Numer 2 (81) Rok XXIII
Maj 2018, ISSN 1505-7704

ObOwiązek zameldOwaNia Nie zOstał zNiesiONy, ale mOżNa kORzystać z...

meldUNkU ON liNe
W

ielokrotnie zapowiadana i wyznaczana konkretnymi terminami likwidacja obowiązku meldunkowego w Polsce została zaniechana. Meldować nadal się
trzeba. Jednakże teraz, dysponując komputerem i internetem można dokonać tego obowiązku bez wychodzenia z domu.
Od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło e-usługę, która pozwala zameldować się zarówno
na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie / przemeldowanie niepełnoletniego dziecka
oraz innej osoby na podstawie pełnomocnictwa. Żeby zameldować się on line, trzeba mieć
tzw. Profil Zaufany (eGO). Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać
swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis). Za jego pomocą można wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych
serwisach urzędowych. Jest niezbędny przy załatwianiu wielu spraw urzędowych on line.
O tym, jak założyć ów Profil Zaufany, można przeczytać na stronie https://obywatel. gov.
pl/zaloz-profil-zaufany
Po tej czynności należy następnie wejść
na stronę www.obywatel.gov.pl. Tam należy

wybrać usługę: meldunek oraz potwierdzić swoją tożsamość uzyskanym Profilem Zaufanym.
Kolejny krok to wybranie opcji
– zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa
do zameldowania innej osoby.
Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać
się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany
dokumentów potwierdzających tytuł prawny
do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym
do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.
W przypadku, gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie
zaciągnięte do odpowiednich rubryk.
Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.
Wniosek o zameldowanie wysyłamy online
do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego
adresu zameldowania.
Jeśli dołączyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty – urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu
naszego zgłoszenia. Jeśli zostaną
dołączone do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów
– urzędnik może poprosić o ich oryginały, dokona meldunku dopiero
po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Nowa Rada
Osiedla Rydułtowy
26 kwietnia po obradach walnego zgromadzenia odbył
się wybór Rady Osiedla Rydułtowy.
Wcześniej, w czasie zebrań mieszkańców, wybrane
nowe Rady Osiedlowe dla osiedla Dąbrówki, XXX-lecia,
Piastów i Centrum.
Nowo wybrane osoby będą miały bezpośredni wpływ
na prac wykonywane na danym osiedlu, gdyż to oni są
pierwszym ogniwem w opiniowaniu planów w tej sprawie. Szeroki zakres kompetencji jaki mają Rady Osiedlowe w naszej spółdzielni pozwala im w imieniu mieszkańców wpływać. Po ukonstytuowaniu się Rad informacje
na ten temat opublikujemy na naszej stronie internetowej.
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Usługa jest bezpłatna. Bezpłatnie zostanie
również wydane zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wyda bez
konieczności wnioskowania. Płatne – 17 zł – jest
tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. O nie również możemy zawnioskować online. Wystarczy we wniosku zaznaczyć odpowiednie pole. Do wyboru mamy
kilka sposobów odbioru zaświadczenia – odbiór osobisty w urzędzie, tradycyjna przesyłka pocz to wa lub prze sła na na skrzyn kę
ePUAP – wersja elektroniczna.
Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest
możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz.U.2017, poz. 2286) zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. E-meldunek jest kolejną,
uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji
we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, e-usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez
konieczności wychodzenia z domu można już
m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego
i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie
dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub
uszkodzenie dowodu osobistego.

Wykaz członków Rady Osiedla RYDUŁTOWY
Kadencja 2018-2022
Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Badura Bogusław

Pszów ul. Juranda

2.

Białecka Marianna

Radlin ul. Wojciecha Korfantego

3.

Jankowski Jerzy

Rydułtowy ul. Plebiscytowa

4.

Jarmuż Stefan

Rydułtowy ul. Szpitalna

5.

Koko Marian

Rydułtowy ul. Plebiscytowa

6.

Kosowski Bogumił

Rydułtowy ul. Ligonia

7.

Wencel Piotr

Radlin ul. Wolności

8.

Rupnik Jan

Rydułtowy ul. Władysława Łokietka

9.

Sobik Czesław

Pszów ul. Juranda

10.

Twardy Krzysztof

Pszów Os. Józefa Tytki
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Wieści z „pierwszej ręki”

Za

nami Walne Zgromadzenie
członków. To ważne wydarzenie w życiu naszej spółdzielczej rodziny. To tu zapadają najważ niej sze de cy zje do ty czą ce
funkcjonowania naszej spółdzielni.
Te strategiczne decyzje mają istotny
wpływ na ca ło kształt dzia łal no ści
Spółdzielni.
Z jednej strony martwi mnie fakt,
że tak niewiele osób uczestniczy w organizowanych spotkaniach, ale z drugiej strony rozumiem, że wpływ na to
ma zmieniający się trend życia. Wszyscy jesteśmy zapracowani i zagonieni codziennymi czynnościami, brakuje nam często czasu na wiele spraw.
Ja jednak uważam, że dach nad głową jest główną wartością w życiu
każdego człowieka. Daje poczucie
bezpieczeństwa, stabilizacji, dlatego
zależy mi na dotarciu z informacją

PRezes zaRządU sm „ROw” JaN gRabOwiecki

ne pytania dotyczące konkretnego problemu, można zadawać poprzez stronę www.sm-row.pl w zakładce /pytania do spółdzielni/.
Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym w oparciu o partnerski układ.
My jako zarząd zarządzamy Państwa
mieniem i zależy nam też na komunikacie zwrotnym, czy nasze intencje są
spójne z Państwa.
Naszą misją jest zarządzanie bez tajemnic, dbałość o każdego mieszkańca, troska o dobrą współpracę z mieszkań ca mi, tak aby za miesz ku jąc
w naszych zasobach czuli się komfortowo i bezpiecznie, chcemy zaspakajać potrzeby mieszkańców poprzez nowoczesne i profesjonalne zarządzanie
powierzonym mieniem, a celem naszym jest satysfakcja i zadowolenie
mieszkańca z wykonywanej przez nas
pracy.

za Nami walNe zgROmadzeNie człONków

Nasza spółdzielnia
na
acebooku
o istotnych sprawach mających wpływ
na funkcjonowanie spółdzielni i na nasze codzienne życie. Biorąc pod uwagę fakt, że większość naszych mieszkańców czerpie informacje z internetu,
a nasza strona internetowa już nie
wystarcza, podjąłem decyzję, iż przekaz dostosujemy do obecnego trendu
dlatego założyłem fanpage’a Spółdzielni.
Utworzona od 1maja platforma na popularnym portalu społecznościowym
jakim jest Facebook, ułatwi nam szybką komunikację, pomoże w pracy
i na pewno da impuls do nowych działań oraz pomysłów. SpersonalizowaMaj 2018 r.

