
sta�no�wiąc�32,2%.�
Za�licz�ki�wpła�co�ne�przez�miesz�kań�ców�napo�-

czet�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�usta�la�ne�są�napod�-
sta�wie�wska�zań�licz�ni�ka�cie�pła�za�bu�do�wa�ne�-
go�w każ�dym�bu�dyn�ku�na przy�łą�czu�do sie�ci
i roz�li�cza�ne�są�w sto�sun�ku�do zu�ży�cia�w tym
bu�dyn�ku.�Du�ży�wpływ�na wy�so�kość�za�licz�ki
ma�wiel�kość�ta�ry�fy�za�twier�dza�nej�przez�Urząd
Re�gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki.
We� wszyst�kich� bu�dyn�kach� miesz�kań�cy

ma�ją�bez�po�śred�ni�wpływ�na ilość�zu�ży�te�go
cie�pła,�gdyż�na grzej�ni�kach�są�za�bu�do�wa�ne,
słu�żą�ce� do re�gu�la�cji� tem�pe�ra�tu�ry,� za�wo�ry
ter�mo�sta�tycz�ne.� Czę�sto�tli�wość� ich� uży�wa�-
nia�wpły�wa�bez�po�śred�nio�na zu�ży�cie�cie�pła
w bu�dyn�ku�i miesz�ka�niach.
W opar�ciu� o po�sia�da�ne� da�ne� licz�bo�we

bez�spor�nym�jest,�iż�bu�dyn�ki,�opo�mia�ro�wa�-
ne�po�dziel�ni�ka�mi�kosz�tów�w miesz�ka�niach
ma�ją�niż�sze�zu�ży�cie�ener�gii�ciepl�nej�niż�bu�-
dyn�ki�nie�wy�po�sa�żo�ne�w te�mier�ni�ki,�co�ma
bez�po�śred�ni�wpływ�na wy�so�kość�opłat� ja�-
kie�wno�szą�miesz�kań�cy�z ty�tu�łu�cen�tral�ne�-
go�ogrze�wa�nia.�

Waż�nym�czyn�ni�kiem�wpły�wa�ją�cym�nawy�-
so�kość�opłat�z tyt.�ener�gii�ciepl�nej�jest�ta�ry�-
fa�do�staw�cy�za�twier�dzo�na�przez�Urząd�Re�-
gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki.�Wzrost�ta�ryf,�szcze�gól�nie
u nie�któ�rych�do�staw�ców�po�wo�du�je,� iż� na�-
sze�cie�pło�za�czy�na�być�bar�dzo�dro�gie�i sta�-
no�wi� naj�więk�szą� po�zy�cję�w opła�cie� czyn�-
szo�wej�za miesz�ka�nie,�stąd�je�go�ra�cjo�nal�ne
wy�ko�rzy�sta�nie�i kon�tro�la�zu�ży�cia�są�bar�dzo
waż�ne,�bo�wpły�wa�ją�bez�po�śred�nio�na opła�-
ty�ja�kie�z te�go�ty�tu�łu�wno�si�my.

■  WSPIE�RA�NIE�DZIA�ŁAL�NO�ŚCI
SPO�ŁECZ�NO-WY�CHO�WAW�CZEJ

Oprócz�dzia�łal�no�ści�zwią�za�nej�z ad�mi�ni�-
stro�wa�niem� i ob�słu�gą� tech�nicz�ną� na�szych
za�so�bów�w sze�ro�kim�za�kre�sie�za�jęć�edu�ka�-
cyj�nych,� ar�ty�stycz�nych,� spor�to�wych,� oko�-
licz�no�ścio�wych�i re�lak�sa�cyj�nych�pro�wa�dzo�-
na�jest�dzia�łal�ność�spo�łecz�no-wy�cho�waw�cza
w pię�ciu�pla�ców�kach,�któ�re�to�pla�ców�ki�ko�-
rzy�sta�ją�z na�szych�lo�ka�li�po�kry�wa�jąc�je�dy�-
nie� kosz�ty� naj�mu� tych� lo�ka�li� na po�zio�mie
kosz�tów�wła�snych.�Jest�to�na�szym�zda�niem
du�że�wspar�cie�dla�tej�dzia�łal�no�ści.�Pla�ców�-
ki,� któ�re� pro�wa�dzą� dzia�łal�ność� spo�łecz�no-
wy�cho�waw�czą� ko�rzy�sta�ją�ce� z na�szych� lo�-
ka�li�to:
Ogni�sko� Pra�cy� Po�zasz�kol�nej� Ry�duł�to�-

wy�–�pla�ców�ka�wy�cho�wa�nia�po�zasz�kol�ne�-
go,�któ�ra�za�go�spo�da�ro�wu�je�dzie�ciom�i mło�-
dzie�ży�czas�wol�ny�po za�ję�ciach�szkol�nych
oraz�w dni�wol�ne�wzbo�ga�ca�jąc�pro�ces�edu�-
ka�cji�oraz� roz�wi�ja�jąc�dzie�cię�ce�za�in�te�re�so�-
wa�nia�i pa�sje.�
ZHP�Hu�fiec�Zie�mi�Wo�dzi�sław�skiej� sku�-

pia�oko�ło 210�osób�i po�le�ga�na gro�ma�dze�-
niu�się�gro�mad�zu�cho�wych�i dru�żyn�har�cer�-
skich�na co�ty�go�dnio�wych�zbiór�kach�w trzech
har�ców�kach� znaj�du�ją�cych� się� w za�so�bach
Spół�dziel�ni.�
Uczniow�ski�Klub�Spor�to�wy�„MA�STER”

or�ga�ni�zu�je�dla�swo�ich�pod�opiecz�nych�za�ję�-
cia� o cha�rak�te�rze� spor�to�wo� re�kre�acyj�nym,
po�le�ga�ją�ce� przede� wszyst�kim� na cy�klicz�-
nych�spo�tka�niach�na za�ję�ciach�na�uki�sztuk
wal�ki� ta�kich� jak� ta�ekwon�do� oraz� tai� chi,
któ�re�od�by�wa�ją�się�pod okiem�za�wo�do�wych
in�struk�to�rów.�
Ogni�sko�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�nr 1ofe�ru�je

za�ję�cia� dla� dzie�ci� i mło�dzie�ży� w za�kre�sie
za�jęć� mu�zycz�nych� w sze�ro�kim� za�kre�sie
od gry� na in�stru�men�tach� po�przez� śpiew
do tań�ca,� pla�stycz�nych� i te�atral�nych� oraz
za�ję�cia� otwar�te� dla� uczniów� szkół� pod�sta�-
wo�wych�i gim�na�zjal�nych,�a tak�że�ro�dzi�ców
wy�cho�wan�ków� ogni�ska.� Do pla�ców�ki� tej
uczęsz�cza 214� wy�cho�wan�ków� w ra�mach
dzia�łal�no�ści 13�kół�za�in�te�re�so�wań�głów�nie
dzie�ci� i mło�dzież� za�miesz�ku�ją�ca� na osie�-
dlu XXX�-le�cia,� Pia�stów� i Dą�brów�ki,� ale
rów�nież�dzie�ci�z po�zo�sta�łych�dziel�nic�Wo�-
dzi�sła�wia�Ślą�skie�go.
Klub� Spor�to�wy� „OCTA�GON”� dla� swo�-

ich�pod�opiecz�nych�or�ga�ni�zu�je�za�ję�cia�o cha�-
rak�te�rze�spor�to�wo�re�kre�acyj�nym�po�le�ga�ją�ce
przede�wszyst�kim�na na�uce�JU�DO,�któ�rych
od�bior�ca�mi�są�dzie�ci�ze�wszyst�kich�osie�dli
Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go.�
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Tak� sze�ro�ka� ofer�ta� róż�no�rod�nych� za�jęć
stwa�rza� mło�dzie�ży,� a i miesz�kań�com� na�-
szych�osie�dli,�bez�wzglę�du�na wiek,�moż�li�-
wość�ak�tyw�ne�go�spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�su.
Dla�te�go� Za�rząd� Spół�dziel�ni� kie�row�ni�kom
tych� pla�có�wek� i oso�bom,� któ�re� swój� czas
i za�an�ga�żo�wa�nie�po�świę�ca�ją�dzie�ciom,�mło�-
dzie�ży� i miesz�kań�com� na�szych� za�so�bów
skła�da�ser�decz�ne�po�dzię�ko�wa�nia.

