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W
ie lo krot nie za po wia da na i wy zna cza -
na kon kret ny mi ter mi na mi li kwi da -
cja obo wiąz ku mel dun ko we go w Pol -

sce zo sta ła za nie cha na. Mel do wać na dal się
trze ba. Jed nak że te raz, dys po nu jąc kom pu te -
rem i in ter ne tem moż na do ko nać te go obo -
wiąz ku bez wy cho dze nia z do mu. 

Od 1 stycz nia 2018 r. Mi ni ster stwo Cy fry za -
cji we współ pra cy z Mi ni ster stwem Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji uru cho mi ło e -usłu -
gę, któ ra po zwa la za mel do wać się za rów no
na po byt sta ły, jak i cza so wy. E -mel du nek umoż -
li wia też prze mel do wa nie, a tak że za mel do wa -
nie / prze mel do wa nie nie peł no let nie go dziec ka
oraz in nej oso by na pod sta wie peł no moc nic -
twa. Że by za mel do wać się on li ne, trze ba mieć
tzw. Pro fil Za ufa ny (eGO). Jest to bez płat ne na -
rzę dzie, dzię ki któ re mu moż na po twier dzać
swo ją toż sa mość w in ter ne cie (słu ży ja ko elek -
tro nicz ny pod pis). Za je go po mo cą moż na wy -
sy łać oraz spraw dzać do ku men ty w róż nych
ser wi sach urzę do wych. Jest nie zbęd ny przy za -
ła twia niu wie lu spraw urzę do wych on li ne.
O tym, jak za ło żyć ów Pro fil Za ufa ny, moż -
na prze czy tać na stro nie https://oby wa tel. gov.
pl/za loz -pro fil -za ufa ny 

Po tej czyn no ści na le ży na stęp nie wejść
na stro nę www.oby wa tel.gov.pl. Tam na le ży

wy brać usłu gę: mel du nek oraz po -
twier dzić swo ją toż sa mość uzy ska -
nym Pro fi lem Za ufa nym.

Ko lej ny krok to wy bra nie opcji
– za zna cze nie, czy cho dzi o za mel -
do wa nie na po byt sta ły lub cza so -
wy, za mel do wa nie dziec ka, czy mo -
że sko rzy sta nie z peł no moc nic twa
do za mel do wa nia in nej oso by.

War to pa mię tać o przy go to wa -
niu od po wied nich do ku men tów.
W przy pad ku mel dun ku, w za leż -
no ści od wy bra nej opcji, przy dać
się mo gą m.in. ska ny peł no moc nictw, ska ny
do ku men tów po twier dza ją cych ty tuł praw ny
do lo ka lu, oświad cze nia wła ści cie la lub in ne -
go pod mio tu dys po nu ją ce go ty tu łem praw nym
do lo ka lu, po twier dza ją ce po byt w lo ka lu.

W przy pad ku, gdy mel du je my sa mych sie -
bie, da ne per so nal ne zo sta ną au to ma tycz nie
za cią gnię te do od po wied nich ru bryk.

Je śli wnio sek skła da peł no moc nik, ko -
niecz ne jest do łą cze nie upo waż nie nia w for -
mie za łącz ni ka.

Wnio sek o za mel do wa nie wy sy ła my on li ne
do wła ści we go miej sco wo urzę du (od po wied nie -
go dla miej sca za mel do wa nia sta łe go/cza so we -
go) – zo sta nie on au to ma tycz nie wy bra ny na pod -

sta wie wpro wa dzo ne go no we go
ad re su za mel do wa nia. 

Je śli do łą czy li śmy wszyst kie po -
trzeb ne do ku men ty – urzęd nik za -
mel du je nas od ra zu po otrzy ma niu
na sze go zgło sze nia. Je śli zo sta ną
do łą czo ne do for mu la rza od wzo ro -
wa nia cy fro we do ku men tów
– urzęd nik mo że po pro sić o ich ory -
gi na ły, do ko na mel dun ku do pie ro
po wy ja śnie niu wszyst kich wąt pli -
wo ści. 

Usłu ga jest bez płat na. Bez płat nie zo sta nie
rów nież wy da ne za świad cze nie o za mel do -
wa niu na po byt sta ły, któ re urząd wy da bez
ko niecz no ści wnio sko wa nia. Płat ne – 17 zł – jest
tyl ko za świad cze nie o za mel do wa niu na po -
byt cza so wy. O nie rów nież mo że my za wnio -
sko wać on li ne. Wy star czy we wnio sku za zna -
czyć od po wied nie po le. Do wy bo ru ma my
kil ka spo so bów od bio ru za świad cze nia – od -
biór oso bi sty w urzę dzie, tra dy cyj na prze sył -
ka pocz to wa lub prze sła na na skrzyn kę
ePU AP – wer sja elek tro nicz na.

Wpro wa dze nie za mel do wa nia elek tro nicz -
ne go, a więc bez wy cho dze nia z do mu, jest
moż li we dzię ki no we li za cji usta wy o ewi den -
cji lud no ści (Dz.U.2017, poz. 2286) za ini cjo -
wa nej przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji. E -mel du nek jest ko lej ną,
uru cho mio ną przez Mi ni ster stwo Cy fry za cji
we współ pra cy z Mi ni ster stwem Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, e-usłu gą uła twia -
ją cą oby wa te lom kon takt z ad mi ni stra cją. Bez
ko niecz no ści wy cho dze nia z do mu moż na już
m.in. za mó wić od pi sy ak tów sta nu cy wil ne go
i za to za pła cić, zło żyć wnio sek o wy da nie
do wo du oso bi ste go lub zgło sić utra tę lub
uszko dze nie do wo du oso bi ste go.

ObO wią zek za mel dO wa Nia Nie zO stał zNie siO Ny, ale mOż Na kO Rzy stać z... 

mel dUN kU ON li Ne

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.

No wo wy bra ne oso by bę dą mia ły bez po śred ni wpływ
na prac wy ko ny wa ne na da nym osie dlu, gdyż to oni są
pierw szym ogni wem w opi nio wa niu pla nów w tej spra -
wie. Sze ro ki za kres kom pe ten cji ja ki ma ją Ra dy Osie dlo -
we w na szej spół dziel ni po zwa la im w imie niu miesz kań -
ców wpły wać. Po ukon sty tu owa niu się Rad in for ma cje
na ten te mat opu bli ku je my na na szej stro nie in ter ne to wej.

Nowa Rada
Osiedla Rydułtowy

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

Wykaz członków Rady Osiedla RYDUŁTOWY
Kadencja 2018-2022
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Wieści z „pierwszej ręki” PRezes zaRządU sm „ROw” JaN gRabOwiecki

Za
na mi Wal ne Zgro ma dze nie
człon ków. To waż ne wy da -
rze nie w ży ciu na szej spół -

dziel czej ro dzi ny. To tu za pa da ją naj -
waż niej sze de cy zje do ty czą ce
funk cjo no wa nia na szej spół dziel ni.
Te stra te gicz ne de cy zje ma ją istot ny
wpływ na ca ło kształt dzia łal no ści
Spół dziel ni.

Z jed nej stro ny mar twi mnie fakt,
że tak nie wie le osób uczest ni czy w or -
ga ni zo wa nych spo tka niach, ale z dru -
giej stro ny ro zu miem, że wpływ na to
ma zmie nia ją cy się trend ży cia. Wszy -
scy je ste śmy za pra co wa ni i za go nie -
ni co dzien ny mi czyn no ścia mi, bra -
ku je nam czę sto cza su na wie le spraw.
Ja jed nak uwa żam, że dach nad gło -
wą jest głów ną war to ścią w ży ciu
każ de go czło wie ka. Da je po czu cie
bez pie czeń stwa, sta bi li za cji, dla te go
za le ży mi na do tar ciu z in for ma cją

o istot nych spra wach ma ją cych wpływ
na funk cjo no wa nie spół dziel ni i na na -
sze co dzien ne ży cie. Bio rąc pod uwa -
gę fakt, że więk szość na szych miesz -
kań ców czer pie in for ma cje z in ter ne tu,
a na sza stro na in ter ne to wa już nie
wy star cza, pod ją łem de cy zję, iż prze -
kaz do sto su je my do obec ne go tren du
dla te go za ło ży łem fan pa ge’a Spół -
dziel ni. 

Utwo rzo na od 1ma ja plat for ma na po -
pu lar nym por ta lu spo łecz no ścio wym
ja kim jest Fa ce bo ok, uła twi nam szyb -
ką ko mu ni ka cję, po mo że w pra cy
i na pew no da im puls do no wych dzia -
łań oraz po my słów. Sper so na li zo wa -

ne py ta nia do ty czą ce kon kret ne go pro -
ble mu, mo żna za da wać po przez stro -
nę www.sm -row.pl w za kład ce /py ta -
nia do spół dziel ni/.