Równolegle utworzyłem swój fanpage, gdzie będę Państwa informował
o swoich działaniach na rzecz Spółdzielni we współpracy z Urzędem Miasta.
W tym roku po wielu negocjacjach
udało się przeprowadzić modernizację wszystkich dróg na osiedlu Piastów, częściowo na osiedlu XXX-lecia, a tak że obec nie pro wa dzi my
wspólną inwestycję na ul. 26 Marca.
To tylko nieliczne działania podejmowane w ostatnim okresie, ale jakże
waż ne dla nas miesz kań ców. Nie
zapominam o budynkach, w których
ponownie trzeba przeprowadzić
POD WSPÓLNYM DACHEM

modernizację, aby spełniać obecne
normy, malowanie klatek i temu
podobne.
Tu również chciałbym, całkiem nie
wirtualnie, chciałbym skierować słowa podziękowania do mieszkańców,
którzy na co dzień dzielą się z nami
swoimi spostrzeżeniami i uwagami
oraz do osób biorących czynny udział
w pracach organów samorządowych,
którzy swoją postawą dają świadectwo dbałości o wspólny majątek i powierzone środki finansowe. Dziękuję
również pracownikom, którzy swoją
codzienną pracą przyczyniają się do realizacji przyjętych działań.
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24 – 28 kwietNia 2018 R.
walNe zgROmadzeNie człONków sPółdzielNi mieszkaNiOweJ „ROw”

współpraca, zrozumienie
i wspólne postrzeganie potrzeb

WalneZgromadzeniaczłonkówosiedliDąbrówki,Piastówi XXX-leciaw I LiceumOgólnokształcącymim 14PułkuPowstańcówŚl.w WodzisławiuŚl.

T

ak jak w ubiegłych latach wiosną każdego roku dokonujemy w naszej Spółdzielni oceny tego, co zrobiliśmy przez
minione 12 miesięcy. Uchwalamy też kierunki rozwoju działalności, które nasza
Spółdzielnia będzie realizować w najbliższym czasie. Służą temu częściowe Walne
Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”. To ustawowy i statutowy obowiązek, podczas którego dokonuje
się oceny sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odbywają się głosowania
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
Walne Zgromadzenia, podobnie jak w minionym okresie, odbyły się w 5 częściach:
20 kwietnia dla członków osiedli Dąbrów-
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ki, Piastów i XXX-lecia w I Liceum Ogólnokształcącym im 14 Pułku Powstańców
Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1.
Dzień później dla członków osiedla Centrum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Nr 7 w Wodzisławiu Śl. 24 kwietnia dla
członków zamieszkałych na terenie gminy
Radlin w Miejskim Ośrodku Kultury. 25
kwietnia dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i 26 kwietnia dla członków za miesz ka łych na te re nie gmi ny
Rydułtowy w Rydułtowskim Centrum Kultury.
Wcześniej sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie biegłego rewidenta i wszystkie projekty Uchwał, które miały być przedPOD WSPÓLNYM DACHEM

miotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały wyłożone do wglądu, w siedzibie
Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.
Podsumowując aktualną działalność i politykę Spółdzielni Przewodniczący Rady
Nadzorczej SM „ROW” Jan Kaczyński
przedstawiając sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku stwierdził, m.in. iż priorytetowymi zagadnieniami, którym Rada poświęciła najwięcej
uwagi były sytuacja ekonomiczna, a w szczególności bieżące monitorowanie działalności Spółdzielni w zakresie prawidłowości
realizacji uchwalonego planu gospodarczo-finansowego, windykacji należności, planowanie i realizacji robót remontowych.
Rada Nadzorcza była na bieżąco informoMaj 2018 r.

wana o aktualnej sytuacji gospodarczo-finansowej, a raz na kwartał dokonywała
szczegółowej analizy na podstawie przedstawianych przez Zarząd informacji.
Działalność Spółdzielni
prowadzona jest prawidłowo
W okresie od 18 maja 2017 r. do 19
czerwca 2017 r. lustrator Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach dokonał kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni za okres
od 1.01.2014 r. – 31.12.2016 r. W przedstawionej Radzie Nadzorczej pozytywnej
ocenie działalności Spółdzielni opisano badany okres jak i dokumentację, do której
nie wniesiono uwag stwierdzając, że działalność Spółdzielni prowadzona jest prawidłowo zarówno pod kątem prawnym,
jak i gospodarczo-finansowym.
Miarą oceny działania Spółdzielni przez
jej członków, jest przede wszystkim wysokość opłat czynszowych, stan techniczny
i sanitarny zasobów oraz rzetelność reagowania na zgłaszane interwencje. Przesłanki
te przyświecają Zarządowi w codziennym
kierowaniu Spółdzielnią a Radzie Nadzorczej w pełnieniu nadzoru i kontroli. Dowodem na spełnienie powyższych zależności
jest sytuacja finansowa Spółdzielni, która
w pełnym ujęciu została przedstawiona
w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
Protokół z badania sprawozdań finansowych
i ksiąg rachunkowych przez Biegłego Rewidenta zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą bez zastrzeżeń. Według opinii Biegłego
Rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne
do oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Spółdzielni na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Poza realizacją podstawowych obowiązków ciążących na zarządcy nieruchomości
wynikających z Prawa budowlanego, między innymi w zakresie poddawania kontroli obiektów budowlanych, instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe,
spalinowe, wentylacyjne), instalacji elektrycznej i odgromowej. Spółdzielnia od lat
stale i systematycznie realizuje wieloletni
program poprawy technicznego i estetycznego stanu zarządzanych budynków i otaczających jej terenów, co pozytywnie wpływa na wizerunek naszych osiedli, które są
rozproszone na terenie 4 sąsiadujących ze
sobą miast. Zarząd skupia się na podejmowaniu strategicznych decyzji i realizacji
planów gospodarczo-finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Taki system pracy sprawdza się już od wielu lat,
zapewniając stabilny, bezpieczny rozwój
oraz sprawne i skuteczne zarządzanie.
Na bieżąco Spółdzielnia inwestuje w nowe, energooszczędne i bardziej przyjazne
dla środowiska technologie.
Konsekwentnie realizowany przez ostatnie lata program termomodernizacyjny budynków sprawił, że przyjęte rozwiązania
Maj 2018 r.

