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Dobre warunki atmosferyczne i obniżenie taryfy Pec

tańsze ciepło
W

iemy już ile kosztowało nas
ogrzewaniemieszkańw ubiegłymrokui wiemy,żebyło...
tańsze niż zakładano. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” poinformował,żezgodniez rozdziałem I regulaminurozliczaniakosztówz tytułu
dostawy energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody
sporządzonoinformacjęo rozliczeniu
kosztówenergiicieplnejza 2014rok.
Do wyliczeniawysokościzwrotuZarząd przyjął rzeczywiste poniesione
kosztyzakupuenergiicieplnejza okres
od 1stycznia 2014do 31grudnia 2014
według faktycznego zużycia ciepła
wskazane przez liczniki ciepła zabudowanew przyłączachposzczególnych
budynkóworazwysokośćwniesionych
przez mieszkańców zaliczek w wyżej
wymienionymokresie.
Dlazabezpieczeniazmieniającychsię
warunkówatmosferycznychoraztaryf
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ciepła, jak również brakujących środków finansowych z tytułu zaległości
czynszowych, wzorem lat ubiegłych
zaistniałakoniecznośćzabezpieczenia
jednomiesięcznejopłatypełnychkosztów ogrzewania w okresie zimowym.
Przyjmując powyższe założenia bezpiecznegorozliczaniacentralnegoogrzewania i zabezpieczenie finansowania
bieżącychzobowiązańz tytułuenergii
cieplnej do rozliczenia z mieszkańcami pozostała kwota 3 135 801,06 zł
w następującychwysokościachdlaposzczególnychosiedli(patrztabelka).
Z powyższego rozliczenia wynika,
że możemy podziękować opatrzności
za tąkolejnąjuż,wspaniałąśródziemnomorskązimę,którau naspanowała.
Sprzyjającewarunkiwarunkiatmosferyczne w sezonie grzewczym 2014
przyczyniłysiędo zmniejszeniakosztów zakupu energii cieplnej. Oprócz
sprzyjającychwarunkówatmosferycz-

nychna wysokośćkosztówmiałowpływ
obniżenie taryfy przez PrzedsiębiorstwoEnergetykiCieplnejw Jastrzębiu
Zdroju.A także,a tojużzależałood operatywnościnaszejSpółdzielni,modernizacjainstalacjigrzewczejbudynków
poprzezzabudowęzaworówregulacyjnychpodpionowych,jaki szybkiereagowanie służb technicznych administracjiSpółdzielnina niewywiązywanie
się przez dostawców energii cieplnej
z założeńumowy.
Zwrotpieniędzydlaposzczególnych
budynków–mieszkańw pierwszejkolejnościzostanieprzeznaczonyna spłatę zob ow iąz ań wob ec Spółd zieln i,
a w przypadku osób, które takowych
nieposiadajązwrotbędziemożnaprzeznaczyćna poczetopłatza użytkowaniemieszkanialubw przypadkuwnioskumieszkańcaśrodkifinansowemożna
przelać na wskazane konto bankowe
lubwypłacićw kasieSpółdzielni.

Rydułtowy

od5,15zł/m²

do9,42zł/m²

średnio 6,62zł/m²

Radlin

od5,52zł/m²
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średnio 11,56zł/m²

Pszów

od0,11zł/m²
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Centrum

od2,70zł/m²
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XXX-lecia

od9,22zł/m²

do21,32zł/m²
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Piastów

od6,41zł/m²
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od 12,12zł/m²

do18,05zł/m²

średnio 14,59zł/m²

POD WSPÓLNYM DACHEM

Czerwiec 2015 r.

Wieści z „pierwszej ręki”

Prezes zarzĄDu sm „row” Jan Grabowiecki

nasze Dzieci, nasza przyszłość

N

iedawno bo na początku miesiąca
obchodziliśmyDzieńDzieckai naszych milusińskich staraliśmy się
obdarować jak tylko potrafiliśmy. Dzieci
tonasznajwiększyskarb–nadziejai przyszłość i tak naprawdę to im powinniśmy
poświęcaćnajwięcejnaszejuwagi.Nasza
spółdzielnia od lat wspiera te działania
chętnieprzyłączającsiędo organizacjifestynów dla dzieci organizowanych przez
ośrodkipracypozaszkolnej,wspieradziałalność kulturalno oświatową w placówkachmieszczącychsięw naszychlokalach
użytkowych, a także z myślą o naszych
milusińskichbudujemylubunowocześniamynaszeplacezabawtakabynaszedzieci
miałymożliwośćaktywnegospędzaniaczasuna podwórku.Tymbardziejnadchodzą
wakacjei toczas,którydzieciw większości spędzają na podwórku.Wraz z wchodząc ym i now ink am i techn ol og iczn ym i
i technicznymi na różnych płaszczyznach
dostrzegamy,żeplacezabawwyposażone
w atrakcyjne urządzenia są chętniej odwiedzanei użytkowane.Staramysiępozytywnie odpowiedzieć na to ogromne wyzwanie,dlategosukcesywniemodernizujemy
nasze place zabaw. I znowu może będę
nudny,możebędęsiępowtarzać,aletrzebajasnopowiedzieć,żedziękiideomspółdzielczościtedziałaniaudająsięi przynoszązamierzoneefekty.
Trzy miesiące temu Papież Franciszek,
gorącyorędowniktejformygospodarowania, zabierając już po raz kolejny głos
w sprawiespółdzielczości,stwierdziłpodczasaudiencjiw Watykanie,żespółdzielniew świecieglobalnejgospodarki,w fataln ym kręg u egoi zmu lud zi i firm,
powszechnejżądzyzyskumusząbyćczynnikiemozdrowieńczym,motoremrozwoju
lokalnychspołeczności. I tymsłowomnależy oczywiście tylko przyklasnąć, zgodzićsięz nimibezwarunkowoi po prostu
jerealizowaćniezważającna rzucanenam
coraztopod nogikłody,stawianebariery.
Oczywiściemusimystalesobiestawiać
pytanie czy robimy to dobrze, czy zdajemysurowyegzaminz tegowyzwania?
Pozytywną odpowiedzią na to pytanie
jestrealizowanyprzeznasząspółdzielnię
szeroki program rewitalizacji placów zabawdladzieci.Dziękitemu,żekończymy
ogromnyi niezwyklekosztownyprogram
term om od ern iz ac ji nas zych zas ob ów
– a więc działania elementarne, wprost
oddziaływające na nasz byt, naszą egzystencję,terazmożemyskupićsięna podnoszeniujakościżycianaszegoi naszych
dzieci.„Magicznie”zmieniającesięplace
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zabaw–bezpieczne,kolorowe,pełnewspaniałychurządzeńdo zabawysądowodem
naszejtroskio najmłodszych.Szerszeinformacje o tych działaniach, o miejscach
zabawy, które przygotowaliśmy i nadal
przygotowujemydlawaszychdzieci,znajdziecie Państwo w tym numerze naszej
gazety.
Nasza spółdzielnia oprócz działalności
związanej z administrowaniem i obsługą
techniczną,a więcsprawamiod którychzależy nasz codzienny byt, ogromną wagę
przywiązujerównieżdo szerokopojmowanejdziałalnościspołeczno-wychowawczej.
W naszej gazecie również wiele miejsca
poświęcamy tym działaniom, zdajemy naszymczytelnikom-spółdzielcomrelacjez prowadzonych w szerokim zakresie, przy naszymstałymwsparciu,zajęćedukacyjnych,
artystycznych, sportowych, okolicznościowychi relaksacyjnych.Staramysięteżsystematycznie informować o różnorodności
ofert,z którychmożnaskorzystać.
Ta działalność głównie kierowana jest
do najmłodszych.Prowadzonajestw pięciuplacówkach,którekorzystająz naszych
lokali użytkowych. Jest to naszym zdaniem duże wsparcie dla tej działalności.
Wymienięteplacówki,byćmożeznajdzie
się ktoś chętny aby skorzystać z oferty
przeznichproponowanej:
Należydo nichHufiecZHPZiemiWodzisławskiej.Działalnośćhufcaskupiaokoło 210 osób i polega na gromadzeniu się
gromad zuchowych i drużyn harcerskich
na cotygodniowych zbiórkach w trzech
harcówkach znajdujących się w zasobach
Spółdzielni. Zajęcia prowadzone w tych
placówkachmająszerokizakresod tematykiartystycznejpolegającejna prowadzeniu warsztatów teatralnych, muzycznych,
poprzezzajęciaz udzielaniapierwszejpomocy przed medycznej, aż do tematyki
z zakresu profilaktyki uzależnień wśród
dziecii młodzieży.
UczniowskiKlubSportowy„MASTER”
organizuje z kolei dla swoich podopiecznychzajęciao charakterzesportoworekreacyjnym, polegające przede wszystkim
na cyklicznych spotkaniach na zajęciach
nauki sztuk walki takich jak taekwondo
oraztaichi,któreodbywająsiępod okiem
zawodowychinstruktorów.Uczestnicykorzystający z zajęć prowadzonych w UKS
mają możliwość brania udziału w imprezach,na którychmogąpokazaćswojeumiejętności.UKSskupiana swoichzajęciach
około 30dzieciw wiekuod 5-17lat.
OgniskoPracyPozaszkolnejnr 1oferuje
zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie
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zajęć muzycznych w szerokim zakresie
od gry na instrumentach poprzez śpiew
do tańca, plastycznych i teatralnych oraz
zajęciaotwartedlauczniówszkółpodstawowych i gimnazjalnych, a także rodzicówwychowankówogniska.Do placówki
tej uczęszcza 214 wychowanków w ramach działalności 13 kół zainteresowań
głównie dzieci i młodzież zamieszkująca
na osiedlu XXX-lecia,Piastówi Dąbrówki,alerównieżdzieciz pozostałychdzielnicWodzisławiaŚląskiego.
O dwóchostatnichplacówkachi ichofercie:OgniskuPracyPozaszkolnejRydułtowyi KlubieSportowy„OCTAGON”dużo
piszemyw tymnumerzenaszejgazety.
Tak szeroka oferta różnorodnych zajęć
stwarza młodzieży możliwość aktywnego
spędzaniawolnegoczasu.W jakimśstopniuodciągaichteżod działańpatologicznych,destrukcyjnych,choćoczywiściekolejne akty wandalizmu, które notujemy
na naszychosiedlachniepowalająstwierdzić, że udaje się nam to w 100 procentach,niestety.
Celemtychwszystkichdziałańjeststworzenie na naszych osiedlach miłej, kierowanej na każdego mieszkańca działalności. W naszym kraju, w którym coraz
słyszymy o przedmiotowym traktowaniu
obywatela,o brakuempatiizestronyprzedstawicieliadministracji,władzwszelkiego
rodzaju,pochyleniesięnad zwykłymczłowiekiem,dużymczymałym,młodymczy
starszymjestwartościąsamąw sobiei my
spółdzielcydbajmyo tona codzień,a będziesięnamżyłolepiej.
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walne zGromaDzenie członków sPółDzielni mieszkanioweJ „row”