■  PRO�BLEM�ZA�LE�GŁO�ŚCI
W OPŁA�TACH

Ter�mi�no�wość�wno�szo�nych�opłat�jest�naj�-
istot�niej�szym�wa�run�kiem�utrzy�ma�nia�płyn�-
no�ści� fi�nan�so�wej� Spół�dziel�ni.� Za�le�gło�ści
w opła�tach�z ty�tu�łu�eks�plo�ata�cji�i utrzy�ma�-
nia�nie�ru�cho�mo�ści�wpły�wa�ją�zna�czą�co�na re�-
ali�za�cję� za�dań� go�spo�dar�czych� i na za�kres
re�mon�tów�w da�nym�ro�ku.
◗ Za�le�gło�ści� w opła�tach� za użyt�ko�wa�nie
miesz�kań� 2 099 147,98�zł
w tym:�nie�roz�strzy�gnię�te�rosz�cze�nia�spor�ne

397 927,28�zł
◗ Wskaź�nik� udzia�łu� za�le�gło�ści�w opła�tach
za użyt�ko�wa�nie�lo�ka�liw sto�sun�ku�do przy�-
cho�dów�w ro�ku 2014�wy�no�sił:� 4,61%

Wskaź�nik�za�le�gło�ści�w opła�tach
w sto�sun�ku�do przy�cho�dów
na prze�strze�ni�2010�–�2014

Na prze�strze�ni� ostat�nich� trzech� lat� za�le�-
gło�ści� czyn�szo�we� po�zo�sta�wa�ły� na po�dob�-
nym�po�zio�mie�przyj�mu�jąc�w ro�ku 2014�nie�-
wiel�ką� ten�den�cję� wzro�sto�wą.� Wskaź�nik
za�le�gło�ści�w opła�tach�za użyt�ko�wa�nie�miesz�-
kań�li�czo�ny�ja�ko�sto�su�nek�za�dłu�że�nia�do na�-
leż�nych�opłat�w 2014�ro�ku�wy�no�sił 4,61%,
pod�czas,� gdy� na ko�niec 2013� ro�ku�wy�no�-
sił 4,57%.� Na�stą�pił� wzrost� o 0,04� punk�tu
pro�cen�to�we�go.�Od ro�ku 2011�wskaź�nik�ten
nie�prze�kro�czył 5%.
Struk�tu�rę� za�le�gło�ści� czyn�szo�wych� lo�ka�li

miesz�kal�nych�w od�nie�sie�niu�do opłat�w po�-
szcze�gól�nych�osie�dlach�za 2014�rok�ilu�stru�-
je�wy�kres.
Śle�dze�nie�zmian�w wy�so�ko�ści�za�dłu�że�nia

i bie�żą�ca�ana�li�za� je�go�struk�tu�ry�umoż�li�wia
szyb�kie� re�ago�wa�nie� i po�dej�mo�wa�nie� dzia�-
łań�win�dy�ka�cyj�nych.�
Aby�skło�nić�dłuż�ni�ków�do za�pła�ty�za�le�-

gło�ści�w 2014�ro�ku�pod�ję�li�śmy�róż�no�rod�ne
dzia�ła�nia�win�dy�ka�cyj�ne� od wy�sy�ła�nia�we�-
zwań�o za�pła�tę,�we�zwań�wraz�z in�for�ma�cją
o wpi�sie� do Kra�jo�we�go� Re�je�stru�Dłu�gów,
za�wia�do�mień�o wy�so�ko�ści�za�le�gło�ści,�pro�-
po�zy�cji�za�mia�ny�namiesz�ka�nia�tań�sze�w eks�-
plo�ata�cji,�pism�za bez�u�mow�ne�ko�rzy�sta�nie
z miesz�ka�nia.

Jed�ną�z form�dzia�łań�win�dy�ka�cyj�nych�są
pro�wa�dzo�ne� przez� ko�mor�ni�ka� po�stę�po�wa�-
nia�li�cy�ta�cyj�ne,�w ce�lu�od�zy�ska�nia�na�leż�no�-
ści�przez�Spół�dziel�nię.�Na prze�strze�ni 2014
ro�ku�pro�wa�dzo�ne�by�ły 30�po�stę�po�wa�nia�li�-
cy�ta�cyj�ne� z cze�go 19� za�koń�czy�ło� się� sku�-
tecz�ną�sprze�da�żą�miesz�kań�w dro�dze�li�cy�ta�-
cji�ko�mor�ni�czej.
Je�ste�śmy� prze�ko�na�ni,� że� to� pro�wa�dzo�na

od wie�lu�lat�sku�tecz�na�win�dy�ka�cja�po�wo�du�-
je�sys�te�ma�tycz�ny,�choć�po�wol�ny�spa�dek�za�-
dłu�że�nia.� Szko�da� tyl�ko,� że� od�by�wa� się� to
kosz�tem�wszyst�kich�miesz�kań�ców.
Cią�gle�przy�po�mi�na�my�oso�bom�za�le�ga�ją�-

cym�w opła�tach�za użyt�ko�wa�nie�miesz�ka�-
nia� o moż�li�wo�ści� sko�rzy�sta�nia� z do�dat�ku
miesz�ka�nio�we�go,� lecz� ko�rzy�sta�ją� z nie�go
nie�licz�ni.

■  SYS�TE�MA�TY�CZE�ZWIĘK�SZA�NIE
ZA�KRE�SU�PRAC�RE�MON�TO�WYCH

W ostat�nich� la�tach� na ce�le� re�mon�to�-
we� –� głów�nie� na ter�mo�mo�der�ni�za�cję� bu�-
dyn�ków� miesz�kal�nych,� po�zy�ska�no� środ�ki
ze�wnętrz�ne,� któ�re� li�cząc� na�ra�sta�ją�co
na dzień 31.12.2014� r.� sta�no�wi�ły� ogó�łem
su�mę 21 786 353,85 zł,� z cze�go� kwo�-
tę 3 720 021,69 zł�sta�no�wią�umo�rze�nia,�do�-
ta�cje�i pre�mie�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ne.
Za�kres�prac�re�mon�to�wych�Spół�dziel�ni�co�-

rocz�nie� ule�ga� zwięk�sze�niu.� Świad�czy� to
o pro�wa�dze�niu� wła�ści�wej� po�li�ty�ki� go�spo�-
dar�czo�–�fi�nan�so�wej�Spół�dziel�ni.�Pro�wa�dzo�-
ne�pra�ce�re�mon�to�we�za�po�bie�ga�ją�de�ka�pi�ta�-
li�za�cji� za�so�bów� i ma�ją� istot�ny� wpływ
na po�pra�wę�ich�sta�nu�tech�nicz�ne�go.
Re�ali�za�cja�pla�nów�re�mon�to�wych�przy�go�-