budowlane, materiałowe i instalacyjne odpowiadają wysokim parametrom energooszczędności.
Plany remontowe ustalane wspólnie z organami samorządowymi pozwalają na większą efektywność działania oraz ustalenie
priorytetowych zadań remontowych i konserwacyjnych wynikających z najbardziej
uciążliwych i najpilniejszych prac, wymagających natychmiastowej naprawy, czy
wymiany urządzeń i instalacji. Rady Osiedla, jako ciała doradcze, w imieniu mieszkańców, biorą udział przy konstruowaniu
tych planów, opiniują je i zgłaszają wnioski o zagospodarowanie wolnej przestrzeni i terenów zielonych. Plany remontowe
opracowywane oddzielnie dla każdego osiedla uwzględniają nie tylko stan techniczny
danych nieruchomości, ale przede wszystkim posiadane środki finansowe na ten cel.
W 2017 roku Spółdzielnia wydatkowała
na realizację zadań remontowych kwotę 10.509.007,55 zł, a mieszkańcy dokonali
wpłat w wysokości 9.558.144,97 zł.
Pozyskiwanie dodatkowych
środków finansowych
Elementem wyróżniającym naszą Spółdzielnię, poza bieżącą działalność statutową, jest wielokierunkowe pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych. Pochodziły one przede wszystkim z pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację. W 2017 roku pozyskano
dodatkowe środki zewnętrzne w łącznej
kwocie 1.859.566,00 zł. Z innych działań
w zakresie oszczędzania energii należy zaznaczyć wykonanie wymiany oświetlenia
klatek schodowych na energooszczędne typu LED w kolejnych 11 budynkach.
Obecnie Spółdzielnia mocno skupia się
na pozyskaniu środków finansowych w no-

wej perspektywie finansowej do roku 20142020. Nie jest to jednak łatwa sprawa, gdyż
należy zgromadzić w pierwszej kolejności
środki własne, a następnie przejść przez
skomplikowaną procedurę administracyjną. Służby Spółdzielni dążą jednak do tego, aby zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, w tym opracowywanie niezbędnej
dokumentacji było oparte na profesjonalnych działaniach zmierzających do optymalizacji kosztów, ale też na dążeniu do skutecznego pozyskiwania wymiernych efektów
finansowych. Przykładem takiego działania może być złożenie wniosku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Rada Nadzorcza mając świadomość wysokich kosztów utrzymania mieszkania, jak
również trudności finansowe niektórych
członków Spółdzielni powodujące zadłużenia w opłacaniu należnych opłat monitorowała system windykacji należności wobec Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonej
analizy zaległości z tyt. opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, jak i użytkowych Rada Nadzorcza stwierdza, że skala
zaległości z tego tytułu nie zagraża działalności Spółdzielni, nie mniej jednak jest
jednym z warunków utrzymania płynności
finansowej. Sytuacja materialna niektórych
dłużników ogranicza możliwości działania
Spółdzielni, jednak osoby te zapraszane są
na indywidualne rozmowy, co w niektórych przypadkach pozwala na ułożenie długoterminowych planów spłaty i podział
długu na raty. Dłużnicy regularnie spłacający zobowiązania wobec Spółdzielni opuszczają rejestr dłużników, lecz nie w każdym
przypadku istnieje możliwość odzyskiwadokończenie na str. 6

Aktualną działalność i politykę Spółdzielni podsumował przewodniczący Rady Nadzorczej
SM„ROW”JanKaczyński
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dokończenie ze str. 5

nia należności. Rolą służb windykacyjnych
jest również doradzanie dłużnikom w kwestii pozbycia się długu poprzez edukowanie, jak dalej postępować, aby rozwiązać
problem finansowy poprzez uzyskanie chociażby dodatku mieszkaniowego. Jeżeli
środki zapobiegawcze nie wystarczają, to
wobec członków nie dotrzymujących ustalonych zasad spłaty oraz nie odpowiadających na zaproszenie do rozmów w tych

sprawach są one kierowane na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Rada Nadzorcza wysoko ocenia poziom windykacji należności prowadzony przez służby
Spółdzielni i stwierdza, iż w wyniku intensywnych i systematycznych działań windykacyjnych zmierzających do uregulowania należności, zadłużenie w opłatach
za użyt ko wa nie miesz kań wg sta nu
na dzień 31.12.2017 r. wynosi 4,01% udziału zaległości w opłatach za użytkowanie
mieszkań w stosunku do przychodów i w sto-

sunku do roku 2016 zmalał o 0,12 punktu
procentowego.
Trzeba jednak zaznaczyć, że działania
windykacyjne obwarowane są procedurami prawnymi ograniczającymi swobodne
działania wierzycieli, nie mniej jednak
przede wszystkim mieszkańcy powinni
mieć świadomość, że zaległości w opłatach z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości mają znaczący wpływ na zakres prowadzonych prac remontowych
na danym osiedlu.
Zarządzać mądrze,
wiarygodnie i nowocześnie

PrezesZarząduJanGrabowieckiprzedstawiłsprawozdaniaZarząduSpółdzielniz działalnościw 2017r.