Przestrzeganie wartości
i zasad spółdzielczych
T

radycją stało się, że wiosną każdego
rokudokonujemyw naszejSpółdzielni
ocenytegocozrobiliśmyprzezminione 12 miesięcy. Uchwalamy też kierunki
rozwojudziałalnościgospodarczejorazspołeczneji kulturalnej,którenaszaSpółdzielnia będzie realizować w najbliższym czasie. Służą temu częś ciow e Waln e
ZgromadzeniaCzłonkówSpółdzielniMieszkaniowej „ROW”, podczas których my,
członkowieSpółdzielni,mamyokazjęrozpatrywać sprawozdanie rady, zatwierdzić
sprawozdaniarocznei finansoweorazpodejmować uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych
sprawachi udzielaćabsolutoriumczłonkom
zarządu.
WalneZgromadzenia,podobniedo latpoprzednich, odbyły się w czasie 5 spotkań.
22kwietniadlaczłonkówosiedliDąbrówki, Piastów i XXX-lecia PRL w I Liceum
Ogólnokształcącymim 14PułkuPowstańcówŚl.w WodzisławiuŚl.Następnegodnia
w tymsamymmiejscudlaczłonkówosiedlaCentrum. 27kwietniadlaczłonkówzamieszkałychna tereniegminyPszóww Miejskim Ośrodku Kultury. Dzień później dla
członkówzamieszkałychna tereniegminy
Rydułtowyw RydułtowskimCentrumKultury„FENIKS”. I na koniec 29kwietniadla
członkówzamieszkałychna tereniegminy
Radlinw MiejskimOśrodkuKulturyw Radlinie.
Wcześniej sprawozdanie finansowe, raporti opiniabiegłegoRewidentaorazwszystkieprojektyUchwał,któremiałybyćprzedmiotemobradWalnegoZgromadzeniazostały
wyłożonedo wglądu,w siedzibieSpółdzielniw WodzisławiuŚl.
Podczas drugiej części Zgromadzenia,
w Wodzisławiu,odbyłasiępozastatutowymi punktami Walnego Zgromadzenia miła
uroczystośćuhonorowaniaprzezPrezesaZarządu SM „ROW” Jana Grabowieckiego
i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM
„ROW”RyszardaPleszewskiego członków
naszejspółdzielczejrodzinymających 50lat
stażu członkowskiego specjalnymi wyróżnieniami.
■ ROZSĄDNE
GOSPODAROWANIE
Podsumowującaktualnądziałalnośći politykę Spółdzielni Przewodniczący Rady
NadzorczejSM„ROW”RyszardPleszewskiprzedstawiłsprawozdanieRadyNadzor4

23 kwietnia w Wodzisławiu grupę spółdzielców SM „ROW” o 50 letnim stażu uhonorowano
specjalnymi wyróżnieniami

czejz działalnościw 2014rokuistwierdził,
iżwyraźniewidać,żeorganysamorządowe
Spółdzielni opierają swoją pracę na przestrzeganiuwartościi zasadspółdzielczych.
DziałalnośćSpółdzielniw 2014rokuopierałasięprzedewszystkimna utrzymywaniu
zasobóww jaknajlepszymstanietechnicznym,rozsądnymgospodarowaniuposiadanymiśrodkamifinansowymi,tworzeniudobrych relacji z mieszk ańcami oraz
wsłuchiwaniusięw ichpotrzebyi oczekiwania. Z drugiej strony Spółdzielnia zapewniała obsługę mieszkańców, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, poprzez
zapewnieniesprawnejkomunikacji.W związkuz tymstalerozwijanesątakiesystemy,
jakzdalneodczytypomiarów,dostępdo danychksięgowych,komunikowaniesięprzez
Intern et tzw. e- kartotek a, czy gazeta
„Pod WspólnymDachem”docierającado rąk
każdegospółdzielcy.
Wszystkie te działania realizowane są
przez Spółdzielnię z najwyższą starannościąi z dużymprofesjonalizmem.
RozwójSpółdzielniodbywasięw oparciuo kierunkowezagadnieniastrategiczne.
Jednymz nichjeststałepodwyższaniestanPOD WSPÓLNYM DACHEM

dardówzamieszkiwaniaw budynkachi ich
otoczeniu.Dużymprojektemrealizowanym
od kilkulatjesttermomodernizacjabudynkówi prowadzonerównocześniepracetowarzyszącetakiejaknp.wymianabalustrad
balkonowych,wymianadrzwiwejściowych
orazstolarkiokiennej,jakteżwymianaposzyćdachowychw technicetermozgrzewalnejorazmodernizacjainstalacjiwewnętrznych.Spółdzielniarealizujerównieżbudowę
chodników wokół budynków oraz placów
zabaw z bezpieczną nawierzchnią, a także
dba o zdrowie i dobrą kondycję swoich
mieszkańców, dlatego wybudowała place
do ćwiczeńdladorosłychwyposażonew specjalistyczneurządzenia.
Chęćwpływuna kształtowanieceni negocjacjeprowadzoneprzezZarząd,doprowadzajądo właściwychrelacjipartnerskich
pomiędzy Spółdzielnią, a firmami dostarczającymimedia.W czasieostatnichkilku
latSpółdzielniawynegocjowałalepszewarunkiwspółpracy,mająceniebagatelnywpływ
na kształtowanie jej płynności finansowej,
a dotyczące zmniejszenia kosztów niezależnychod Spółdzielniw zakresierozliczeń
wody,energiicieplneji elektrycznej.W dalCzerwiec 2015 r.