to�wa�nych�przez�ad�mi�ni�stra�cje�osie�dli�i Ra�dy
Osie�dlo�we,�a za�twier�dzo�nych�uchwa�łą�Ra�dy
Nad�zor�czej�nr 31/2013�z dnia 27.03.2014�r.
prze�bie�ga�ła�w spo�sób� przy�ję�ty�w tych� pla�-
nach,�a za�kres�zo�stał�zre�ali�zo�wa�ny�w ca�ło�ści.
Peł�ną,�szcze�gó�ło�wą�in�for�ma�cję�o wy�ko�na�niu
za�dań�re�mon�to�wych�za�rów�no�ze�środ�ków�ja�-
kie�wpła�ca�li�miesz�kań�cy�na ten�cel�oraz�uzy�-
ska�nych� w ra�mach� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�-
czej,� a prze�zna�czo�nych�na re�mon�ty�Za�rząd
przed�sta�wił� na ze�bra�niach� ja�kie� od�by�ły� się
w dniach�od 24.02.2015�r.�do 10.03.2015�r.
In�for�ma�cja� ta�zo�sta�ła�przy�ję�ta�przez�miesz�-
kań�ców�bez�uwag.�
Nie�bez�zna�cze�nia�jest�fakt,�iż�co�rocz�nie

ko�rzy�sta�my� z moż�li�wo�ści� po�zy�ski�wa�nia

środ�ków� fi�nan�so�wych� z ze�wnątrz.� Su�ma
po�zy�ska�nych� środ�ków� to� kwo�ta
21 786 353,85 zł.� Bez� tych� środ�ków� nie
moż�li�wa� by�ła�by� re�ali�za�cja� wie�lu� dro�gich
przed�się�wzięć� re�mon�to�wych� zwią�za�nych
cho�ciaż�by�z bu�do�wą�sie�ci�cie�płow�ni�czych,
sta�cji�wy�mien�ni�ków,�czy�też�ter�mo�mo�der�-
ni�za�cją�bu�dyn�ków,�co�w spo�sób�zna�czą�cy
przy�czy�ni�ło� się� do za�ha�mo�wa�nia�wzro�stu
kosz�tów�utrzy�ma�nia�miesz�kań.
Z przy�kro�ścią�na�le�ży�stwier�dzić,�że�część

środ�ków� fi�nan�so�wych� jest�mar�no�wa�na� po�-
przez�de�wa�sta�cję�te�go�co�by�ło�ład�ne�i słu�ży�-
ło�w spo�sób�wła�ści�wy�miesz�kań�com.�Pro�ces
de�wa�sta�cji�w ro�ku 2014�na�si�lił�się�–�głu�po�ta
i bez�myśl�ność� jest� na pierw�szym�miej�scu,
bo� jak�moż�na� na�zwać� na przy�kład� uszko�-
dze�nie�w spo�sób�trwa�ły�drzwi�wej�ścio�wych
do bu�dyn�ku,�cz�też�wy�bi�ja�nie�szyb�na par�te�-
rze�i zwie�rzę�ce�za�cho�wa�nie�w po�sta�ci�za�ła�-
twia�nia�po�trzeb�fi�zjo�lo�gicz�nych�w win�dach.
Naj�gor�sze�jest�to,�że�de�wa�sta�cji�tych�naj�czę�-
ściej�do�ko�nu�ją�oso�by�za�miesz�ka�łe�w da�nym
bu�dyn�ku� lub� osie�dlu.� Nie� bądź�my� za�tem
obo�jęt�ni�i wska�zuj�my�te�oso�by,�to�na�praw�dę
dla�na�sze�go�do�bra�i bez�pie�czeń�stwa.
Na za�koń�cze�nie� pre�zes�Gra�bo�wiec�kie�go

stwier�dził,� że� na ca�ło�kształt� dzia�łal�no�ści
Spół�dziel�ni�du�ży�wpływ�ma�ją�Or�ga�ny�Sa�-
mo�rzą�do�we,�któ�re�na bie�żą�co�spra�wu�ją�kon�-
tro�lę� nad przy�ję�ty�mi� kie�run�ka�mi� dzia�łań
i ak�tyw�nie�uczest�ni�czą�w pro�ce�sie�re�ali�za�cji
pla�nów� rze�czo�wo�-fi�nan�so�wych� i re�mon�to�-
wych�za�rów�no�po stro�nie�przy�cho�dów� jak
i kosz�tów.
Dla�te�go� też� sło�wa� po�dzię�ko�wa�nia� kie�ro�-

wa�ne�są�do wszyst�kich�osób�bio�rą�cych�czyn�-
ny� udział� w pra�cach� or�ga�nów� sa�mo�rzą�do�-
wych,�miesz�kań�ców,�któ�rzy� swo�ją�po�sta�wą
da�ją�świa�dec�two�dba�ło�ści�o nasz�spół�dziel�-
czy�wspól�ny�ma�ją�tek,�pra�cow�ni�kom�za wy�-
si�łek�ja�ki�zo�stał�wło�żo�ny�w re�ali�za�cję�za�dań.

*�*�*
Wal�ne� Zgro�ma�dze�nie� za�twier�dzi�ło� spra�-

woz�da�nie� z dzia�łal�no�ści� Ra�du�Nad�zor�czej
w 2014� r.,� spra�woz�da�nie� rocz�ne� Za�rzą�du
Spół�dziel�ni�za 2014�r.�i spra�woz�da�nie�fi�nan�-
so�we�za 2014�rok.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�udzie�li�ło�ab�so�lu�to�-

rium�za 2014�rok�Pre�ze�so�wi�Za�rzą�du�Ja�no�-
wi�Gra�bo�wiec�kie�mu,�za�stęp�cy�pre�ze�sa�Wła�-
dy�sła�wo�wi� Ma�ryj�ce,� za�stęp�czy�ni� pre�ze�sa
Iwo�nie�Ko�łecz�ko.
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ciekawa oferta oGniska Pracy PozaszkolneJ w ryDułtowach     

sPosoby na wolny czas
Ogni�sko�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�w Ry�-

duł�to�wach�ja�ko�ty�po�wa�pla�ców�-
ka� wy�cho�wa�nia� po�zasz�kol�ne�go

uzu�peł�nia� i wzbo�ga�ca� pro�ces� szkol�nej
edu�ka�cji� i wy�cho�wa�nia� dzie�ci.� Pra�cu�je
się�tu�z dzieć�mi�i mło�dzie�żą�za�miesz�ka�łą
na te�re�nie�ca�łe�go�mia�sta�wy�peł�nia�jąc�im
czas�wol�ny�po za�ję�ciach�szkol�nych�i roz�-
wi�ja�jąc�ich�za�in�te�re�so�wa�nia�i pa�sje.
Na kom�plek�sach� bo�isk� „Or�lik 2012”

przy ul.�Mic�kie�wi�cza 33� i przy ul.�Ko�-
cha�now�skie�go 23�ogni�sko�or�ga�ni�zu�je�za�-
ję�cia� re�kre�acyj�no-spor�to�we,� a na te�re�-
nach�Ry�duł�tow�skiej�Fi�koł�kow�ni�„RA�FA”
ro�dzin�ne�im�pre�zy�ple�ne�ro�we.�
–�Roz�wój�pla�ców�ki�ści�śle�zwią�za�ny�jest

ze�współ�pra�cą�ze�wszyst�ki�mi�pla�ców�ka�-

mi�kul�tu�ral�no�–�oświa�to�wy�mi,�sto�wa�rzy�-

sze�nia�mi� i in�sty�tu�cja�mi� dzia�ła�ją�cy�mi

w mie�ście,�w tym�spół�dziel�nia�mi�miesz�-

ka�nio�wy�mi� –� mó�wi� Dy�rek�tor� Ogni�ska
Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�w Ry�duł�to�wach�mgr
Bo�że�na�Wój�cic�ka.� –�Od lat�współ�pra�-