Ważnym aspektem w działalności Spółdzielni jest budowanie i nawiązywanie długotrwałych relacji z mieszkańcami, gdyż
jest to podstawa funkcjonowania Spółdzielni, co wymaga czasu, zaangażowania członków organów samorządowych i poszanowania śro do wiska lo kalnego. Dzięki
wytężonej pracy i przemyślanym, a zarazem odważnym decyzjom, odznaczając się
konsekwencją w dążeniu do celu Zarząd
Spółdzielni udowodnił, że Spółdzielnią można zarządzać mądrze, wiarygodnie i nowocześnie. Strategia zarządzania Spółdzielnią
budzi szerokie uznanie. Cel dalekosiężny to
stworzenie osiedli komfortowych, nowoczesnych technicznie, z dużą ilością zieleni
oraz miejsc do odpoczynku, relaksu, zabawy dla dzieci i ćwiczeń dla dorosłych. Zasoby z roku na rok wyglądają ładniej, podnosi się komfort zamieszkiwania, utrzymują
się koszty ciepła, które są jednym z najbar-

WalneZgromadzeniezatwierdziłosprawozdaniez działalnościRaduNadzorczej
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ZASOBY SPÓŁDZIELNI
Lp.

Ilość mieszkań

Struktura %

Treść

2016

2017

2016

2017

1.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

4 518

4 514

62,2

62,2

2.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

203

191

2,8

2,6

3.

Odrębna własność

2 460

2 476

33,9

34,1

4.

Lokale na umowę najmu i bez tytułu prawnego

81

81

1,1

1,1

dziej znaczących składników opłat, do kasy
spółdzielni wpływają premie za termomodernizację. Członkowie dostrzegają zmiany
i doceniają dbałość władz Spółdzielni o ich
interes. Sprzyjają temu rzetelna komunikacja, co poprawia świadomość niezbędnych
zmian. Dlatego Zarząd uruchomił, działające już od kilku lat. Biuro Obsługi klienta,
a dla mieszkańców stawiających na internetowe rozwiązania uruchomiono tzw. E-kartotekę i drogę e-mailową do kontaktów ze
Spółdzielnią, umożliwiając zwrócenie się
z zapytaniem lub złożenie wniosku. Nasi
mieszkańcy potrzebują informacji, że Spółdzielnia jest godnym zaufania partnerem
i stawia na wysoką jakość pracy. Dlatego
przyznanie przez BISNODE POLSKA
Sp. z o.o. w Warszawie w czerwcu 2017 r.
certyfikatu Wiarygodności Biznesowej dla
Spółdzielni Mieszkaniowej „RÓW” w Wodzisławiu Śl. to doskonały sposób na podkreślenie wiarygodności i jakości zarządzania Spółdzielnią, a tak że bu do wanie
pozytywnego wizerunku Spółdzielni. Certyfikat ten bowiem nadawany jest firmom
o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności
wystawianej przez BISNODE POLSKA
na podstawie danych finansowych, w naszym przypadku za rok 2016 r.
Na harmonijny i zrównoważony rozwój
Spółdzielni niezwykle korzystny wpływ
ma też dobra współpraca członków wszystkich organów samorządowych Spółdzielni. Podstawą jest przede wszystkim właściwie rozumiane wzajemne zaufanie oparte
na statutowym podziale ról, z których
wszystkie zainteresowane strony z należytą dyscypliną się wywiązują. Rada Nadzorcza jest wsparciem dla działań Zarządu, a Zarząd okazuje uczciwość i szacunek
wobec Rady, która w równym stopniu odpowiada za Spółdzielnię. Nasze najmocniejsze strony to rozważne, racjonalne plano wa nie opar te na mak sy mal nym
wykorzystaniu całego posiadanego potencjału. W dużej mierze myślimy o dalszym
rozwoju, ale najważniejsze jest dbanie
o zdrowe finanse Spółdzielni. Dobra bieżąca kondycja finansowa to przede wszystkim zasługa Zarządu, doświadczonych pracowników, którzy doskonale rozumieją
usługową rolę Spółdzielni, a także Rad
Osiedlowych. Ich członkowie uważnie wsłuchują się w potrzeby i uwagi naszych mieszkańców, bo ich satysfakcja jest dla nas najważniejsza. Dlatego sprawy wnoszone przez
mieszkańców i sposób ich załatwiania przez
Zarząd i Rady Osiedla stanowią odrębny
Maj 2018 r.

zakres prowadzonej kontroli. W wyniku
tej kontroli Rada Nadzorcza nie stwierdziła skarg na działalność tych organów. Nie
stwierdzono także nieprawidłowości w pracy Zarządu, jako organu samorządowego,
jak i kierowniczego w bieżącej działalności Spółdzielni jako podmiotu gospodarczego.
Rada Nadzorcza uwzględniając całokształt działalności Spółdzielni w roku 2017,
a przede wszystkim stan techniczny nieruchomości mieszkalnych oraz osiągnięte
wyniki gospodarczo-finansowe potwierdzające prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni i dobrą stabilną sytuację finansową
wnioskowała do Walnego Zgromadzenia
członków o:
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
„RÓW” w Wodzisławiu Śl. za rok 2017.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisławiu Śl. za rok 2017.
Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „RÓW”
w Wodzisławiu Śl. za rok 2017.
Mając na uwadze dalsze doskonalenie
gospodarki Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzisławiu Śląskim i systematyczną poprawę warunków zamieszkiwania w osiedlach. Rada Nadzorcza uwaPOD WSPÓLNYM DACHEM

ża, że najważniejszymi zadaniami pracy
Zarządu i Rady Nadzorczej w najbliższej
przyszłości powinno być:
1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki
majątkiem i funduszami oraz utrzymanie
dyscypliny i płynności finansowej Spółdzielni,
2. równowaga kosztów i przychodów całej Spółdzielni, w tym maksymalne ograniczenie zadłużeń w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych jak i użytkowych.
3. realizacja programu termomodernizacyjnego na kolejnych budynkach wielorodzinnych w osiedlach Spółdzielni.
4. podnoszenie estetyki budynków i otaczających je terenów poprzez realizację placów zabaw oraz stref aktywności fizycznej
i wypoczynku na wolnym powietrzu.
5. wyzwalanie i realizacja inicjatyw mieszkańców szczególnie w zakresie zadań zmierzających do nowatorskiego kształtowania
i wykorzystania przestrzeni otaczającej zasoby spółdzielcze.
Po podjęciu uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w minionym roku Prezes Zarządu
Jan Grabowiecki przedstawił sprawozdania
Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 r.
dokończenie na str. 8