szym ciągu przeprowadzana jest wymiana
wodomierzyz radiowymsystememodczytów na zasobach Spółdzielni. Wynegocjowanie z firmą „Tauron” Polska Energia
kosztujednostkowegoopłatyz tyt.dostarczania energii elektrycznej do budynków
mieszkalnychi niemieszkalnychpozwoliło
jużw 2012rokuna obniżenieopłatyw pozycji„energiaelektryczna”,a w roku 2013
i 2014na pozostawienieopłatyz tegotytułuna niezmienionympoziomie.Metodwprowadzaniaoszczędnościjestwiele,począwszyod montażuprzyrządówpomiarowych
we wszystkich lokalach, co da mieszkańcomwiększąświadomośćkosztówjakiegenerują,po stałąmodernizacjęzasobównp.
wyposażając klatki schodowe w czujniki
ruchuorazoświetlenietypuLED.
Wprowadzając nowe technologie dotycząceopomiarowaniac.o.i odczyturadiowego zużycia wody, umożliwiono mieszkańcom oszczędne gospodarowanie tymi
mediami.Do zadańSpółdzielninależywięc
stworzenie warunków do mądrego zarządzania zużyciem energii, wody i ciepła,
przy czymnależypodkreślić,żeniewszyscy mieszkańcy są do końca przekonani
o słusznościwprowadzaniategotypumierników.Dlategoteż,zdaniemRadyNadzorczej,opłatywnoszoneprzezmieszkańców
z tyt.zużyciaenergiicieplnejsąwyższeniż
mogliby mieszkańcy wnosić, przy pełnym
indywidualnym opomiarowaniu mieszkań.
Na przestrzeniroku 2014RadaNadzorcza monitorowała system windykacji należnościwobecSpółdzielniprzedewszystkim z tyt. opłat za użytkowanie lokali
mieszkalnych, jak i użytkowych i stwierdza,żeskalazaległościz tegotytułuniezagraża działalności Spółdzielni, nie mniej
jednakjestjednymz warunkówutrzymania
płynnościfinansowej.
■ DBAŁOŚĆO INTERESOGÓŁU
Ważnyaspektw działalnościSpółdzielni
stanowią wnioski zgłaszane przez mieszkańcówi ichrealizacja.Od szeregulatorganizowane są spotkania z mieszkańcami,
na którychSpółdzielniaprzedstawiapropozycjeremontowena kolejnyrok.Uczestnicywyrażająswojeopinie,zgłaszająwnioski,którew miaręmożliwościSpółdzielnia
starasięzrealizować,abymieszkańcyczuli
się bezpiecznie i komfortowo, dbając jednocześnie o to, żeby otoczenie w którym
żyjąbyłoestetycznei przyjazne.Podejmującdecyzjew tychsprawachRadaNadzorcza zawsze kieruje się przede wszystkim
dbałością o interes ogółu mieszkańców.
Sprawywnoszoneprzezmieszkańcówi sposób ich załatwiania przez Zarząd, a także
RadyOsiedlastanowiąodrębnyzakresprowadzonej kontroli. W wyniku tej kontroli
Rada nie stwierdziła skarg na działalność
tychorganów.
W najbliższejprzyszłościdziałaniaSpółdzielnibędąobejmowałyprzedewszystkim
kontynuowaniezadańmającychna celupoprawęefektywnościenergetycznejpoprzez
Czerwiec 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku przedstawił Przewodniczący Rady
Nadzorczej SM „ROW” Ryszard Pleszewski

tworzeniewarunkówdo zmniejszaniakosztów zużycia mediów, a w szczególności
energiicieplneji elektrycznej,którastanowi najwyższą pozycję w opłacie z tytułu
użytkowania mieszkania. Nastąpi również
kontynuacjazadańtermomodernizacyjnych
budynków i sieci połączonych z pracami
w zakresiepodnoszeniaestetykibudynków
i ichotoczenia.Niezapominamy,żeSpółdzielniatonietylkozarządca,alerównież
podmiotniosącypomocw rozwiązywaniu
ind yw id ualn ych prob lemów członk ów
i mieszkańców,a ichpotrzebysąrealizowanew miaręposiadanychśrodków.Dlatego
utrzymanieopłatzależnychod Spółdzielni
na akceptowalnym społecznie poziomie
i adekwatnymdo możliwościfinansowych
członków, to ambitny plan na przyszłość,
pozwalający na stabilny i zrównoważony
dalszyrozwójSpółdzielni.
RyszardPleszewskiw imieniuRadyNadzorczej podziękował za współpracę człon-

komorganówsamorządowychi pracownikom Spółdzielni, a przede wszystkim tym
mieszkańcom,którzynieprzechodziliobojętnie obok spraw Spółdzielni, a których
wnioskii uwagipobudzałydo podejmowaniaprzemyślanychdecyzjidlalepszegogospodarowanianaszymwspólnymmieniem.
Biorącpod uwagękolejnyrokcodziennej
realizacji zadań związanych z obsługą administracyjno-zarządcząnieruchomościoraz
realizacjąobowiązkówstatutowychwobec
członków.RadaNadzorczapozytywnieoceniłacałokształtdziałalnościSpółdzielniw roku 2014,a tymsamympracęZarządui wniosła o udzielenie absolutorium członkom
Zarządu.
■ MALEJELICZBACZŁONKÓW
SPÓŁDZELNI
Po podjęciuuchwałydotyczącejzatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Prezes Jan Grabowiecki przedstawił sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 r.
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Nadzorczej w minionym roku Prezes Zarządu Jan Grabowiecki przedstawił sprawozdaniaZarząduSpółdzielniz działalnościw 2014r.
W ostatnimdniu 2014rokSpółdzielnialiczyła 5481 członków i w stosunku do roku 2013ichliczbauległazmniejszeniuo 202
osób.W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 156budynkówmieszkalnych,w tym 7.255
lokalimieszkalnych.
Stanmieszkań,któryna dzień31.12.2014r.
wynosił7255,wedługprawdo lokalimieszkalnychprzedstawiałsięnastępująco:

główniefunduszwkładówmieszkaniowych
orazfunduszwkładówbudowlanych.
W pasywachbilansugłównąpozycjęstanowiąfunduszewłasne,którestanowią 80,3%
sumypasywów.
SprawozdaniefinansowepodlegałokontroliprzezBiegłegoRewidentaW jegoocenie zbadane sprawozdanie finansowe, we
wszystkichistotnychaspektachprzedstawia
rzetelniei jasnoinformacjeistotnedlaocenysytuacjimajątkoweji finansowejSpółdzielni,zostałosporządzonezgodniez wymag ającymi zas tos ow an ia zas ad ami

Treść
Spółdzielczewłasnościoweprawodolokalu
Spółdzielczelokatorskieprawodolokalu
Odrębnawłasność
Lokalenaumowęnajmuibeztytułuprawnego

Ilośćmieszkań

Struktura%

2013

2014

2013

2014

4532

4525

62,47

62,37

228

212

3,14

2,92

2388

2414

32,92

33,28

107

104

1,47

1,43

Struktura stanu mieszkań wg praw do lokali w 2014 roku

33,3%

62,4%

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
Lokale na umowę najmu i bez tyt. prawnego
Odrębna własność
1,4%
2,9%

WśródczłonkówSpółdzielnisą 92osoby
oczekujące na mieszkania, które pomimo
wystarczającej podaży mieszkań nie były
zainteresowaneichnabyciem.
Zgodnie z orzeczeniemTrybunału Konstytucyjnego osoba posiadająca prawo odrębnej własności lub własnościowe prawo
do lokalu nie musi być członkiem Spółdzielni,stądosobysprzedającemieszkanie
rezygnują z członkostwa, a kupujący nie
składają deklaracji przystąpienia do Spółdzielni,dlategoteżilośćczłonkówna przestrzenirokuzmalała.
■ ROKDOBRYCHWYNIKÓW
W GOSPODARCESPÓŁDZIELNI
BilansSpółdzielnisporządzonyna dzień
31.12.2014r.zamknąłsiępo stronieaktywówi pasywówkwotą94 929 368,76 zł.
W strukturzeaktywównajwiększąpozycję stanowią aktywa trwałe, które wynoszą 70 225 tys. zł i stanowią 73,9% sumy
bilansowej. Największą pozycją w aktywachbilansusąbudynkii budowle,których
wartośćwynosi 65 689tys.zł.Aktywaobrotowe wynoszące 24 704 tys. zł stanowią 26,1%sumybilansowej.
Rzeczowy majątek trwały finansowany
jest funduszami własnymi obejmującymi
6

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowoprowadzonychksiągrachunkowych,
jest też zgodne z wpływającymi na treść
sprawozdaniafinansowegoprzepisamiprawai postanowieniamistatutuSpółdzielni.
Rok 2014byłrokiemdobrychwyników
w gospodarceSpółdzielni.
Na gospodarcezasobamimieszkaniowymiosiągniętyzostałwynikfinansowyw kwocie 295 236,80 zł,a na działalnościgospodarczejw wysokości589 418,12 zł.Rachunek
przepływówpieniężnychna dzień 31.12.2014
wykazałzwiększeniestanuśrodkówpieniężnycho kwotę 1 435 382,10 zł.Sytuacjata
wskazujena dobrystanfinansowo–gospodarczySpółdzielni.Zarząd–jakpodkreślił
Prezes Grabowiecki – nie widzi zagrożeń
dladalszegofunkcjonowaniaSpółdzielni.
Osiągnięte wyniki finansowe oraz stan
środkówobrotowychna koniecroku 2014
dajepełnąpodstawędo kontynuacjidziałalności, pomimo utrzymania opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu użytkowan ia mieszk an ia na niezmien ion ym
poziomiew stosunkudo rokuubiegłego.
Stała kontrola przepływów finansowych
w Spółdzielniorazprowadzonapolitykafinansowa, efektywnie prowadzona windykacjaopłatza użytkowaniemieszkańoraz
sprawdzonemetodyplanowaniawydatków
i zasilaniefunduszuremontowegozyskiem
POD WSPÓLNYM DACHEM

na działalności gospodarczej dają gwarancjęutrzymaniatemparemontówi modernizacjina obecnym–wysokimpoziomie.
■ CZYNSZE I OPŁATY
Opłatyz tytułuużytkowaniamieszkańsą
zróżnicowanew zależnościod osiedla–nieruchomościi kosztóww nichponoszonych.
Wysokośćstawekplanowanajestindywidualniedlakażdegoosiedla–nieruchomości.
Zróżnicowanie wysokości opłat dla poszczególnych osiedli – nieruchomości jest
konsekwencjąrealizacjizasady,abymieszkańcy pokrywali wydatki swojego osiedla–nieruchomoścido wysokościfaktycznie ponoszonych kosztów, gdyż na ich
wysokość mają wpływ osoby zamieszkałe
na danymosiedlu–nieruchomości.
Spółdzielniaposiada 48dźwigówosobowychz tego: 12dźwigów11–przystankowych, 20 dźwigów 4 – przystankowych,
7 dźwigów 8 – przystankowych, 9 dźwigów9–przystankowych.
W 2013rokuzakończonorealizacjęprogramuwymianydźwigówi w chwiliobecnejwszystkiedźwigisąjużcałkowiciewyremontowane.
Wysokośćopłatza użytkowaniedźwigów
w 2014r.zostałaustalonaw oparciuo kosztyz tytułueksploatacjii konserwacji,które
pokrywane są przez wszystkie osoby zamieszkałe.Znacznymutrudnieniemw bieżącymmonitorowaniuprzychodówza użytkowaniedźwigówjestfluktuacjaliczbyosób
w naszychzasobach,copotwierdzajądane
z których wynika, że w roku 2014 w stosunkudo roku 2013ilośćosóbzamieszkałychkorzystającychz dźwigówzmniejszyła się o 134 osob y, a na przes trzen i
roku 2010–2014ilośćosóbkorzystających
z dźwiguzmalałao 614osób.Ważnejestto
dlatego, że od ilości osób zamieszkałych
naliczasięopłatę.Zatemspadekilościosób
mabezpośredniwpływna przychodyw tym
zakresie.Mniejosóbwnoszącychopłatypowodujewzrostkosztujednostkowegoi zwiększenie tych opłat. Dla uniknięcia tej sytuacji wydaje się być zasadnym dokonanie
zmianyw sposobienaliczaniaopłatyza dźwigi. Wobec tego Zarząd wystąpił do Rady
Nadzorczejo naliczanieopłatza korzystaniez dźwigówproporcjonalniedo udziałów
w nieruchomościwspólnejzgodniez art. 4
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Koszty zimnej wody i odprowadzania
ściekówrozliczanesącopółrokuna podstawieodczytówlicznikówwodyzamontowanychw lokalachmieszkalnych.
Bardzoszczegółowoanalizowanesąróżnicemiędzysumąwskazańlicznikówindywidualnych w mieszkaniach, a licznikiem
głównym na przyłączu w poszczególnych
budynkach, dlatego ta różnica mieści się
w granicach błędu wskazań urządzeń pomiarowychzgodniez ichinstrukcją.W 2014
roku była kontynuowana wymiana licznikówwodyz możliwościąodczytuelektronicznego bez konieczności wchodzenia
do mieszkania,cospełniłooczekiwaniaosób
Czerwiec 2015 r.

Ważnymczynnikiemwpływającymna wysokośćopłatz tyt.energiicieplnejjesttaryfadostawcyzatwierdzonaprzezUrządRegulacjiEnergetyki.Wzrosttaryf,szczególnie
u niektórych dostawców powoduje, iż naszeciepłozaczynabyćbardzodrogiei stanowi największą pozycję w opłacie czynszowejza mieszkanie,stądjegoracjonalne
wykorzystaniei kontrolazużyciasąbardzo
ważne,bowpływająbezpośredniona opłatyjakiez tegotytułuwnosimy.
■ WSPIERANIEDZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ

Zebrani zatwierdzali przez głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia

pracujących lub przebywających czasowo
pozamiejscemzamieszkaniai przyczyniło
się do odczytania wszystkich wodomierzy
w mieszkaniachw jednymczasie.Wpłynęłotopozytywniena zmniejszenieniedoborówwody.Przyjętorównieżzasadęindywidualn eg o rozliczan ia zużycia wod y
i odprowadzeniaściekówna poszczególne
budynki z możliwością zmiany wielkości
zaliczkiprzezmieszkańcówdanegobudynkuw każdymokresie.
KosztyponoszoneprzezSpółdzielnięi zaliczkiwnoszoneprzezmieszkańcówna poczetzimnejwodyi odprowadzaniaścieków
na wszystkichbudynkach,osiedlachniebilansujesięz uwagina fakt,żemieszkańcy
wnosząopłatyryczałtowoprzez 6miesięcy,
a następnie po rozliczeniu w zależności
od zużyciajednympowstajenadpłata,a innimająniedopłatę.Natomiastopłatywnoszoneza wodędo PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji są zgodne ze stanem
faktycznymzużycia.
Koszty zakupu energii cieplnej na cele
centralnegoogrzewaniai centralnejciepłej

wodyw 2014rokuwynoszą12 674 439,46 zł
stanowiąc32,2%.
Zaliczkiwpłaconeprzezmieszkańcówna poczetcentralnegoogrzewaniaustalanesąna podstawiewskazańlicznikaciepłazabudowanegow każdymbudynkuna przyłączudo sieci
i rozliczanesąw stosunkudo zużyciaw tym
budynku.Dużywpływna wysokośćzaliczki
mawielkośćtaryfyzatwierdzanejprzezUrząd
RegulacjiEnergetyki.
We wszystkich budynkach mieszkańcy
mająbezpośredniwpływna ilośćzużytego
ciepła,gdyżna grzejnikachsązabudowane,
służące do regulacji temperatury, zawory
termostatyczne. Częstotliwość ich używaniawpływabezpośredniona zużycieciepła
w budynkui mieszkaniach.
W oparciu o posiadane dane liczbowe
bezspornymjest,iżbudynki,opomiarowanepodzielnikamikosztóww mieszkaniach
mająniższezużycieenergiicieplnejniżbudynkiniewyposażonew temierniki,coma
bezpośredni wpływ na wysokość opłat jakiewnosząmieszkańcyz tytułucentralnegoogrzewania.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2014 rok Prezesowi Zarządu Janowi Grabowieckiemu, zastępczyni prezesa Iwonie Kołeczko, zastępcy prezesa Władysławowi Maryjce

Czerwiec 2015 r.
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Opróczdziałalnościzwiązanejz administrowaniem i obsługą techniczną naszych
zasobóww szerokimzakresiezajęćedukacyjnych, artystycznych, sportowych, okolicznościowychi relaksacyjnychprowadzonajestdziałalnośćspołeczno-wychowawcza
w pięciuplacówkach,któretoplacówkikorzystająz naszychlokalipokrywającjedynie koszty najmu tych lokali na poziomie
kosztówwłasnych.Jesttonaszymzdaniem
dużewsparciedlatejdziałalności.Placówki, które prowadzą działalność społecznowychowawczą korzystające z naszych lokalito:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Rydułtowy – placówka wychowania pozaszkolnego,którazagospodarowujedzieciomi młodzieżyczaswolnypo zajęciachszkolnych
orazw dniwolnewzbogacającprocesedukacji oraz rozwijając dziecięce zainteresowaniai pasje.
ZHP Hufiec Ziemi Wodzisławskiej skupiaokoło 210osóbi polegana gromadzeniusięgromadzuchowychi drużynharcerskichna cotygodniowychzbiórkachw trzech
harcówkach znajdujących się w zasobach
Spółdzielni.
UczniowskiKlubSportowy„MASTER”
organizujedlaswoichpodopiecznychzajęcia o charakterze sportowo rekreacyjnym,
polegające przede wszystkim na cyklicznychspotkaniachna zajęciachnaukisztuk
walki takich jak taekwondo oraz tai chi,
któreodbywająsiępod okiemzawodowych
instruktorów.
OgniskoPracyPozaszkolnejnr 1oferuje
zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie
zajęć muzycznych w szerokim zakresie
od gry na instrumentach poprzez śpiew
do tańca, plastycznych i teatralnych oraz
zajęcia otwarte dla uczniów szkół podstawowychi gimnazjalnych,a takżerodziców
wychowanków ogniska. Do placówki tej
uczęszcza 214 wychowanków w ramach
działalności 13kółzainteresowańgłównie
dzieci i młodzież zamieszkująca na osiedlu XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki, ale
równieżdzieciz pozostałychdzielnicWodzisławiaŚląskiego.
Klub Sportowy „OCTAGON” dla swoichpodopiecznychorganizujezajęciao charakterzesportoworekreacyjnympolegające
przedewszystkimna nauceJUDO,których
odbiorcamisądziecizewszystkichosiedli
WodzisławiaŚląskiego.
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Tak szeroka oferta różnorodnych zajęć
stwarza młodzieży, a i mieszkańcom naszychosiedli,bezwzględuna wiek,możliwośćaktywnegospędzaniawolnegoczasu.
Dlatego Zarząd Spółdzielni kierownikom
tych placówek i osobom, które swój czas
i zaangażowaniepoświęcajądzieciom,młodzieży i mieszkańcom naszych zasobów
składaserdecznepodziękowania.
■ PROBLEMZALEGŁOŚCI
W OPŁATACH

Wskaźnikzaległościw opłatach
w stosunkudo przychodów
na przestrzeni2010–2014
6
5,67

4,57

4,77
4,91
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PIASTÓW;
3,98%

RADLIN;
5,62%

Jednąz formdziałańwindykacyjnychsą
prowadzone przez komornika postępowanialicytacyjne,w celuodzyskanianależnościprzezSpółdzielnię.Na przestrzeni 2014
rokuprowadzonebyły 30postępowanialicytacyjne z czego 19 zakończyło się skutecznąsprzedażąmieszkańw drodzelicytacjikomorniczej.
Jesteśmy przekonani, że to prowadzona
od wielulatskutecznawindykacjapowodujesystematyczny,choćpowolnyspadekzadłużenia. Szkoda tylko, że odbywa się to
kosztemwszystkichmieszkańców.
Ciągleprzypominamyosobomzalegającymw opłatachza użytkowaniemieszkania o możliwości skorzystania z dodatku
mieszkaniowego, lecz korzystają z niego
nieliczni.
■ SYSTEMATYCZEZWIĘKSZANIE
ZAKRESUPRACREMONTOWYCH

2
1
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Na przestrzeni ostatnich trzech lat zaległości czynszowe pozostawały na podobnympoziomieprzyjmującw roku 2014niewielką tendencję wzrostową. Wskaźnik
zaległościw opłatachza użytkowaniemieszkańliczonyjakostosunekzadłużeniado należnychopłatw 2014rokuwynosił 4,61%,
podczas, gdy na koniec 2013 roku wynosił 4,57%. Nastąpił wzrost o 0,04 punktu
procentowego.Od roku 2011wskaźnikten
nieprzekroczył 5%.
Strukturę zaległości czynszowych lokali
mieszkalnychw odniesieniudo opłatw poszczególnychosiedlachza 2014rokilustrujewykres.
Śledzeniezmianw wysokościzadłużenia
i bieżącaanalizajegostrukturyumożliwia
szybkie reagowanie i podejmowanie działańwindykacyjnych.
Aby skłonić dłużników do zapłaty zaległościw 2014rokupodjęliśmyróżnorodne
działania windykacyjne od wysyłania wezwańo zapłatę,wezwańwrazz informacją
o wpisie do Krajowego Rejestru Długów,
zawiadomieńo wysokościzaległości,propozycjizamianyna mieszkaniatańszew eksploatacji,pismza bezumownekorzystanie
z mieszkania.

RYDUŁTOWY;
8,11%

XXX LECIA;
3,91%

4,61
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DĄBRÓWKI;
4,09%

CENTRUM;
4,39%

Terminowośćwnoszonychopłatjestnajistotniejszymwarunkiemutrzymaniapłynności finansowej Spółdzielni. Zaległości
w opłatachz tytułueksploatacjii utrzymanianieruchomościwpływająznaczącona realizację zadań gospodarczych i na zakres
remontóww danymroku.
◗ Zaległości w opłatach za użytkowanie
mieszkań
2 099 147,98zł
w tym:nierozstrzygnięteroszczeniasporne
397 927,28zł
◗ Wskaźnik udziału zaległości w opłatach
za użytkowanielokaliw stosunkudo przychodóww roku 2014wynosił:
4,61%

5

UDZIAŁ ZALEGŁOŚCI W STOSUNKU DO WNOSZONYCH OPŁAT

W ostatnich latach na cele remontowe – głównie na termomodernizację budynków mieszkalnych, pozyskano środki
zew nętrzn e, któr e licząc nar as tająco
na dzień 31.12.2014 r. stanowiły ogółem
sumę 21 786 353,85 zł, z czego kwotę 3 720 021,69 złstanowiąumorzenia,dotacjei premietermomodernizacyjne.
ZakrespracremontowychSpółdzielnicorocznie ulega zwiększeniu. Świadczy to
o prowadzeniu właściwej polityki gospodarczo–finansowejSpółdzielni.Prowadzonepraceremontowezapobiegajądekapitalizacji zas ob ów i mają istotny wpływ
na poprawęichstanutechnicznego.
Realizacja planów remontowych przygotowanychprzezadministracjeosiedlii Rady
Osiedlowe,a zatwierdzonychuchwałąRady
Nadzorczejnr 31/2013z dnia 27.03.2014r.
przebiegała w sposób przyjęty w tych planach,a zakreszostałzrealizowanyw całości.
Pełną,szczegółowąinformacjęo wykonaniu
zadańremontowychzarównoześrodkówjakiewpłacalimieszkańcyna tencelorazuzyskanych w ramach działalności gospodarczej, a przeznaczonych na remonty Zarząd
przedstawił na zebraniach jakie odbyły się
w dniachod 24.02.2015r.do 10.03.2015r.
Informacja ta została przyjęta przez mieszkańcówbezuwag.
Niebezznaczeniajestfakt,iżcorocznie
korzystamy z możliwości pozyskiwania
POD WSPÓLNYM DACHEM

PSZÓW;
3,24%

środków finansowych z zewnątrz. Suma
poz ys kan ych środk ów to kwot a
21 786 353,85 zł. Bez tych środków nie
możliwa byłaby realizacja wielu drogich
przedsięwzięć remontowych związanych
chociażbyz budowąsieciciepłowniczych,
stacjiwymienników,czyteżtermomodernizacjąbudynków,cow sposóbznaczący
przyczyniło się do zahamowania wzrostu
kosztówutrzymaniamieszkań.
Z przykrościąnależystwierdzić,żeczęść
środków finansowych jest marnowana poprzezdewastacjętegocobyłoładnei służyłow sposóbwłaściwymieszkańcom.Proces
dewastacjiw roku 2014nasiliłsię–głupota
i bezmyślność jest na pierwszym miejscu,
bo jak można nazwać na przykład uszkodzeniew sposóbtrwałydrzwiwejściowych
do budynku,czteżwybijanieszybna parterzei zwierzęcezachowaniew postacizałatwianiapotrzebfizjologicznychw windach.
Najgorszejestto,żedewastacjitychnajczęściejdokonująosobyzamieszkałew danym
budynku lub osiedlu. Nie bądźmy zatem
obojętnii wskazujmyteosoby,tonaprawdę
dlanaszegodobrai bezpieczeństwa.
Na zakończenie prezes Grabowieckiego
stwierdził, że na całokształt działalności
Spółdzielni duży wpływ mają Organy Samorządowe,którena bieżącosprawująkontrolę nad przyjętymi kierunkami działań
i aktywnieuczestnicząw procesierealizacji
planów rzeczowo-finansowych i remontowych zarówno po stronie przychodów jak
i kosztów.
Dlatego też słowa podziękowania kierowanesądo wszystkichosóbbiorącychczynny udział w pracach organów samorządowych, mieszkańców, którzy swoją postawą
dają świadectwo dbałości o nasz spółdzielczywspólnymajątek,pracownikomza wysiłekjakizostałwłożonyw realizacjęzadań.
***
Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Radu Nadzorczej
w 2014 r., sprawozdanie roczne Zarządu
Spółdzielniza 2014r.i sprawozdaniefinansoweza 2014rok.
WalneZgromadzenieudzieliłoabsolutoriumza 2014rokPrezesowiZarząduJanowiGrabowieckiemu,zastępcyprezesaWładysławowi Maryjce, zastępczyni prezesa
IwonieKołeczko.
Czerwiec 2015 r.

ciekawa oferta oGniska Pracy PozaszkolneJ w ryDułtowach

sPosoby na wolny czas

O

gniskoPracyPozaszkolnejw Rydułtowachjakotypowaplacówka wychowania pozaszkolnego
uzupełnia i wzbogaca proces szkolnej
edukacji i wychowania dzieci. Pracuje
siętuz dziećmii młodzieżązamieszkałą
na tereniecałegomiastawypełniającim
czaswolnypo zajęciachszkolnychi rozwijającichzainteresowaniai pasje.
Na kompleksach boisk „Orlik 2012”
przy ul. Mickiewicza 33 i przy ul. Kochanowskiego 23ogniskoorganizujezajęcia rekreacyjno-sportowe, a na terenachRydułtowskiejFikołkowni„RAFA”
rodzinneimprezyplenerowe.
–Rozwójplacówkiściślezwiązanyjest
ze współpracą ze wszystkimi placówkamikulturalno–oświatowymi,stowarzyszeniami i instytucjami działającymi
w mieście, w tym spółdzielniami mieszkaniowymi – mówi Dyrektor Ogniska
PracyPozaszkolnejw Rydułtowachmgr
Bożena Wójcicka. – Od lat współpracujemy owocnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową„ROW”,wspólnieprowadzimy
klub„Orlikprzy ul.Plebiscytowej.Klub
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz.14:00–19:00a w soboty 9:0014:00. Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra, która pomaga podopiecznym w odr ab ian iu szkoln ych prac
domowych, prowadzi zajęcia specjalistycznedoskonaląceprawidłowerelacje
w grupierówieśniczeji w rodzinie.
W Orlikudziałarównież„KlubMalucha”, w którym prowadzone są zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze skierowane
dladzieci 3-i 4-letnich,któreniezostały
objęte opieką przedszkolną. W okresie
feriizimowychi wakacjiletnichOPPorganizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży z całego miasta w ramach akcji
„Zimaw mieście”i „Latow mieście”.

Czerwiec 2015 r.

POD WSPÓLNYM DACHEM

9

stawka na nowoczesność i bezPieczeństwo

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

asze otoczenie zmienia się,
pięknieje,jestcorazbardziej
przyjaznedlawszystkichludzi mieszkających w naszych zasobach. Już od dwóch lat Spółdzieln ia Mieszk an iow a „ROW”
realizujepełnąparąnowyprogram
skierowanydo mieszkańców,a mający poprawić otoczenie w jakim
mieszkają, uczynić je bardziej estetycznymi nowoczesnym.
Te wspaniałe nowe inwestycje
na naszych osiedlach – o których
już kilkakrotnie pisaliśmy w naszej gazecie – zaowocowały powstawaniem miejsca, gdzie nasze
dziecibędąmogłymiło,pożytecznie i przede wszystkim aktywnie
i bezpieczniespędzaćwolnyczas.
Główn ym zał oż en iem bud ow y
przez Spółdzielnie placów zabaw
jestwłaśniebezpieczeństwodzieci.
Wykorzystywanedo budowaniaplaców zabaw bezpieczne nawierzchnie gwarantują nie tylko bezpiecznązabawę,aletakżecharakteryzują
się dużą odpornością na zniszczenia. Wyt rzym ał e kol or ow e nawierzchnieciesząoko,alerównież
zmniejszająryzykopoślizgówi urazówNaszaspółdzielniastawiana nowoczesnośći bezpieczeństwo.
Abyniebyćgołosłownymprzedstawiamynaszenajbliższeinwestycjew Rydułtowachwrazz dokładnymiplanamisytuacyjnymi.
I tak przy ul. Pleb is cyt ow ej
modernizacjipodlegaplaczabaw,
10

ul. Plebiscytowa

któryjestprzeznaczonydladzieci
w wieku 3-15 lat. Powierzchnia
przeznaczona pod nowe oraz istniejąceurządzeniazabawowezo-

staniewykonana z bezpiecznejnawierzchnisyntetycznej–o której
wspominaliśmy–o krytycznejwysokości upadku 160 cm. Planuje

ul. Łokietka
POD WSPÓLNYM DACHEM
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sięrównieżrozmieszczeniew obrębieplacuobiektówmałejarchitektury.Terenplacuzostanieogrodzony.
Na ul.Łokietkamodernizacjaplacuzabawobejmujewykonanienawierzchni bezpiecznej o nieregularnych kształtach pod urządzenia
zabawowejakrównieżwykonanie
pias kown ic y oraz umieszc zen ie
w obrębie placu obiektów małej
architektury. Teren zostanie ogrodzony, wejścia zostaną zlokalizowaneod stronyzachodniejorazpołudniowej.
Obecny plac zabaw w Pszowie
przy ul. Jagienki/Kruczkowskiego
jestprzeznaczonydo modernizacji,
zostaniewyposażonyw nawierzchniębezpiecznąpod dziewięćurządzeń zabawowych. Na terenie zostan ą równ ież rozm ieszc zon e
elementy małej architektury takie
jak:ławki,kosze,tabliceregulaminowe.Całyplaczostanieogrodzony, dojście do placu zostanie zlokalizowane od strony północnej.
Zostanąrównieżzabudowaneurządzeniado ćwiczeń–minisiłownia.
Natomiastw Wodzisławiuna osiedlu. XXX-lecia, przy bud. Nr 33
plac zabaw zostanie wyposażony
w 10urządzeńzabawowychusytuowanychna bezpiecznejnawierzchni syntetycznej. Na terenie placu
zos tan ą równ ież rozm ieszc zon e
obiektymałejarchitektury.
Na tym placu oprócz dzieci pomyśleliśmyrównieżo ichrodzicach
i dziadkach – to kolejny nasz programskierowanydo ludzidorosłych
i seniorów,którychprzecieżz roku
na rokprzybywa,a którzyniechcą
spędzać wolnego czasu w domu
przed telewizorem,alechcązachowaćjaknajdłużejsprawność,chcą
uprawiać wysiłek jakąś formę fizycznegorelaksui rekreację.
Wychodząc na przeciw tym coraz powszechniejszym potrzebom
na terenie placu planuje się również wykonanie kolejnej siłowni
zewnętrznejna nawierzchniz kostkibrukowej.Siłowniabędziewyposażona w trzydwusegmentowe
urządzenia fitness przeznaczone
właśniedlaosóbdorosłych.
Czerwiec 2015 r.

ul. Jagienki / Kruczkowskiego

Osiedle XX-lecia
POD WSPÓLNYM DACHEM
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

PasJe Pana romana

Domki z marzeń i drewna

Roman Kliszowski i jeden z jego domków zbudowany z drewna i kamyków

P

asjepanaRomanaKliszowskiego,
mieszk ańc a osied la XXX-lec ia
w WodzisławiuŚląskimrozkwitły
całkiemniedawno,choćkorzeniamisięgają zapewne jego dzieciństwa. Chyba
zawszemiałsmykałkędo pracręcznych
i bud ow an ia czeg oś z drewn a, ale
jaktozwyklebywa,zawszebrakczasu
nie poz wal ał mu zaj ąć się swoi mi
pasjami.
Pracował w kopalni, a ta ciężka praca
i codzienneobowiązkiniesprzyjałyrozwijaniu swoich zainteresowań. Dopiero
gdyprzeszedłna emeryturęzacząłpowoli
robićtocogointeresowało.
Najpierwbyłytodrobnemebledo domu,jakieśpółki,regały.Dziśjużniezostały po nich ślad, ale w pamięci tkwią
nadaljakopocząteknowejdrogi.Byłyteż
np.kwietniki,którestanęłyprzed domem
w Rydułtowach gdzie niegdyś mieszkał
pan Roman, ale te konstrukcje niestety
12

stałysiępo bardzokrótkimczasiełupem
wandali.
Późniejbyłytworzeniez hubprzestrzennych kompozycji, które można było powiesić na ścianie i cieszyć nimi oko. Te
dzieła przypominały też o wyprawach
do lasu,kontakciez przyrodą.
5lattemuz żonąRegina,którawpiera
gow jegotwórczości,pojechalido Zakopanegoi tampanRomanjakniegdyśStanisławWitkiewiczzafascynowanyzostał
drewnianąarchitekturą.
I takzaczęłypowstawaćz drewna,ale
takżez kamykówwspaniałebudowle,małemakietydomówwillowych.
Teraz małżonkowie odwiedzają Zakopane 3razydo rokui zawszepozadawką
świeżego powietrza i kontemplowaniem
wysokogórskich krajobrazów przywożą
inspiracje, a pan Roman przetwarza je
w miniaturowąarchitekturęstojącąna meblachw ichmieszkaniu.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Nie bud uj e jedn ak tylk o domk ów,
ostatn io stwor zył kop aln ian y szyb
z ruchomymiczęściamidlasyna,który
pracuje tak jak on przed laty, w kopalni. Twor zen ie tej kons trukc ji był o
dość pracochłonne i trwało około miesiąca.
Jegomarzeniemjestrównieżzbudowaniemodelukościołapod wezwaniemświętego Herberta, który stoi koło ich bloku.
Jużpoczyniłodpowiednieprzygotowania
i zastanawia się jak należy odwzorować
dość skomplikowaną strukturę dachu tej
świątyni.
Budowaniewszystkichtychmodeliodbywasięnajpierww głowiepanaRomana.–Dzisiajmyślęjutrorobię–śmieje
się nasz bohater opowiadając mi o procesietworzenia.Późniejtrwazakuplub
poszukiwanieodpowiednichmateriałów,
z któregopowstajetaminiaturowaarchitektura.
Czerwiec 2015 r.

Trzeba zakupić odpowiednie lakiery
i bejcea takżelistewki.PanRomanw pobliskimsklepiewykupiłjewszystkiei teraz zamawiają je specjalnie dla niego.
Połaciedachowesąza darmo,bomożna
jepozyskaćnp.zeskrzynekpo pomarańczach czy mandarynkach wyrzucanych
w sklepach. Niektóre elementy pochodząw wyprawdo lasu,boi tammożna
znaleźćciekawymateriał.
PasjapanaRomanajestznanawszystkimkolegom.Niektóredomyzresztązostałyspecjalniedlanichzbudowaneprzez
pana Romana i teraz zdobią mieszkania
kolegów.Zresztąwszystkimpodobająsię
i zwracaj swoja urokliwością uwagę odwiedzającychmieszkanienaszegobudowniczego.
Pan Rom an jak wid ać odn al azł się
po przejściuna emeryturęi terazjegopasjawypełniamużycie.
Ma zajęcie – opowiada pani Regina,
która kiedyś pasjonowała się robotami
na drutachi wyszywaniem,aleterazbardziej zajmuje się domem – codziennie
schodzina „poziom 600”jakżartobliwie
określapiwnicew blokuw którymmieszkają i tworzy miniaturową architekturę.
W głowiemakolejneprojektyi po kościelechcezbudowaćszybnieistniejącej

Pani Regina wspiera męża w jego pasjach

już kopalni 1 Maja. Na koniec pan Romanpokazujemizdjęciatejkopalniwedługktórychbędziebudowałjejmakietę.

Trzeba mu życzyć sukcesu w tej pasji
i podziwiaćgoza jegotrudowocującytak
pięknymirzeczami.

Kolejny zbudowany domek

Ten szyb powstawał żmudnie przez miesiąc dla syna pana Romana, który
jest górnikiem

Kompozycja z huby zdobi ścianę w mieszkaniu

Efekt wyprawy do lasu urokliwy wóz z szyszkami również dzieł pana
Romana

Czerwiec 2015 r.
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rowerki dla dziewczynek
O

tejakcji,którąw ubiegłymrokurozpoczęłaSpółdzielnia Mieszkaniowa ROW we współpracy z Fundacją
EcoTextil,pisaliśmyjużkilkakrotniew naszejgazecie
Tym razem trzykołowe rowery rehabilitacyjne otrzymały
trzydwunastolatki:Paulina Ochojska,NadiaCapandai Kaja
Woźniakwszystkiez Wodzisławia.
Dziewczynki,a szczególnierodziceniekryliradościz tego
prezentu.Próczsamychtrójkołowcówspółdzielniadołożyła
jeszczedzieciomod siebiekoszesłodyczy.Rowerkipomogą
dziewczynkomw dochodzeniudo zdrowia.
Ufundowaniedziewczynomrowerkówbyłomożliwedziękitrwającejod 2013r.współpracySMROWz FundacjąEcoTextil.Fundacjaobsługujeżółtekonteneryna używanąodzież.
Pojemnikiznajdująsięna terenieużyczanymprzezspółdzielnię.Odzieżtrafiado ZakładPracyChronionejWtórpol,jest
przezniąprzetwarzana i sprzedawana.Właścicielfirmyzałożyłw 2012r.Fundacjęi przekazujejejczęśćzysków,z których fundowane są rowerki. Trójkołowce przekazywane są
z koleidzieciomi młodzieżywskazywanejprzezlokalnych
partnerówfundacji,np.spółdzielniemieszkaniowe.
Obdarowanychdziecimogłobybyćznaczniewięcej,gdyby tylko do Spółdzielni ROW trafiało więcej sygnałów
od zainteresowanych osób. Być może ktoś nawet słyszał
o akcjiprzekazywaniarowerkówrehabilitacyjnych,alenie
wierzy do końca, iż jest to rzeczywiście za darmo. Jedna z matek, której nasza Spółdzielnia przekazała rowerek
powiedziała,żejak 12latrehabilitujedziecko,niktjejprzez
tenczasniczegoniepodarował.Terazbyław szoku,żecoś
po prostudostała.

FundacjaEcoTextilprzekazujerowerkiw dwóchrozmiarach:dladziecido 7lati potemw wieku 7-14lat.
Pojazdymajątrzykoła,sąwięcstabilnei bezpieczne.Pomagająw rehabilitacjii poprawieniusprawnościfizycznej.KilkatygodnitemuwKrakowieprzedstawicielefundacjiprzekazalirowernr 1000.

Graﬁciarz ukarany
Na początkuwrześniaubiegłegoroku 22-letniPiotrZielińskiz Wodzisławiana osiedluDąbrówki 12międzyklatką
Ci Dprzy pomocymarkerówumieściłna elewacjibudynkunapisy.Szkodyz tegopowoduwycenionona prawie 700 zł.
Swoją działalnością „pseudograficiarską” nie cieszył się jednak zbyt długo. Policja odnalazła go, a Sąd Rejonowy
w Wodzisławiuuznałgowinnymi skazałna karęgrzywnyw wysokości 700 zł,dodatkowowandalmusinaprawićszkodyw całościpoprzezzapłaceniena rzeczpokrzywdzonejSM„ROW”kwoty 685 złi ponieśćkosztysądowe,sądorzekł
równieżw stosunkudo PiotraZielińskiegokaręw postacitrzykrotnegopodaniaw naszejgazeciedo publicznejwiadomościsentencjiwyroku.
14
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aDresy
telefony
ważne informacJe
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod7:00do15:00
piątekod 7:00do 14:00
Telefoncentrala– 32 455 66 86;
DZIAŁOBSŁuGIKLIENTA:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7:30-15:30;
od wtorkudo czwartku7:30-14:00
piątki7:30-13:00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 456 39 05;
działwkładów: 32 55 66 86wew. 114;
działnaliczeńczynszowych:324553872;
kasa: 32 455 66 86wew. 109;
działrozliczeńz członkami:32 455 38 72;
działtechniczny:32456 39 04;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04;
działlokaliużytkowych:32455-67-56.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. kondygnacja nad piwnicą. 6.targowisko. 9.mara. 10.przyjęciez okazjizawarciamałżeństwa. 11.
radiolokator. 12. posada, zarobkowanie. 15.do wytwarzaniaczekolady. 18.
specjalista w zakresie ekologii. 21.
dwanaściesztuk. 22.stałaopłataurzędowa. 23. skarbiec bankowy. 24. poziomy ruch powietrza. 25. rozgrywka. 28.przewróceniesię. 32.pożywienie
dlazwierząt. 34.w zeszyciedo matematyki. 35.niejedna w parku. 36.małatubajakoopakowanieżelu. 37.powszechnieobowiązującyaktprawny. 40.
górna częśćzłożaznajdującasięw strefie wietrzenia. 43. centralne miejsce
w cyrku. 46.cylindrycznyzwójkartonu. 47.zebraniepewnejliczbyosób. 48.
cynaderki. 49.wynagrodzeniepieniężne za pracę. 50. miłośnik, zwolennik
czegoś.
Pionowo: 2.drogawysadzana z obu
stron drzewami. 3. zdenerwowanie
przed występem. 4. czepia się psiego

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Czerwiec 2015 r.

ogona. 5.sposóbzaradzeniaczemuś. 6.
tymczasowybudynek. 7.prostystołek
drewniany. 8. ptak drapieżny większy
od sokoła. 13.przezorność,rozsądek. 14.
środkowaczęśćczegoś. 15.służydo łączeniaelementówkonstrukcjibudowlanej. 16. chwast zbożowy. 17. trawa
koszona po razdrugi. 19.dramatmuzyczny. 20. pole w zakrętach wijącej
sięrzeki. 26.miejscezamieszkania. 27.
ozdoba kapelusza myśliwskiego. 29.
wartPaca. 30.porcja,doza. 31.pokrywana zawiasach. 32.gdygomamyto
kichamy. 33. awantura. 37. wrzątek,
war. 38.kompletkartdo gry. 39.w łazience. 41.poranna,wieczorna i polarna. 42. duże pudełko. 44. waluta krajóweurolandu.45.imiężeńskie.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki:
„WesołegoAlleluja”. Nagrody książkoweza rozwiązaniekrzyżówkiotrzymują: ReisAnna,WojteczekAndrzej,
JanikIrena.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENT RuM: 44-300 Wod zis ław Śląs ki,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątkuod 7.00do 15.00;
XXX-lecia,PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,godz.pracy;
od poniedziałkudo piątkuod 7.00do 15.00;
RYDuŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZÓW: 44-370Pszów,ul.Tytki 9,tel.(32) 729 10 40,
czynna:wtorkiod 9.00do 11.00i od 13.00do 15.00,
pracaw terenieod 11.00do 13.00,piątkiod 12.00
do 15.00,pracaw terenieod 9.00do 12.00;
RADLIN: 44-310Radlin,ul.Korfantego 18,tel.
(32) 455 83 27,kom.887133233,czynna:poniedziałkii czwartkiod 9.00do 11.00i od 13.00
do 15.00,pracaw terenieod 11.00do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimyzgłaszaćtelefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
•AdministracjaCentrum–(0) 607 041 129
•Administracja XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki
– (0) 601 857 402,
• AdministracjaRydułtowy–(0) 605 365 674,
•Elektrycznei dźwigowe:dlawszystkichadministracji:
elektryk–(0) 609 442 461,
dźwigowiec–(0) 78 58 48 480.

PODWSPÓLNYMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.(32) 455 66 86,
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

krzyżówka z hasłem

sukcesy woDzisławskieGo octaGon team-u

oferta dla dużych
i małych
W

Wod zis ław iu Śląs kim już
od blisko dwóch lat, dzięki
pomocySpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,działawodzisławskafilia zespołu sztuk walki OCTAGON team.Jesttojedenz najstarszychw Polsce
o niemal 15-letniejtradycjiklub,w którymmożna braćudziałw treningachBrazylijskiegoJiuJitsui MMA.
Zajęcia są skierowane zarówno dla
dzieci, a także w oddzielnych grupach,
do młodzieżyi osóbdorosłych.Obecnie
w wodzisławskim oddziale przy ulicy

Przemysława 3 prowadzone są grupy:
brazylijskiego Jiu Jitsu dla dzieci, judo dla dzieci, brazylijskiego Jiu Jitsu
w grupiedladorosłych.
MMAczyliMieszaneSztukiWalkisą
prowadzone w dwóch grupach: dla początkującychorazdlazaawansowanych.
Ponadto istnieje grupa Muay Thai dla
młodzieżyi dorosłych.
Więcej informacji odnośnie treningów
poszczególnychgrupmożna znaleźćna stronieklubowejwww.octagon-team.com
O poziomienauczaniaświadcząsystematyczneosiągnięciawychowankówklubustartującychw imprezachwszystkich
nauczanychdyscyplinw klubie.ZawodnicyOCTAGONteamtoczyliwalkidla
federacji m.in. takich jak KSW. Jeden
z naszych wychowanków obecnie jest
związanyzawodowymkontraktemz największąświatowąfederacjązawodowegoMMA,czyliUFC.Na polskiejscenie
klubOCTAGONteamjestdrużynowym
aktualnym mistrzem Polski w amatorskimMMAorganizacjiALMMA.Można więcstwierdzić,żew tymklubienabycie realnych umiejętności na realne
sytuacje jest dla każdego możliwe i to
właśnie zawodnicy szkoleni w klubie
w Wodzisławiusątegoprzykłademoraz
największąwartością
W klubietrenująosobyz powiatuwodzisławskiego jak również osoby z sąsiednichmiejscowości.W bogatejoferciekażdymożeznaleźćcośdlasiebie.
– Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy – mówią przedstawicieleklubu–dziękującrównieżza po-

moci przychylnośćzarządowiSpółdzielni Mieszkaniowej „ROW” i osobiście
prezesowiJanowiGrabowieckiemu,dziękiktórychwsparciumożemyrealizować
naszą działalność dla fanów sportów
i sztukwalki.
***
Młodzi adepci judo – Judo KidsWodzisław – trenowani przez wielokrotnie
utytułowaną Sandrę Pniak w Bielsku-Biał ej na IV Międ zyn ar od ow ym
Turnieju zdobyli cenne medale: Nadia
Pawlassrebrny,a PaulinaŚniegi Oliwia
Bodanko – brązowy. Bartosz Wiśniewski wyw alc zył 5, a Marc in Gard ian
– 7 miejsce. W turnieju startowali też
dzieln ie walc ząc Art ur Gąs ior ows ki
i Artur Panic. – Jestem niesamowicie
z nichdumnai bardzoszczęśliwa–powiedziałaSandraPniak.

Zajęcia Judo KidsWodzisław, a więc
Judo dla dzieci prowadzone przez Sandrę Pniak odbywają się w wodzisławskimklubieOctagonna os.Piastów 3.