cu�je�my� owoc�nie� ze� Spół�dziel�nią�Miesz�-

ka�nio�wą�„ROW”,�wspól�nie�pro�wa�dzi�my

klub�„Or�lik�przy ul.�Ple�bi�scy�to�wej.�Klu�b

czyn�ny� jest� od po�nie�dział�ku� do piąt�ku

w godz.�14:00�–�19:00�a w so�bo�ty 9:00-

14:00.� Z dzieć�mi� pra�cu�je� wy�kwa�li�fi�ko�-

wa�na� ka�dra,� któ�ra� po�ma�ga� pod�opiecz�-

nym� w od�ra�bia�niu� szkol�nych� prac

do�mo�wych,� pro�wa�dzi� za�ję�cia� spe�cja�li�-

stycz�ne�do�sko�na�lą�ce�pra�wi�dło�we�re�la�cje

w gru�pie�ró�wie�śni�czej�i w ro�dzi�nie.

W Or�li�ku�dzia�ła�rów�nież�„Klub�Ma�lu�-
cha”,�w któ�rym� pro�wa�dzo�ne� są� za�ję�cia
opie�kuń�czo-wy�cho�waw�cze� skie�ro�wa�ne
dla�dzie�ci 3-�i 4-let�nich,�któ�re�nie�zo�sta�ły
ob�ję�te� opie�ką� przed�szkol�ną.�W okre�sie
fe�rii�zi�mo�wych�i wa�ka�cji�let�nich�OPP�or�-
ga�ni�zu�je�wy�po�czy�nek� dla� dzie�ci� i mło�-
dzie�ży� z ca�łe�go�mia�sta�w ra�mach� ak�cji
„Zi�ma�w mie�ście”�i „La�to�w mie�ście”.
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stawka na nowoczesność i bezPieczeństwo

Dzieci (i nie tylko) 
będą się mogły 
dobrze bawić
N

a�sze� oto�cze�nie� zmie�nia� się,
pięk�nie�je,�jest�co�raz�bar�dziej
przy�ja�zne�dla�wszyst�kich�lu�-

dzi� miesz�ka�ją�cych� w na�szych� za�-
so�bach.� Już� od dwóch� lat� Spół�-
dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa� „ROW”
re�ali�zu�je�peł�ną�pa�rą�no�wy�pro�gram
skie�ro�wa�ny�do miesz�kań�ców,�a ma�-
ją�cy� po�pra�wić� oto�cze�nie� w ja�kim
miesz�ka�ją,�uczy�nić� je�bar�dziej�es�-
te�tycz�nym�i no�wo�cze�snym.�
Te� wspa�nia�łe� no�we� in�we�sty�cje
na na�szych� osie�dlach� –� o któ�rych
już� kil�ka�krot�nie� pi�sa�li�śmy� w na�-
szej� ga�ze�cie� –� za�owo�co�wa�ły� po�-
wsta�wa�niem�miej�sca,� gdzie� na�sze
dzie�ci�bę�dą�mo�gły�mi�ło,�po�ży�tecz�-
nie� i przede� wszyst�kim� ak�tyw�nie
i bez�piecz�nie�spę�dzać�wol�ny�czas.
Głów�nym� za�ło�że�niem� bu�do�wy
przez� Spół�dziel�nie� pla�ców� za�baw
jest�wła�śnie�bez�pie�czeń�stwo�dzie�ci.
Wy�ko�rzy�sty�wa�ne�do bu�do�wa�nia�pla�-
ców�za�baw�bez�piecz�ne�na�wierzch�-
nie�gwa�ran�tu�ją�nie� tyl�ko�bez�piecz�-
ną�za�ba�wę,�ale�tak�że�cha�rak�te�ry�zu�ją
się� du�żą� od�por�no�ścią� na znisz�cze�-
nia.� Wy�trzy�ma�łe� ko�lo�ro�we� na�-
wierzch�nie�cie�szą�oko,�ale�rów�nież
zmniej�sza�ją�ry�zy�ko�po�śli�zgów�i ura�-
zów�Na�sza�spół�dziel�nia�sta�wia�na no�-
wo�cze�sność�i bez�pie�czeń�stwo.
Aby�nie�być�go�ło�słow�nym�przed�-
sta�wia�my�na�sze�naj�bliż�sze�in�we�sty�-
cje�w Ry�duł�to�wach�wraz�z do�kład�-
ny�mi�pla�na�mi�sy�tu�acyj�ny�mi.
I tak� przy ul.� Ple�bi�scy�to�wej�
mo�der�ni�za�cji�pod�le�ga�plac�za�baw,

ul. Plebiscytowa

ul. Łokietka

któ�ry�jest�prze�zna�czo�ny�dla�dzie�ci
w wie�ku 3-15� lat.� Po�wierzch�nia
prze�zna�czo�na pod no�we� oraz� ist�-
nie�ją�ce�urzą�dze�nia�za�ba�wo�we�zo�-

sta�nie�wy�ko�na�na z bez�piecz�nej�na�-
wierzch�ni�syn�te�tycz�nej�–�o któ�rej
wspo�mi�na�li�śmy�–�o kry�tycz�nej�wy�-
so�ko�ści� upad�ku 160 cm.� Pla�nu�je
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ul. Ja gien ki / Krucz kow skie go