Je ste śmy przed się bior stwem dzia ła -
ją cym w opar ciu o part ner ski układ.
My ja ko za rząd za rzą dza my Pań stwa
mie niem i za le ży nam też na ko mu ni -
ka cie zwrot nym, czy na sze in ten cje są
spój ne z Pań stwa.

Na szą mi sją jest za rzą dza nie bez ta -
jem nic, dba łość o każ de go miesz kań -
ca, tro ska o do brą współ pra cę z miesz -
kań ca mi, tak aby za miesz ku jąc
w na szych za so bach czu li się kom for -
to wo i bez piecz nie, chce my za spa ka -
jać po trze by miesz kań ców po przez no -
wo cze sne i pro fe sjo nal ne za rzą dza nie
po wie rzo nym mie niem, a ce lem na -
szym jest sa tys fak cja i za do wo le nie
miesz kań ca z wy ko ny wa nej przez nas
pra cy.

Rów no le gle utwo rzy łem swój fan -
pa ge, gdzie bę dę Pań stwa in for mo wał
o swo ich dzia ła niach na rzecz Spół -
dziel ni we współ pra cy z Urzę dem Mia -
sta.

W tym ro ku po wie lu ne go cja cjach
uda ło się prze pro wa dzić mo der ni za -
cję wszyst kich dróg na osie dlu Pia -
stów, czę ścio wo na osie dlu XXX -le -
cia, a tak że obec nie pro wa dzi my
wspól ną in we sty cję na ul. 26 Mar ca.
To tyl ko nie licz ne dzia ła nia po dej mo -
wa ne w ostat nim okre sie, ale jak że
waż ne dla nas miesz kań ców. Nie
zapominam o budynkach, w których
ponownie trzeba przeprowadzić

modernizację, aby spełniać obecne
normy, malowanie klatek i temu
podobne. 

Tu również chciałbym, cał kiem nie
wir tu al nie, chciał bym skie ro wać sło -
wa po dzię ko wa nia do miesz kań ców,
któ rzy na co dzień dzie lą się z na mi
swo imi spo strze że nia mi i uwa ga mi
oraz do osób bio rą cych czyn ny udział
w pra cach or ga nów sa mo rzą do wych,
któ rzy swo ją po sta wą da ją świa dec -
two dba ło ści o wspól ny ma ją tek i po -
wie rzo ne środ ki fi nan so we. Dzię ku ję
rów nież pra cow ni kom, któ rzy swo ją
co dzien ną pra cą przy czy nia ją się do re -
ali za cji przy ję tych dzia łań.

za Na mi wal Ne zgRO ma dze Nie człON ków

Na sza spół dziel nia

na a ce bo oku
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T
ak jak w ubie głych la tach wio sną każ -
de go ro ku do ko nu je my w na szej Spół -
dziel ni oce ny te go, co zro bi li śmy przez

mi nio ne 12 mie się cy. Uchwa la my też kie -
run ki roz wo ju dzia łal no ści, któ re na sza
Spół dziel nia bę dzie re ali zo wać w naj bliż -
szym cza sie. Słu żą te mu czę ścio we Wal ne
Zgro ma dze nia Człon ków Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej „ROW”. To usta wo wy i sta tu to -
wy obo wią zek, pod czas któ re go do ko nu je
się oce ny spra woz dań Za rzą du i Ra dy Nad -
zor czej oraz od by wa ją się gło so wa nia
w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za rzą -
do wi.

Wal ne Zgro ma dze nia, po dob nie jak w mi -
nio nym okre sie, od by ły się w 5 częściach:
20 kwiet nia dla człon ków osie dli Dą brów -

ki, Pia stów i XXX-le cia w I Li ceum Ogól -
no kształ cą cym im 14 Puł ku Po wstań ców
Śl. w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Szkol nej 1.
Dzień póź niej dla człon ków osie dla Cen -
trum w Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym
Nr 7 w Wo dzi sła wiu Śl. 24 kwiet nia dla
człon ków za miesz ka łych na te re nie gmi ny
Ra dlin w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry. 25
kwiet nia dla człon ków za miesz ka łych na te -
re nie gmi ny Pszów w Ze spo le Szkół Po -
nad gim na zjal nych i 26 kwiet nia dla człon -
ków za miesz ka łych na te re nie gmi ny
Ry duł to wy w Ry duł tow skim Cen trum Kul -
tu ry.

Wcze śniej spra woz da nie fi nan so we oraz
spra woz da nie bie głe go re wi den ta i wszyst -
kie pro jek ty Uchwał, któ re mia ły być przed -

mio tem ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia zo -
sta ły wy ło żo ne do wglą du, w sie dzi bie
Spół dziel ni w Wo dzi sła wiu Śl.

Pod su mo wu jąc ak tu al ną dzia łal ność i po -
li ty kę Spół dziel ni Prze wod ni czą cy Ra dy
Nad zor czej SM „ROW” Jan Ka czyń ski
przed sta wia jąc spra woz da nie Ra dy Nad -
zor czej z dzia łal no ści w 2017 ro ku stwier -
dził, m.in. iż prio ry te to wy mi za gad nie nia -
mi, któ rym Ra da po świę ci ła naj wię cej
uwa gi by ły sy tu acja eko no micz na, a w szcze -
gól no ści bie żą ce mo ni to ro wa nie dzia łal no -
ści Spół dziel ni w za kre sie pra wi dło wo ści
re ali za cji uchwa lo ne go pla nu go spo dar czo -
-fi nan so we go, win dy ka cji na leż no ści, pla -
no wa nie i re ali za cji ro bót re mon to wych.
Ra da Nad zor cza by ła na bie żą co in for mo -

24 – 28 kwiet Nia 2018 R.
wal Ne zgRO ma dze Nie człON ków sPół dziel Ni miesz ka NiO weJ „ROw”

współ pra ca, zro zu mie nie 
i wspól ne po strze ga nie po trzeb

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nia�człon�ków�osie�dli�Dą�brów�ki,�Pia�stów�i XXX-le�cia�w I Li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�cym�im 14�Puł�ku�Po�wstań�ców�Śl.�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.
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wa na o ak tu al nej sy tu acji go spo dar czo -fi -
nan so wej, a raz na kwar tał do ko ny wa ła
szcze gó ło wej ana li zy na pod sta wie przed -
sta wia nych przez Za rząd in for ma cji.

Dzia łal ność Spół dziel ni
pro wa dzo na jest pra wi dło wo

W okre sie od 18 ma ja 2017 r. do 19
czerw ca 2017 r. lu stra tor Związ ku Re wi -
zyj ne go Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej
w Ka to wi cach do ko nał kom plek so wej lu -
stra cji dzia łal no ści Spół dziel ni za okres
od 1.01.2014 r. – 31.12.2016 r. W przed -
sta wio nej Ra dzie Nad zor czej po zy tyw nej
oce nie dzia łal no ści Spół dziel ni opi sa no ba -
da ny okres jak i do ku men ta cję, do któ rej
nie wnie sio no uwag stwier dza jąc, że dzia -
łal ność Spół dziel ni pro wa dzo na jest pra -
wi dło wo za rów no pod ką tem praw nym,
jak i go spo dar czo -fi nan so wym.

Mia rą oce ny dzia ła nia Spół dziel ni przez
jej człon ków, jest przede wszyst kim wy so -
kość opłat czyn szo wych, stan tech nicz ny
i sa ni tar ny za so bów oraz rze tel ność re ago -
wa nia na zgła sza ne in ter wen cje. Prze słan ki
te przy świe ca ją Za rzą do wi w co dzien nym
kie ro wa niu Spół dziel nią a Ra dzie Nad zor -
czej w peł nie niu nad zo ru i kon tro li. Do wo -
dem na speł nie nie po wyż szych za leż no ści
jest sy tu acja fi nan so wa Spół dziel ni, któ ra
w peł nym uję ciu zo sta ła przed sta wio na
w spra woz da niu fi nan so wym za rok 2017.
Pro to kół z ba da nia spra woz dań fi nan so wych
i ksiąg ra chun ko wych przez Bie głe go Re wi -
den ta zo sta ły przy ję te przez Ra dę Nad zor -
czą bez za strze żeń. We dług opi nii Bie głe go
Re wi den ta zba da ne spra woz da nie fi nan so -
we we wszyst kich istot nych aspek tach przed -
sta wia rze tel nie i ja sno in for ma cje istot ne
do oce ny sy tu acji ma jąt ko wej i fi nan so wej
Spół dziel ni na pod sta wie pra wi dło wo pro -
wa dzo nych ksiąg ra chun ko wych.