7

dokończenie ze str. 7

9 września weszła w życie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która w sposób istotny zmieniła ilość członków spółdzielni. Z mocy prawa wszystkie osoby,
które posiadają tytuł prawny do lokalu, zostały członkami spółdzielni. Stąd do tej pory – do 8 września ub. roku – mieliśmy 4 853
członków dzisiaj mamy ich 8443.
W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 156 budynków mieszkalnych, w tym
7.262 lokale mieszkalne.
Działalność Spółdzielni opiera się na realizacji planu gospodarczo-finansowego
z uwzględnieniem bieżących potrzeb wynikających z eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Uzyskany wynik na gospodarce
zasobami mieszkaniowymi w wysokości 953 761,53 zł zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odpowiednio zwiększy przychody roku następnego.
Wynik na pozostałej działalności, który
wynosi 282 639,66 zł zgodnie z art. 75
i art. 76 Ustawy Prawo spółdzielcze będzie podlegał podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

b) Gospodarowanie odpadami
komunalnymi
c) Podatki i opłaty na rzecz Urzędów
Miasta:
• Podatek od nieruchomości
i gruntu,
• Opłata za wieczyste
użytkowanie gruntu.
Koszty niezależne od Spółdzielni stanowią średnio 57,4% opłaty za użytkowanie
mieszkania, a ich wysokość zależna jest
od mieszkańców.
Największą pozycją w opłacie za użytkowanie mieszkania, której wysokość zależy od mieszkańców jest zaliczka na poczet centralnego ogrzewania.
Przeprowadzona przy pomocy wskaźników ekonomicznych analiza działalności Spółdzielni wskazuje na utrzymanie
w 2017 roku dobrej i stabilnej gospodarki finansowej. Wszystkie wskaźniki płynno ści fi nan so wej, któ re kształ tu ją się
na poziomie wielkości optymalnych, gwarantujących stabilność finansową i bieżącą wypłacalność Spółdzielni, świadczą

STRUKTURA OPŁAT

Osiągnięty wynik na prowadzonej działalności gospodarczej zwiększa przychody
Spółdzielni, co wpływa pozytywnie na możliwość realizacji dodatkowych zadań.
Na koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych składają się:
1) Koszty zależne od Spółdzielni
a) Eksploatacja i utrzymanie zasobów mieszkaniowych,
b) Fundusz remontowy.
2) Koszty niezależne od Spółdzielni
a) Opłaty za media, w tym:
• Centralne ogrzewanie,
• Podgrzanie wody,
• Zimna woda i odprowadzenie
ścieków,
• Energia elektryczna.
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o właściwym zarządzaniu majątkiem Spółdzielni.
Wysoki udział funduszu własnego w strukturze pasywów świadczy o niezależności
Spółdzielni i wysokim stopniu samodzielności finansowej.
Uwzględniając wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyniki badania
sprawozdania finansowego Zarząd nie widzi zagrożeń dla dalszego funkcjonowania
Spółdzielni.
Działalność Spółdzielni opiera się na realizacji planu gospodarczo – finansowego
z uwzględnieniem bieżących potrzeb wynikających z eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
Uzyskany wynik na gospodarce zasobami
mieszkaniowymi w wysokości 953 761,53 zł
zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odpowiednio zwiększy przychody roku następnego.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Wy nik na po zo sta łej dzia łal no ści
gospodarczej, który wynosi 282 639,66 zł
zgodnie z art. 75 i art. 76 Ustawy Prawo
spółdzielcze będzie podlegał podziałowi
przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
Działalność
społeczno-wychowawcza
Oprócz działalności związanej z administrowaniem i obsługą techniczną naszych
zasobów w szerokim zakresie propagujemy zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, okolicznościowe i relaksacyjne. Taka działalność społeczno – wychowawcza
prowadzona jest w pięciu placówkach. Są
to następujące placówki:
1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
2. ZHP Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
w Radlinie
3. Uczniowski Klub Sportowy „MASTER” w Rydułtowach
4. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
w Wodzisławiu Śląskim
5. Klub Sportowy „OCTAGON” w Wodzisławiu Śląskim
Dużym wsparciem dla tej działalności
jest to, że placówki te korzystają z naszych lokali pokrywając jedynie koszty
najmu tych lokali na poziomie kosztów
własnych.
Placówki te prowadzą zajęcia zarówno
dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.
Ich działalność polega na organizowaniu
i prowadzeniu zajęć w zakresie tańca, śpiewu, gry na instrumentach, zajęć plastycznych, teatralnych, a także zajęć sportoworekreacyjnych polegających na nauce sztuk
walki takich jak Taekwondo oraz tai chi,
które odbywają się pod okiem zawodowych instruktorów. Placówki te oferują
także zajęcia dla grup starszych wiekowo,
do których zalicza się Brazylijskie JIU JITSU oraz MMA. Podopieczni jednego z klubów zdobywali medale biorąc udział w wielu turniejach w Polsce między innymi
w zawodach Ogólnopolskiej Ligii Jiu Jitsu
dzieci i młodzieży.
Skuteczności windykacji
W roku 2017 wskaźnik zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań w stosunku
do roku 2016 zmalał o 0,12 punktu procentowego. Malejący wskaźnik świadczy
o skuteczności prowadzonej przez Spółdzielnię windykacji pomimo, że w ostatnich latach wzrosła ilość osób zadłużonych, po sia da ją cych pra wo od ręb nej
własności lub spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu. Bieżące monitorowanie
i prowadzone procedury egzekwowania zadłużenia, w tym szybkie reagowanie i podejmowanie działań windykacyjnych przyczynia się do zmniejszenia zobowiązań
wobec Spółdzielni.
W roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich szczególny nacisk kładziono
Maj 2018 r.

Termomodernizacjabudynkuprzy ul.Wyszyńskiego 25-29w WodzisławiuŚląskim

na windykację zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań. Brak reakcji mieszkańców na działania windykacyjne niejednokrotnie kończył się sądowym nakazem
eksmisji z zajmowanego mieszkania lub
licytacją komorniczą.
W przypadku długotrwałych zaległości,
po wykorzystaniu wszystkich działań, Spółdzielnia występuje o ustanowienie hipoteki
przymusowej, celem zabezpieczenia należności dla Spółdzielni lub o sprzedaż mieszkania przez komornika w drodze licytacji.
Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego, a pracownicy Spółdzielni na bieżąco udzielają informacji o możliwości
jego uzyskania.
W stosunku do struktury opłat i wpływów opłat czynszowy zaległości czynszowe sa na poziomie 4% i jest to jeden z najniższych w naszym regionie.
Remonty poprawiają stan
techniczny nieruchomości
Główną zasadą prowadzonej przez Spółdzielnię gospodarki remontowej jest analiza potrzeb wynikających z przeglądów stanu tech nicz ne go nie ru cho mo ści oraz
założenie jego poprawy. Prace remontowe
prowadzone były przez wykonawców wyłonionychw postępowaniach przetargowych.
Jednym z najbardziej istotnych zadań, jakie realizuje Zarząd to gospodarka remontowa zasobów Spółdzielni. W roku 2017
na fundusz remontowy mieszkańcy wnieśli
ogółem 9.558.144,97 zł, a wydatki środków
na ten cel stanowiły kwotę 10.509.007,55 zł.
Kwota ta zawiera środki finansowe jakie
Spółdzielnia wygospodarowała z działalności gospodarczej oraz pozyskała na cele termomodernizacji – głównie pożyczki udzielone na korzystnych warunkach z możliwością
umorzenia do 40%, po terminowej i regularnej spłacie połowy tej pożyczki.
W ostatnich latach – głównie na termomodernizację budynków mieszkalnych – poMaj 2018 r.

zyskano środki tzw. „zewnętrzne”, które licząc narastająco na dzień 31.12.2017 r. stanowiły ogółem kwotę 23.581.808,85 zł, z czego 4.299.303,09 zł stanowiły umorzenia,
dotacje i premie termomodernizacyjne.
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne
oprócz przynoszenia korzyści materialnych
w postaci pozyskiwanych premii, znacząco podnoszą komfort zamieszkiwania. Dzięki tym przedsięwzięciom Spółdzielnia bierze udział w programie pod nazwą „Białe
Certyfikaty”, w ramach, którego ubiega się
o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej budynków. Mamy nadzieję, że
osiągnięte efekty przyniosą również wymierne korzyści finansowe dla mieszkańców poprzez zmniejszenie opłat za energię. Pozyskana kwota z tego tytułu to
ponad 990 tys.
Reasumując należy stwierdzić, że zakres
prac remontowych przekracza znacząco
środki wnoszone przez mieszkańców na ten
cel. Dlatego też ważne jest, aby nasze środ-

ki wpłacane na fundusz remontowy, jak
i te pozyskane z zewnątrz, nie były marnowane przez dewastacje (zarówno klatek
schodowych jak i elewacji zewnętrznej).
Zadbajmy o to, aby osoby dewastujące nasze miejsce zamieszkania poniosły zasłużoną karę i nie wyciągały nam z portfeli
dodatkowych środków na naprawę tego,
co ktoś bezmyślnie zniszczył. Osoby takie
winny bezwzględnie ponieść odpowiedzialność, a to możliwe jest tylko przy naszej
szerokiej współpracy, wskazując sprawców niszczących nasze wspólne mienie
i eliminując ich z naszego środowiska.
Z przedstawionych materiałów wynika,
że w roku 2017 zostały zrealizowane założenia przyjęte w planie gospodarczo-finansowym. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna, a podejmowanie decyzji
poprzedzone analizą pod względem finansowym i rzeczowym szczegółowo przygotowanych dokumentów skutkowało osiągnię ciem bar dzo do bre go wy ni ku
finansowego.
W ramach eksploatacji utrzymania zaso bów miesz ka nio wych zre ali zo wa no
w pełni cele nakreślone na rok 2017, wyni ka ją ce z Uchwał Ra dy Nad zor czej
Nr 30/2017 z dnia 27.02.2017 r. Zadania
finansowane z funduszu remontowego wyni ka ją ce z Uchwa ły Ra dy Nad zor czej
Nr 88/2016 z 25.11.2016 r. zostały w pełni zrealizowane.
***
Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Radu Nadzorczej
w 2017 r., sprawozdanie roczne Zarządu
Spółdzielni za 2017 r. i sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2017 rok Prezesowi Zarządu Janowi Grabowieckiemu, zastępcy
prezesa Władysławowi Maryjce, zastępczyni prezesa Iwonie Kołeczko.

Termomodernizacjabudynkuprzy ul.Przemysława 3w WodzisławiuŚląskim
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wPROwadzili się dO mieszkań NaszeJ sPółdzielNi 50 lat temU

Pół wieku z nami

J

aki to był ten rok 1968? Dramatyczny – zakaz wystawiania „Dziadów”
w Teatrze Narodowym wywołuje w marcu protesty studentów, środowisk twórczych i starcia z milicją. Ich konsekwencją
są masowe wyjazdy osób pochodzenia żydowskiego. Doszło też z udziałem Wojska
Polskiego do inwazji na Czechosłowację
i sumienia „Praskiej wiosny”.

W indywidualnym wymiarze jednak te
doniesienia mogło przyćmić jedno wydarzenie, które zaważyło na losach kilkuset
osób – otrzymanie własnego mieszkania
w naszej spółdzielni. To ono zapewne określiło ich późniejsze losy, było zapewne też
jednym z przełomowych w ich życiu.
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Pół wieku to szmat czasu, na który składają się dni, miesiące, lata, nasze radości
i smutki, nasze sukcesy i porażki. Ludzie,
którzy związali swoje życie z naszą spółdzielnią, zasługują na wyróżnienie i szacunek. Ho no ro wanie naszych człon ków
z 50 letnim stażem stało się już tradycją.
W tym roku miła uroczystość odbyła się
podczas częściowych Walnych Zgromadzeń
Człon ków Spółdzielni Mieszkanio wej
„ROW”. „50 latkowie” – otrzymali upominki i pamiątkowe statuetki. Nie wszyscy
mogli przyjść na tą miłą uroczystość. Wymieńmy więc ich nazwiska:
■ OSIEDLE XXX-LEcIA
Świeczak Andrzej, Kańtoch Zbigniew,
Oślizlok Andrzej, Sawicki Włodzimierz,
Osada Edward, Albin Marian.
■ OSIEDLE cENTRUM
Wiśniewski Jan, Korneluk Antoni, Jankowski Henryk, Wenerski Władysław, Kiełb
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Michał, Kasperczyk Waldemar, Turski
Edward, Kunikowski Stanisław, Gałązka
Tadeusz, Goliasz Edward, Zichlarz Maria,
Stabla Ludwik, Barański Józef, Zadrożny
Jan, Gala Stanisław, Szabla Krystyna,
Mencner Alfred, Młotek Stanisław, Abrachamczyk Eugeniusz, Bała Stanisława, Kurant Stanisław, Tatuś Piotr, Garbaczewski
Włodzimierz, Furtok Karol, Kiszel Alfred,
Nędza Jan, Kurowski Zygmunt, Mokrzycki Stanisław, Buczek Edward, Janeta Edwin,
Głomski Henryk, Malenda Zygmunt.
■ RADLIN
Miler Reinhold, Czop Jerzy, Goldmann
Gerhard, Szweda Feliks, Trzaskalik Henryk, Wierzchowski Stanisław, Kubica Bolesław, Koszowski Mieczysław.
■ PSZÓW
Patron Adam, Ryłko Rudolf, Zubel Walter, Zagoła Franciszek, Macura Winfred,
Staszel Stanisław.
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JUbileUsz szkOły POdstawOweJ NR 28 w wOdzisławiU Śląskim

30 lat minęło
Sz

koła Podstawowa nr 28 w Wodzisławiu Śląskim na os. Piastów 21 kwietnia 2018 roku obcho dzi ła ju bi le usz 30-le cia. Wa ga
uroczystości została podkreślona obecnością przedstawicieli władz miasta dla których szkoła nie jest obojętna. Wśród zaproszonych byli Prezydent Mieczysław
Kieca, przewodniczący Rady Miejskiej
Wodzisławia Śląskiego Jan Grabowiecki oraz radny czesław Rychlik. Obecni
byli również pracownicy, uczniowie, ich
rodzice, sympatycy i przyjaciele Szanownej Jubilatki.
Uroczystość uświetniły wspaniałe, emocjonujące występy dzieci i młodzieży,
a także doświadczone już artystki będące
absolwentkami szkoły.
Jubileusz szkoły był też okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, na którego budowę
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” miała bezpośredni wpływ.
Jubileusz 30-lecia to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich.
Dostrzeganie mijającego czasu jest dowodem dojrzałości.
Budowę szkoły rozpoczęto w 1983 roku w czasie budowy
osiedla Piastów. Po czterech latach intensywnych prac 1 września 1987 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego. Wzięli
w niej udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i oświatowych.
Szkoła została uznana za jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Budynek zaprojektowany przez architekta
Ryszarda Jurkowskiego został nagrodzony przez Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
Uroczystość okazała się nie tylko wspaniałą okazją do wspólnego spotkania po latach i sentymentalnej podróży do przeszłości. Życzeniom i wspomnieniom nie było końca.
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Jak POmagamy szczUROm i myszOm

Nie dokarmiajmy gryzoni
Na

osiedlach w całej Polsce jak
i w zasobach SM ROW trwa
nieustanna walka ze szkodnikami uprzykrzającymi nam życie. Należą
do nich m.in. gryzonie. Znamy je dość dobrze – to myszy i szczury, od dawna blisko
związane z ludźmi. Lubią nasz zapach i nasze jedzenie. Znają i przyzwyczajone są
do zapachu człowieka, który pozostawiony na karmnikach i pułapkach nie działa
na nie odstraszająco.
Ci „goście” mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł smaku. Gryzonie potrafią wyczuć smak słodki, słony, gorzki i kwaśny.
Są bardzo wybredne. Są bardzo wybredne,
preferują świeży pokarm bardziej niż zepsuty, stęchły i nieświeży.
Powinniśmy pamiętać o nie ułatwianiu
życia gryzoniom. Wielokrotnie pisaliśmy
w naszej gazecie o ludziach wyrzucających
żywność przez okna na trawniki wokół naszych bloków. W taki sposób np. doskonale dokarmiamy szczury i zapewniamy im
wprost komfortowe warunki bytowe.

Zdjęcia, które publikujemy świadczą, ze
nasze apele o nie wyrzucaniu żywności
na trawniki pod naszymi oknami bardzo
często pozostają bez echa. Nadal dokarmia-

my uciążliwych „gości”. Czy chcemy mieć
takich sąsiadów, czy może lepiej nadwyżki
jedzenia przekazać ludziom potrzebującym
nie tylko w święta ale na co dzień?

dziura w całym...
… a właściwie w ziemi. Historia tej dziury miała 4 miesiące. W grudniu ubiegłego
roku na skutek podejrzeń o rozszczelnienie sieci ciepłowniczej firma zajmująca się
dostarczaniem energii cieplnej do naszych
kaloryferów wykonała na osiedlu XXX-lecia przy budynku 104 spory wykop. Jak
się okazało awaria była dość skomplikowana do usunięcia. Obok rury z wodą
pod ziemią natrafiono na inne sieci, co
spowodowało problem, który się powiększył, gdy na przeszkodzie stanęło „niewinne” drzewo. Niestety trzeba było je ściąć.
Cała historia trwała i trwała a mieszkańcy
przez ten czas interweniowali i zadawali
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pytanie dlaczego tak długo to trwa? Przecież zima nie była, zbyt ostra (poza samą
końcówką) więc można było to zrobić
znacznie szybciej.
Dlaczego o tym piszemy? Otóż problemem nie jest usuwanie awarii, bo to przecież rzecz oczywista. Problemem jest to,
że awarie usuwa się tak długo. Firmy typu
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. lub dostarczające energię elektryczną nie potrafią dogadać się, sprawnie
usunąć awarii i zakończyć sprawy. Do tego zgodnie z ustawą o Gospodarce Nieruchomościami firmy usuwające awarie powinny zgłosić to do Spółdzielni, czego
żadna z tych firm nie czyni.
Dotyczy to również gazowni, która pod przykrywką awarii np. naprawia kilka metrów
gazociągu. Takie sprawy powinny być uzgadniane z właścicielem gruntu czyli Spółdzielnią z uwagi na to, że
niszczy się nam często nowo
wyremontowane chodniki lub
skwery. Przy wykopie, o którym piszemy wyrwano drzewo z korzeniami, co w ogóle
nie było naszym zdaniem koPOD WSPÓLNYM DACHEM

nieczne, na co zwracali nam uwagę również mieszkańcy. Firmy robią co chcą i kiedy chcą, nie stosując się do przepisów prawa. Nasza słyn na dziu ra „upięk szała”
mieszkańcom święta zarówno Bożego Narodzenia jak i Wielkanocne. Być może był
to „prezent świąteczny” od wykonawcy tej
dziury. Najgorsze w tym jest to, że nasze
interwencje nie przyniosły żadnych skutków. Od lat walczymy z tymi zachowaniami, ale jak widać firmy czują się monopolistami i są nietykalne. Apelujemy do tych
firm, aby stosowały się do przepisów prawa i działały zgodnie z nimi.
Być może tą drogą przyjmą do wiadomości fakt, że nie przysporzy im to zaszczytów. Następnym razem nie pozostanie nam nic in ne go jak przy dziu rze
wykonać dużą tablicę informacyjną, kto
jest jej sprawcą. Tak aby mieszkańcy nie
musieli się denerwować i wydzwaniać
do Spółdzielni. Może tego rodzaju „darmowa” reklama przyczyni się do tego, że
na ten fakt spojrzą z innej strony. Przecież na prywatnych posesjach nikt nie pozwala sobie na takie działania. To że nasze budynki nie są ogrodzone, nie daje
prawa obcym firmom naruszać nasze mienie bez wiedzy i zgody Spółdzielni.
Maj 2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śl.
Rok
założenia
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
of e r uje do wy na ję c ia

LOKALE UŻYTKOWE
1. Wodzisław Śl.
2. Wodzisław Śl.
3. Wodzisław Śl.
4. Wodzisław Śl.
5. Wodzisław Śl.
6. Wodzisław Śl.
7. Pszów
8. Rydułtowy
9. Rydułtowy
10. Rydułtowy

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30
ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 9
os. Dąbrówki 12
os. Tytki 9
ul. Plebiscytowa 48
ul. Krzyzkowicka 22 A
ul. Krzyzkowicka 22 A

pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.

76,74 m2
70,07 m2
113,01 m2
58,66 m2
178,58 m2
131,44 m2
74,21 m2
24,36 m2
46,00 m2
175,53 m2

Bliższych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych SM „ROW”
(pokój nr 29) tel. 32 428-27-46
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI !!!
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dział wkładów: 32 428 27 53;
dział naliczeń czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dział techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
32 428 27 44;
dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. album filatelisty. 6. las
syberyjski. 9. jednostka znana elektrykowi. 10. tysiąc tysięcy. 11. zorganizowane działanie. 12. biały na niebie. 15. re zer wa. 18. akt prawny
regulujący
zadania,
strukturę
organizacyjną i sposób działania
podmiotu. 21. trzęsą się tchórzliwemu. 22. wozi na piętra. 23. rodzaj lakieru. 24. twardy metal. 25. wielka
awantura. 28. buja w obłokach. 32.
miejski zieleniec. 34. płacony przez
lokatorów. 35. łuk z kolbą. 36. tradycyjna włoska potrawa. 37. kościelna
mównica. 40. polecenie płatnicze. 43.
roślinny ornament. 46. oblicze. 47.
wyśrubowany wynik. 48. wokół niej
woda. 49. pokrywa na zawiasach. 50.
końcówka biegu.
Pionowo: 2. imię żeńskie. 3. odkładana pługiem. 4. pora dnia. 5. węgiel

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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lub koks. 6. szlak komunikacyjny. 7.
luksusowa łódź. 8. przystojny aktor. 13.
ma fundamenty i dach. 14. dzielnica
mieszkaniowa. 15. fach. 16. przed zamęściem. 17. rozgłos. 19. element psiej
tre su ry. 20. pol ska ka wa le ria. 26.
umysł. 27. rachunek bankowy. 29. egzotyczny huragan. 30. czubek buta. 31.
zły pędzel. 32. ptak w sadzie. 33. w nim
kwiaty. 37. cenna staroć. 38. obok furtki. 39. miano, określenie. 41. sznur kowboja. 42. miejsce zamieszkania. 44. żal,
uraza. 45. ślepy przypadek.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 19dadząrozwiązanie
krzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Radosnego Alleluja”.
Nagrody książkowe za rozwiązanie
krzy żów ki otrzy mu ją: Kotomska
Barbara, Stachowiak Joanna, Kozioł
Ewelina.

■ ADMINISTRAcJE OSIEDLOWE:
cEN TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisław Śląski
– kom. 601 857 402
• Administracja Rydułtowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dźwigowiec – kom. 785 848 480.

POD WSPÓLNYM DAcHEM – Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

adResy
teleFONy
ważNe iNFORmacJe

Widokna ścieżkęz wiaduktuna ul.Matuszczyka

Początekdrogina osiedlu XXX-lecia

w miejscu chaszczy

Ścieżka
ROweROwa
Rewelacyjny pomysł budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wodzisławiu Śląskim, która połączy rodzinny park rozrywki Trzy
Wzgórza ze Starym Miastem zbliża się do końca. W miejscu
gdzie kiedyś był zarośnięty jar teraz wyłania się już trakt, który
zostanie podzielony na część pieszą i rowerową. Na drodze nie
zabraknie też oświetlenia.
O budowę nowego ciągu komunikacyjny między starym miastem a naszymi osiedlami: XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki
od dawna zabiegał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
Jan Grabowiecki. Będąc samorządowcem od lat starał się o realizację tego projektu, który zdecydowanie ułatwi komunikację
i służyć będzie rekreacji. W tym roku te starania zakończą się
sukcesem.
Podziękowania za realizację tego projektu należą się Prezydentowi Miasta, który w ostatnich latach swoimi działaniami
zrobił wiele na rzecz mieszkańców spółdzielni. Mamy nadzieje, że termin zakończenia tej inwestycji na połowę lipca br. zostanie dotrzymany.

Koniecścieżkiprzy kapliczcena ul.Pośpiecha

Na każdymodcinkudrogitrwająobecnieprace