Osiedle XX-lecia

się�rów�nież�roz�miesz�cze�nie�w ob�-
rę�bie�pla�cu�obiek�tów�ma�łej�ar�chi�-
tek�tu�ry.�Te�ren�pla�cu�zo�sta�nie�ogro�-
dzo�ny.
Na ul.�Ło�kiet�ka�mo�der�ni�za�cja�pla�-
cu�za�baw�obej�mu�je�wy�ko�na�nie�na�-
wierzch�ni� bez�piecz�nej� o nie�re�gu�-
lar�nych�kształ�tach�pod urzą�dze�nia
za�ba�wo�we�jak�rów�nież�wy�ko�na�nie
pia�skow�ni�cy� oraz� umiesz�cze�nie
w ob�rę�bie� pla�cu� obiek�tów� ma�łej
ar�chi�tek�tu�ry.�Te�ren� zo�sta�nie� ogro�-
dzo�ny,� wej�ścia� zo�sta�ną� zlo�ka�li�zo�-
wa�ne�od stro�ny�za�chod�niej�oraz�po�-
łu�dnio�wej.
Obec�ny� plac� za�baw� w Pszo�wie
przy ul.� Ja�gien�ki/Krucz�kow�skie�go
jest�prze�zna�czo�ny�do mo�der�ni�za�cji,
zo�sta�nie�wy�po�sa�żo�ny�w na�wierzch�-
nię�bez�piecz�ną�pod dzie�więć�urzą�-
dzeń� za�ba�wo�wych.�Na te�re�nie� zo�-
sta�ną� rów�nież� roz�miesz�czo�ne
ele�men�ty� ma�łej� ar�chi�tek�tu�ry� ta�kie
jak:�ław�ki,�ko�sze,�ta�bli�ce�re�gu�la�mi�-
no�we.�Ca�ły�plac�zo�sta�nie�ogro�dzo�-
ny,� doj�ście� do pla�cu� zo�sta�nie� zlo�-
ka�li�zo�wa�ne� od stro�ny� pół�noc�nej.
Zo�sta�ną�rów�nież�za�bu�do�wa�ne�urzą�-
dze�nia�do ćwi�czeń�–�mi�ni�si�łow�nia.
Na�to�miast�wWo�dzi�sła�wiu�na osie�-
dlu. XXX�-le�cia,� przy bud.� Nr 33
plac� za�baw� zo�sta�nie� wy�po�sa�żo�ny
w 10�urzą�dzeń�za�ba�wo�wych�usy�tu�-
owa�nych�na bez�piecz�nej�na�wierzch�-
ni� syn�te�tycz�nej.� Na te�re�nie� pla�cu
zo�sta�ną� rów�nież� roz�miesz�czo�ne
obiek�ty�ma�łej�ar�chi�tek�tu�ry.�
Na tym� pla�cu� oprócz� dzie�ci� po�-
my�śle�li�śmy�rów�nież�o ich�ro�dzi�cach
i dziad�kach�–� to�ko�lej�ny�nasz�pro�-
gram�skie�ro�wa�ny�do lu�dzi�do�ro�słych
i se�nio�rów,�któ�rych�prze�cież�z ro�ku
na rok�przy�by�wa,�a któ�rzy�nie�chcą
spę�dzać� wol�ne�go� cza�su� w do�mu
przed te�le�wi�zo�rem,�ale�chcą�za�cho�-
wać�jak�naj�dłu�żej�spraw�ność,�chcą
upra�wiać� wy�si�łek� ja�kąś� for�mę� fi�-
zycz�ne�go�re�lak�su�i re�kre�ację.
Wy�cho�dząc� na prze�ciw� tym� co�-
raz� po�wszech�niej�szym� po�trze�bom
na te�re�nie� pla�cu� pla�nu�je� się� rów�-
nież� wy�ko�na�nie� ko�lej�nej� si�łow�ni
ze�wnętrz�nej�na na�wierzch�ni�z kost�-
ki�bru�ko�wej.�Si�łow�nia�bę�dzie�wy�-
po�sa�żo�na w trzy�dwu�seg�men�to�we
urzą�dze�nia� fit�ness� prze�zna�czo�ne
wła�śnie�dla�osób�do�ro�słych.�
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P
a�sje�pa�na�Ro�ma�na�Kli�szow�skie�go,
miesz�kań�ca� osie�dla XXX-le�cia
w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�roz�kwi�tły

cał�kiem�nie�daw�no,�choć�ko�rze�nia�mi�się�-
ga�ją� za�pew�ne� je�go� dzie�ciń�stwa.� Chy�ba
za�wsze�miał�smy�kał�kę�do prac�ręcz�nych
i bu�do�wa�nia� cze�goś� z drew�na,� ale�
jak�to�zwy�kle�by�wa,�za�wsze�brak�cza�su�
nie� po�zwa�lał� mu� za�jąć� się� swo�imi�
pa�sja�mi.�
Pra�co�wał�w ko�pal�ni,� a ta� cięż�ka� pra�ca

i co�dzien�ne�obo�wiąz�ki�nie�sprzy�ja�ły�roz�-
wi�ja�niu� swo�ich� za�in�te�re�so�wań.� Do�pie�ro
gdy�prze�szedł�na eme�ry�tu�rę�za�czął�po�wo�li
ro�bić�to�co�go�in�te�re�so�wa�ło.�
Naj�pierw�by�ły�to�drob�ne�me�ble�do do�-

mu,�ja�kieś�pół�ki,�re�ga�ły.�Dziś�już�nie�zo�-
sta�ły� po nich� ślad,� ale� w pa�mię�ci� tkwią
na�dal�ja�ko�po�czą�tek�no�wej�dro�gi.�By�ły�też
np.�kwiet�ni�ki,�któ�re�sta�nę�ły�przed do�mem
w Ry�duł�to�wach� gdzie� nie�gdyś� miesz�kał
pan� Ro�man,� ale� te� kon�struk�cje� nie�ste�ty

sta�ły�się�po bar�dzo�krót�kim�cza�sie�łu�pem
wan�da�li.�
Póź�niej�by�ły�two�rze�nie�z hub�prze�strzen�-

nych� kom�po�zy�cji,� któ�re�moż�na� by�ło� po�-
wie�sić� na ścia�nie� i cie�szyć�ni�mi� oko.�Te
dzie�ła� przy�po�mi�na�ły� też� o wy�pra�wach
do la�su,�kon�tak�cie�z przy�ro�dą.
5�lat�te�mu�z żo�ną�Re�gi�na,�któ�ra�wpie�ra

go�w je�go�twór�czo�ści,�po�je�cha�li�do Za�ko�-
pa�ne�go�i tam�pan�Ro�man�jak�nie�gdyś�Sta�-
ni�sław�Wit�kie�wicz�za�fa�scy�no�wa�ny�zo�stał
drew�nia�ną�ar�chi�tek�tu�rą.�
I tak�za�czę�ły�po�wsta�wać�z drew�na,�ale

tak�że�z ka�my�ków�wspa�nia�łe�bu�dow�le,�ma�-
łe�ma�kie�ty�do�mów�wil�lo�wych.
Te�raz� mał�żon�ko�wie� od�wie�dza�ją� Za�ko�-

pa�ne 3�ra�zy�do ro�ku�i za�wsze�po�za�daw�ką
świe�że�go� po�wie�trza� i kon�tem�plo�wa�niem
wy�so�ko�gór�skich� kra�jo�bra�zów� przy�wo�żą
in�spi�ra�cje,� a pan� Ro�man� prze�twa�rza� je
w mi�nia�tu�ro�wą�ar�chi�tek�tu�rę�sto�ją�cą�na me�-
blach�w ich�miesz�ka�niu.�

Nie� bu�du�je� jed�nak� tyl�ko� dom�ków,�
ostat�nio� stwo�rzył� ko�pal�nia�ny� szyb�
z ru�cho�my�mi�czę�ścia�mi�dla�sy�na,�któ�ry�
pra�cu�je� tak� jak�on�przed la�ty,�w ko�pal-
ni.� Two�rze�nie� tej� kon�struk�cji� by�ło�
dość� pra�co�chłon�ne� i trwa�ło� oko�ło�mie�-
sią�ca.
Je�go�ma�rze�niem�jest�rów�nież�zbu�do�wa�-

nie�mo�de�lu�ko�ścio�ła�pod we�zwa�niem�świę�-
te�go�Her�ber�ta,�któ�ry�stoi�ko�ło� ich�blo�ku.
Już�po�czy�nił�od�po�wied�nie�przy�go�to�wa�nia
i za�sta�na�wia� się� jak� na�le�ży� od�wzo�ro�wać
dość� skom�pli�ko�wa�ną� struk�tu�rę� da�chu� tej
świą�ty�ni.�
Bu�do�wa�nie�wszyst�kich�tych�mo�de�li�od�-

by�wa�się�naj�pierw�w gło�wie�pa�na�Ro�ma�-
na.�–�Dzi�siaj�my�ślę� ju�tro�ro�bię�–�śmie�je
się�nasz�bo�ha�ter�opo�wia�da�jąc�mi�o pro�-
ce�sie� two�rze�nia.�Póź�niej� trwa�za�kup�lub
po�szu�ki�wa�nie�od�po�wied�nich�ma�te�ria�łów,
z któ�re�go�po�wsta�je�ta�mi�nia�tu�ro�wa�ar�chi�-
tek�tu�ra.�

Domki z marzeń i drewna

Ro ma n Kli szow ski i je den z je go dom ków zbu do wa ny z drew na i ka my ków

Sąsiad z osiedla SM „ROW” PasJe Pana romana
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Trze�ba� za�ku�pić� od�po�wied�nie� la�kie�ry
i bej�ce�a tak�że�li�stew�ki.�Pan�Ro�man�w po�-
bli�skim�skle�pie�wy�ku�pił�je�wszyst�kie�i te�-
raz� za�ma�wia�ją� je� spe�cjal�nie� dla� nie�go.
Po�ła�cie�da�cho�we�są�za dar�mo,�bo�moż�na
je�po�zy�skać�np.�ze�skrzy�nek�po po�ma�rań�-
czach� czy� man�da�ryn�kach� wy�rzu�ca�nych
w skle�pach.� Nie�któ�re� ele�men�ty� po�cho�-
dzą�w wy�praw�do la�su,�bo� i tam�moż�na
zna�leźć�cie�ka�wy�ma�te�riał.�
Pa�sja�pa�na�Ro�ma�na� jest�zna�na�wszyst�-

kim�ko�le�gom.�Nie�któ�re�do�my�zresz�tą�zo�-
sta�ły�spe�cjal�nie�dla�nich�zbu�do�wa�ne�przez
pa�na� Ro�ma�na� i te�raz� zdo�bią�miesz�ka�nia
ko�le�gów.�Zresz�tą�wszyst�kim�po�do�ba�ją�się
i zwra�caj� swo�ja�uro�kli�wo�ścią�uwa�gę�od�-
wie�dza�ją�cych�miesz�ka�nie�na�sze�go�bu�dow�-
ni�cze�go.�
Pan� Ro�man� jak� wi�dać� od�na�lazł� się

po przej�ściu�na eme�ry�tu�rę�i te�raz�je�go�pa�-
sja�wy�peł�nia�mu�ży�cie.�
Ma� za�ję�cie� –� opo�wia�da� pa�ni� Re�gi�na,

któ�ra� kie�dyś� pa�sjo�no�wa�ła� się� ro�bo�ta�mi
na dru�tach�i wy�szy�wa�niem,�ale�te�raz�bar�-
dziej� zaj�mu�je� się� do�mem� –� co�dzien�nie
scho�dzi�na „po�ziom 600”�jak�żar�to�bli�wie
okre�śla�piw�ni�ce�w blo�ku�w któ�rym�miesz�-
ka�ją� i two�rzy�mi�nia�tu�ro�wą� ar�chi�tek�tu�rę.
W gło�wie�ma�ko�lej�ne�pro�jek�ty�i po ko�-

ście�le�chce�zbu�do�wać�szyb�nie�ist�nie�ją�cej

już� ko�pal�ni� 1�Ma�ja.�Na ko�niec� pan�Ro�-
man�po�ka�zu�je�mi�zdję�cia�tej�ko�pal�ni�we�-
dług�któ�rych�bę�dzie�bu�do�wał�jej�ma�kie�tę.�

Trze�ba�mu� ży�czyć� suk�ce�su�w tej� pa�sji
i po�dzi�wiać�go�za je�go�trud�owo�cu�ją�cy�tak
pięk�ny�mi�rze�cza�mi.�

Pa ni Re gi na wspie ra mę ża w je go pa sjach

Ko lej ny zbu do wa ny do mek

Kom po zy cja z hu by zdo bi ścia nę w miesz ka niu Efekt wy pra wy do la su uro kli wy wóz z szysz ka mi rów nież dzieł pa na
Ro ma na

Ten szyb po wsta wał żmud nie przez mie siąc dla sy na pa na Ro ma na, któ ry
jest gór ni kiem
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Graficiarz ukarany
Na po�cząt�ku�wrze�śnia�ubie�głe�go�ro�ku 22-let�ni�Piotr�Zie�liń�ski�z Wo�dzi�sła�wia�na osie�dlu�Dą�brów�ki 12�mię�dzy�klat�ką

C�i D�przy po�mo�cy�mar�ke�rów�umie�ścił�na ele�wa�cji�bu�dyn�ku�na�pi�sy.�Szko�dy�z te�go�po�wo�du�wy�ce�nio�no�na pra�wie 700 zł.
Swo�ją� dzia�łal�no�ścią� „pseu�do�gra�fi�ciar�ską”� nie� cie�szył� się� jed�nak� zbyt� dłu�go.� Po�li�cja� od�na�la�zła� go,� a Sąd� Re�jo�no�wy
wWo�dzi�sła�wiu�uznał�go�win�nym�i ska�zał�na ka�rę�grzyw�ny�w wy�so�ko�ści 700 zł,�do�dat�ko�wo�wan�dal�mu�si�na�pra�wić�szko�-
dy�w ca�ło�ści�po�przez�za�pła�ce�nie�na rzecz�po�krzyw�dzo�nej�SM�„ROW”�kwo�ty 685 zł�i po�nieść�kosz�ty�są�do�we,�sąd�orzekł
rów�nież�w sto�sun�ku�do Pio�tra�Zie�liń�skie�go�ka�rę�w po�sta�ci�trzy�krot�ne�go�po�da�nia�w na�szej�ga�ze�cie�do pu�blicz�nej�wia�do�-
mo�ści�sen�ten�cji�wy�ro�ku.

O
tej�ak�cji,�któ�rą�w ubie�głym�ro�ku�roz�po�czę�ła�Spół�dziel�-
nia� Miesz�ka�nio�wa� ROW� we� współ�pra�cy� z Fun�da�cją
Eco�Te�xtil,�pi�sa�li�śmy�już�kil�ka�krot�nie�w na�szej�ga�ze�cie

Tym� ra�zem� trzy�ko�ło�we� ro�we�ry� re�ha�bi�li�ta�cyj�ne�otrzy�ma�ły
trzy�dwu�na�sto�lat�ki:�Pau�li�na Ochoj�ska,�Nad�ia�Ca�pan�da�i Ka�ja
Woź�niak�wszyst�kie�z Wo�dzi�sła�wia.
Dziew�czyn�ki,�a szcze�gól�nie�ro�dzi�ce�nie�kry�li�ra�do�ści�z te�go

pre�zen�tu.�Prócz�sa�mych�trój�ko�łow�ców�spół�dziel�nia�do�ło�ży�ła
jesz�cze�dzie�ciom�od sie�bie�ko�sze�sło�dy�czy.�Ro�wer�ki�po�mo�gą
dziew�czyn�kom�w do�cho�dze�niu�do zdro�wia.
Ufun�do�wa�nie�dziew�czy�nom�ro�wer�ków�by�ło�moż�li�we�dzię�-

ki�trwa�ją�cej�od 2013�r.�współ�pra�cy�SM�ROW�z Fun�da�cją�Eco�-
Te�xtil.�Fun�da�cja�ob�słu�gu�je�żół�te�kon�te�ne�ry�na uży�wa�ną�odzież.
Po�jem�ni�ki�znaj�du�ją�się�na te�re�nie�uży�cza�nym�przez�spół�dziel�-
nię.�Odzież�tra�fia�do Za�kład�Pra�cy�Chro�nio�nej�Wtór�pol,�jest
przez�nią�prze�twa�rza�na i sprze�da�wa�na.�Wła�ści�ciel�fir�my�za�ło�-
żył�w 2012�r.�Fun�da�cję�i prze�ka�zu�je�jej�część�zy�sków,�z któ�-
rych� fun�do�wa�ne� są� ro�wer�ki.� Trój�ko�łow�ce� prze�ka�zy�wa�ne� są
z ko�lei�dzie�ciom�i mło�dzie�ży�wska�zy�wa�nej�przez� lo�kal�nych
part�ne�rów�fun�da�cji,�np.�spół�dziel�nie�miesz�ka�nio�we.�
Ob�da�ro�wa�nych�dzie�ci�mo�gło�by�być�znacz�nie�wię�cej,�gdy�-

by� tyl�ko� do Spół�dziel�ni� ROW� tra�fia�ło� wię�cej� sy�gna�łów
od za�in�te�re�so�wa�nych� osób.� Być� mo�że� ktoś� na�wet� sły�szał
o ak�cji�prze�ka�zy�wa�nia�ro�wer�ków�re�ha�bi�li�ta�cyj�nych,�ale�nie
wie�rzy� do koń�ca,� iż� jest� to� rze�czy�wi�ście� za dar�mo.� Jed�-
na z ma�tek,� któ�rej� na�sza� Spół�dziel�nia� prze�ka�za�ła� ro�we�rek
po�wie�dzia�ła,�że�jak 12�lat�re�ha�bi�li�tu�je�dziec�ko,�nikt�jej�przez
ten�czas�ni�cze�go�nie�po�da�ro�wał.�Te�raz�by�ła�w szo�ku,�że�coś
po pro�stu�do�sta�ła.