Po za re ali za cją pod sta wo wych obo wiąz -
ków cią żą cych na za rząd cy nie ru cho mo ści
wy ni ka ją cych z Pra wa bu dow la ne go, mię -
dzy in ny mi w za kre sie pod da wa nia kon -
tro li obiek tów bu dow la nych, in sta la cji ga -
zo wych, prze wo dów ko mi no wych (dy mo we,
spa li no we, wen ty la cyj ne), in sta la cji elek -
trycz nej i od gro mo wej. Spół dziel nia od lat
sta le i sys te ma tycz nie re ali zu je wie lo let ni
pro gram po pra wy tech nicz ne go i es te tycz -
ne go sta nu za rzą dza nych bu dyn ków i ota -
cza ją cych jej te re nów, co po zy tyw nie wpły -
wa na wi ze ru nek na szych osie dli, któ re są
roz pro szo ne na te re nie 4 są sia du ją cych ze
so bą miast. Za rząd sku pia się na po dej mo -
wa niu stra te gicz nych de cy zji i re ali za cji
pla nów go spo dar czo -fi nan so wych za twier -
dza nych przez Ra dę Nad zor czą. Ta ki sys -
tem pra cy spraw dza się już od wie lu lat,
za pew nia jąc sta bil ny, bez piecz ny roz wój
oraz spraw ne i sku tecz ne za rzą dza nie.
Na bie żą co Spół dziel nia in we stu je w no -
we, ener go osz częd ne i bar dziej przy ja zne
dla śro do wi ska tech no lo gie.

Kon se kwent nie re ali zo wa ny przez ostat -
nie la ta pro gram ter mo mo der ni za cyj ny bu -
dyn ków spra wił, że przy ję te roz wią za nia

bu dow la ne, ma te ria ło we i in sta la cyj ne od -
po wia da ją wy so kim pa ra me trom ener go -
osz częd no ści.

Pla ny re mon to we usta la ne wspól nie z or -
ga na mi sa mo rzą do wy mi po zwa la ją na więk -
szą efek tyw ność dzia ła nia oraz usta le nie
prio ry te to wych za dań re mon to wych i kon -
ser wa cyj nych wy ni ka ją cych z naj bar dziej
uciąż li wych i naj pil niej szych prac, wy ma -
ga ją cych na tych mia sto wej na pra wy, czy
wy mia ny urzą dzeń i in sta la cji. Ra dy Osie -
dla, ja ko cia ła do rad cze, w imie niu miesz -
kań ców, bio rą udział przy kon stru owa niu
tych pla nów, opi niu ją je i zgła sza ją wnio -
ski o za go spo da ro wa nie wol nej prze strze -
ni i te re nów zie lo nych. Pla ny re mon to we
opra co wy wa ne od dziel nie dla każ de go osie -
dla uwzględ nia ją nie tyl ko stan tech nicz ny
da nych nie ru cho mo ści, ale przede wszyst -
kim po sia da ne środ ki fi nan so we na ten cel.
W 2017 ro ku Spół dziel nia wy dat ko wa ła
na re ali za cję za dań re mon to wych kwo -
tę 10.509.007,55 zł, a miesz kań cy do ko na li
wpłat w wy so ko ści 9.558.144,97 zł.

Po zy ski wa nie do dat ko wych
środ ków fi nan so wych

Ele men tem wy róż nia ją cym na szą Spół -
dziel nię, po za bie żą cą dzia łal ność sta tu to -
wą, jest wie lo kie run ko we po zy ski wa nie
do dat ko wych środ ków fi nan so wych. Po -
cho dzi ły one przede wszyst kim z po ży -
czek z WFO ŚiGW w Ka to wi cach na ter -
mo mo der ni za cję. W 2017 ro ku po zy ska no
do dat ko we środ ki ze wnętrz ne w łącz nej
kwo cie 1.859.566,00 zł. Z in nych dzia łań
w za kre sie oszczę dza nia ener gii na le ży za -
zna czyć wy ko na nie wy mia ny oświe tle nia
kla tek scho do wych na ener go osz częd ne ty -
pu LED w ko lej nych 11 bu dyn kach.

Obec nie Spół dziel nia moc no sku pia się
na po zy ska niu środ ków fi nan so wych w no -

wej per spek ty wie fi nan so wej do ro ku 2014-
2020. Nie jest to jed nak ła twa spra wa, gdyż
na le ży zgro ma dzić w pierw szej ko lej no ści
środ ki wła sne, a na stęp nie przejść przez
skom pli ko wa ną pro ce du rę ad mi ni stra cyj -
ną. Służ by Spół dziel ni dą żą jed nak do te -
go, aby za rzą dza nie za so ba mi miesz ka nio -
wy mi, w tym opra co wy wa nie nie zbęd nej
do ku men ta cji by ło opar te na pro fe sjo nal -
nych dzia ła niach zmie rza ją cych do opty -
ma li za cji kosz tów, ale też na dą że niu do sku -
tecz ne go po zy ski wa nia wy mier nych efek tów
fi nan so wych. Przy kła dem ta kie go dzia ła -
nia mo że być zło że nie wnio sku na re ali za -
cję pro jek tu w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko oraz
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.

Ra da Nad zor cza ma jąc świa do mość wy -
so kich kosz tów utrzy ma nia miesz ka nia, jak
rów nież trud no ści fi nan so we nie któ rych
człon ków Spół dziel ni po wo du ją ce za dłu -
że nia w opła ca niu na leż nych opłat mo ni to -
ro wa ła sys tem win dy ka cji na leż no ści wo -
bec Spół dziel ni. W wy ni ku prze pro wa dzo nej
ana li zy za le gło ści z tyt. opłat za użyt ko -
wa nie lo ka li miesz kal nych, jak i użyt ko -
wych Ra da Nad zor cza stwier dza, że ska la
za le gło ści z te go ty tu łu nie za gra ża dzia -
łal no ści Spół dziel ni, nie mniej jed nak jest
jed nym z wa run ków utrzy ma nia płyn no ści
fi nan so wej. Sy tu acja ma te rial na nie któ rych
dłuż ni ków ogra ni cza moż li wo ści dzia ła nia
Spół dziel ni, jed nak oso by te za pra sza ne są
na in dy wi du al ne roz mo wy, co w nie któ -
rych przy pad kach po zwa la na uło że nie dłu -
go ter mi no wych pla nów spła ty i po dział
dłu gu na ra ty. Dłuż ni cy re gu lar nie spła ca -
ją cy zo bo wią za nia wo bec Spół dziel ni opusz -
cza ją re jestr dłuż ni ków, lecz nie w każ dym
przy pad ku ist nie je moż li wość od zy ski wa -

Ak�tu�al�ną� dzia�łal�ność� i po�li�ty�kę� Spół�dziel�ni� pod�su�mo�wał� prze�wod�ni�czą�cy� Ra�dy� Nad�zor�czej
SM�„ROW”�Jan�Ka�czyń�ski

dokończenie na str. 6



6 POD WSPÓLNYM DACHEM Maj 2018 r.

nia na leż no ści. Ro lą służb win dy ka cyj nych
jest rów nież do ra dza nie dłuż ni kom w kwe -
stii po zby cia się dłu gu po przez edu ko wa -
nie, jak da lej po stę po wać, aby roz wią zać
pro blem fi nan so wy po przez uzy ska nie cho -
ciaż by do dat ku miesz ka nio we go. Je że li
środ ki za po bie gaw cze nie wy star cza ją, to
wo bec człon ków nie do trzy mu ją cych usta -
lo nych za sad spła ty oraz nie od po wia da ją -
cych na za pro sze nie do roz mów w tych

spra wach są one kie ro wa ne na dro gę po -
stę po wa nia są do we go i ko mor ni cze go. Ra -
da Nad zor cza wy so ko oce nia po ziom win -
dy ka cji na leż no ści pro wa dzo ny przez służ by
Spół dziel ni i stwier dza, iż w wy ni ku in ten -
syw nych i sys te ma tycz nych dzia łań win -
dy ka cyj nych zmie rza ją cych do ure gu lo wa -
nia na leż no ści, za dłu że nie w opła tach
za użyt ko wa nie miesz kań wg sta nu
na dzień 31.12.2017 r. wy no si 4,01% udzia -
łu za le gło ści w opła tach za użyt ko wa nie
miesz kań w sto sun ku do przy cho dów i w sto -

sun ku do ro ku 2016 zma lał o 0,12 punk tu
pro cen to we go.

Trze ba jed nak za zna czyć, że dzia ła nia
win dy ka cyj ne ob wa ro wa ne są pro ce du ra -
mi praw ny mi ogra ni cza ją cy mi swo bod ne
dzia ła nia wie rzy cie li, nie mniej jed nak
przede wszyst kim miesz kań cy po win ni
mieć świa do mość, że za le gło ści w opła -
tach z ty tu łu eks plo ata cji i utrzy ma nia nie -
ru cho mo ści ma ją zna czą cy wpływ na za -
kres pro wa dzo nych prac re mon to wych
na da nym osie dlu.

Za rzą dzać mą drze,
wia ry god nie i no wo cze śnie

Waż nym aspek tem w dzia łal no ści Spół -
dziel ni jest bu do wa nie i na wią zy wa nie dłu -
go trwa łych re la cji z miesz kań ca mi, gdyż
jest to pod sta wa funk cjo no wa nia Spół dziel -
ni, co wy ma ga cza su, za an ga żo wa nia człon -
ków or ga nów sa mo rzą do wych i po sza no -
wa nia śro do wi ska lo kal ne go. Dzię ki
wy tę żo nej pra cy i prze my śla nym, a za ra -
zem od waż nym de cy zjom, od zna cza jąc się
kon se kwen cją w dą że niu do ce lu Za rząd
Spół dziel ni udo wod nił, że Spół dziel nią moż -
na za rzą dzać mą drze, wia ry god nie i no wo -
cze śnie. Stra te gia za rzą dza nia Spół dziel nią
bu dzi sze ro kie uzna nie. Cel da le ko sięż ny to
stwo rze nie osie dli kom for to wych, no wo -
cze snych tech nicz nie, z du żą ilo ścią zie le ni
oraz miejsc do od po czyn ku, re lak su, za ba -
wy dla dzie ci i ćwi czeń dla do ro słych. Za -
so by z ro ku na rok wy glą da ją ład niej, pod -
no si się kom fort za miesz ki wa nia, utrzy mu ją
się kosz ty cie pła, któ re są jed nym z naj bar -Pre�zes�Za�rzą�du�Jan�Gra�bo�wiec�ki�przed�sta�wił�spra�woz�da�nia�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�z dzia�łal�no�ści�w 2017�r.

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�za�twier�dzi�ło�spra�woz�da�nie�z dzia�łal�no�ści�Ra�du�Nad�zor�czej

dokończenie ze str. 5
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dziej zna czą cych skład ni ków opłat, do ka sy
spół dziel ni wpły wa ją pre mie za ter mo mo -
der ni za cję. Człon ko wie do strze ga ją zmia ny
i do ce nia ją dba łość władz Spół dziel ni o ich
in te res. Sprzy ja ją te mu rze tel na ko mu ni ka -
cja, co po pra wia świa do mość nie zbęd nych
zmian. Dla te go Za rząd uru cho mił, dzia ła ją -
ce już od kil ku lat. Biu ro Ob słu gi klien ta,
a dla miesz kań ców sta wia ją cych na in ter ne -
to we roz wią za nia uru cho mio no tzw. E -kar -
to te kę i dro gę e -ma ilo wą do kon tak tów ze
Spół dziel nią, umoż li wia jąc zwró ce nie się
z za py ta niem lub zło że nie wnio sku. Na si
miesz kań cy po trze bu ją in for ma cji, że Spół -
dziel nia jest god nym za ufa nia part ne rem
i sta wia na wy so ką ja kość pra cy. Dla te go
przy zna nie przez BI SNO DE POL SKA
Sp. z o.o. w War sza wie w czerw cu 2017 r.
cer ty fi ka tu Wia ry god no ści Biz ne so wej dla
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „RÓW” w Wo -
dzi sła wiu Śl. to do sko na ły spo sób na pod -
kre śle nie wia ry god no ści i ja ko ści za rzą dza -
nia Spół dziel nią, a tak że bu do wa nie
po zy tyw ne go wi ze run ku Spół dziel ni. Cer -
ty fi kat ten bo wiem nada wa ny jest fir mom
o naj wyż szej i wy so kiej oce nie sta bil no ści
wy sta wia nej przez BI SNO DE POL SKA
na pod sta wie da nych fi nan so wych, w na -
szym przy pad ku za rok 2016 r.

Na har mo nij ny i zrów no wa żo ny roz wój
Spół dziel ni nie zwy kle ko rzyst ny wpływ
ma też do bra współ pra ca człon ków wszyst -
kich or ga nów sa mo rzą do wych Spół dziel -
ni. Pod sta wą jest przede wszyst kim wła -
ści wie ro zu mia ne wza jem ne za ufa nie opar te
na sta tu to wym po dzia le ról, z któ rych
wszyst kie za in te re so wa ne stro ny z na le ży -
tą dys cy pli ną się wy wią zu ją. Ra da Nad -
zor cza jest wspar ciem dla dzia łań Za rzą -
du, a Za rząd oka zu je uczci wość i sza cu nek
wo bec Ra dy, któ ra w rów nym stop niu od -
po wia da za Spół dziel nię. Na sze naj moc -
niej sze stro ny to roz waż ne, ra cjo nal ne pla -
no wa nie opar te na mak sy mal nym
wy ko rzy sta niu ca łe go po sia da ne go po ten -
cja łu. W du żej mie rze my śli my o dal szym
roz wo ju, ale naj waż niej sze jest dba nie
o zdro we fi nan se Spół dziel ni. Do bra bie -
żą ca kon dy cja fi nan so wa to przede wszyst -
kim za słu ga Za rzą du, do świad czo nych pra -
cow ni ków, któ rzy do sko na le ro zu mie ją
usłu go wą ro lę Spół dziel ni, a tak że Rad
Osie dlo wych. Ich człon ko wie uważ nie wsłu -
chu ją się w po trze by i uwa gi na szych miesz -
kań ców, bo ich sa tys fak cja jest dla nas naj -
waż niej sza. Dla te go spra wy wno szo ne przez
miesz kań ców i spo sób ich za ła twia nia przez
Za rząd i Ra dy Osie dla sta no wią od ręb ny

za kres pro wa dzo nej kon tro li. W wy ni ku
tej kon tro li Ra da Nad zor cza nie stwier dzi -
ła skarg na dzia łal ność tych or ga nów. Nie
stwier dzo no tak że nie pra wi dło wo ści w pra -
cy Za rzą du, ja ko or ga nu sa mo rzą do we go,
jak i kie row ni cze go w bie żą cej dzia łal no -
ści Spół dziel ni ja ko pod mio tu go spo dar -
cze go.

Ra da Nad zor cza uwzględ nia jąc ca ło -
kształt dzia łal no ści Spół dziel ni w ro ku 2017,
a przede wszyst kim stan tech nicz ny nie ru -
cho mo ści miesz kal nych oraz osią gnię te
wy ni ki go spo dar czo -fi nan so we po twier -
dza ją ce pra wi dło wość funk cjo no wa nia Spół -
dziel ni i do brą sta bil ną sy tu ację fi nan so wą
wnio sko wa ła do Wal ne go Zgro ma dze nia
człon ków o:

Za twier dze nie spra woz da nia Za rzą du
z dzia łal no ści Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„RÓW” w Wo dzi sła wiu Śl. za rok 2017.

Za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we -
go Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
w Wo dzi sła wiu Śl. za rok 2017.

Udzie le nie ab so lu to rium człon kom Za -
rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „RÓW”
w Wo dzi sła wiu Śl. za rok 2017.

Ma jąc na uwa dze dal sze do sko na le nie
go spo dar ki Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim i sys te -
ma tycz ną po pra wę wa run ków za miesz ki -
wa nia w osie dlach. Ra da Nad zor cza uwa -

ża, że naj waż niej szy mi za da nia mi pra cy
Za rzą du i Ra dy Nad zor czej w naj bliż szej
przy szło ści po win no być:

1. Pro wa dze nie ra cjo nal nej go spo dar ki
ma jąt kiem i fun du sza mi oraz utrzy ma nie
dys cy pli ny i płyn no ści fi nan so wej Spół -
dziel ni,

2. rów no wa ga kosz tów i przy cho dów ca -
łej Spół dziel ni, w tym mak sy mal ne ogra -
ni cze nie za dłu żeń w opła tach za użyt ko -
wa nie lo ka li miesz kal nych jak i użyt ko wych.

3. re ali za cja pro gra mu ter mo mo der ni za -
cyj ne go na ko lej nych bu dyn kach wie lo ro -
dzin nych w osie dlach Spół dziel ni.

4. pod no sze nie es te ty ki bu dyn ków i ota -
cza ją cych je te re nów po przez re ali za cję pla -
ców za baw oraz stref ak tyw no ści fi zycz nej
i wy po czyn ku na wol nym po wie trzu.

5. wy zwa la nie i re ali za cja ini cja tyw miesz -
kań ców szcze gól nie w za kre sie za dań zmie -
rza ją cych do no wa tor skie go kształ to wa nia
i wy ko rzy sta nia prze strze ni ota cza ją cej za -
so by spół dziel cze.

Po pod ję ciu uchwa ły do ty czą cej za twier -
dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Ra dy Nad -
zor czej w mi nio nym ro ku Pre zes Za rzą du
Jan Gra bo wiec ki przed sta wił spra woz da nia
Za rzą du Spół dziel ni z dzia łal no ści w 2017 r.

ZASOBY SPÓŁDZIELNI Ilość mieszkań Struktura %

Lp. Treść 2016 2017 2016 2017

1. Spół dziel cze wła sno ścio we pra wo do lo ka lu 4 518 4 514 62,2 62,2

2. Spół dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka lu 203 191 2,8 2,6

3. Od ręb na wła sność 2 460 2 476 33,9 34,1

4. Lo ka le na umo wę naj mu i bez ty tu łu praw ne go 81 81 1,1 1,1

dokończenie na str. 8
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9 wrze śnia we szła w ży cie usta wa o spół -
dziel niach miesz ka nio wych, któ ra w spo -
sób istot ny zmie ni ła ilość człon ków spół -
dziel ni. Z mo cy pra wa wszyst kie oso by,
któ re po sia da ją ty tuł praw ny do lo ka lu, zo -
sta ły człon ka mi spół dziel ni. Stąd do tej po -
ry – do 8 wrze śnia ub. ro ku – mie li śmy 4 853
człon ków dzi siaj ma my ich 8443.

W skład za so bów Spół dziel ni wcho -
dzi 156 bu dyn ków miesz kal nych, w tym
7.262 lo ka le miesz kal ne.

Dzia łal ność Spół dziel ni opie ra się na re -
ali za cji pla nu go spo dar czo-fi nan so we go
z uwzględ nie niem bie żą cych po trzeb wy ni -
ka ją cych z eks plo ata cji za so bów miesz ka -
nio wych. Uzy ska ny wy nik na go spo dar ce
za so ba mi miesz ka nio wy mi w wy so ko -
ści 953 761,53 zł zgod nie z art. 6 ust. 1 Usta -
wy o spół dziel niach miesz ka nio wych od po -
wied nio zwięk szy przy cho dy ro ku na stęp ne go.

Wy nik na po zo sta łej dzia łal no ści, któ ry
wy no si 282 639,66 zł zgod nie z art. 75
i art. 76 Usta wy Pra wo spół dziel cze bę -
dzie pod le gał po dzia ło wi przez Wal ne Zgro -
ma dze nie Człon ków Spół dziel ni.

Osią gnię ty wy nik na pro wa dzo nej dzia -
łal no ści go spo dar czej zwięk sza przy cho dy
Spół dziel ni, co wpły wa po zy tyw nie na moż -
li wość re ali za cji do dat ko wych za dań.

Na kosz ty zwią za ne z eks plo ata cją i utrzy -
ma niem za so bów miesz ka nio wych skła da -
ją się:

1) Kosz ty za leż ne od Spół dziel ni
a) Eks plo ata cja i utrzy ma nie za so -

bów miesz ka nio wych,
b) Fun dusz re mon to wy.

2) Kosz ty nie za leż ne od Spół dziel ni

a) Opła ty za me dia, w tym:
• Cen tral ne ogrze wa nie,
• Pod grza nie wo dy,
• Zim na wo da i od pro wa dze nie

ście ków,
• Ener gia elek trycz na.

b) Go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi

c) Po dat ki i opła ty na rzecz Urzę dów
Mia sta:
• Po da tek od nie ru cho mo ści

i grun tu,
• Opła ta za wie czy ste

użyt ko wa nie grun tu.

Kosz ty nie za leż ne od Spół dziel ni sta no -
wią śred nio 57,4% opła ty za użyt ko wa nie
miesz ka nia, a ich wy so kość za leż na jest
od miesz kań ców.

Naj więk szą po zy cją w opła cie za użyt -
ko wa nie miesz ka nia, któ rej wy so kość za -
le ży od miesz kań ców jest za licz ka na po -
czet cen tral ne go ogrze wa nia.

Prze pro wa dzo na przy po mo cy wskaź -
ni ków eko no micz nych ana li za dzia łal no -
ści Spół dziel ni wska zu je na utrzy ma nie
w 2017 ro ku do brej i sta bil nej go spo dar -
ki fi nan so wej. Wszyst kie wskaź ni ki płyn -
no ści fi nan so wej, któ re kształ tu ją się
na po zio mie wiel ko ści opty mal nych, gwa -
ran tu ją cych sta bil ność fi nan so wą i bie żą -
cą wy pła cal ność Spół dziel ni, świad czą

o wła ści wym za rzą dza niu ma jąt kiem Spół -
dziel ni.

Wy so ki udział fun du szu wła sne go w struk -
tu rze pa sy wów świad czy o nie za leż no ści
Spół dziel ni i wy so kim stop niu sa mo dziel -
no ści fi nan so wej.

Uwzględ nia jąc wskaź ni ki ana li zy eko -
no micz no-fi nan so wej oraz wy ni ki ba da nia
spra woz da nia fi nan so we go Za rząd nie wi -
dzi za gro żeń dla dal sze go funk cjo no wa nia
Spół dziel ni.

Dzia łal ność Spół dziel ni opie ra się na re -
ali za cji pla nu go spo dar czo – fi nan so we go
z uwzględ nie niem bie żą cych po trzeb wy -
ni ka ją cych z eks plo ata cji za so bów miesz -
ka nio wych.

Uzy ska ny wy nik na go spo dar ce za so ba mi
miesz ka nio wy mi w wy so ko ści 953 761,53 zł
zgod nie z art. 6 ust. 1 Usta wy o spół dziel -
niach miesz ka nio wych od po wied nio zwięk -
szy przy cho dy ro ku na stęp ne go.

Wy nik na po zo sta łej dzia łal no ści
gospodarczej, któ ry wy no si 282 639,66 zł
zgod nie z art. 75 i art. 76 Usta wy Pra wo
spół dziel cze bę dzie pod le gał po dzia ło wi
przez Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków Spół -
dziel ni.

Dzia łal ność
spo łecz no-wy cho waw cza

Oprócz dzia łal no ści zwią za nej z ad mi ni -
stro wa niem i ob słu gą tech nicz ną na szych
za so bów w sze ro kim za kre sie pro pa gu je -
my za ję cia edu ka cyj ne, ar ty stycz ne, spor -
to we, oko licz no ścio we i re lak sa cyj ne. Ta -
ka dzia łal ność spo łecz no – wy cho waw cza
pro wa dzo na jest w pię ciu pla ców kach. Są
to na stę pu ją ce pla ców ki:

1. Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej w Ry -
duł to wach

2. ZHP Hu fiec Zie mi Wo dzi sław skiej
w Ra dli nie

3. Uczniow ski Klub Spor to wy „MA -
STER” w Ry duł to wach

4. Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1
w Wo dzi sła wiu Ślą skim

5. Klub Spor to wy „OCTA GON” w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim

Du żym wspar ciem dla tej dzia łal no ści
jest to, że pla ców ki te ko rzy sta ją z na -
szych lo ka li po kry wa jąc je dy nie kosz ty
naj mu tych lo ka li na po zio mie kosz tów
wła snych.

Pla ców ki te pro wa dzą za ję cia za rów no
dla dzie ci, mło dzie ży, jak i osób do ro słych.
Ich dzia łal ność po le ga na or ga ni zo wa niu
i pro wa dze niu za jęć w za kre sie tań ca, śpie -
wu, gry na in stru men tach, za jęć pla stycz -
nych, te atral nych, a tak że za jęć spor to wo -
re kre acyj nych po le ga ją cych na na uce sztuk
wal ki ta kich jak Ta ekwon do oraz tai chi,
któ re od by wa ją się pod okiem za wo do -
wych in struk to rów. Pla ców ki te ofe ru ją
tak że za ję cia dla grup star szych wie ko wo,
do któ rych za li cza się Bra zy lij skie JIU JIT -
SU oraz MMA. Pod opiecz ni jed ne go z klu -
bów zdo by wa li me da le bio rąc udział w wie -
lu tur nie jach w Pol sce mię dzy in ny mi
w za wo dach Ogól no pol skiej Li gii Jiu Jit su
dzie ci i mło dzie ży.

Sku tecz no ści win dy ka cji

W ro ku 2017 wskaź nik za le gło ści w opła -
tach za użyt ko wa nie miesz kań w sto sun ku
do ro ku 2016 zma lał o 0,12 punk tu pro -
cen to we go. Ma le ją cy wskaź nik świad czy
o sku tecz no ści pro wa dzo nej przez Spół -
dziel nię win dy ka cji po mi mo, że w ostat -
nich la tach wzro sła ilość osób za dłu żo -
nych, po sia da ją cych pra wo od ręb nej
wła sno ści lub spół dziel cze wła sno ścio we
pra wo do lo ka lu. Bie żą ce mo ni to ro wa nie
i pro wa dzo ne pro ce du ry eg ze kwo wa nia za -
dłu że nia, w tym szyb kie re ago wa nie i po -
dej mo wa nie dzia łań win dy ka cyj nych przy -
czy nia się do zmniej sze nia zo bo wią zań
wo bec Spół dziel ni.

W ro ku 2017, po dob nie jak w la tach po -
przed nich szcze gól ny na cisk kła dzio no

dokończenie ze str. 7
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na win dy ka cję za le gło ści w opła tach za użyt -
ko wa nie miesz kań. Brak re ak cji miesz kań -
ców na dzia ła nia win dy ka cyj ne nie jed no -
krot nie koń czył się są do wym na ka zem
eks mi sji z zaj mo wa ne go miesz ka nia lub
li cy ta cją ko mor ni czą.

W przy pad ku dłu go trwa łych za le gło ści,
po wy ko rzy sta niu wszyst kich dzia łań, Spół -
dziel nia wy stę pu je o usta no wie nie hi po te ki
przy mu so wej, ce lem za bez pie cze nia na leż -
no ści dla Spół dziel ni lub o sprze daż miesz -
ka nia przez ko mor ni ka w dro dze li cy ta cji.

Oso by bę dą ce w trud nej sy tu acji ma te -
rial nej mo gą sko rzy stać z do dat ku miesz -
ka nio we go, a pra cow ni cy Spół dziel ni na bie -
żą co udzie la ją in for ma cji o moż li wo ści
je go uzy ska nia.

W sto sun ku do struk tu ry opłat i wpły -
wów opłat czyn szo wy za le gło ści czyn szo -
we sa na po zio mie 4% i jest to je den z naj -
niż szych w na szym re gio nie.

Re mon ty po pra wia ją sta n
tech nicz ny nie ru cho mo ści

Głów ną za sa dą pro wa dzo nej przez Spół -
dziel nię go spo dar ki re mon to wej jest ana li -
za po trzeb wy ni ka ją cych z prze glą dów sta -
nu tech nicz ne go nie ru cho mo ści oraz
za ło że nie je go po pra wy. Pra ce re mon to we
pro wa dzo ne by ły przez wy ko naw ców wy -
ło nio nychw po stę po wa niach prze tar go wych.

Jed nym z naj bar dziej istot nych za dań, ja -
kie re ali zu je Za rząd to go spo dar ka re mon -
to wa za so bów Spół dziel ni. W ro ku 2017
na fun dusz re mon to wy miesz kań cy wnie śli
ogó łem 9.558.144,97 zł, a wy dat ki środ ków
na ten cel sta no wi ły kwo tę 10.509.007,55 zł.
Kwo ta ta za wie ra środ ki fi nan so we ja kie
Spół dziel nia wy go spo da ro wa ła z dzia łal no -
ści go spo dar czej oraz po zy ska ła na ce le ter -
mo mo der ni za cji – głów nie po życz ki udzie -
lo ne na ko rzyst nych wa run kach z moż li wo ścią
umo rze nia do 40%, po ter mi no wej i re gu -
lar nej spła cie po ło wy tej po życz ki.

W ostat nich la tach – głów nie na ter mo -
mo der ni za cję bu dyn ków miesz kal nych – po -

zy ska no środ ki tzw. „ze wnętrz ne”, któ re li -
cząc na ra sta ją co na dzień 31.12.2017 r. sta -
no wi ły ogó łem kwo tę 23.581.808,85 zł, z cze -
go 4.299.303,09 zł sta no wi ły umo rze nia,
do ta cje i pre mie ter mo mo der ni za cyj ne.

Przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj ne
oprócz przy no sze nia ko rzy ści ma te rial nych
w po sta ci po zy ski wa nych pre mii, zna czą -
co pod no szą kom fort za miesz ki wa nia. Dzię -
ki tym przed się wzię ciom Spół dziel nia bie -
rze udział w pro gra mie pod na zwą „Bia łe
Cer ty fi ka ty”, w ra mach, któ re go ubie ga się
o po zy ska nie świa dectw efek tyw no ści ener -
ge tycz nej bu dyn ków. Ma my na dzie ję, że
osią gnię te efek ty przy nio są rów nież wy -
mier ne ko rzy ści fi nan so we dla miesz kań -
ców po przez zmniej sze nie opłat za ener -
gię. Po zy ska na kwo ta z te go ty tu łu to
po nad 990 tys.

Re asu mu jąc na le ży stwier dzić, że za kres
prac re mon to wych prze kra cza zna czą co
środ ki wno szo ne przez miesz kań ców na ten
cel. Dla te go też waż ne jest, aby na sze środ -

ki wpła ca ne na fun dusz re mon to wy, jak
i te po zy ska ne z ze wnątrz, nie by ły mar no -
wa ne przez de wa sta cje (za rów no kla tek
scho do wych jak i ele wa cji ze wnętrz nej).
Za dbaj my o to, aby oso by de wa stu ją ce na -
sze miej sce za miesz ka nia po nio sły za słu -
żo ną ka rę i nie wy cią ga ły nam z port fe li
do dat ko wych środ ków na na pra wę te go,
co ktoś bez myśl nie znisz czył. Oso by ta kie
win ny bez względ nie po nieść od po wie dzial -
ność, a to moż li we jest tyl ko przy na szej
sze ro kiej współ pra cy, wska zu jąc spraw -
ców nisz czą cych na sze wspól ne mie nie
i eli mi nu jąc ich z na sze go śro do wi ska.

Z przed sta wio nych ma te ria łów wy ni ka,
że w ro ku 2017 zo sta ły zre ali zo wa ne za -
ło że nia przy ję te w pla nie go spo dar czo-fi -
nan so wym. Sy tu acja fi nan so wa Spół dziel -
ni jest sta bil na, a po dej mo wa nie de cy zji
po prze dzo ne ana li zą pod wzglę dem fi nan -
so wym i rze czo wym szcze gó ło wo przy -
go to wa nych do ku men tów skut ko wa ło osią -
gnię ciem bar dzo do bre go wy ni ku
fi nan so we go.

W ra mach eks plo ata cji utrzy ma nia za -
so bów miesz ka nio wych zre ali zo wa no
w peł ni ce le na kre ślo ne na rok 2017, wy -
ni ka ją ce z Uchwał Ra dy Nad zor czej
Nr 30/2017 z dnia 27.02.2017 r. Za da nia
fi nan so wa ne z fun du szu re mon to we go wy -
ni ka ją ce z Uchwa ły Ra dy Nad zor czej
Nr 88/2016 z 25.11.2016 r. zo sta ły w peł -
ni zre ali zo wa ne.

* * *

Wal ne Zgro ma dze nie za twier dzi ło spra -
woz da nie z dzia łal no ści Ra du Nad zor czej
w 2017 r., spra woz da nie rocz ne Za rzą du
Spół dziel ni za 2017 r. i spra woz da nie fi -
nan so we za 2017 rok.

Wal ne Zgro ma dze nie udzie li ło ab so -
lu to rium za 2017 rok Pre ze so wi Za rzą -
du Ja no wi Gra bo wiec kie mu, za stęp cy
pre ze sa Wła dy sła wo wi Ma ryj ce, za stęp -
czy ni pre ze sa Iwo nie Ko łecz ko.

Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�przy ul.�Wy�szyń�skie�go 25-29�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim

Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�przy ul.�Prze�my�sła�wa 3�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim
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J
a ki to był ten rok 1968? Dra ma tycz -
ny – za kaz wy sta wia nia „Dzia dów”
w Te atrze Na ro do wym wy wo łu je w mar -

cu pro te sty stu den tów, śro do wisk twór -
czych i star cia z mi li cją. Ich kon se kwen cją
są ma so we wy jaz dy osób po cho dze nia ży -
dow skie go. Do szło też z udzia łem Woj ska
Pol skie go do in wa zji na Cze cho sło wa cję
i su mie nia „Pra skiej wio sny”. 

W in dy wi du al nym wy mia rze jed nak te
do nie sie nia mo gło przy ćmić jed no wy da -
rze nie, któ re za wa ży ło na lo sach kil ku set
osób – otrzy ma nie wła sne go miesz ka nia
w na szej spół dziel ni. To ono za pew ne okre -
śli ło ich póź niej sze lo sy, by ło za pew ne też
jed nym z prze ło mo wych w ich ży ciu. 

Pół wie ku to szmat cza su, na któ ry skła -
da ją się dni, mie sią ce, la ta, na sze ra do ści
i smut ki, na sze suk ce sy i po raż ki. Lu dzie,
któ rzy zwią za li swo je ży cie z na szą spół -
dziel nią, za słu gu ją na wy róż nie nie i sza cu -
nek. Ho no ro wa nie na szych człon ków
z 50 let nim sta żem sta ło się już tra dy cją.
W tym ro ku mi ła uro czy stość od by ła się
pod czas czę ścio wych Wal nych Zgro ma dzeń
Człon ków Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW”. „50 lat ko wie” – otrzy ma li upo -
min ki i pa miąt ko we sta tu et ki. Nie wszy scy
mo gli przyjść na tą mi łą uro czy stość. Wy -
mień my więc ich na zwi ska:

■ OSIE DLE XXX -LE cIA
Świe czak An drzej, Kań toch Zbi gniew,

Ośli zlok An drzej, Sa wic ki Wło dzi mierz,
Osa da Edward, Al bin Ma rian.

■ OSIE DLE cEN TRUM
Wi śniew ski Jan, Kor ne luk An to ni, Jan -

kow ski Hen ryk, We ner ski Wła dy sław, Kiełb

Mi chał, Ka sper czyk Wal de mar, Tur ski
Edward, Ku ni kow ski Sta ni sław, Ga łąz ka
Ta de usz, Go liasz Edward, Zi chlarz Ma ria,
Sta bla Lu dwik, Ba rań ski Jó zef, Za droż ny
Jan, Ga la Sta ni sław, Sza bla Kry sty na,
Menc ner Al fred, Mło tek Sta ni sław, Abra -
cham czyk Eu ge niusz, Ba ła Sta ni sła wa, Ku -
rant Sta ni sław, Ta tuś Piotr, Gar ba czew ski
Wło dzi mierz, Fur tok Ka rol, Ki szel Al fred,
Nę dza Jan, Ku row ski Zyg munt, Mo krzyc -
ki Sta ni sław, Bu czek Edward, Ja ne ta Edwin,
Głom ski Hen ryk, Ma len da Zyg munt.

■ RA DLIN
Mi ler Re in hold, Czop Je rzy, Gold mann

Ger hard, Szwe da Fe liks, Trza ska lik Hen -
ryk, Wierz chow ski Sta ni sław, Ku bi ca Bo le -
sław, Ko szow ski Mie czy sław.

■ PSZÓW
Pa tron Adam, Rył ko Ru dolf, Zu bel Wal -

ter, Za go ła Fran ci szek, Ma cu ra Win fred,
Sta szel Sta ni sław.

Pół wie ku z na mi

wPRO wa dzi li się dO miesz kań Na szeJ sPół dziel Ni 50 lat te mU 
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Sz
ko ła Pod sta wo wa nr 28 w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim na os. Pia -
stów 21 kwiet nia 2018 ro ku ob -

cho dzi ła ju bi le usz 30-le cia. Wa ga
uro czy sto ści zo sta ła pod kre ślo na obec no -
ścią przed sta wi cie li władz mia sta dla któ -
rych szko ła nie jest obo jęt na. Wśród za -
pro szo nych by li Pre zy dent Mie czy sław
Kie ca, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
Wo dzi sła wia Ślą skie go Jan Gra bo wiec -
ki oraz rad ny cze sław Ry chlik. Obec ni
by li rów nież pra cow ni cy, ucznio wie, ich
ro dzi ce, sym pa ty cy i przy ja cie le Sza now -
nej Ju bi lat ki.

Uro czy stość uświet ni ły wspa nia łe, emo -
cjo nu ją ce wy stę py dzie ci i mło dzie ży,
a tak że do świad czo ne już ar ty stki bę dą ce
ab sol went ka mi szko ły.

Ju bi le usz szko ły był też oka zją do wspo -
mnień, któ re choć minione za wsze po zo -
sta ją w pa mię ci. Trud no bo wiem być obo -
jęt nym wo bec miej sca, na któ re go bu do wę
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” mia -
ła bez po śred ni wpływ.

Ju bi le usz 30-le cia to bar dzo waż na chwi la dla nas wszyst kich.
Do strze ga nie mi ja ją ce go cza su jest do wo dem doj rza ło ści.

Bu do wę szko ły roz po czę to w 1983 ro ku w cza sie bu do wy
osie dla Pia stów. Po czte rech la tach in ten syw nych prac 1 wrze -
śnia 1987 ro ku od by ła się in au gu ra cja ro ku szkol ne go. Wzię li
w niej udział przed sta wi cie le władz pań stwo wych, wo je wódz -
kich, sa mo rzą do wych i oświa to wych.

Szko ła zo sta ła uzna na za jed ną z naj no wo cze śniej szych pla có -
wek w Pol sce. Bu dy nek za pro jek to wa ny przez ar chi tek ta
Ry szar da Jur kow skie go zo stał na gro dzo ny przez Mi ni stra Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Prze strzen nej. 

Uro czy stość oka za ła się nie tyl ko wspa nia łą oka zją do wspól -
ne go spo tka nia po la tach i sen ty men tal nej po dró ży do prze szło -
ści. Ży cze niom i wspo mnie niom nie by ło koń ca.

30 lat mi nę ło

JU bi le Usz szkO ły POd sta wO weJ NR 28 w wO dzi sła wiU Ślą skim
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Na
osie dlach w ca łej Pol sce jak
i w za so bach SM ROW trwa
nie ustan na wal ka ze szkod ni ka -

mi uprzy krza ją cy mi nam ży cie. Na le żą
do nich m.in. gry zo nie. Zna my je dość do -
brze – to my szy i szczu ry, od daw na bli sko
zwią za ne z ludź mi. Lu bią nasz za pach i na -
sze je dze nie. Zna ją i przy zwy cza jo ne są
do za pa chu czło wie ka, któ ry po zo sta wio -
ny na karm ni kach i pu łap kach nie dzia ła
na nie od stra sza ją co. 

Ci „go ście” ma ją bar dzo do brze roz wi -
nię ty zmysł sma ku. Gry zo nie po tra fią wy -
czuć smak słod ki, sło ny, gorz ki i kwa śny.
Są bar dzo wy bred ne. Są bar dzo wy bred ne,
pre fe ru ją świe ży po karm bar dziej niż ze -
psu ty, stę chły i nie świe ży.

Po win ni śmy pa mię tać o nie uła twia niu
ży cia gry zo niom. Wie lo krot nie pi sa li śmy
w na szej ga ze cie o lu dziach wy rzu ca ją cych
żyw ność przez okna na traw ni ki wo kół na -
szych blo ków. W ta ki spo sób np. do sko na -
le do kar mia my szczu ry i za pew nia my im
wprost kom for to we wa run ki by to we. 

Zdję cia, któ re pu bli ku je my świad czą, ze
na sze ape le o nie wy rzu ca niu żyw no ści
na traw ni ki pod na szy mi okna mi bar dzo
czę sto po zo sta ją bez echa. Na dal do kar mia -

my uciąż li wych „go ści”. Czy chcemy mieć
takich sąsiadów, czy może lepiej nadwyżki
jedzenia przekazać ludziom potrzebującym
nie tylko w święta ale na co dzień?

Nie do kar miaj my gry zo ni

… a wła ści wie w zie mi. Hi sto ria tej dziu -
ry mia ła 4 mie siące. W grud niu ubie głe go
ro ku na sku tek po dej rzeń o roz sz czel nie -
nie sie ci cie płow ni czej fir ma zaj mu ją ca się
do star cza niem ener gii ciepl nej do na szych
ka lo ry fe rów wy ko na ła na osie dlu XXX -
-le cia przy bu dyn ku 104 spo ry wy kop. Jak
się oka za ło awa ria by ła dość skom pli ko -
wa na do usu nię cia. Obok ru ry z wo dą
pod zie mią na tra fio no na in ne sie ci, co
spo wo do wa ło pro blem, któ ry się po więk -
szył, gdy na prze szko dzie sta nę ło „nie win -
ne” drze wo. Nie ste ty trze ba by ło je ściąć.
Ca ła hi sto ria trwa ła i trwa ła a miesz kań cy
przez ten czas in ter we nio wa li i za da wa li

py ta nie dla cze go tak dłu go to trwa? Prze -
cież zi ma nie by ła, zbyt ostra (po za sa mą
koń ców ką) więc moż na by ło to zro bić
znacz nie szyb ciej.

Dla cze go o tym pi sze my? Otóż pro ble -
mem nie jest usu wa nie awa rii, bo to prze -
cież rzecz oczy wi sta. Pro ble mem jest to,
że awa rie usu wa się tak dłu go. Fir my ty pu
PGNiG Ter mi ka Ener ge ty ka Prze my sło -
wa S.A. lub do star cza ją ce ener gię elek -
trycz ną nie po tra fią do ga dać się, spraw nie
usu nąć awa rii i za koń czyć spra wy. Do te -
go zgod nie z usta wą o Go spo dar ce  Nie ru -
cho mo ścia mi fir my usu wa ją ce awa rie po -
win ny zgło sić to do Spół dziel ni, cze go

żad na z tych firm nie czy ni.
Do ty czy to rów nież ga zow -
ni, któ ra pod przy kryw ką awa -
rii np. na pra wia kil ka me trów
ga zo cią gu. Ta kie spra wy po -
win ny być uzgad nia ne z wła -
ści cie lem grun tu czy li Spół -
dziel nią z uwa gi na to, że
nisz czy się nam czę sto no wo
wy re mon to wa ne chod ni ki lub
skwe ry. Przy wy ko pie, o któ -
rym pi sze my wy rwa no drze -
wo z ko rze nia mi, co w ogó le
nie by ło na szym zda niem ko -

niecz ne, na co zwra ca li nam uwa gę rów -
nież miesz kań cy. Fir my ro bią co chcą i kie -
dy chcą, nie sto su jąc się do prze pi sów pra -
wa. Na sza słyn na dziu ra „upięk sza ła”
miesz kań com świę ta za rów no Bo że go Na -
ro dze nia jak i Wiel ka noc ne. Być mo że był
to „pre zent świą tecz ny” od wy ko naw cy tej
dziu ry. Naj gor sze w tym jest to, że na sze
in ter wen cje nie przy nio sły żad nych skut -
ków. Od lat wal czy my z ty mi za cho wa nia -
mi, ale jak wi dać fir my czu ją się mo no po -
li sta mi i są nie ty kal ne. Ape lu je my do tych
firm, aby sto so wa ły się do prze pi sów pra -
wa i dzia ła ły zgod nie z ni mi.

Być mo że tą dro gą przyj mą do wia do -
mo ści fakt, że nie przy spo rzy im to za -
szczy tów. Na stęp nym ra zem nie po zo sta -
nie nam nic in ne go jak przy dziu rze
wy ko nać du żą ta bli cę in for ma cyj ną, kto
jest jej spraw cą. Tak aby miesz kań cy nie
mu sie li się de ner wo wać i wy dzwa niać
do Spół dziel ni. Mo że te go ro dza ju „dar -
mo wa”  re kla ma przy czy ni się do tego, że
na ten fakt spoj rzą  z in nej stro ny. Prze -
cież na pry wat nych po se sjach nikt nie po -
zwa la so bie na ta kie dzia ła nia. To że na -
sze bu dyn ki nie są ogro dzo ne, nie da je
pra wa ob cym fir mom na ru szać na sze mie -
nie bez wie dzy i zgo dy Spółdzielni. 

dziu ra w ca łym...

Jak PO ma ga my szczU ROm i my szOm 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia

LO KA LE UŻYT KO WE

1. Wo dzi sław Śl. ul. Kard. St. Wy szyń skie go 30 pow. użytk.    76,74 m2

2. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 3 pow. użytk.    70,07 m2

3. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk.    113,01 m2

4. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk.    58,66 m2

5. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 9 pow. użytk.    178,58 m2

6. Wo dzi sław Śl. os. Dą brów ki 12 pow. użytk.    131,44 m2

7. Pszów os. Tyt ki 9 pow. użytk.    74,21 m2

8. Ry duł to wy ul. Ple bi scy to wa 48 pow. użytk.    24,36 m2

9. Ry duł to wy ul. Krzyz ko wic ka 22 A pow. użytk.    46,00 m2

10. Ry duł to wy ul. Krzyz ko wic ka 22 A pow. użytk.    175,53 m2

Bliż szych in for ma cji udzie la Dział Lo ka li Użyt ko wych SM „ROW”
(pokój nr 29) tel. 32 428-27-46

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI!!!

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA cHEM  – Ga ze ta Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

ad Re sy
te le FO Ny

waż Ne iN FOR ma cJe
ZA RZĄD SPÓŁ DZIEL NI

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

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

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

piątek od 7:00 do 14:00
Te le fo n cen tra la – 32 428 27 00;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

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

piątki 7:30-13:00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 428 27 55;
dział wkła dów: 32 428 27 53;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

dział tech nicz ny: 32 428 27 41;
Li cen cjo no wa ne

Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa: 
32 428 27 44;

dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Stro na in ter ne to wa:

www.sm -row.pl

■AD MI NI STRA cJE OSIE DLO WE:
cEN TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX -le cia, PIA STÓW i DĄ BRÓW KI:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

RY DUŁ TO WY: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00,
piąt ki od 12.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 9.00
do 12.00;

RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czyn na: po nie -
dział ki i czwart ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00.

■ AWA RIE po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
• Ad mi ni stra cja Wodzisław Śląski

– kom. 601 857 402 
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dźwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. al bum fi la te li sty. 6. las
sy be ryj ski. 9. jed nost ka zna na elek -
try ko wi. 10. ty siąc ty się cy. 11. zor ga -
ni zo wa ne dzia ła nie. 12. bia ły na nie -
bie. 15. re zer wa. 18. akt prawny
regulujący zadania, strukturę
organizacyjną i sposób działania
podmiotu. 21. trzę są się tchórz li we -
mu. 22. wo zi na pię tra. 23. ro dzaj la -
kie ru. 24. twar dy me tal. 25. wiel ka
awan tu ra. 28. bu ja w ob ło kach. 32.
miej ski zie le niec. 34. pła co ny przez
lo ka to rów. 35. łuk z kol bą. 36. tra dy -
cyj na wło ska po tra wa. 37. ko ściel na
mów ni ca. 40. po le ce nie płat ni cze. 43.
ro ślin ny or na ment. 46. ob li cze. 47.
wy śru bo wa ny wy nik. 48. wo kół niej
wo da. 49. po kry wa na za wia sach. 50.
koń ców ka bie gu.

Pio no wo: 2. imię żeńskie. 3. od kła -
da na płu giem. 4. po ra dnia. 5. wę giel

lub koks. 6. szlak ko mu ni ka cyj ny. 7.
luk su so wa łódź. 8. przy stoj ny ak tor. 13.
ma fun da men ty i dach. 14. dziel ni ca
miesz ka nio wa. 15. fach. 16. przed za -
mę ściem. 17. roz głos. 19. ele ment psiej
tre su ry. 20. pol ska ka wa le ria. 26.
umysł. 27. ra chu nek ban ko wy. 29. eg -
zo tycz ny hu ra gan. 30. czu bek bu ta. 31.
zły pę dzel. 32. ptak w sa dzie. 33. w nim
kwia ty. 37. cen na sta roć. 38. obok furt -
ki. 39. mia no, okre śle nie. 41. sznur kow -
bo ja. 42. miej sce za miesz ka nia. 44. żal,
ura za. 45. śle py przy pa dek.

Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo� po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 19�da�dzą�roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki.�

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Radosnego Alleluja”.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie
krzy żów ki otrzy mu ją: Kotomska
Barbara, Stachowiak Joanna, Kozioł
Ewelina.
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Re we la cyj ny po mysł bu do wy ścież ki pie szo -ro we ro wej w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim, któ ra po łą czy ro dzin ny park roz ryw ki Trzy
Wzgó rza ze Sta rym Mia stem zbli ża się do koń ca. W miej scu
gdzie kie dyś był za ro śnię ty jar te raz wy ła nia się już trakt, któ ry
zo sta nie po dzie lo ny na część pie szą i ro we ro wą. Na dro dze nie
za brak nie też oświe tle nia.

O bu do wę no we go cią gu ko mu ni ka cyj ny mię dzy sta rym mia -
stem a na szy mi osie dla mi: XXX -le cia, Pia stów i Dą brów ki
od daw na za bie gał pre zes Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW
Jan Gra bo wiec ki. Bę dąc sa mo rzą dow cem od lat sta rał się o re -
ali za cję te go pro jek tu, któ ry zde cy do wa nie uła twi ko mu ni ka cję
i słu żyć bę dzie re kre acji. W tym ro ku te sta ra nia za koń czą się
suk ce sem. 

Po dzię ko wa nia za re ali za cję te go pro jek tu na le żą się Pre zy -
den to wi Mia sta, któ ry w ostat nich la tach swo imi dzia ła nia mi
zro bił wie le na rzecz miesz kań ców spół dziel ni. Ma my na dzie -
je, że ter min za koń cze nia tej in we sty cji na po ło wę lip ca br. zo -
sta nie do trzy ma ny. 

w miej scu chasz czy

Ścież ka
RO we RO wa

Po�czą�tek�dro�gi�na osie�dlu XXX�-le�cia

Ko�niec�ścież�ki�przy ka�plicz�ce�na ul.�Po�śpie�cha

Wi�dok�na ścież�kę�z wia�duk�tu�na ul.�Ma�tusz�czy�ka

Na każ�dym�od�cin�ku�dro�gi�trwa�ją�obec�nie�pra�ce