ro wer ki dla dziew czy nek
Fun�da�cja�Eco�Te�xtil�prze�ka�zu�je�ro�wer�ki�w dwóch�roz�-

mia�rach:�dla�dzie�ci�do 7�lat�i po�tem�w wie�ku 7-14�lat.

Po�jaz�dy�ma�ją�trzy�ko�ła,�są�więc�sta�bil�ne�i bez�piecz�-

ne.�Po�ma�ga�ją�w re�ha�bi�li�ta�cji�i po�pra�wie�niu�spraw�no�-

ści�fi�zycz�nej.�Kil�ka�ty�go�dni�te�mu�w�Kra�ko�wie�przed�-

sta�wi�cie�le�fun�da�cji�prze�ka�za�li�ro�wer�nr 1000.
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krzyżówka z hasłem

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD�WSPÓL�NYM�DA�CHEM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.
Ad�res�re�dak�cji�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�Ma�te�-
ria�ły�do re�dak�cji�pro�si�my�kie�ro�wać�pod po�wyż�szym�ad�re�sem�lub�skła�dać�je�w ad�mi�ni�stra�cjach�osie�dlo�wych.�Nie�za�-
mó�wio�nych�ma�te�ria�łów�re�dak�cja�nie�zwra�ca.�Ogło�sze�nia�do ga�ze�ty�przyj�mu�je�oraz�in�for�ma�cji�udzie�la�–�Dział�or�ga�-
ni�za�cji,�spraw�socjalnych�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”,�po�kój�nr 10�w sie�dzi�bie�Za�rzą�du,�tel.�(32) 455 66 86,
wewn. 126.�Za treść�ogło�szeń�re�dak�cja�oraz�SM�„ROW”�nie�od�po�wia�da�ją.

aD re sy
te le fo ny

waż ne in for ma cJe
ZA�RZĄD�SPÓŁ�DZIEL�NI

MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�
Go�dzi�ny�pra�cy:

po�nie�dział�ki�od 7:00�do 16:00,
od wtor�ku�do czwartku�od�7:00�do�15:00

piątek�od 7:00�do 14:00
Te�le�fo�n�cen�tra�la�– 32 455 66 86;

DZIAŁ�OBSŁuGI�KLIENTA:
Godziny�otwarcia:�

po�nie�dział�ki�7:30-15:30;�
od wtor�ku�do czwartku�7:30-14:00

piątki�7:30-13:00

dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:�32 456 39 05;
dział�wkła�dów: 32 55 66 86�wew. 114;

dział�na�li�czeń�czyn�szo�wych:�32�455�38�72;
kasa: 32 455 66 86�wew. 109;

dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�32 455 38 72;
dział�tech�nicz�ny:�32�456 39 04;

Li�cen�cjo�no�wa�ne
Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:

(32) 455 24 04;
dział�lokali�użytkowych:�32�455-67-56.

Stro�na�in�ter�ne�to�wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRuM: 44-300� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,�
ul.� Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;� godz.� pra�cy:� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

XXX�-le�cia,�PIA�STÓW i DĄ�BRÓW�KI:
44-286�Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,�godz.�pra�cy;
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

RY�DuŁ�TO�WY: 44-280� Ry�duł�to�wy,� ul.� Ple�bi�-
scy�to�wa 48,� tel.� (32) 457 84 76,� godz.� pra�cy:
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

PSZÓW:44-370�Pszów,�ul.�Tyt�ki9,�tel.�(32)7291040,
czyn�na:�wtor�ki�od 9.00�do 11.00�i od 13.00�do 15.00,
pra�ca�w te�re�nie�od 11.00�do 13.00,�piąt�ki�od 12.00
do 15.00,�pra�ca�w te�re�nie�od 9.00�do 12.00;

RA�DLIN: 44-310�Ra�dlin,�ul.�Kor�fan�te�go 18,�tel.
(32) 455 83 27,�kom.�887�133�233,�czyn�na:�po�-
nie�dział�ki�i czwart�ki�od 9.00�do 11.00�i od 13.00
do 15.00,�pra�ca�w te�re�nie�od 11.00�do 13.00.

■ AWA�RIE po go�dzi�nach�pra�cy� służb�Spół�dziel�ni
pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne
•�Ad�mi�ni�stra�cja�Cen�trum��–�(0) 607 041 129�
•�Ad�mi�ni�stra�cja XXX�-le�cia,� Pia�stów� i Dą�brów�ki
– (0) 601 857 402,

• Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy�–�(0) 605 365 674,
•�Elek�trycz�ne�i dźwi�go�we:�dla�wszyst�kich�ad�mi�ni�-
stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1.�kon�dy�gna�cja�nad piw�-
ni�cą. 6.�tar�go�wi�sko. 9.�ma�ra. 10.�przy�-
ję�cie�z oka�zji�za�war�cia�mał�żeń�stwa. 11.
ra�dio�lo�ka�tor. 12.� po�sa�da,� za�rob�ko�wa�-
nie. 15.�do wy�twa�rza�nia�cze�ko�la�dy. 18.
spe�cja�li�sta� w za�kre�sie� eko�lo�gii. 21.
dwa�na�ście�sztuk. 22.�sta�ła�opła�ta�urzę�-
do�wa. 23.� skar�biec� ban�ko�wy. 24.� po�-
zio�my� ruch� po�wie�trza. 25.� roz�gryw�-
ka. 28.�prze�wró�ce�nie�się. 32.�po�ży�wie�nie
dla�zwie�rząt. 34.�w ze�szy�cie�do ma�te�-
ma�ty�ki. 35.�nie�jed�na w par�ku. 36.�ma�-
ła�tu�ba�ja�ko�opa�ko�wa�nie�że�lu. 37.�po�-
wszech�nie�obo�wią�zu�ją�cy�akt�praw�ny. 40.
gór�na część�zło�ża�znaj�du�ją�ca�się�w stre�-
fie� wie�trze�nia. 43.� cen�tral�ne� miej�sce
w cyr�ku. 46.�cy�lin�drycz�ny�zwój�kar�to�-
nu. 47.�ze�bra�nie�pew�nej�licz�by�osób. 48.
cy�na�der�ki. 49.�wy�na�gro�dze�nie�pie�nięż�-
ne� za pra�cę. 50.�mi�ło�śnik,� zwo�len�nik
cze�goś.
Pio�no�wo: 2.�dro�ga�wy�sa�dza�na z obu

stron� drze�wa�mi. 3.� zde�ner�wo�wa�nie
przed wy�stę�pem. 4.� cze�pia� się� psie�go

ogo�na. 5.�spo�sób�za�ra�dze�nia�cze�muś. 6.
tym�cza�so�wy�bu�dy�nek. 7.�pro�sty�sto�łek
drew�nia�ny. 8.�ptak�dra�pież�ny�więk�szy
od so�ko�ła. 13.�prze�zor�ność,�roz�są�dek. 14.
środ�ko�wa�część�cze�goś. 15.�słu�ży�do łą�-
cze�nia�ele�men�tów�kon�struk�cji�bu�dow�-
la�nej. 16.� chwast� zbo�żo�wy. 17.� tra�wa
ko�szo�na po raz�dru�gi. 19.�dra�mat�mu�-
zycz�ny. 20.� po�le� w za�krę�tach� wi�ją�cej
się�rze�ki. 26.�miej�sce�za�miesz�ka�nia. 27.
ozdo�ba� ka�pe�lu�sza� my�śliw�skie�go. 29.
wart�Pa�ca. 30.�por�cja,�do�za. 31.�po�kry�-
wa�na za�wia�sach. 32.�gdy�go�ma�my�to
ki�cha�my. 33.� awan�tu�ra. 37.� wrzą�tek,
war. 38.�kom�plet�kart�do gry. 39.�w ła�-
zien�ce. 41.�po�ran�na,�wie�czor�na i po�lar�-
na. 42.�du�że�pu�deł�ko. 44.�wa�lu�ta�kra�-
jów�eu�ro�lan�du.�45.�imię�żeńskie.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 13 da dzą roz wią za nie
krzyżówki.
Ha�sło� z po�przed�niej� krzy�żów�ki:

„Wesołego�Alleluja”.�Na�gro�dy�książ�-
ko�we�za roz�wią�za�nie�krzy�żów�ki�otrzy�-
mu�ją:Reis�Anna,�Wojteczek�Andrzej,
Janik�Irena.



sukcesy woDzisławskieGo octaGon team-u

oferta dla dużych 
i małych
WWo�dzi�sła�wiu� Ślą�skim� już

od bli�sko� dwóch� lat,� dzię�ki
po�mo�cy�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�-

nio�wej�„ROW”,�dzia�ła�wo�dzi�sław�ska�fi�-
lia� ze�spo�łu� sztuk�wal�ki�OCTA�GON� te�-
am.�Jest�to�je�den�z naj�star�szych�w Pol�sce
o nie�mal 15-let�niej�tra�dy�cji�klub,�w któ�-
rym�moż�na brać�udział�w tre�nin�gach�Bra�-
zy�lij�skie�go�Jiu�Jit�su�i MMA.
Za�ję�cia� są� skie�ro�wa�ne� za�rów�no� dla

dzie�ci,� a tak�że�w od�dziel�nych� gru�pach,
do mło�dzie�ży�i osób�do�ro�słych.�Obec�nie
w wo�dzi�sław�skim� od�dzia�le� przy uli�cy

Prze�my�sła�wa 3� pro�wa�dzo�ne� są� gru�py:
bra�zy�lij�skie�go� Jiu� Jit�su� dla� dzie�ci,� ju�-
do dla� dzie�ci,� bra�zy�lij�skie�go� Jiu� Jit�su
w gru�pie�dla�do�ro�słych.
MMA�czy�li�Mie�sza�ne�Sztu�ki�Wal�ki�są

pro�wa�dzo�ne�w dwóch�gru�pach:� dla� po�-
cząt�ku�ją�cych�oraz�dla�za�awan�so�wa�nych.
Po�nad�to� ist�nie�je� gru�pa� Mu�ay� Thai� dla
mło�dzie�ży�i do�ro�słych.
Wię�cej� in�for�ma�cji� od�no�śnie� tre�nin�gów

po�szcze�gól�nych�grup�moż�na zna�leźć�na stro�-
nie�klu�bo�wej�www.octa�gon�-te�am.com
O po�zio�mie�na�ucza�nia�świad�czą�sys�te�-

ma�tycz�ne�osią�gnię�cia�wy�cho�wan�ków�klu�-
bu�star�tu�ją�cych�w im�pre�zach�wszyst�kich
na�ucza�nych�dys�cy�plin�w klu�bie.�Za�wod�-
ni�cy�OCTA�GON�te�am�to�czy�li�wal�ki�dla
fe�de�ra�cji� m.in.� ta�kich� jak� KSW.� Je�den
z na�szych� wy�cho�wan�ków� obec�nie� jest
zwią�za�ny�za�wo�do�wym�kon�trak�tem�z naj�-
więk�szą�świa�to�wą�fe�de�ra�cją�za�wo�do�we�-
go�MMA,�czy�li�UFC.�Na pol�skiej�sce�nie
klub�OCTA�GON�te�am�jest�dru�ży�no�wym
ak�tu�al�nym� mi�strzem� Pol�ski� w ama�tor�-
skim�MMA�or�ga�ni�za�cji�ALM�MA.�Moż�-
na więc�stwier�dzić,�że�w tym�klu�bie�na�-
by�cie� re�al�nych� umie�jęt�no�ści� na re�al�ne
sy�tu�acje� jest� dla� każ�de�go�moż�li�we� i to
wła�śnie� za�wod�ni�cy� szko�le�ni� w klu�bie
w Wo�dzi�sła�wiu�są�te�go�przy�kła�dem�oraz
naj�więk�szą�war�to�ścią
W klu�bie�tre�nu�ją�oso�by�z po�wia�tu�wo�-

dzi�sław�skie�go� jak� rów�nież� oso�by� z są�-
sied�nich�miej�sco�wo�ści.�W bo�ga�tej�ofer�-
cie�każ�dy�mo�że�zna�leźć�coś�dla�sie�bie.�
–� Wszyst�kich� za�in�te�re�so�wa�nych� ser�-

decz�nie� za�pra�sza�my� –�mó�wią� przed�sta�-
wi�cie�le�klu�bu�–�dzię�ku�jąc�rów�nież�za po�-

moc�i przy�chyl�ność�za�rzą�do�wi�Spół�dziel�-
ni� Miesz�ka�nio�wej� „ROW”� i oso�bi�ście
pre�ze�so�wi�Ja�no�wi�Gra�bo�wiec�kie�mu,�dzię�-
ki�któ�rych�wspar�ciu�mo�że�my�re�ali�zo�wać
na�szą� dzia�łal�ność� dla� fa�nów� spor�tów
i sztuk�wal�ki.
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Mło�dzi�adep�ci� ju�do�–� Ju�do�Kids�Wo�-
dzi�sław�–� tre�no�wa�ni�przez�wie�lo�krot�nie
uty�tu�ło�wa�ną� San�drę� Pniak� w Biel�sku�-
-Bia�łej� na IV Mię�dzy�na�ro�do�wym
Tur�nie�ju� zdo�by�li� cen�ne� me�da�le:� Nad�ia
Paw�las�srebr�ny,�a Pau�li�na�Śnieg�i Oli�wia
Bo�dan�ko� –� brą�zo�wy.�Bar�tosz�Wi�śniew�-
ski� wy�wal�czył 5,� a Mar�cin� Gar�dian
–� 7� miej�sce.� W tur�nie�ju� star�to�wa�li� też
dziel�nie� wal�cząc� Ar�tur� Gą�sio�row�ski
i Ar�tur� Pa�nic.� –� Je�stem� nie�sa�mo�wi�cie
z nich�dum�na�i bar�dzo�szczę�śli�wa�–�po�-
wie�dzia�ła�San�dra�Pniak.

Za�ję�cia�Ju�do�Kids�Wo�dzi�sław,�a więc
Ju�do�dla�dzie�ci�pro�wa�dzo�ne�przez�San�-
drę� Pniak� od�by�wa�ją� się� w wo�dzi�sław�-
skim�klu�bie�Octa�gon�na os.�Pia�stów 3.�


