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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Na te�go�rocz�nym�Wal�nym�Zgro�ma�dze�-
niu�Człon�ków�przy oma�wia�niu�spra�woz�-
da�nia�Za�rzą�du�za rok 2010�przed�sta�wi�-
li�śmy� człon�kom� spół�dziel�ni� na�sze
za�mie�rze�nia�na 2011�rok.�A to�wszyst�-
ko� dzię�ki� wcze�śniej� zor�ga�ni�zo�wa�nym
ze�bra�niom� na każ�dym� osie�dlu – pi�sze
w:�Wie�ściach�„z pierw�szej� rę�ki”�pre�-
zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Jan�Gra�bo�-
wiec�ki

czy�taj�na str. 3

Ma�my�wio�snę�i pla�ce�za�baw�co�raz�czę�-
ściej�od�wie�dza�ne�są�przed na�szych�mi�lu�-
siń�skich.� Ni�ko�mu� nie� trze�ba� tłu�ma�czyć
jak�waż�ny�jest�do�bry�stan�urzą�dzeń�słu�-
żą�cych� za�ba�wie� dzie�ci.�Ta� spra�wa� trak�-
to�wa�na�jest�w na�szej�Spół�dziel�ni�bar�dzo
po�waż�nie�i do�kła�da�my�wszel�kich�sta�rań,
by� za�pew�nić� bez�pie�czeń�stwo� naj�młod�-
szym.
Bezpieczne�place�zabaw

czy�taj�na str. 16

Ak�cja�wy�mia�ny�wo�do�mie�rzy�jest�w za�-
so�bach� na�szej� Spół�dziel�ni� kon�se�kwent�-
nie�pro�wa�dzo�na.�Prze�cho�dzi�my�jak�wia�-
do�mo� z bez�po�śred�nie�go� –� wi�zu�al�ne�go
od�czy�ty�wa�nia�ilo�ści�zu�ży�tej�wo�dy�na od�-
czy�ty�ra�dio�we.
Mierzenie�wody�przez�radio

czy�taj�na str. 12
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Cze�go�więc�mo�że�my�spo�dzie�wać�się�w za�-
kre�sie�re�mon�tów�w 2011�ro�ku.�
Za�cznij�my�od

Ad�MI�nI�StRA�cJI�cen�tRuM

Tu�taj�naj�więk�sze�na�kła�dy�–�410�tys�–�po�-
chło�ną�ro�bo�ty�in�sta�la�cyj�ne�wod�no�ka�na�li�za�-
cyj�ne.�Wy�mia�na�ka�na�li�za�cji�sa�ni�tar�nej�wraz
z li�kwi�da�cją� kra�tek� ście�ko�wych� prze�pro�-
wa�dzo�na�zo�sta�nie�w bu�dyn�kach�przy Pla�cu
Zwy�cię�stwa 2�i 4�oraz�przy ul.�PCK 22-24
i 26-28.�Przy ul 26�Mar�ca 168�wy�ko�na�ne
zo�sta�ną�pio�ny�na�wod�nio�ne.�Na osie�dlu�prze�-
pro�wa�dzo�ne�bę�dą�tak�że�re�mon�ty�w sta�cjach
wy�mien�ni�ków�po�le�ga�ją�ce�na wy�mia�nie�za�-
wo�rów,�si�łow�ni�ków�i pomp.
Ma�lo�wa�nie� wraz� z wy�mia�ną� sto�lar�ki

okien�nej� na klat�kach� scho�do�wych,�w su�-
szar�ni� i pral�ni� bę�dzie� prze�pro�wa�dzo�ne
w bu�dyn�kach� przy ul.� Wa�ryń�skie�go� 2-
4, 14-16�i ul.�Wy�szyń�skie�go�25-29,�bę�dzie
to�kosz�to�wać 160� tys.�zł.�W tych�bu�dyn�-
kach� i w do�mu� przy ul.� Ra�dliń�skiej 5-7
do�dat�ko�wo�zo�sta�nie�prze�pro�wa�dzo�na�wy�-
mia�na�drzwi�wej�ścio�wych�do kla�tek�scho�-
do�wych� – koszt 24� tys.� zł.� W bu�dyn�ku
przy ul.�Wy�szyń�skie�go�22-28�kosz�tem�po�-
nad 31�tys.�zł�wy�re�mon�to�wa�ne�zo�sta�ną 24
bal�ko�ny.
Ma�lo�wa�nie�kla�tek,�bez�wy�mia�ny�sto�lar�-

ki,� bę�dzie� pro�wa�dzo�ne� w bu�dyn�kach
przy ul.�Ra�dliń�skiej 5-7�i 9-11,�ul.�Po�ko�-
ju 1-3-5�oraz�ul. 26�Mar�ca 156�–�koszt�po�-
nad 200�tys.
Roz�biór�ka�sta�rych�chod�ni�ków�i wy�ko�na�-

nie� no�wych� na ul. 26�Mar�ca� od 130-138
do stud�ni�kosz�to�wać�bę�dzie 19�tys. 30�tys
zł� prze�zna�czo�nych� zo�sta�nie� na do�fi�nan�so�-
wa�nie�wy�mia�ny�sto�lar�ki�okien�nej�w miesz�-
ka�niach, 20�tys.�na na�pra�wę�da�chów.�Kosz�-
tem 35� tys.� zł� zo�sta�nie� też� przy�go�to�wa�na
do�ku�men�ta�cja� prze�bu�do�wy� wejść� do bu�-
dyn�ków.�
Bie�żą�ce� na�pra�wy� i re�mon�ty� in�sta�la�cji

wod�no�- ka�na�li�za�cyj�nych,�ga�zo�wych,�elek�-
trycz�nych�wy�ko�ny�wa�ne�przez�wła�sne�służ�-
by�kon�ser�wa�cyj�ne�to�koszt 260�tys.�zł.�

Ad�MI�nI�StRA�cJAXXX�-le�cIA�
OS. XXX�-le�cIA

Na tym�osie�dlu�du�że�na�kła�dy�skie�ro�wa�ne
są�na ro�bo�ty�de�kar�skie
Wy�mia�na�po�kry�cia�da�cho�we�go�na pa�pę

ter�mo�zgrze�wal�ną,� wy�mia�na� ob�ró�bek� bla�-

char�skich� oraz� od�gro�mów� w bu�dyn�kach
nr� 50-53� kosz�to�wać� bę�dzie 110� tys.�Wy�-
mia�na� świe�tli�ków� da�cho�wych� w tych�
sa�mych� bu�dyn�kach� –� 30� tys.� zł.�Kon�ser�-
wa�cja�da�chów�i usu�wa�nie�prze�cie�ków 85
tys.�zł.
Re�mont�ko�ry�ta�rzy�wraz�z wy�mia�ną�drzwi

do ko�mó�rek�i uło�że�nie�no�wej�po�sadz�ki�z ro�-
bo�ta�mi� to�wa�rzy�szą�cy�mi� w bu�dyn�kach
nr 131�–�135�to�koszt 150�tys..
Ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych�w bu�dyn�-

ku 131�–�po�nad 135�tys.�zł.
Do�cie�ple�nie� ścian� bal�ko�no�wych� bu�dyn�-

ku�nr 127�–�po�nad 129�tys.�zł.
110�tys.�zł�prze�zna�czo�nych�zo�sta�nie�na do�-

fi�nan�so�wa�nie� wy�mia�ny� sto�lar�ki� okien�nej
w miesz�ka�niach.
Bie�żą�ce�na�pra�wy�i re�mon�ty� in�sta�la�cji� to

koszt 250�tys.�zł.�

Ad�MI�nI�StRA�cJAXXX�-le�cIA�
OS.�PIA�StóW

Naj�więk�sza�in�we�sty�cja�na tym�osie�dlu�to
ocie�ple�nie�kosz�tem 531�tys�bu�dyn�ku�nr 12�
Wy�mia�na� po�kry�cia� da�cho�we�go� na pa�pę

ter�mo�zgrze�wal�ną,� wy�mia�na� ob�ró�bek� bla�-
char�skich�oraz�od�gro�mów�bud�nr 7�A�-E po�-
chło�nie 121�tys.�zł
Usu�wa�nie� przy�czyn� prze�cie�ków� z da�-

chów�–�20�tys.
50�tys.�zł�prze�zna�czo�nych�zo�sta�nie�na do�-

fi�nan�so�wa�nie� wy�mia�ny� sto�lar�ki� okien�nej
w miesz�ka�niach
Bie�żą�ce�na�pra�wy�i re�mon�ty� in�sta�la�cji� to

koszt�po�nad 348�tys.�zł.�

Ad�MI�nI�StRA�cJAXXX�-le�cIA�
OS.�dą�BRóW�kI

Na tym�osie�dlu�prze�pro�wa�dza�ne�bę�dą�du�-
że�ro�bo�ty�de�kar�skie.�Ma�lo�wa�nie�po�ła�ci�da�-
cho�wych�wraz�z wy�mia�ną�ry�nien�i rur�spu�-
sto�wych�w bu�dyn�ku�nr 2�kosz�to�wać�bę�dzie 55
tys.�Na�to�miast�usu�wa�nie�przy�czyn�prze�cie�-
ków�z da�chów�–�25�tys.
Ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych�(bu�dyn�-

ki� nr 3, 10, 15, 16, 24, 26)� to� koszt 108
tys.�Wy�mie�nia�ne�bę�dą�rów�nież�drzwi�wej�-
ścio�we� (bu�dyn�ki�nr 3, 15, 16, 24)� za su�-
mę 36�tys.
Na wy�mia�nę�po�pę�ka�nych�wi�tro�li�tów�prze�-

zna�czo�no 10�tys.
30�tyś�zł�prze�zna�czo�nych�zo�sta�nie�na do�-

fi�nan�so�wa�nie� wy�mia�ny� sto�lar�ki� okien�nej
w miesz�ka�niach

Bie�żą�ce�na�pra�wy�i re�mon�ty� in�sta�la�cji� to
koszt�po�nad 51�tys.�zł

Ad�MI�nI�StRA�cJA�Ry�duł�tO�Wy�
MIA�StO�Ry�duł�tO�Wy

Na ro�bo�ty�de�kar�skie�prze�zna�czo�no 26�tys.
Wy�mia�na�drzwi�wej�ścio�wych�do bu�dyn�-

ków�to�koszt�po�nad 50�tys.
Ro�bo�ty� bru�kar�skie� li�kwi�da�cja� szkód�

gór�ni�czych� chod�nik� ul.� Ofiar� Ter�ro�ru
97-28�tys.
Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ków�po�le�ga�ją�-

ca�na ocie�ple�nie�ścia�ny�wej�ścio�wej�ul.�Li�-
go�nia 6�to�koszt 60�tys.
Na�to�miast 40�tys�bę�dzie�kosz�to�wać�opra�-

co�wa�nie�do�ku�men�ta�cji�tech�nicz�nej.�ter�mo�-
mo�der�ni�za�cji� bu�dyn�ku� przy ul.� Krzyż�ko�-
wic�kiej 20
Re�mon�ty� sta�cji� wy�mien�ni�ków� cie�pła

20�tys.
26�tys�zł�prze�zna�czo�nych�zo�sta�nie�na do�-

fi�nan�so�wa�nie� wy�mia�ny� sto�lar�ki� okien�nej
w miesz�ka�niach
170�tys.�zł�prze�zna�czo�no�na bie�żą�ce�na�-

pra�wy�i re�mon�ty�in�sta�la�cji�wod�-kan,�ga�zo�-
wych,� elek�trycz�nych� wy�ko�ny�wa�ne� przez
wła�sne�służ�by�kon�ser�wa�cyj�ne�

Ad�MI�nI�StRA�cJA�Ry�duł�tO�Wy�
MIA�StO�RA�dlIn

Na ro�bo�ty�de�kar�skie�prze�zna�czo�no 35�tys.
Du�że�na�kła�dy�– 16�tys.�zł�–�prze�zna�czo�ne

zo�sta�ną�na ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych
i ko�ry�ta�rzy�piw�nicz�nych�ul.�Ry�me�ra�8,� (1
klat�ka),�i ul.�Sien�kie�wi�cza�26-30,�(3�klat�ki).
Re�mont� ko�mó�rek� lo�ka�tor�skich� przy ul.

Sien�kie�wi�cza�26-30�do�ko�na�ny�zo�sta�nie�kosz�-
tem 135�tys.�zł.
Re�mon�ty�sta�cji�wy�mien�ni�ków�cie�pła�–�10

tys.�zł.
15�tys.�zł�prze�zna�czo�nych�zo�sta�nie�na do�-

fi�nan�so�wa�nie� wy�mia�ny� sto�lar�ki� okien�nej
w miesz�ka�niach
Po�nad 70�tys.�zł�prze�zna�czo�no�na bie�żą�ce

na�pra�wy�i re�mon�ty�in�sta�la�cji�wod�-kan,�ga�-
zo�wych,�elek�trycz�nych�wy�ko�ny�wa�ne�przez
wła�sne�służ�by�kon�ser�wa�cyj�ne�

Ad�MI�nI�StRA�cJA�Ry�duł�tO�Wy�
MIA�StO�PSZóW

Naj�więk�szym� przed�się�wzię�ciem� bę�dzie
tu�taj� ocie�ple�nie� ścia�ny� wej�ścio�wej� w bu�-
dyn�ku�na os.�Tyt�ki 2�–�koszt 176�tys.�zł.
Usu�wa�nie�przy�czyn�prze�cie�ków�z da�chów

bę�dzie�pro�wa�dzo�ne�kosz�tem 15�tys.�zł
Bie�żą�ce�na�pra�wy�i re�mon�ty�in�sta�la�cji�–�72

tys.

Plan�re�mon�tów�dźwi�gów�na 2011�rok za�-
kła�da�wy�re�mon�to�wa�nie�2�dźwi�gów�oso�bo�-
wych�w bu�dyn�ku� przy ul. 26�Mar�ca 170
Koszt� re�mon�tu 1� dźwi�gu� to� pra�wie 158
tys.�zł.
Rów�nież� przy ul.� Prze�my�sło�wej 5� i ul.

Prze�my�sło�wej 6� zo�sta�ną� wy�re�mon�to�wa�ne
dźwi�gi� me�blo�we.� Koszt� re�mon�tu� jed�ne�go
ta�kie�go�dźwi�gu�to 150�tys.�zł

Co zo sta nie zro bio ne w tym ro ku

Remonty 2011
Re�ali�za�cja�pla�nów�re�mon�to�wych�przy�go�to�wa�nych�przez�ad�mi�ni�stra�cję�osie�dli�i Ra�-

dy�Osie�dlo�we�w ubie�głym�ro�ku�prze�bie�ga�ła�w spo�sób�przy�ję�ty�w pla�nach�i ich�za�kres
zo�stał� zre�ali�zo�wa�ny�w ca�ło�ści.�Po�zy�ska�nie�do�dat�ko�wych� środ�ków� fi�nan�so�wych�po�-
zwo�li�ło�na re�ali�za�cję�w ubie�głym�ro�ku�do�dat�ko�wych�za�dań.�In�for�ma�cja�o o wy�ko�na�-
niu�za�dań�re�mon�to�wych�zo�sta�ła�prze�ka�za�na�miesz�kań�com�na ze�bra�niach�ja�kie�ogby�-
ły�się�mię�dzy 10�stycz�nia�a 10�lu�te�go�br.�Zgło�szo�ne�wnio�ski�na tych�spo�tka�niach�są
re�ali�zo�wa�ne�w tym�ro�ku.�
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Na te�go�rocz�nym�Wal�nym�Zgro�ma�dze�niu
Człon�ków� przy oma�wia�niu� spra�woz�da�nia
Za�rzą�du�za rok 2010�przed�sta�wi�li�śmy�człon�-
kom�spół�dziel�ni�na�sze�za�mie�rze�nia�na 2011
rok.�A to�wszyst�ko�dzię�ki�wcze�śniej�zor�ga�-
ni�zo�wa�nym�ze�bra�niom�na każ�dym�osie�dlu.
Kon�sul�ta�cje� z miesz�kań�ca�mi� po�zwo�li�ły
przy�go�to�wać�in�for�ma�cję�o na�szych�wspól�-
nych�pla�nach�w nad�cho�dzą�cych�mie�sią�cach,
ro�ku,�po to�by�miesz�kań�cy�do�wie�dzie�li�się
co�i jak�za�mie�rza�my�zro�bić�w naj�bliż�szym
cza�sie.�
Prio�ry�te�tem�w na�szych�pla�nach� jest�nie�-

odmien�nie�kon�ty�nu�owa�nie�dzia�łań�na rzecz
uspraw�nie�nia�ob�słu�gi�miesz�kań�ców.�Wy�cho�-
dząc�z te�go�za�ło�że�nia� jed�nym�z głów�nych
za�mie�rzeń,� któ�re� fi�na�li�zo�wa�ne� jest�w tej
chwi�li� (gdy� uka�zu�je� się� na�sza� ga�ze�ta)� jest
za�adop�to�wa�nie� i otwar�cie�Biu�ra�Ob�słu�gi
Miesz�kań�ca.�Pod�ją�łem�ta�ką�de�cy�zję�i po ne�-
go�cja�cjach�z ban�kiem,�któ�ry�zaj�mo�wał�po�-
miesz�cze�nia�na par�te�rze,�uzy�ska�li�śmy�zgo�-
dę� na zwrot� wcze�śniej� za�adap�to�wa�nych
po�miesz�czeń�ban�ko�wych�i dzię�ki�te�mu�mo�-
gli�śmy�roz�po�cząć�tą�in�we�sty�cję�słu�żą�cą�ogó�-
ło�wi.�
W Biu�rze�Ob�słu�gi�Miesz�kań�ców�bę�dzie

moż�na� za�ła�twić� spra�wy� człon�kow�sko-
miesz�ka�nio�we,�roz�li�cze�nia�z miesz�kań�ca�mi
w za�kre�sie�wszyst�kich� po�zy�cji� za�war�tych
w opła�tach�czyn�szo�wych,�w tym�wo�dy,�cen�-
tral�ne�go�ogrze�wa�nia�i in�nych.�Bę�dzie�to�du�-
że�udo�god�nie�nie�szcze�gól�nie�dla�osób�ku�-
pu�ją�cych� i sprze�da�ją�cych�miesz�ka�nia� jak
i na�szych� se�nio�rów.�Bę�dzie� tam� rów�nież
usy�tu�owa�na�ka�sa�jak�i sta�no�wi�sko�ds.�roz�li�-
czeń�wkła�dów,�wy�da�ją�ce�wszel�kie�za�świad�-
cze�nia�nie�zbęd�ne�za�rów�no�przy sprze�da�ży
miesz�kań,�da�ro�wi�znach�i za�ło�że�niach�ksiąg
wie�czy�stych.�Moż�na�śmia�ło�w tym�mo�men�-
cie� stwier�dzić,� iż� uda�ło� nam� się�wpro�wa�-
dzić�w ży�cie�w ideę�„jed�ne�go�okien�ka”.�Pro�-
sta�fi�lo�zo�fia�–�ro�bi�my�wszyst�ko,�aby�uła�twić
funk�cjo�no�wa�nie� na�szym� miesz�kań�com
w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni.
In�nym�nie�zmier�nie�waż�nym� za�da�niem,

któ�re�bę�dzie�re�ali�zo�wa�ne�w naj�bliż�szym�cza�-

sie,�a słu�żą�cym�uspraw�nie�niu�ob�słu�gi�miesz�-
kań�ców,�jest�kon�ty�nu�owa�nie�wy�mia�ny�wo�-
do�mie�rzy� umoż�li�wia�ją�cych� do�ko�ny�wa�nie
nie�uza�leż�nio�nych�od wejść�do lo�ka�li�od�czy�-
tów�wo�do�mie�rzy�tzn.�dro�gą�ra�dio�wą,�a tym
sa�mym� do�kład�niej�sze� i nie� ab�sor�bu�ją�ce
miesz�kań�ców�od�czy�ty�wa�nie�wska�zań�zu�ży�-
cia�wo�dy.� (O od�czy�cie� ra�dio�wym� zu�ży�cia
wo�dy� pi�sze�my� też� w na�szej� ga�ze�cie
na str. 12)
W tym�ro�ku�chce�my�wy�mie�nić�wo�do�mie�-

rze�na osie�dlach�w Pszo�wie�i do�koń�czyć�wy�-
mia�nę�na osie�dlu�Cen�trum.�Ak�cja�wy�mia�ny
licz�ni�ków�da�je�wy�raź�nie�po�zy�tyw�ne�wy�ni�ki
i ko�rzy�ści�miesz�kań�com�po�przez� do�kład�ne
mie�rze�nie�rze�czy�wi�ste�go�sta�nu�zu�ży�cia�wo�-
dy�i zmniej�sze�nia�róż�nic�ja�kie�do tej�po�ry�wy�-
stę�po�wa�ły,�co�bu�dzi�ło�za�wsze�wśród�miesz�-
kań�ców�oba�wy�co�do spo�so�bu�roz�li�czeń.
Re�ali�zu�je�my� jed�no�cze�śnie� kil�ka� du�żych

wie�lo�let�nich� pro�gra�mów.�Tym�naj�waż�niej�-
szym�jest�ter�mo�mo�der�ni�za�cja�za�so�bów.�Dzię�-
ki� po�zy�ski�wa�niu� środ�ków� ze�wnętrz�nych
ukoń�czo�no� ter�mo�mo�der�ni�za�cję� bu�dyn�ków
miesz�kal�nych� na te�re�nie� mia�sta� Ra�dlin,
Pszów� za wy�jąt�kiem� ele�wa�cji�wej�ścio�wej
do bu�dyn�ku�przy ul.�Tyt�ki 2,�któ�ra�re�ali�zo�-
wa�na bę�dzie�w mie�sią�cu� czerw�cu 2011� r.
Na�to�miast�na te�re�nie�mia�sta�Ry�duł�to�wy�pro�-
ces� ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ny� zo�sta�nie�w naj�-
bliż�szym� cza�sie� ukoń�czo�ny.� Po�zo�sta�ły�
do re�ali�za�cji�trzy�bu�dyn�ki�przy ul.�Krzyż�ko�-
wic�kiej,�dla�któ�rych�opra�co�wy�wa�na jest�do�-
ku�men�ta�cja� tech�nicz�na,�któ�ra�za�wie�ra�mo�-
der�ni�za�cję,�a wła�ści�wie�wy�mia�nę�ca�łej�sie�ci
cie�płow�ni�czej� na te�re�nie� osie�dla� z uwa�gi
na stan�tech�nicz�ny.�Po otrzy�ma�niu�po�zwo�-
le�nia�na bu�do�wę,�któ�re�jest�nie�zbęd�ne�w tym
przy�pad�ku� zo�sta�nie� spo�rzą�dzo�ny�wnio�sek
o po�zy�ska�nie� środ�ków� fi�nan�so�wych� ze�-
wnętrz�nych,�któ�re�w spo�sób�zna�czą�cy�ob�ni�-
żą� kosz�ty� te�go� przed�się�wzię�cia.�Chce�my
zmie�niać� na�sze� bu�dyn�ki� i osie�dla� jak� naj�-
szyb�ciej.� Jed�nak�że� spra�wy� do�ty�czą� fi�nan�-
sów�za�rów�no�spół�dziel�ni�jak�i miesz�kań�ców,
dla�te�go�w tej�spra�wie�gwa�ran�tu�ję,�że�osta�-
tecz�ne� de�cy�zje� zo�sta�ną� pod�ję�te�wspól�nie

z miesz�kań�ca�mi,�gdyż�nie�na�sze�za�do�wo�le�-
nie,�ale�za�do�wo�le�nie�na�szych�miesz�kań�ców
jest�naj�waż�niej�sze.
Bli�sko�ści�miesz�kań�ców� za�pew�nia�ją� też

Ad�mi�ni�stra�cje�znaj�du�ją�ce�się�w po�szcze�gól�-
nych�osie�dlach�i mia�stach.�To�tam�na�stę�pu�je
bez�po�śred�ni�kon�takt�ze�spo�łecz�no�ścią�lo�kal�-
ną.� Za�rząd� nad�zo�ru�je� pra�cę�Ad�mi�ni�stra�cji,
jak�i in�nych�pod�le�głych�ko�mó�rek�or�ga�ni�za�-
cyj�nych,�ale�przede�wszyst�kim�Za�rząd�po�-
dej�mu�je� de�cy�zje� stra�te�gicz�ne.�Dzię�ki� zde�-
cen�tra�li�zo�wa�ne�mu� sys�te�mo�wi� za�rzą�dza�nia,
a mia�no�wi�cie�dzia�ła�ją�cym�Ra�dom�Osie�dlo�-
wym,�któ�rych�dzia�łal�no�ści�nie�za�prze�sta�li�-
śmy,�dla�te�go�więk�szość�de�cy�zji�za�pa�da�bez�-
po�śred�nio�na osie�dlach,�bo�człon�ka�mi�Rad
Osie�dlo�wych� są�prze�cież�miesz�kań�cy� tych
osie�dli� i to� oni� naj�le�piej�wie�dzą� co� i jak
na osie�dlu�na�le�ży�re�ali�zo�wać.�
Bo�ry�ka�my� się� rów�nież� z kło�po�ta�mi,

do któ�rych�z pew�no�ścią�za�li�czył�bym�za�le�-
gło�ści�czyn�szo�we.�Sta�ra�my�się�je�win�dy�ko�-
wać�po�przez�bez�po�śred�nie�roz�mo�wy,�na�wet
w miesz�ka�niach�osób�za�le�ga�ją�cych�z płat�-
no�ścia�mi.�Mo�im�zda�niem�dzi�siej�sza�no�wo�-
cze�sna�win�dy�ka�cja�co�raz�mniej�ma�wspól�-
ne�go� z do�cho�dze�niem� dłu�gów,� a co�raz
bar�dziej�jest�na�sta�wio�na na po�moc�oso�bom
zma�ga�ją�cym� się� z za�le�gły�mi� płat�no�ścia�mi
roz�wią�zy�wa�niu�ich�pro�ble�mów.�Ro�lę�ne�go�-
cja�to�ra,� któ�rą� sta�ram� się� peł�nić� jest� zna�le�-
zie�nie�ta�kie�go�roz�wią�za�nia,�w któ�rym�zwy�-
cię�skie� bę�dą� obie� stro�ny,� bo� wy�cho�dzę
z za�ło�że�nia,�że�zde�cy�do�wa�na ilość�osób�za�-
dłu�żo�nych�to�lu�dzie�rze�tel�ni,�któ�rzy�po�pa�dli
w pro�ble�my�fi�nan�so�we�z róż�nych�lo�so�wych
przy�czyn�lub�wła�snej�nie�fra�so�bli�wo�ści.
Mam�świa�do�mość,� że� je�ste�śmy�pra�cow�-

ni�ka�mi� na�jem�ny�mi,� ma�ją�cy�mi� pra�co�wać
na rzecz�na�szych�miesz�kań�ców,�któ�rzy�ma�-
ją�peł�ne�pra�wo�do�kład�nie�nas�z efek�tów�tej
pra�cy�roz�li�czać.
Mo�je�drzwi� są�za�wsze�otwar�te,�nie�bo�ję

się�dys�ku�sji�–�na ar�gu�men�ty,�a swo�jej�pra�cy
na rzecz�człon�ków�i miesz�kań�ców�nie�mu�-
szę�się�wsty�dzić.�Dla�te�go�sta�ram�się�z ro�ku
na rok� roz�bu�do�wy�wać� sys�tem� in�for�ma�cji
i ko�mu�ni�ka�cji�z miesz�kań�ca�mi�do�ty�czą�cych
bie�żą�cych�spraw�spół�dziel�ni�m.in.,�kon�sul�-
ta�cje,� an�kie�ty,� stro�na� in�ter�ne�to�wa� i bez�po�-
śred�nie�spo�tka�nia�te�ma�tycz�ne,�któ�re�bar�dzo
so�bie�ce�nię,�bo�one�są�dla�mnie� in�spi�ra�cją
i „ko�pal�nią�wie�dzy”�do po�dej�mo�wa�nia�de�-
cy�zji�zgod�nie�z ocze�ki�wa�nia�mi.�
Uwa�żam,�że�naj�waż�niej�szą�spra�wą�dla�na�-

szych�miesz�kań�ców� jest� to,� że� sto�so�wa�nie
roz�waż�nych�de�cy�zji�stra�te�gicz�nych�za�pew�-
nia� wy�so�kie� bez�pie�czeń�stwo� fi�nan�so�we
umoż�li�wia�jąc�miesz�kań�com�„spo�koj�ne”�za�-
miesz�ki�wa�nie� na za�so�bach� Spół�dziel�ni
Miesz�ka�nio�wej�„ROW”.

Patrzymy w przyszłość
Wieści z „pierwszej ręki”Pre zes Za rzą du SM „ROW”

Jan GRa bO Wiec ki
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Po�mi�mo� do�star�cze�nia� in�for�ma�cji
wszyst�kim�człon�kom�Spół�dziel�ni,
fre�kwen�cja� na ze�bra�niach� –� po�-

za pierw�szym�spo�tka�niem�w Wo�dzi�sła�-
wiu�Śl.�–�nie�by�ła�wy�so�ka,�choć�za�in�te�-
re�so�wa�nie� by�ło� znacz�nie� więk�sze� niż
w ubie�głym�ro�ku,�w su�mie�udział�wzię�-
ło�w nich 381�człon�ków.�

leP�SZe�GO�SPO�dA�RO�WA�nIe
nA�SZyM�WSPól�nyM�MIe�nIeM

Wpro�wa�dze�niem� do ob�rad� Zgro�ma�-
dze�nia� by�ło� spra�woz�daw�cze� wy�stą�pie�-
nie�prze�wod�ni�czą�ce�go�Ra�dy�Nad�zor�czej
SM� „ROW”� Ry�szar�da� So�chac�kie�go
w któ�rym�uję�to�dzia�ła�nia�Ra�dy�Nad�zor�-
czej� pro�wa�dzo�ne� na prze�strze�ni� ro�ku
spra�woz�daw�cze�go.
Amia�no�wi�cie�w 2010�ro�ku�Ra�da�Nad�-

zor�cza�od�by�ła 13�po�sie�dzeń�ple�nar�nych
po�prze�dzo�nych� ze�bra�nia�mi�Pre�zy�dium.
Pod�ję�to 201�uchwał�re�gu�lu�ją�cych�dzia�-
łal�ność�Spół�dziel�ni.
Pla�ny�go�spo�dar�cze� zo�sta�ły� uchwa�lo�-

ne�(uchwa�ła�nr 73/2010�z dnia 25.03.2010
r.)�po do�głęb�nej�ana�li�zie�po�trzeb�w za�-
kre�sie� utrzy�ma�nia� nie�ru�cho�mo�ści� oraz
ko�niecz�nych� do prze�pro�wa�dze�nia� re�-
mon�tów.�Wzię�to� pod uwa�gę� nie� tyl�ko
po�trze�by,� ale� rów�nież� moż�li�wo�ści� fi�-
nan�so�we�człon�ków�Spół�dziel�ni.�Za�pew�-
nio�no� środ�ki� fi�nan�so�we� na po�kry�cie
wszyst�kich�zo�bo�wią�zań�spół�dziel�ni�wo�-
bec�kon�tra�hen�tów,�a wy�ni�ka�ją�cych�z za�-
war�tych�umów.�Uchwa�la�jąc�pla�ny�w tej
po�sta�ci� na�ło�żo�no� na Za�rząd� ko�niecz�-
ność�kon�ty�nu�owa�nia�dys�cy�pli�ny�fi�nan�-
so�wej� i ogra�ni�cza�nia� kosz�tów� do nie�-
zbęd�nych�dla�dal�sze�go�funk�cjo�no�wa�nia
Spół�dziel�ni.
Ra�da�Nad�zor�cza�zaj�mo�wa�ła�się�wy�ni�-

ka�mi�ba�da�nia�spra�woz�da�nia�fi�nan�so�we�-
go� prze�pro�wa�dzo�ne�go� przez� bie�głe�go
re�wi�den�ta�za 2009�rok.�Ra�port�bie�głe�go,
po�przez�pre�zen�ta�cję�od�po�wied�nich�stan�-
da�ry�zo�wa�nych�wskaź�ni�ków�eko�no�micz�-
nych,� po�zy�tyw�nie� oce�nia� kon�dy�cję� fi�-
nan�so�wą�Spół�dziel�ni,�wska�zu�je�na bie�żą�ce

re�ali�zo�wa�nie�wszel�kich�na�leż�no�ści.�Opi�-
nia�stwier�dza,�że�dzia�łal�ność�Spół�dziel�-
ni� pro�wa�dzo�na jest� pra�wi�dło�wo,� zgod�-
nie�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi�pra�wa,
brak�jest�za�gro�żeń�dla�dzia�łal�no�ści�Spół�-
dziel�ni,� co�po�twier�dza�ją� za�war�te�w ra�-
por�cie�wskaź�ni�ki�eko�no�micz�ne,�a księ�gi
ra�chun�ko�we� pro�wa�dzo�ne� są� pra�wi�dło�-
wo�i rze�tel�nie.
Ra�da�kwar�tal�nie�ba�da�ła�wy�ni�ki�wy�ko�-

na�nia� przez�Spół�dziel�nię� jej� za�dań� go�-
spo�dar�czych,� z uwzględ�nie�niem� prze�-
strze�ga�nia� przez� Spół�dziel�nię� praw� jej
człon�ków.�Na pod�sta�wie�ma�te�ria�łów�źró�-
dło�wych� oraz� ze�sta�wień� uj�mo�wa�nych
w po�sta�ci�ta�be�la�rycz�nej�i opi�so�wej�ana�-
li�zo�wa�no�wy�ko�na�nie�pla�nów,�ze�szcze�-
gól�nym�uwzględ�nie�niem�po�zy�cji�ma�ją�-
cych� naj�więk�szy� wpływ� na kosz�ty
dzia�łal�no�ści�i po�szcze�gól�ne�po�zy�cje�czyn�-
szu.�Bie�żą�ca�ana�li�za kosz�tów�utrzy�ma�-
nia�za�so�bów�Spół�dziel�ni�po�zwa�la�ła�na do�-
ko�ny�wa�nie�ko�rek�ty�na�li�czeń�czyn�szo�wych
z uwzględ�nie�niem�moż�li�wo�ści�fi�nan�so�-
wych�miesz�kań�ców.�Pierw�sze�po�zy�tyw�-
ne�skut�ki�przy�nio�sła�prze�pro�wa�dzo�na wy�-

mia�na wo�do�mie�rzy� na czę�ści� za�so�bów
Spół�dziel�ni.�Z za�do�wo�le�niem�stwier�dzo�-
no,�że�wy�raź�ne�mu�zmniej�sze�niu�ule�gła
róż�ni�ca�mie�dzy�wska�za�nia�mi�wo�do�mie�-
rzy� w miesz�ka�niach,� a wo�do�mie�rzem
głów�nym�w po�szcze�gól�nych�bu�dyn�kach.
Ra�dę�nie�po�ko�ją�wy�so�kie�kosz�ty�ogrze�-
wa�nia� i do�sta�wy� cie�płej� wo�dy,� jed�nak
nasz�wpływ�na tą�po�zy�cję�czyn�szu�jest
moc�no�ogra�ni�czo�ny.�W wy�ni�ku�pro�wa�-

dzo�nych�ana�liz�i kon�tro�li�nie�stwier�dzo�-
no�nie�pra�wi�dło�wo�ści�w spo�rzą�dzo�nych
przez�Za�rząd�kal�ku�la�cjach�po�szcze�gól�-
nych� po�zy�cji� czyn�szu,�w tym� za�li�czek
na po�kry�cie�kosz�tów�cen�tral�ne�go�ogrze�-
wa�nia�i cie�płej�wo�dy.�Pro�wa�dzo�no�mo�-
ni�to�ring�win�dy�ka�cji�na�leż�no�ści�czyn�szo�-
wych.�Ska�la�za�le�gło�ści�czyn�szo�wych�nie
za�gra�ża� dzia�łal�no�ści� Spół�dziel�ni,� jed�-
nak�że�w znacz�nym�stop�niu�utrud�nia�dzia�-
łal�ność�i ma�bez�po�śred�ni�wpływ�na za�-
kres�pro�wa�dzo�nych�prac�re�mon�to�wych.
Pod�ję�to 121� uchwał� o wy�kre�śle�niu
z człon�ko�stwa�Spół�dziel�ni,�bądź�o wy�-
ga�śnię�ciu� spół�dziel�cze�go� lo�ka�tor�skie�go
pra�wa�do lo�ka�lu.�Każ�dy�z człon�ków�miał
moż�li�wość�przed�sta�wie�nia�Ra�dzie�swo�-
jej�sy�tu�acji�i kro�ków�ja�kie�za�mie�rza�pod�-
jąć�w ce�lu�spła�ty�na�leż�no�ści.
Ra�da� za�po�zna�wa�ła� się� z re�ali�za�cją

wnio�sków� miesz�kań�ców� przez� Za�rząd
Spół�dziel�ni� oraz� roz�pa�try�wa�ła� wnio�ski
wno�szo�ne�do Ra�dy�przez�człon�ków.�Roz�-
pa�tru�jąc� je� sta�ra�no� się� dbać� o in�te�res
ogó�łu� miesz�kań�ców.� In�te�re�so�wa�no� się
spra�wa�mi�miesz�kań�ców�i spo�so�bem�ich

Wal ne Zgro ma dze nia Człon ków SM „ROW”

Dobra kondycja Spółdzielni
Mię�dzy 11�a 15�kwiet�nia 2011�r.�od�by�ły�się�zgod�nie�z har�mo�no�gra�mem�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�m.�in.�oce�ny�spra�woz�dań�Za�rzą�du�i Ra�dy�nad�zor�czej,�gło�so�-
wa�nia�w spra�wie�udzie�le�nia�(lub�nie)�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi�za rok�prze�szły,�za�-
ak�cep�to�wa�nia�pla�nów�na przy�szłość.�Już�po raz�dru�gi�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nia�od�by�ły
się�w trybie 5�spo�tkań.�dwie�czę�ści�od�były�się�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�(11�i 13. 04)
w Ze�spo�le�Szkół�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Szkol�nej 1�(li�ceum�Ogól�no�kształ�cą�ce
nr 1),� w Ry�duł�to�wach� (12. 04)� w do�mu�Go�ścin�nym� przy ul.� Strzel�ców� By�tom�-
skich 8/7,�w Pszo�wie�ob�ra�do�wa�no�(14. 04)�w Miej�skim�Ośrod�ku�kul�tu�ry�przy ul.
trau�gut�ta 1,�na�to�miast�w Ra�dli�nie�(15.04)�w ka�wiar�ni�„Gór�ni�cza�Strze�cha”�przy ul.
kor�fan�te�go 42.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Na pierw szej czę ści Wal ne go w Wo dzi sła wiu Śl. fre kwen cja by ła bar dzo du ża.
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za�ła�twia�nia�przez�Za�rząd�i Ad�mi�ni�stra�-
cje� osie�dli.� Ra�da� nie� stwier�dzi�ła� skarg
na dzia�łal�ność�Za�rzą�du.
Na wnio�sek�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�uchwa�-

łą�nr 67/2010�z dnia 18.02.2010�r.�do�-
ko�na�no� za�twier�dze�nia� no�wej� struk�tu�ry
or�ga�ni�za�cyj�nej�Spół�dziel�ni�do�sto�so�wu�-
jąc�stan�za�trud�nie�nia�do rze�czy�wi�stych
po�trzeb� ka�dro�wych� nie�za�kłó�ca�ją�cych
ob�słu�gę� miesz�kań�ców.� Po za�po�zna�niu
się�z ana�li�zą�re�ali�zo�wa�nych�za�dań�na po�-
szcze�gól�nych�sta�no�wi�skach�pra�cy�i po�-
trzeb�ka�dro�wych�z tym�zwią�za�nych.�Do�-
ko�na�no�prze�su�nięć�pra�cow�ni�ków�mię�dzy
dzia�ła�mi,�do�sto�so�wa�no�ob�sa�dę�ad�mi�ni�-
stra�cji�do wiel�ko�ści�po�wierzch�ni�ob�słu�-
gi�wa�nych� nie�ru�cho�mo�ści.� Ogó�łem� li�-
kwi�da�cji� ule�gło 5,5� eta�tów.� Pod�ję�te
de�cy�zje�wpi�su�ją�się�w ciąg�dzia�łań�ma�-
ją�cych� na ce�lu� zmniej�sza�nie� kosz�tów
dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni�z utrzy�ma�niem
efek�tyw�no�ści�dzia�ła�nia.
Ra�da�w dro�dze�kon�kur�su�ofert�do�ko�-

na�ła�wy�bo�ru�bie�głe�go�re�wi�den�ta�do ba�-
da�nia� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�go.�Wy�-
bór� nie�za�leż�ne�go� pod�mio�tu� do oce�ny
pra�wi�dło�wo�ści�i rze�tel�no�ści�skła�da�nych
spra�woz�dań�fi�nan�so�wych�jest�spo�so�bem
na uzy�ska�nie� opi�nii� oso�by� z ze�wnątrz,
co�za�pew�nia�pe�łen�obiek�ty�wizm�w oce�-
nie�dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni.�Po�zwa�la�to
na skła�da�nie� Wal�ne�mu� Zgro�ma�dze�niu
rze�tel�nych� spra�woz�dań� za�wie�ra�ją�cych
wy�ni�ki�kon�tro�li�i oce�nę�spra�woz�dań�fi�-
nan�so�wych.
Ra�da� Nad�zor�cza� ma�jąc� na uwa�dze

do�brą� kon�dy�cję� fi�nan�so�wą� Spół�dzie�ni
pod�ję�ła�uchwa�łę�w spra�wie�wy�ra�że�nia
zgo�dy�i okre�śle�nia�wa�run�ków�na na�by�-
cie�dział�ki�po�ło�żo�nej�na os. XXX�-le�cia
PRL�z prze�zna�cze�niem�na ce�le�sta�tu�to�-
we.�Trans�ak�cja�zo�sta�ła�po�myśl�nie�prze�-
pro�wa�dzo�na przez�Za�rząd�Spół�dziel�ni,
któ�re�mu� po�wie�rzo�no� wy�ko�na�nie
uchwały.
W ro�ku 2010� do�ko�na�no� zmia�ny�

Re�gu�la�mi�nu�za�sad�roz�dzia�łu�obo�wiąz�-
ków�mię�dzy�spół�dziel�nię�i użyt�kow�ni�-
kiem�lo�ka�li.�Do�ko�na�no�uchwa�le�nia�no�-
we�go� re�gu�la�mi�nu� dzia�łal�no�ści� Ra�dy
Osie�dla.�
Po�wyż�sze� spra�woz�da�nie� obej�mu�je

rok 2010.�Jed�nak�że�skła�da�jąc�je�nie�spo�-
sób� uciec� od kil�ku� re�flek�sji� pod�su�mo�-
wu�ją�cych� okres� ca�łej� upły�wa�ją�cej� ka�-
den�cji� –� pod�su�mo�wał� swe�wy�stą�pie�nie
Ry�szard�So�chac�ki.
–� Spół�dziel�nia� jest� w bar�dzo� do�brej

kon�dy�cji� fi�nan�so�wej,� co� po�twier�dza�ją
ba�da�nia� i ra�por�ty�bie�głych� re�wi�den�tów
z kil�ku�ostat�nich�lat,
–�uda�ło�się�prze�pro�wa�dzić�sze�reg�in�-

we�sty�cji�obej�mu�ją�cych�mo�der�ni�za�cję�sie�-
ci�c.o.�i ter�mo�mo�de�mia�za�cję�bu�dyn�ków
na róż�nych�osie�dlach,�dzia�łal�ność�ta�jest
kon�ty�nu�owa�na,

–�po�zy�ska�no�znacz�ne�środ�ki�ze�wnętrz�-
ne�wspo�ma�ga�ją�ce� fun�dusz� re�mon�to�wy,
–�utrzy�ma�no�w ry�zach�za�le�gło�ści�czyn�-

szo�we�i po�pra�wio�no�win�dy�ka�cję�na�leż�-
no�ści,
–�mi�mo�po�dej�mo�wa�nych�dzia�łań,�nie

zna�la�zły�na�le�ży�te�go�od�ze�wu�władz�cen�-
tral�nych,�pró�by�za�in�te�re�so�wa�nia�ich�nie�-
pro�por�cjo�nal�nym�wzro�stem�ta�ryf�za cie�-
pło�w sto�sun�ku�do in�fla�cji,�czy�kosz�tów
wę�gla,
–� na�dal� wy�stę�pu�je� de�wa�sta�cja� za�so�-

bów,�w tym�ele�wa�cji,
–� wy�stę�pu�je� sta�ły� wzrost� kosz�tów

utrzy�ma�nia� nie�za�leż�ny� od Spół�dziel�ni,
a ma�ją�cy� istot�ny� wpływ� na wy�so�kość
czyn�szu.
Na za�koń�cze�nie� Ry�szard� So�chac�ki

w imie�niu�Ra�da�po�dzię�ko�wał�za po�zy�-
tyw�ną�współ�pra�cę�Za�rzą�do�wi,�pra�cow�-
ni�kom�Spół�dziel�ni�człon�kom�Rad�Osie�-
dlo�wych,� a przede� wszyst�kim� tym
człon�kom�Spół�dziel�ni,�któ�rzy�nie�prze�-
cho�dzi�li�obo�jęt�nie�obok�spraw�Spół�dziel�-
ni,�a któ�rych�wnio�ski�i uwa�gi�po�wo�do�-
wa�ły�po�dej�mo�wa�nie�sze�re�gu�dzia�łań�dla
lep�sze�go�go�spo�da�ro�wa�nia�na�szym�wspól�-
nym�mie�niem.

MI�nI�MA�lI�ZA�cJA�WZOR�Stu
kOSZ�tóW�dZIA�łAl�nO�ŚcI

Spra�woz�da�nie� z dzia�łal�no�ści� Za�rzą�-
du� Spól�dziel�ni� za�pre�zen�to�wał� Pre�zes
Jan�Gra�bo�wiec�ki�przed�sta�wia�jąc�człon�-
kom�SM�„ROW”�do�rocz�ną�in�for�ma�cję
spra�woz�daw�czą� o dzia�łal�no�ści� Spół�-
dziel�ni�za 2010�rok�i jej�sy�tu�ację�eko�-
no�micz�ną.
Na prze�strze�ni 2010� ro�ku� Spół�dziel�-

nia� pro�wa�dzi�ła� –� czę�sto� kon�ty�nu�-
ując�–�pra�ce�zwią�za�ne�z re�ali�za�cją�pla�-
nów� go�spo�dar�czo-fi�nan�so�wych� oraz
utrzy�ma�niem�wła�ści�wych�re�la�cji�i wskaź�-
ni�ków�eko�no�micz�nych�w ce�lu�sta�bi�li�za�-
cji�sy�tu�acji�fi�nan�so�wej�Spół�dziel�ni.�Pro�-
wa�dzo�ne� by�ły� czyn�no�ści� zwią�za�ne
z dal�szy�mi�wy�od�ręb�nie�nia�mi�lo�ka�li�spół�-
dziel�czych� na in�dy�wi�du�al�ną� wła�sność
człon�ków.�Dą�żo�no�do uzy�ska�nia�ko�rzyst�-
nych�dla�Spół�dziel�ni�i Spół�dziel�ców�za�-
pi�sów�w no�wo�opra�co�wa�nych�przez�Ra�-
dę� Mia�sta� pla�nach� za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go�Miast,�w któ�rych�Spół�-
dziel�nia�po�sia�da�swo�je�za�so�by.
Da�ne� za�war�te� w przed�ło�żo�nej� in�for�-

ma�cji�wska�zu�ją�na wiel�kość�wy�dat�ków
(kosz�tów)� po�nie�sio�nych� w ro�ku 2010,
a ma�ją�cych�istot�ny�wpływ�na wy�so�kość
opłat�za użyt�ko�wa�nie�miesz�kań.�Przed�-
kła�da�ne� spra�woz�da�nie� fi�nan�so�we� by�ło
ba�da�ne�jak�co�ro�ku�przez�bie�głe�go�re�wi�-
den�ta,�jak�już�wspo�mnia�no�w spra�woz�-
da�niu�Rady�Nadzorczej.
Pre�zes� Spół�dziel�ni� pod�kre�ślił,� że� dy�-

na�mi�ka� wzro�stu� opłat� nie�za�leż�nych

od Spół�dziel�ni� jest�bar�dzo�szyb�ka� i nie
od�zwier�cie�dla� wzro�stu� w in�nych� dzie�-
dzi�nach� go�spo�dar�ki,� jak� i po�zio�mu� ży�-
cia.�Wpro�wa�dzo�ne�usta�wo�wo�przez�Pań�-
stwo�tzw.�re�gu�la�to�ry�wzro�stu,�do któ�rych
za�li�cza� się�Urząd�Re�gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki
nie�speł�nia�ocze�ki�wań�spo�łecz�nych,�cze�-
mu�nie�jed�no�krot�nie�da�wa�no�wy�raz�w pi�-
smach�kie�ro�wa�nych�do w/w Urzę�du�i nie
tyl�ko,�w tym�rów�nież�do Mię�dzyg�min�-
ne�go�Związ�ku�Wo�do�cią�gów�i Ka�na�li�za�-
cji,�Po�słów� i Mi�ni�ster�stwa�Go�spo�dar�ki.
Tłu�ma�cze�nia�w od�po�wie�dziach�do Spół�-
dziel�ni,�iż�wiel�kość�ta�ryf�jest�wła�ści�wie
skon�cen�tro�wa�na dla�nas�i miesz�kań�ców
jest�nie�do przy�ję�cia,� co�w na�szych�pi�-
smach� wska�za�li�śmy� w spo�sób� ta�be�la�-
rycz�ny,�a fakt�iż�usta�wo�daw�ca�w usta�wie
za�ka�zał�wglą�du�do skład�ni�ków�wpły�wa�-
ją�cych�na wzrost�ta�ryf�jak�i moż�li�wo�ści
od�wo�ła�nia� się� od de�cy�zji� za�twier�dza�ją�-
cych� ta�ry�fy� cho�ciaż�by� do Są�du,� mo�że
świad�czyć�o nie�wła�ści�wej�in�ten�cji�usta�-
wo�daw�cy.
Wpływ�or�ga�nów�spół�dziel�ni�na kształ�-

to�wa�nie�kosz�tów�jest�wy�so�ce�ogra�ni�czo�-
ny,� bo� wła�ści�wie� spro�wa�dza� się� tyl�ko
do 30%�opła�ty� za użyt�ko�wa�nie�miesz�-
ka�nia,�czy�li�czę�ści�staw�ki�eks�plo�ata�cyj�-
nej�i wiel�ko�ści�fun�du�szu�re�mon�to�we�go,
gdzie�wno�szo�ne�kwo�ty�w sto�sun�ku�do po�-
trzeb�są�nie�wy�star�cza�ją�ce�z uwa�gi�na ga�-
lo�pu�ją�ce�wzro�sty�kosz�tów�re�mon�tów�jak
i in�nych� zwią�za�nych� z utrzy�ma�niem
miesz�kań.
Kosz�ty� nie�za�leż�ne� od Spół�dziel�ni,

do któ�rych�z pew�no�ścią� za�li�czyć�moż�-
na po�dat�ki,� ener�gię� elek�trycz�ną,�do�sta�-
wę�wo�dy�i od�pro�wa�dze�nie�ście�ków,�opła�-
ty�z ty�tu�łu�wy�wo�zu�nie�czy�sto�ści�sta�łych
i tym� po�dob�ne� usłu�gi� sta�no�wią� oko�-
ło 70%�opłat�czyn�szo�wych.
Przy�kła�do�wo�wzrost�nie�któ�rych�po�zy�-

cji�w opła�tach�za użyt�ko�wa�nie�miesz�ka�-
nia�na prze�strze�ni�ostat�nich 10� lat�wy�-
no�sił:
–�ener�gia�ciepl�na –�opła�ta�sta�ła�wzro�-

sła�o 183%
–�ener�gia�ciepl�na opła�ta�zmien�na

wzro�sła�o 107%
–�zim�na wo�da�i od�pro�wa�dze�nie�ście�-

ków�wzro�sła�o 114%
–�wy�wóz�nie�czy�sto�ści�sta�łych�

wzrósł�o 117%
–�eks�plo�ata�cja�i utrzy�ma�nie�nie�ru�cho�-

mo�ści�zma�la�ło�o 11%
Z po�wyż�szych� da�nych� wy�ni�ka,� że

opła�ty� nie�za�leż�ne,� na któ�re�Spół�dziel�-
nia�nie�ma�wpły�wu�wzro�sły�w spo�sób
zna�czą�cy.�Do�da�je�my,�że�od ro�ku 2007
wpro�wa�dzo�no�dla�spół�dziel�ni�miesz�ka�-
nio�wych�po�da�tek�do�cho�do�wy�od osób
praw�nych� w wy�so�ko�ści 19%� co� spo�-
wo�do�wa�ło� zmniej�sze�nie� przy�cho�dów

dokończenie na str. 6
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na go�spo�dar�kę� za�so�ba�mi� miesz�ka�no�-
wy�mi.
Te� wy�żej� wy�mie�nio�ne� ob�cią�że�nia

wpły�nę�ły� bez�po�śred�nio� na wy�so�kość
opłat� ja�kie�dziś�wno�si�my.�Są�one�zde�-
cy�do�wa�nie� za wy�so�kie� i nie� ak�cep�to�-
wa�ne� spo�łecz�nie.� Czy� za�tem� ma�my
wpływ�na nie�koń�czą�cą�się�spi�ra�lę�wzro�-
stu�kosz�tów�nie�za�leż�nych?�W nie�wiel�-

kiej�mie�rze� tak,� po�przez� zmniej�sze�nie
zu�ży�cia� tak� zwa�nych� me�diów� jak
i zwięk�sze�nie�dba�ło�ści�o na�sze�mie�nie
i oto�cze�nie,� a szcze�gól�nie� STOP�DE�-
WA�STA�CJOM.
Ze�stro�ny�Za�rzą�du�po�czy�nio�no�wszel�-

kie�moż�li�we�sta�ra�nia�w ce�lu�mi�ni�ma�li�-
za�cji�wzro�stu�kosz�tów�dzia�łal�no�ści,�cze�-
go�skut�kiem�są�kosz�ty�eks�plo�ata�cji,�któ�re

mi�mo� wzro�stu� cen� pro�duk�tów� i usług
po�zo�sta�ją�na po�zio�mie�ro�ku 2006�i w po�-
ró�w�na�niu�do wno�szo�nych�opłat�ja�ko�ca�-
ło�ści�wy�ka�zu�ją�ten�den�cję�ma�le�ją�cą.�
Istot�ny�wpływ�na kie�run�ki�roz�wo�ju�i ca�-

ło�kształt�dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni�ma�ją�or�-
ga�ny�sa�mo�rzą�do�we,�bez�któ�rych�osią�gnię�te
wy�ni�ki�w ostat�nich�la�tach�by�ły�by�nie�moż�-
li�we.� To� du�ża� gru�pa� osób� za�an�ga�żo�wa�-
na i po�świę�ca�ją�ca� swój� czas� dla� do�bra�
in�nych.�

kIe�Run�kI�dZIA�łA�nIA�
SPół�dZIel�nI
nA�ROk 2011

Pro�po�no�wa�ne� na rok 2011� kie�run�ki
dzia�ła�nia� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
„ROW”� od�zwier�cie�dla�ją� wy�tycz�ne� or�-
ga�nów� sa�mo�rzą�do�wych� uwzględ�nia�ją�-
ce,� zgod�nie� z przed�mio�tem� dzia�ła�nia,

ce�le�sta�tu�to�we�i in�te�res�człon�ków�na�szej
Spół�dziel�ni.�
W szcze�gól�no�ści�uwzględ�nia�ją�za�rów�no

obo�wią�zu�ją�ce�pra�wo�i we�wnętrz�ne�prze�pi�-
sy�Spół�dziel�ni,�jak�też�okre�ślo�ne�na rok2011
za�da�nia�wy�ni�ka�ją�ce�z wnio�sków�zgło�szo�-
nych�na ze�bra�niach�z miesz�kań�ca�mi.
Przy�go�to�wa�ny� na rok 2011� plan� go�-

spo�dar�czo�-fi�nan�so�wy�za�kła�da�za�tem�ja�-
ko� prio�ry�tet:� utrzy�ma�nie� eks�plo�ato�wa�-
nych� za�so�bów� miesz�ka�nio�wych� we

wła�ści�wym�sta�nie�tech�nicz�nym�przy jed�-
no�cze�snym�pod�no�sze�niu�kom�for�tu�i bez�-
pie�czeń�stwa�za�miesz�ki�wa�nia.
Z głów�nych� za�dań� kie�run�ko�wych

w aspek�cie�po�pra�wy�wa�run�ków�za�miesz�-
ki�wa�nia�w za�so�bach�Spół�dziel�ni�na�le�ży
wska�zać�na:
–� kon�ty�nu�owa�nie� dzia�łań� na rzecz

uspraw�nie�nia� ob�słu�gi� miesz�kań�ców,

Pre zes Jan Gra bo wiec ki przed sta wił człon kom SM „ROW” do rocz ną in -
for ma cję spra woz daw czą o dzia łal no ści Spół dziel ni

Spra woz daw cze wy stą pie nie prze wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej SM
„ROW” Ry szar da So chac kie go

Emocjonujący moment głosowania Komisja wyborcza miała dużo pracy

Dobra kondycja Spółdzielni
Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

dokończenie ze str. 5
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13�mar�ca 2011�w wie�ku 86�lat�zmarł�Sta�ni�sław�Rzą�ca.
Pan�Sta�ni�sław�był� ró�wie�śni�kiem�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�-

wej�„ROW”�uro�dził�się�bo�wiem�w 1924�ro�ku.�Ma�jąc 34�la�ta
zna�lazł� się� gro�nie� tych,� któ�rzy� po�sta�no�wi�li� szu�kać� spo�so�bu
na po�wszech�ny�brak�miesz�kań. M.in.�dzię�ki�je�go�za�an�ga�żo�-
wa�niu�w 1958�ro�ku�w Wo�dzi�sła�wiu�przy ul�Ra�dliń�skiej�za�-
czę�ły�po�wsta�wać�do�my,�któ�re�w dal�szym�cią�gu�słu�żą�miesz�-
kań�com�spół�dziel�ni.
Dwa�la�ta�te�mu,�z oka�zji 85�le�cia�SM�„ROW”�wspo�mi�nał:
– Po nie waż miesz ka nia by ty bar dzo po trzeb ne, więc pra -

wie na tych miast roz po czę li śmy bu do wę dwu do mów. Pa mię -
tam do sko na le, że w bu do wie uczest ni czy li licz nie sa mi człon -
ko wie Spół dziel ni wy ko nu jąc róż ne pra ce. Ja oczy wi ście
rów nież. Wy no sze nie tych do mów trwa ło chy ba z trzy la ta.
Nie szło nam to ła two. Przed bu do wą wy sta ra li śmy się o te -
ren, co by ło wiel kim pro ble mem, ale upo ra li śmy się z tym.
Po tem trze ba by ło za ła twić z ban ka mi fi nan so wa nie. Nie
wszy scy w tych in sty tu cjach wie dzie li co to ta kie go spół -
dziel czość, że po sia da dzie się cio le cia do świad czeń i li czą cy
się do ro bek. Chęt nych na miesz ka nia by ło wie lu, więc za pi -
sy wa li się do Spół dziel ni, wpła ca li wpi so we i wno si li wkła dy
udzia łów. 
Pierw�sze�miesz�ka�nia�przy ul.�Ra�dliń�skiej�od�da�no�do użyt�-

ku�w 1961�ro�ku,�po�tem�ukoń�czo�no�do�my�przy ul.�Szkol�nej.
Miesz�ka�nia�mia�ły� pie�ce� ka�flo�we,� o cen�tral�nym�ogrze�wa�niu
wte�dy�nikt�na�wet�nie�śnił.�Ale�i tak�to�był�luk�sus.�

– Zisz cza ło się naj więk sze ma rze nie ży cia –�wspo�mi�nał�Pan
Sta�ni�sław�–�mieć swo je miesz ka nie, dwa po ko je z kuch nią,
po nad 50 me trów. To był wiel ki skarb dla mło dej ro dzi ny
z dwój ką dzie ci. Po dzień dzi siej szy do brze wspo mi nam bar -
dzo kom pe tent nych człon ków Za rzą du i Ra dy Nad zor czej.
Zaj mo wa łem się wte dy, na mia rę swych moż li wo ści, księ go -
wo ścią Spół dziel ni. Ten wy si łek był spo łecz nym dzia ła niem.
Każ dy da wał z sie bie ty le wie dzy, umie jęt no ści i sił – ile tyl ko
mógł. Tam ta dzia łal ność by ła do pie ro w stę pem do póź niej -
sze go roz wo ju już bar dzo pro fe sjo nal nej spół dziel czo ści miesz -
ka nio wej, dzię ki któ rej roz bu do wał się Wo dzi sław Ślą ski i po -
bli skie miej sco wo ści. Dzie siąt ki ty się cy lu dzi zwer bo wa nych
do gór nic twa do sta wa ło spół dziel cze miesz ka nia. Bez te go
nie roz wi nął by się prze mysł, nie roz wi nę ła  by się Pol ska. Ten
wiel ki wy si łek spół dziel ców” trze ba do ce nić.
Sta�ni�sław�Rzą�ca,�któ�ry�swym�za�an�ga�żo�wa�niem,�pa�sją�i bez�-

in�te�re�sow�no�ścią� uczest�ni�czył� w two�rze�niu� na�szej� wspól�nej
spół�dziel�czej�hi�sto�rii,�po�zo�sta�nie�na za�wsze�w na�szej�pa�mię�ci!

Od szedł ne stor Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”

Pa mię ci
Sta ni sła wa Rzą cy

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

w szcze�gól�no�ści� umoż�li�wia�ją�cych� pro�wa�dze�nie� nie� uza�leż�-
nio�nych�od wejść�do lo�ka�li�od�czy�tów�wo�do�mie�rzy�tzn.�dro�gą
ra�dio�wą,�a tym�sa�mym�do�kład�niej�sze�i nie�ab�sor�bu�ją�ce�miesz�-
kań�ców�od�czy�ty�wa�nie�wska�zań�zu�ży�cia�wo�dy,�
–�za�adap�to�wa�nie�po�miesz�czeń�w ce�lu�utwo�rze�nia�biu�ra�ob�-

słu�gi� miesz�kań�ców� w ce�lu� moż�li�wo�ści� do�ko�ny�wa�nia� opłat
i za�ła�twie�nia�wszyst�kich�bie�żą�cych�spraw�w jed�nym�miej�scu,
–�kon�ty�nu�owa�nie�za�dań�ma�ją�cych�na ce�lu�dal�szą�ra�cjo�na�li�-

za�cję�kosz�tów�dzia�ła�nia�Spół�dziel�ni�–�w tym�two�rze�nie�wa�-
run�ków�do zmniej�sze�nia�zu�ży�cia�me�diów,�zwłasz�cza�ener�gii
ciepl�nej,�skła�do�wa�nia�i wy�wo�zu�nie�czy�sto�ści,�itp.,
–� utrzy�ma�nie� bez�piecz�ne�go� dla� go�spo�dar�ki� Spół�dziel�ni

wskaź�ni�ka�płyn�no�ści�fi�nan�so�wej,
–�in�ten�sy�fi�ko�wa�nie�win�dy�ka�cji�na�leż�no�ści�Spół�dziel�ni�i za�-

bie�ga�nie�o zwięk�sze�nie�sku�tecz�no�ści�re�ali�za�cji�wo�bec�dłuż�ni�-
ków�wy�ro�ków�eks�mi�syj�nych�oraz�pro�pa�go�wa�nie�wśród�miesz�-
kań�ców�wie�dzy�do�ty�czą�cych�prze�pi�sów�o moż�li�wo�ści�uzy�ska�nia
po�mo�cy�w za�kre�sie�kosz�tów�utrzy�ma�nia�miesz�kań�przez�nie�-
za�moż�ne�ro�dzi�ny,
–� po�szu�ki�wa�nie� po�za spół�dziel�czych� środ�ków� fi�nan�so�-

wych,�w tym�środ�ków�po�mo�co�wych�z Na�ro�do�we�go�Fun�du�-
szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej,�Wo�je�wódz�-
kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej
i in�nych,
–� utrzy�ma�nie� do�bre�go�wi�ze�run�ku� Spół�dziel�ni� ja�ko� przed�-

się�bior�stwa�i za�rząd�cy�nie�ru�cho�mo�ści,
–�bu�do�wa�no�wych�miesz�kań�do wy�od�ręb�nie�nia�bądź�sprze�-

da�ży;�w tym�ko�mer�cyj�nej�oraz�wy�pra�co�wa�nie�zgod�nych�z bie�-
żą�cy�mi�zmia�na�mi�usta�wo�wy�mi�nie�zbęd�nych�pro�ce�dur�po�stę�-
po�wa�nia�dla�ich�za�go�spo�da�ro�wa�nia,
–� prze�gląd� i we�ry�fi�ka�cja� re�je�stru� człon�ków� ocze�ku�ją�cych

dla�ak�tu�ali�za�cji�sta�nu�ba�zy�człon�kow�skiej,
–� kon�ty�nu�ację� za�dań� re�mon�to�wych� w opar�ciu� o kry�te�ria

eko�no�micz�ne� z uwzględ�nie�niem� obo�wią�zu�ją�cych� za�pi�sów
usta�wo�wych�i de�cy�zji�miesz�kań�ców�co�do form�ko�rzy�sta�nia
ze�środ�ków.
Kie�run�ki�dzia�ła�nia�Spół�dziel�ni�na rok 2011�zo�sta�ły�opra�co�-

wa�ne�na ba�zie�ak�tu�al�nych�uwa�run�ko�wań�praw�nych�oraz�go�-
spo�dar�czo-fi�nan�so�wych.
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 2010�r.,�spra�woz�da�nie�rocz�ne�Za�rzą�du
Spół�dziel�ni�za 2010�r.�i spra�woz�da�nie�fi�nan�so�we�za 2010�rok.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�udzie�li�ło�ab�so�lu�to�rium�za 2010�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.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�do�ko�na�ło�wy�bo�ru�Ra�dy�Nad�zor�czej.�
W skład�Ra�dy�we�szli:
•�z okrę�gu�man�da�to�we�go�Dą�brów�ki�os.�Pia�stów�i XXX�-le�-

cia�PRL:�Bu�gaj�ski� Jan,�Ko�mi�nek�Piotr,�Ple�szen�ski�Ry�szard,
Wa�las�Kry�sty�na,�So�chac�ki�Ry�szard,�Ra�dom�ski�Ma�rek,�Okoń
Hen�ryk,
•�z okrę�gu�man�da�to�we�go�Cen�trum:�Bań�czyk�Łu�cjan,�Pro�-

kop�Kor�ne�lia,�Ma�ison�Krzysz�tof,�Zie�liń�ski�Mał�go�rza�ta
•�z okrę�gu�man�da�to�we�go�Pszów�Ba�du�ra�Bo�gu�sław
•�z okrę�gu�man�da�to�we�go�Ry�duł�to�wy�Bu�dzyń�ski�Jan�i Jan�-

kow�ski�Je�rzy
•�z okrę�gu�man�da�to�we�go�Ra�dlin�Bia�łec�ka�Ma�rian�na

Po�rzą�dek� ob�rad�Wal�ne�go� Zgro�ma�dze�nia� zo�stał� w ca�ło�ści
zre�ali�zo�wa�ny.� Człon�ko�wie� Spół�dziel�ni� przy�ję�li� wszyst�kie
uchwa�ły�po�rząd�kiem�ob�rad�do re�ali�za�cji.�
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skich� i cze�skich�Be�ski�dach,� a na�wet�wy�-
pra�wił�się�już�z przy�ja�ciół�mi�z ko�ła�PTTK
w Ra�dli�nie�w ukra�iń�ską,� tak� nam� cenną
Czar�no�ho�rę�gdzie�zdo�był�Ho�wer�lę�i Po�pa
Iwa�na,�szczy�ty�tak�bli�skie�na�szej�tu�ry�stycz�-
nej�du�szy.
Kar�pac�kie�wę�drów�ki� nie� prze�szka�dza�ły,

a wręcz� po�ma�ga�ły�mu� pi�sać.� Pi�sze� prak�-
tycz�nie�o wszyst�kim.�Na�wet�o gór�nic�twie,
któ�re�już�daw�no�zo�sta�wił�za so�bą,�a któ�re,
jak�wi�docz�nie�uwa�ża,� też� jest�war�te�kil�ku
strof.�Przede�wszyst�kim�jest�jed�nak�by�strym
i kry�tycz�nym�ob�ser�wa�to�rem� i prze�śmiew�-
czym�ko�men�ta�to�rem�ota�cza�ją�cej�nas�i jak�że
prze�cież�de�ner�wu�ją�cej�wszyst�kich,�rze�czy�-
wi�sto�ści.
W utwo�rze�„Wy�pij�my�za błę�dy…”�na�pi�-

sa�nym�za�le�d�wie�kil�ka�dni�te�mu�pod me�lo�-
dię�zna�ne�go�prze�bo�ju,� roz�pra�wia� się�nasz
są�siad� z kla�są� po�li�tycz�ną,� do któ�rej� sa�mi
ma�my�ty�le�za�rzu�tów�i pre�ten�sji:

Wypijmy�za błędy
naszych�polityków
Gdyż�są�zadufani
Przez�pryzmat�„wyników”
niewiele�ich�wzrusza
Społeczeństwa�życie
Byleby�samemu
taplać�się�„�w�korycie”
dlatego�zbyt�często
Żyją�iluzjami
Oby�się�załapać
W�wyborczej�kampanii?!

Wypijmy�dziś�za�błędy�polityków
nie�każdy�wyborca�o�nich�wie
Potrafią�się�świetnie�kamuflować
Z�różnorodną�przeszłością�w�tle
Świetnie�potrafią�się�kamuflować
Z�korupcyjną�przeszłością�w�tle!

Wypijmy�za�błędy
Posłów,�senatorów
nieraz�pełnią�rolę
klakierskiego�dworu!
często�się�zajmują
Własnymi�sprawami
I�zapominają
Po�co�są�wybrani?!
Głównie�zabiegają
O�swój�wizerunek
Problemy�wyborców
to�nie�ich�frasunek

Wypijmy�za�błędy�parlamentarzystów
dziś�większość�wyborców�ją�zna
Zbyt�często�grzeszą�niekompetencją
Wykłucając�się�przy�tym�jak�trza!

Fraszki do grilla i zadumy
Sąsiad z osiedla SM „ROW” Pana Antoniego sposoby na rzeczywistość

Gdy� gdzieś� na� szla�kach� lub� szczy�tach
Be�ski�dów,�al�bo�w in�nych�pięk�nych�oko�li�-
cach� na�sze�go� lub� są�sied�nich� kra�jów,� na�-
tknie�my�się�na gru�pę�wiel�ce�ory�gi�nal�nych,
we�so�łych�tu�ry�stów�wę�dru�ją�cych�lub�gril�lu�-
ją�cych,�a do�dat�ko�wo�ko�men�tu�ją�cych�wszel�-
kie�aspek�ty�ota�cza�ją�cej�nas�rze�czy�wi�sto�ści
cie�ka�wy�mi,�sa�ty�rycz�ny�mi�przy�śpiew�ka�mi,
mo�że�my,�być�pew�ni,�że�wśród�tej�we�so�łej
bra�ci�znaj�dzie�my�pa�na�An�to�nie�go�Mar�ciń�-
ca�z Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go.
To� pan� An�to�ni,� nasz� są�siad� z osie�-

dla XXX�-le�cia�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.,�od kil�ku
lat� pa�ra� się� nie�ła�twą� sztu�ką� ry�mo�wa�nia
na wła�sny� uży�tek� i na po�cie�chę� ota�cza�ją�-
cych�go�zna�jo�mych�i przy�ja�ciół.�–�Od przy -
ja ciół zresz tą za czę ła się mo ja przy go da

z sa ty rą –� opo�wia�da� pan�An�to�ni.� Przed 9
la�ty�po�wstał�utwór�do�ty�ka�jący�tej�tak�istot�-
nej�dzie�dzi�ny�ludz�kich�sto�sun�ków�jak�przy�-
jaźń,�któ�ra�w tych,�a za�pew�ne�i w in�nych,
cza�sach�na�ra�żo�na�jest�na ko�niunk�tu�ra�lizm,
a cza�sa�mi�na�wet�za�leż�na�jest�od sta�nu�ma�-
jąt�ko�wego�„przy�ja�ciół”.�
I tak�od frasz�ki�o za�wie�dzio�nej�przy�jaź�-

ni�to�się�za�czę�ło.�Póź�niej,�po 20�la�tach�pra�-
cy� w gór�nic�twie,� pan�An�to�ni� prze�szedł
na eme�ry�tu�rę� i za�pew�ne�za�czął� się�za�sta�-
na�wiać� co� zro�bić� z wol�nym�cza�sem.�Po�-
my�słów�nie�bra�ko�wa�ło.�Pan�An�to�ni�uczest�-
ni�czy� dziś�w za�ję�ciach�wo�dzi�sław�skie�go
Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku,�gra�w bry�-
dża,�a przede�wszyst�kim,�je�śli�po�go�da�po�-
zwa�la,�ru�sza�na gór�skie�wę�drów�ki�po pol�-

Pan Antoni tworzy nową satyrę. Komu się teraz dostanie?
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Na wyprawie z przyjaciółmi na Łysą Górę w Czechach, nasz autor, miłośnik górskiej turystyki,
pierwszy z lewej

Warto zainwestować w Pana Antoniego i jego twórczość

Wypijmy�za�błędy
Ministrów,�Premierów
Wyręcza�ich�w�pracy
drużyna�klakierów!

W�nagrodę�przyznają
Im�„bajońskie”�premie

By�nie�sprowadzali
Swych�szefów�na�ziemię?!
Za�to�sami�w�pracy
Zbytnio�nie�szarżują
Grają�w�golfa,�piłkę
lub�też�imprezują!

Wypijmy�za�błędy�rządzących
dość�często�Rodacy�odczuwają�je
chociaż�Oni�pławią�się�w�luksusach
Podatnikom�coraz�gorzej�żyje�się!

– Mo ją twór czość dzie lę we dług te ma ty -
ki, któ rą po ru szam –�mó�wi� pan�Mar�ci�-
niec.�–�Pierw szy dział, któ re mu po świę cam
uwa gę moż na okre ślić ja ko spo łecz no – po -
li tycz ny, zwłasz cza te raz przed wy bo ra mi
do star cza mi ta te ma ty ka du żo ma te ria łów
do prze my śleń. 
Nasz�au�tor�pięt�nu�je�a jed�no�cze�śnie�sta�ra

się�wal�czyć�prze�śmiew�czo�z głu�po�tą�i ob�-
łu�dą�po�li�ty�ków,� roz�mi�ja�niem�się� ich� in�te�-
re�sów�z pro�ble�ma�mi�zwy�kłych�lu�dzi.
W in�nych�utwo�rach�z ko�lei�po�ru�sza�pro�-

ble�my� etycz�no�-oby�cza�jo�we,� któ�re� prze�cież
w na�szym�kra�ju�też�co�raz�to�wzbu�dza�ją�wie�-
le�emo�cji.

We�fragmencie�satyry�„Do�bro�byt�w III-ej
RP”�pi�sze:

Jeżeli�forsy
ledwie�ci�„styka”
to�całe�życie
Będziesz�jeździł�„tico”

A�gdy�co�miesiąc
Średnia�twa�wypłata
to�się�dorobisz
lepszego�„fiata”

Jak�twe�zarobki
Są�wygórowane
Markowe�„fury”
Będziesz�miał�na�stanie

By�nie�obciążały
Zbytnio�twe�„kieszenie”
Służbowe�auto
na�każde�skinienie�(...).

I jesz�cze� jed�na� te�ma�ty�ka� nur�tu�je� pa�na
An�to�nie�go�sport,�a do�kład�nie�mó�wiąc�nie�-
uczci�wość�w spo�rcie.�–�Je stem spor to wym
ki bi cem, tak jak wszy scy i trud no mi po -
go dzić się z tym ogro mem „prze krę tów”
któ re za miast praw dzi wych wy ni ków ofe -
ru je nam pol ski sport. W�„Pił�kar�skim�po�-
ke�rze”�pi�sał:

korupcja�szerzy�się�w�piłce�nożnej
Skala�przekupstwa�wciąż�zwiększa�się
Biorą�sędziowie,�dają�działacze
niektórym��graczom�tez�marzy�się
Płacą�działacze,�biorą�działacze
Więc�zawodnikom�udziela�się

Gdy�masz�forsę�kolego�
to�przekupisz�sędziego
Jak�łapówka�będzie�niska
Weźmie�też�od�drugiego

korupcja�kwitnie�na�każdym�kroku
tych�nieprzekupnych�jest�coraz�mniej
Za�trefną�forsą�stoją�działacze
Próbujesz�walczyć�wyśmieją�cię.

Czy�ta�jąc�utwo�ry�pa�na�An�to�nie�go,�trud�-
no�nie�za�uwa�żyć,�że�au�tor�wy�ra�ża�w for�-
mie�sa�ty�rycz�nej�to�co�tra�pi�więk�szość�na�-
sze�go� spo�łe�czeń�stwa,� że� prze�le�wa
na pa�pier�my�śli,�któ�re�cza�sa�mi�in�ni�wy�ra�-
ża�ją�znacz�nie�mniej�par�la�men�tar�ny�mi�sło�-
wa�mi.�– Ja ni gdy w mo ich utwo rach nie
uży wam wul ga ry zmów –�mó�wi.�Au�tor�fra�-
szek�z Wo�dzi�sła�wia�Śl.�ja�wi�się�więc�tro�-
chę�jak�lu�stro�od�bi�ja�ją�ce�nasze�na�ro�do�we
emo�cje�i fru�stra�cje.�
Pan� An�to�ni� ma�rzy� o wy�da�niu� swo�ich

utwo�rów,�któ�re�do tej�po�ry�zna�ne�są� tyl�ko
gru�pie�je�go�zna�jo�mych,�ale�znaj�du�ją�od�bior�-
ców�w co�raz� szer�szych�krę�gach.�Mo�że�by
w tym�ro�ku�ja�cyś�lu�dzie�do�brej�wo�li�po�mo�-
gli�mu�zre�ali�zo�wać�to�za�mie�rze�nie.�Za�chę�-
ca�my�i pro�si�my�o po�moc�dla�na�sze�go�sa�ty�-
ry�ka.�War�to�w nie�go�za�in�we�sto�wać.�Na ra�zie
jed�nak�wio�sna� już� nam� roz�kwi�tła,� gór�skie
szla�ki� nę�cą� i wzy�wa�ją�do wę�drów�ki� i pan
An�to�ni,� ko�lej�ny� raz� ru�sza� z przy�ja�ciół�mi
na szlak�uzbro�jo�ny�w zmysł�ob�ser�wa�cji,�sztu�-
kę� prze�kształ�ca�nia� in�for�ma�cji�w zwrot�ki.
Mo�że�my�mu�za�zdro�ścić�je�go�ener�gii,�po�go�-
dy�du�cha�i chę�ci�do no�wych�wy�zwań.�Mo�-
że�my�też�za�siąść�z nim�do gril�la�i za�nu�cić:

Gdy�„komunę”�obalono
trzecią�RP�powołano
Z�obietnic,�jakie�składano
Grillowanie�się�udało

Więc�grzejcie�Rodacy�grilla
kiedy�Wam�aura�sprzyja
Smutkom�się�nie�poddawajcie
Jadło�z�grilla�zakrapiajcie.
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–�Fir�ma�„nA�PRZód” Sp.�z o.o.�ist�nie�-
je�od 1992�ro�ku.�to�już�spo�ry�okres�cza�su
i ogrom�ny�ba�gaż�do�świad�czeń.�Jak�te�do�-
świad�cze�nia�wpły�wa�ją�na wa�szą�obec�ną
dzia�łal�ność?
–�Do�świad�cze�nia,�któ�re�na�by�li�śmy�w trak�-

cie�dłu�go�let�niej�dzia�łal�no�ści�są�moc�ną�stro�-
ną�fir�my.�Do�kła�da�jąc�do te�go�cią�głe�sta�ra�-
nia�w kształ�ce�niu,�zdo�by�wa�niu�no�wej�wie�dzy,
po�dą�ża�nie�za obec�ny�mi�tren�da�mi�wręcz�wy�-
prze�dza�nie�ocze�ki�wań�po�zwa�la�ją�nam�świad�-
czyć�usłu�gi�na wy�so�kim�po�zio�mie,�ku�za�-
do�wo�le�niu�klien�tów.�Za�do�wo�le�nie�klien�tów
sta�wia�my�na pierw�szym�miej�scu.�Do każ�-
de�go�pod�cho�dzi�my�in�dy�wi�du�al�nie.�Ich�su�-
ge�stie�oraz� roz�wią�za�nia� są�dla�nas�bar�dzo
cen�ne�i po�moc�ne.�Sta�ra�my�się�jak�naj�le�piej
zro�zu�mieć�po�trze�by�klien�tów�i zre�ali�zo�wać
je� tak,�aby�był�on�w stu�pro�cen�tach�za�do�-
wo�lo�ny.�Jed�nak�że�nie�mo�gą�one�ko�li�do�wać
z obo�wią�zu�ją�cym� pra�wem.�Wy�spe�cja�li�zo�-
wa�na ka�dra�fa�cho�wa�opra�co�wu�je�i wdra�ża
sys�te�my� kom�plek�so�wej� se�gre�ga�cji� od�pa�-
dów,�in�for�mu�je�klien�tów�o obo�wią�zu�ją�cym
pra�wie�i po�ma�ga�w roz�wią�zy�wa�niu�pro�ble�-
mów,�uczy�jak�ogra�ni�czać�wy�twa�rza�nie�od�-
pa�dów.�
–� na ja�kim� te�re�nie� dzia�ła�cie� i ja�kich

ma�cie�klien�tów,�któ�rym�po�ma�ga�cie�wwal�-
ce�z od�pa�da�mi?
–�Te�ren�na�szej�dzia�łal�no�ści�obej�mu�je�po�-

wiat�wo�dzi�sław�ski,�ryb�nic�ki,�ra�ci�bor�ski,�ja�-
strzęb�ski,� żor�ski,� cie�szyń�ski�w wo�je�wódz�-
twie�ślą�skim�oraz�głub�czyc�ki�wwo�je�wódz�twie
opol�skim.�Na�szy�mi�klien�ta�mi�są�miesz�kań�-
cy� miast� i gmin,� miesz�kań�cy� spół�dziel�ni
miesz�ka�nio�wych,� wspól�not,� jed�nost�ki� sa�-
mo�rzą�do�we,�przed�się�bior�cy�itp.�
–�Moż�na za�uwa�żyć,�iż�wa�sza�fir�ma�od�-

cho�dzi�od świad�cze�nia�pro�stej�usłu�gi�wy�-

wo�zu�śmie�ci,�na rzecz�kom�plek�so�wej�go�-
spo�dar�ki�od�pa�da�mi,�ofe�ru�jąc�sze�ro�ką�ga�-
mę� usług.� Ja�kie� to� usłu�gi� i co� one� da�ją
wa�szym�klien�tom?
–�Dys�po�nu�je�my�wy�kwa�li�fi�ko�wa�ną�ka�drą

oraz� nie�zbęd�ny�mi� środ�ka�mi� tech�nicz�ny�mi
i or�ga�ni�za�cyj�ny�mi�po�zwa�la�ją�cy�mi�w spo�sób
naj�bar�dziej� do�god�ny� rów�nież� pod wzglę�-
dem�eko�no�micz�nym�re�ali�zo�wać�dla�na�szych
kon�tra�hen�tów�ca�ło�ścio�wo�ob�słu�gę�w za�kre�-
sie�go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi� i ochro�ny�śro�do�-
wi�ska,�po�le�ga�ją�cą�na:
•�wy�wo�zie�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych�(z po�-

jem�ni�ków 110l, 120l, 240l, 1100l,�kon�te�ne�-
rów�od KP�-3�do KP�-34,�pra�so�kon�te�ne�rów),
•�od�bio�rze� i trans�por�cie�gru�zu,�od�pa�dów

re�mon�to�wych,�bu�dow�la�nych�i wiel�ko�ga�ba�-
ry�to�wych
•�od�bio�rze�i trans�por�cie�od�pa�dów�po�pro�-

duk�cyj�nych,�
•�wy�wo�zie�od�pa�dów�z ogro�dów�i par�ków,�
•�wy�wo�zie�od�pa�dów�z oczysz�czal�ni�ście�-

ków,
•�wy�wo�zie�od�pa�dów�nie�bez�piecz�nych,
•�li�kwi�da�cji�dzi�kich�wy�sy�pisk,
•�utrzy�ma�niu�te�re�nów�zie�lo�nych,
•�utrzy�ma�niu�czy�sto�ści�na osie�dlach,
•� se�lek�tyw�nej� zbiór�ce� su�row�ców� wtór�-

nych� (pa�pier,� szkło,�pla�stik,� złom�sta�lo�wy,
alu�mi�nio�wy)� od klien�tów� in�dy�wi�du�al�nych
i firm,
•�sprze�da�ży� i dzier�ża�wie�róż�nych�ro�dza�-

jów�po�jem�ni�ków�i kon�te�ne�rów,
•�pro�duk�cji�Mo�du�ło�wych�Sta�cji�Se�gre�ga�-

cji�Od�pa�dów�Ko�mu�nal�nych
•�pro�duk�cji�kon�te�ne�rów
•�ro�bót�ogól�no�bu�dow�la�nych
•�na�pra�wy� i kon�ser�wa�cji�urzą�dzeń�za�ba�-

wo�wych
•�sor�to�wa�niu�od�pa�dów,�

•�do�radz�twie�w dzie�dzi�nie�eko�lo�gii�i go�-
spo�dar�ki�od�pa�da�mi.
Dzia�ła�nia�fir�my�przy�czy�nia�ją�się�do ochro�-

ny�ota�cza�ją�ce�go�nas�śro�do�wi�ska,�w znacz�-
nym� stop�niu� ogra�ni�cza�jąc� ilo�ści� od�pa�dów
de�po�no�wa�nych� na wy�sy�pi�skach.� Po�nad�to
po�zwa�la�ją�nam�za�ofe�ro�wać�usłu�gi�na moż�-
li�wie� ni�skim� po�zio�mie� ce�no�wym,� co� jest
istot�nym�czyn�ni�kiem�dla�klien�tów.
–�W ja�kim�stop�niu�dzia�ła�nia�fir�my�przy�-

czy�nia�ją�się�do ochro�ny�ota�cza�ją�ce�go�nas
śro�do�wi�ska?.
–�W tro�sce�o stan�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go

zgod�nie�z wy�tycz�ny�mi�za�war�ty�mi�w Usta�-
wach,�od�pa�dy�prze�zna�cza�ne�są�przede�wszyst�-
kim�do wy�ko�rzy�sta�nia�(od�zy�sku)�w dru�giej
ko�lej�no�ści�do uniesz�ko�dli�wia�nia.
Za głów�ny�cel�sta�wia�my�so�bie�li�kwi�da�cję

a przy�naj�mniej�zmniej�sze�nie�w mak�sy�mal�-
nym�stop�niu�za�gro�żeń�ja�kie�stwa�rza�dla�śro�-
do�wi�ska� emi�sja� od�pa�dów� w co�dzien�nym
ży�ciu�czło�wie�ka.�Dzię�ki�do�stę�po�wi�do naj�-
now�szych� tech�no�lo�gii� na�sze� dzia�ła�nia� są
atrak�cyj�ne� pod wzglę�dem� eko�lo�gicz�nym.
Od�pa�dy� od�bie�ra�ne� są� środ�ka�mi� trans�por�tu
przy�sto�so�wa�ny�mi�do te�go�ce�lu�m.in.�w spe�-
cja�li�stycz�nych� po�jem�ni�kach,� kon�te�ne�rach
itp.�w spo�sób�gwa�ran�tu�ją�cy�nie�prze�do�sta�-
nie�się�do śro�do�wi�ska�sub�stan�cji�po�wo�du�ją�-
cych�za�gro�że�nie.
Po�sia�da�my�nie�zbęd�ne�ze�zwo�le�nia�wy�da�-

ne�przez�upraw�nio�ne�or�ga�ny�do pro�wa�dze�-
nia�dzia�łal�no�ści�w za�kre�sie�go�spo�dar�ki�od�-
pa�da�mi.�
Na�sza� fir�ma� wspól�nie� z Za�rzą�dem� SM

ROW�wpro�wa�dzi�ła�no�wy�spo�sób�zbie�ra�nia
od�pa�dów�ko�mu�nal�nych�na osie�dlach�miesz�-
ka�nio�wych�w Ry�duł�to�wach.�Bok�sy�go�spo�-
dar�cze�wy�po�sa�ży�li�śmy�w po�jem�ni�ki,�do któ�-
rych� na�le�ży� wrzu�cać� roz�dzie�lo�ne� od�pa�dy
czy�li:�od�pa�dy�ku�chen�ne,�od�pa�dy�opa�ko�wa�-
nio�we,� in�ne�od�pa�dy�ko�mu�nal�ne�oraz�żuż�le
i po�pio�ły.�Ostat�nie�w miej�scach�gdzie�od�pa�-
dy�te�są�wy�twa�rza�ne.�Se�gre�ga�cję�od�pa�dów
za�czy�na�my�u źró�dła�ich�po�wsta�wa�nia�czy�li
w do�mu.� Jest� to� pierw�szy� etap� se�gre�ga�cji.
To� tam�na�stę�pu�je�wstęp�ny� ale�naj�waż�niej�-
szy�pro�ces�roz�dzia�łu.�Od nie�go�za�le�żą�dal�-
sze� lo�sy�wy�twa�rza�nych� od�pa�dów.�Od�pa�dy
dzie�li�my�na dwa�ro�dza�je:�od�pa�dy�ku�chen�ne
oraz� po�zo�sta�łe.�W go�spo�dar�stwach� do�mo�-
wych�wy�twa�rza�ją�cych� żuż�le� i po�pio�ły� do�-
cho�dzi�trze�ci�ro�dzaj.�Ko�lej�ny�etap�se�gre�ga�-
cji�na�stę�pu�je�w bok�sach�go�spo�dar�czych�tzw.
śmiet�ni�kach.� Po�jem�ni�ki� zo�sta�ły� opi�sa�ne
i prze�zna�czo�ne� na in�ny� ro�dzaj� od�pa�dów.
Od�pa�dy� na�le�ży� wrzu�cać� do po�jem�ni�ków
zgod�nie�z ozna�cze�niem�oraz�in�for�ma�cją�ja�-
kie� „śmie�ci”� za�li�cza�ne� są� do po�szcze�gól�-

Za do wo le nie klien tów sta wia my
na pierw szym miej scu 
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nych�od�pa�dów.�Pro�si�my�miesz�kań�ców�aby
uważ�nie� prze�czy�ta�li� in�for�ma�cje� za�war�te
na po�jem�ni�kach�oraz�fol�de�rach.�Ich�zna�jo�-
mość�po�zwo�li�w pra�wi�dło�wy�spo�sób�se�gre�-
go�wać�od�pa�dy.�Pierw�szy� ro�dzaj�wy�dzie�lo�-
nych�w do�mu�od�pa�dów�tzw.�od�pa�dy�ku�chen�ne
na�le�ży�bez�po�śred�nio�umiesz�czać�w po�jem�-
ni�kach�prze�zna�czo�nych�na od�pa�dy�ku�chen�-
ne.�Na�to�miast�dru�gi� ro�dzaj�czy�li�po�zo�sta�łe
od�pa�dy�na�le�ży�roz�dzie�lić�i umie�ścić�w po�-
jem�ni�kach�zgod�nie�z opi�sem.�Od�pa�dy�wy�-
se�gre�go�wa�ne�w no�wym�sys�te�mie�od�bie�ra�ne
są�od�dziel�nym�trans�por�tem�i kie�ro�wa�ne�na li�-
nię�se�gre�ga�cyj�ną� i kom�po�stow�nię.�Na li�nii
se�gre�ga�cyj�nej�na�stę�pu�je�bar�dzo� szcze�gó�ło�-
wy�po�dział�od�pa�dów,�któ�re�na�stęp�nie�prze�-

ka�zy�wa�ne� są� przed�się�bior�com�w ce�lu� dal�-
sze�go�prze�ro�bu.�
Głów�ne�ko�rzy�ści�z tak�prze�pro�wa�dza�nej

se�gre�ga�cji� to� czyst�sze� śro�do�wi�sko,� mniej�-
sza�licz�ba�od�pa�dów�tra�fia�ją�ca�na „pęcz�nie�-
ją�ce”�wy�sy�pi�ska�śmie�ci,�mniej�re�al�na groź�-
ba� wy�czer�pa�nia� się� za�pa�sów� nie�któ�rych
su�row�ców,�lep�sze�za�rzą�dza�nie�od�pa�da�mi�po�-
przez� od�zysk� nie�któ�rych�ma�te�ria�łów� i ich
wie�lo�krot�ne�wy�ko�rzy�sta�nie,�wła�ści�we�skła�-
do�wa�nie�oraz�uty�li�za�cję�od�pa�dów.
Tyl�ko�zro�zu�mie�nie�i za�an�ga�żo�wa�nie�miesz�-

kań�ców� mo�że� przy�czy�nić� się� do ochro�ny
na�sze�go�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.
–�Wa�sza�dzia�łal�ność�ce�chu�je�się�–�w opi�-

nii�wa�szych�klien�tów�–�du�żą�so�lid�no�ścią,

a jed�no�cze�śnie� ni�ski�mi� kosz�ta�mi� usług.
Jak�do�cho�dzi�cie�do tych�tak�po�zy�tyw�nych
re�zul�ta�tów?
– Ni�skie�kosz�ty�usług�to�przede�wszyst�-

kim� efek�tyw�ne� wy�ko�rzy�sta�nie� tech�ni�ki
i wie�dzy�w za�kre�sie�eko�lo�gii,�a tak�że�za�-
sto�so�wa�nie�naj�no�wo�cze�śniej�szych�roz�wią�-
zań�in�for�ma�tycz�nych�w za�kre�sie�pla�no�wa�-
nia�i za�rzą�dza�nia�od�pa�da�mi,�przy�czy�nia�ją�ce
się�do ochro�ny�ota�cza�ją�ce�go�nas�śro�do�wi�-
ska� i za�do�wo�le�nia� klien�tów.� Je�ste�śmy
do dys�po�zy�cji� je�że�li� cho�dzi� o do�radz�two
w za�kre�sie� praw�nym,� for�mal�nym,� tech�-
nicz�nym� jak� i lo�gi�stycz�nym.� Wszyst�kie
po�wie�rza�ne�nam�za�da�nia�wy�ko�nu�je�my�ma�-
jąc� świa�do�mość� ogrom�nej� od�po�wie�dzial�-
no�ści� i za�ufa�nia� ja�kim� klien�ci� nas� ob�da�-
rza�ją,�dla�te�go�ca�ły�czas�po�pra�wia�my�ja�kość
na�szych�usług� oraz� prze�strze�ga�my� sto�so�-
wa�nia�prze�pi�sów�i norm�z za�kre�su�ochro�-
ny�śro�do�wi�ska.
–� Je�ste�ście� zna�ni� nie� tyl�ko� z wy�wo�zu

i uty�li�za�cji�śmie�ci,�ale�rów�nież�z ak�tyw�nej
po�mo�cy�dla�róż�nych�spo�łecz�nych�przed�-
się�wzięć.
– Na�przód Sp.�z o.o.�wspo�ma�ga�pla�ców�ki

oświa�to�we,� to�wa�rzy�stwa,� sto�wa�rzy�sze�nia
udzie�la�jąc�po�mo�cy�fi�nan�so�wej�oraz�rze�czo�-
wej.�Bie�rze�czyn�ny�udział�w or�ga�ni�za�cji�tur�-
nie�jów,� kon�kur�sów,� fe�sti�wa�li.�W nasz� ka�-
len�darz� na sta�łe� wpi�sa�na jest� or�ga�ni�za�cja
Mi�ko�ła�jek�dla�dzie�ci�ze�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ro�-
dzin� i Osób�Nie�peł�no�spraw�nych�w Ry�duł�-
to�wach�oraz�dzie�ci�prze�by�wa�ją�cych�w tym
dniu�w miej�sco�wym�w szpi�ta�lu.

Siedziba firmy
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Ak�cja� wy�mia�ny� wo�do�mie�rzy� jest
w za�so�bach�na�szej�Spół�dziel�ni�kon�se�-
kwent�nie�pro�wa�dzo�na.�Prze�cho�dzi�my
jak�wia�do�mo�z bez�po�śred�nie�go�–�wi�-
zu�al�ne�go�od�czy�ty�wa�nia� ilo�ści�zu�ży�tej
wo�dy�na od�czy�ty�ra�dio�we.�do tej�po�-
ry�w spół�dziel�czych�za�so�bach�za�mon�-
to�wa�no� już 8.184� licz�ni�ków� no�we�go
ty�pu.�Są�one�już�wraż�li�we�na róż�ne�go
ro�dza�ju� „ma�ni�pu�la�cje� ma�gne�so�we”
i re�je�stru�ją� każ�dą� naj�mniej�szą� in�ge�-
ren�cję.�da�ją�przy tym�gwa�ran�cję�pre�-
cy�zji�i sku�tecz�no�ści�od�czy�tów�zu�ży�cia
wo�dy,�nie�wąt�pli�wie�przy�czy�nia�jąc�się
w ten�spo�sób�do li�kwi�da�cji�„prze�cie�-
ków”.

W pla�nach� Spół�dziel�ni� na rok 2011
jest� kon�ty�nu�owa�nie� tych� dzia�łań� słu�żą�-
cych�do�kład�niej�sze�mu�–�i nie�ab�sor�bu�ją�-
ce�go�miesz�kań�ców�–�od�czy�ty�wa�niu�wska�-
zań�zu�ży�cia�wo�dy.
co�da�je�nam�wszyst�kim�ta�ki�no�wo�-

cze�sny�sys�tem?

Jak� wia�do�mo� dość� istot�nym� pro�ble�-
mem�są�lo�ka�to�rzy�na sta�łe�lub�czę�ścio�wo
po�zo�sta�ją�cy� po�za� miej�scem� za�miesz�ka�-
nia,� bar�dzo� czę�sto�w ta�kim�miesz�ka�niu
nie�spo�sób�by�ło�wy�ko�nać�od�czy�tu�wo�do�-
mie�rza.�Obec�nie�sto�su�jąc�licz�ni�ki�no�we�-
go� ty�pu�moż�na� bez�pro�ble�mo�wo� od�czy�-
tać� wszyst�kie� wo�do�mie�rze� w jed�nym
bu�dyn�ku�i w jed�nym�cza�sie,�bez�obec�no�-
ści�użyt�kow�ni�ka�lo�ka�lu,�tak�że�w po�miesz�-
cze�niach�za�mknię�tych,�do�mach�i w trud�-
no�do�stęp�nych�miej�scach�oraz�roz�li�cze�nie
wo�dy�w ocze�ki�wa�nym�ter�mi�nie.
Do�dat�ko�wo� sys�tem� umoż�li�wia� ad�mi�-

ni�stra�cji�do�ko�ny�wa�nie�ana�liz�po�bo�ru�wo�-
dy�i ła�twiej�szą�pro�gno�zę�na za�po�trze�bo�-
wa�nie� wo�dy.� Sys�tem� ra�dio�wy� rów�nież
chro�ni�przed nie�uczci�wym�jej�po�bo�rem,
z cze�go� po�zo�sta�li�miesz�kań�cy� bu�dyn�ku
po�win�ni�być�za�do�wo�le�ni.

No�we�urzą�dze�nia�pro�mu�ją�uczci�wość
w roz�li�cze�niach� wo�dy� i cie�pła.� Łącz�-
ność�ra�dio�wa�po�zwa�la�na sys�te�ma�tycz�-

ny�mo�ni�to�ring.�Każ�da�pró�ba�zdję�cia�na�-
kład�ki�wo�do�mie�rzo�wej� zo�sta�nie� od�no�-
to�wa�na�w pa�mię�ci�urzą�dze�nia,�a już�sa�-
mo� zdję�cie� ozna�cza� trwa�łe� ze�rwa�nie
plom�by� za�bez�pie�cza�ją�cej� i mu�si� być
trak�to�wa�ne� ja�ko�kra�dzież�wo�dy.�Po�zo�-
sta�je�za�tem�tyl�ko�się�cie�szyć,�że�mo�że
te�raz� wresz�cie� każ�dy� bez�wy�jąt�ku� bę�-
dzie�pła�cił�tyl�ko�za to,�co�zu�żył�i bę�dzie
ta�niej� dla� po�zo�sta�łych,� dla� przy�tła�cza�-
ją�cej�więk�szo�ści�tych,�któ�rzy�wy�bie�ra�ją
„pro�stą�dro�gę”.
Ten�krok�w�nowoczesność�okazał� się

bardzo�trafiony�i�satysfakcjonujący�samych
odbiorców.�W przy�szło�ści�dobrze�by�było
aby�po�dob�ne�urzą�dze�nia�mie�rzyły�zu�ży�-
wa�ną�przez�nas�ener�gię�elek�trycz�ną�i gaz.�

No wo cze sne urzą dze nia są bar dziej do kład ne i eli mi nu ją po mył ki

Mierzenie wody przez radio

W ubie�głym�ro�ku�wy�mie�nio�no 8184�licz�ni�ki.�Dzię�ki�wy�mia�nie�zna�czą�co�zmniej�szy�ła
się� róż�ni�ca�mię�dzy�wska�za�nia�mi� licz�ni�ków�in�dy�wi�du�al�nych�w miesz�ka�niach,�a licz�ni�-
kiem�głów�nym�na przy�łą�czu�bu�dyn�ku.�
Ta�be�la�pre�zen�tu�je�przy�kła�do�we�bu�dyn�ki�wska�zu�ją�ce�na róż�ni�cę�ja�ką�miesz�kań�cy�po�-

kry�wa�li�przed wy�mia�ną�licz�ni�ków�bez�od�czy�tu�elek�tro�nicz�ne�go�i po wy�mia�nie

Przykładowe
budynki

Różnica
do�pokrycia
przez

mieszkańców
dwa�okresy

przed�wymianą
liczników

Różnica
do�pokrycia
przez

mieszkańców
jeden�okres

przed�wymianą
liczników

Różnica
po�wymianie
liczników

%�spadku
po�wymianie
liczników
wody
(3-4)

1 2 3 4 5

XXX-lecia�68-71
Przemysłowa�3
Dąbrówki�16
Plebiscytowa�44
Tytki�1

20%
22%
24%
30%
13%

24%
15%
13%
29%
14%

6,52%
5,08%
4,89%
4,19%
7,10%

-�17,48%
-�9,32%
-�8,11%
-�24,81%
-�6,90%
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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
Wo�dzisław�Śl.:
ul.�Kard.�St.�Wy�szy�skie�go 43 pow.�użytk.� 78,50�m2

os.�Dąbrów�ki 12 pow.�użytk.�131,44�m2

ul.�Prze�mysława�5 pow.�użytk.� 20,77�m2

ul.�Marklowicka�23 pow.�użytk.� 83,76�m2

Ry�dułto�wy:�
ul.�Li�go�nia 16 pow.�użytk.� 30,00�m2

ul.�Li�go�nia 16 pow.�użytk.� 30,25�m2

Radlin:
ul.�Korfantego�20 pow.�użytk.� 42,49�m2

■ PO�MIeSZ�cZe�nIA�MA�GA�Zy�nO�We
Wo�dzisław�Śl.:
ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.� 90,00�m2

ul. Marklowicka�23 pow.�użytk.�106,80�m2

ul.�Marklowicka�23 pow.�uźytk.�102,90�m2

ul.�Marklowicka�23 pow.�użytk.� 71,50�m2

■ GA�RAŻ
Wo�dzisław�Śl.
ul.�Mar�klo�wic�ka 23� pow.�użytk.� 17,20�m2

ul.�Marklowicka�23 pow.�użytk.� 16,80�m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku
Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,� ul.�Kard.�Wy�szyń�skie�go 43�
–�po�kój�nr 29,�tel.�(032) 455-66-86�wew. 127.

Gładzie�❖Malowanie�ścian�❖ cyklinowanie�parkietów
tel.�32�451�46�68;�605�414�659

uSłuGI�kRAWIeckIe
tel.�722�066�949

SPółdZIelnIA�MIeSZkAnIOWA�„ROW”�w�Wodzisławiu�Śląskim
O�G�ł�A�S�Z�A��w�dniu�9.06.2011�r.�ustny�przetarg�nieograniczony
na�ustanowienie�odrębnej�własności�lokali�mieszkalnych�położonych:

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Prze�targ�od�bę�dzie�się�w sie�dzi�bie�SM�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy uli�cy�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�na za�sa�dach�okre�ślo�nych�w re�gu�la�mi�nie�prze�tar�gu�któ�ry�jest
do wglą�du�w dzia�le�człon�kow�sko�-mieszk�nio�wym�(po�kój�nr 4).�Wa�dium�w w/w kwo�tach�na�le�ży�wpła�cić�bez�po�śred�nio�przed prze�tar�giem�w ka�sie�Spół�dziel�ni�po uprzed�-
nim�za�re�je�stro�wa�niu�się�w dzia�le�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wym.�Wy�ma�ga�ne�są�do�wo�dy�toż�sa�mo�ści�jak�i do�wo�dy�wpła�ty�wa�dium�do wglą�du�przed przy�stą�pie�niem
do prze�tar�gu.�Zgod�nie�z re�gu�la�mi�nem�po�stą�pie�nie�w li�cy�ta�cji�ust�nej�nie�mo�że�być�niż�sze�niż 500,00�zł.�Oso�ba,�któ�ra�wy�gra�prze�targ�i w ter�mi�nie 30�dni�od da�ty�prze�-
tar�gu�nie�wpła�ci�wy�li�cy�to�wa�nej�war�to�ści�ryn�ko�wej�lo�ka�lu�na rzecz�Spół�dziel�ni�lub�nie�do�peł�ni�for�mal�no�ści�zwią�za�nych�z przy�ję�ciem�w po�czet�człon�ków�tra�ci�wpła�-
co�ne�wa�dium.�Spół�dziel�nia�do�ko�nu�je�zwro�tu�wa�dium�z chwi�lą�za�koń�cze�nia�prze�tar�gu�wszyst�kim�uczest�ni�kom�li�cy�ta�cji,�oprócz�wy�gry�wa�ją�ce�go.�Zgod�nie�z § 8�pkt. 3
Re�gu�la�mi�nu,�wy�gry�wa�ją�cy�prze�targ�z dniem�prze�pro�wa�dze�nia�prze�tar�gu�sta�je�się�po�sia�da�czem�za�leż�nym�lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go�i po�no�si�z te�go�ty�tu�łu�opła�ty�usta�lo�ne
dla�da�ne�go�lo�ka�lu�(tzw.�czynsz).�Umo�wę�o usta�no�wie�nie�od�ręb�nej�wła�sno�ści�lo�ka�lu�miesz�kal�ne�go�oso�bie�wy�ło�nio�nej
w dro�dze�po�stę�po�wa�nia�prze�tar�go�we�go�Spół�dziel�nia�za�wie�ra�w for�mie�ak�tu�no�ta�rial�ne�go�w Kan�ce�la�rii�No�ta�rial�nej.�Wszel�kie�kosz�ty�zwią�za�ne�z za�war�ciem�ak�tu�no�ta�rial�-
ne�go�tj.�wy�na�gro�dze�nie�no�ta�riu�sza,�kosz�ty�są�do�we�w po�stę�po�wa�niu�wie�czy�sto�-księ�go�wym�oraz�koszt�wy�pi�su�z re�je�stru�grun�tów�po�no�si�oso�ba�wy�gry�wa�ją�ca�prze�targ.
Szcze�gó�ło�wych�in�for�ma�cji�moż�na�uzy�skać�w:�Miesz�ka�nio�wym�Biu�rze�Po�śred�nic�twa�tel.�(32) 455 24 04,�lub�w dzia�le�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wym�n/Spół�-
dziel�ni�tel.�(32) 456 39 05.,
Spół�dziel�nia�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�wy�co�fa�nia�miesz�ka�nia�z prze�tar�gu�bez�po�da�nia�przy�czy�ny.

Ra�dlin, o pow.�użyt�ko�wej 53,50�m2 par�ter
ul.�Paw�ła�Fin�de�ra 7/2 (3�po�ko�je�z�kuch�nią)

wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa�lo�ka�lu
–�71.900,00 zł
wy�so�kość�wa�dium
–�10.800,00 zł o godz. 8.00

uWA�GA:�miesz�ka�nie�moż�na�oglą�dać 6.06.2011�r.�od 9.00�do 11.00
po uzgod�nie�niu�tel.�(32) 457-84-76

Wo�dzi�sław�Śl., o pow.�użyt�ko�wej�49,63�m2 VII pię�tro�
ul.�Prze�my�sła�wa 4/99 (2�po�ko�je�z kuch�nią)

wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa�lo�ka�lu�
–�91.600,00 zł
wy�so�kość�wa�dium
–�13.800,00 zł o godz.�9.00

uWA�GA:�miesz�ka�nie�moż�na�oglą�dać 6.06.2011r.�od 8.00�do 10.00
po uzgod�nie�niu�tel.�(32) 456-47-10

Wo�dzi�sław�Śl., o pow.�użyt�ko�wej�50,98�m2 IV pię�tro�
ul.�Prze�my�sła�wa 9/49 (2�po�ko�je�z kuch�nią)

wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa�lo�ka�lu�
–�89.700,00 zł
wy�so�kość�wa�dium
–�13.500,00 zł o godz.�10.00

uWA�GA:�miesz�ka�nie�moż�na�oglą�dać 6.06.2011�r.�od 8.00�do 10.00
po uzgod�nie�niu�tel.�(32) 456-47-10

Ry�duł�to�wy, o pow.�użyt�ko�wej�45,87�m2 II pię�tro�
ul.�Krzyż�ko�wic�ka 20/32 (2�po�ko�je�z kuch�nią)

wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa�lo�ka�lu�
–�64.800,00 zł
wy�so�kość�wa�dium
–�9.800,00 zł o godz. 11.00

uWA�GA:�miesz�ka�nie�moż�na�oglą�dać 6.06.2011�r.�od 8.00�do 10.00
po uzgod�nie�niu�tel.�(32) 457-84-76

Ry�duł�to�wy, o pow.�użyt�ko�wej�45,83�m2 IV pię�tro�
ul.�Krzyż�ko�wic�ka 22/20 (2�po�ko�je�z kuch�nią)

wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa�lo�ka�lu�
–�65.800,00 zł
wy�so�kość�wa�dium
–�9.900,00 zł o godz. 12.00

uWA�GA:�miesz�ka�nie�moż�na�oglą�dać 6.06.2011�r.�od 8.00�do 10.00
po uzgod�nie�niu�tel.�(32) 457-84-76

Ry�duł�to�wy, o�pow.�użyt�ko�wej�29,67�m2 III pię�tro�
ul.�Sta�ni�sła�wa�Li�go�nia 6/31 (1�po�kój�z kuch�nią)

wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa�lo�ka�lu�
–�52.400,00 zł
wy�so�koś�wa�dium
–�7.900,00 zł o godz. 13.00

uWA�GA:�miesz�ka�nie�moż�na�oglą�dać 6.06.2011�r.�od 8.00�do 10.00
po uzgod�nie�niu�tel.�(32) 457-84-76
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Dzię ki pra co wi to ści i po my sło wo ści na szych miesz kań ców

Z wio sną roz kwi ta ją ogro dy

Na�resz�cie�ma�my�wio�snę,�któ�ra�za�-
wsze�bu�dzi�no�we�na�dzie�je�i po�-
wo�li�mo�że�my� za�po�mi�nać� o zi�-

mie,�któ�ra�tak�da�ła�się�nam�w tym�ro�ku
we�zna�ki.�Co�raz�cie�plej�na dwo�rze�i obok
słoń�ca�mo�że�my�się�rów�nież�na�pa�wać�roz�-
kwi�ta�ją�cą�przy�ro�dą�mie�nią�cą�się�ty�sią�ca�-
mi�barw.�Aż�chce�się�żyć.�
Wio�sna�sa�ma�w so�bie�jest�uro�cza,�ale

na�sze�osie�dla�wy�ład�nia�ły�tak�że�dla�te�go,
że�wie�lu�miesz�kań�ców�dzię�ki� pra�co�wi�-
to�ści� i po�my�sło�wo�ści� upięk�sza� oto�cze�-
nie�do�mów,�w któ�rych�za�miesz�ku�ją.�To
spo�łecz�ny� trud� – go�dzien� jest� po�dzię�ki
i uzna�nia.�Oto�kil�ka�fo�to�-mi�ga�wek�z osie�-
dli.�Praw�da,�że�jest�pięk�nie!
Dzię�ku�je�my�Wam�–�spo�łecz�ni�-ogrod�-

ni�cy! I jed�no�cze�śnie� in�for�mu�je�my,� że
spół�dziel�nia� po�ma�ga�wszyst�kim� tym,
któ�rzy�chcą�upięk�szać�na�sze�osie�dla.�Je�-
śli� je�ste�ście� za�in�te�re�so�wa�ni� pro�si�my
o kon�takt.
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kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:
Po�zio�mo: 1.�ki�wi. 6.�oko�li�ca�gło�wy. 9.

okręg. 10.�,,po�karm�dla�sil�ni�ka”. 11.�ma�łe
oko. 12.�kor�sarz. 15.�wy�ty�czo�ny�trakt. 18.
Na�sze� Mia�sto. 21.� uskrzy�dlo�ny� na�gu�-
sek. 22.�za�my�ka�ją�usta. 23.�gro�ma�da�zwie�-
rząt� do�mo�wych. 24.� fo�ka� ob�rącz�ko�wa�-
na. 25.�bia�ła�sza�ta�li�tur�gicz�na. 28.�ark�tycz�ny
ssak� mor�ski. 32.� ga�tu�nek� be�ka�sa. 34.
nad par�te�rem. 35.� ko�cha�nek. 36.� gę�sta
mgła. 37.� na�czy�nie� do go�to�wa�nia� po�-
traw. 40.�stan�pod�nie�ce�nia,�nie�po�ko�ju. 43.
jest� okrą�gła. 46.� nie�do�bór. 47.� swo�bod�-
na roz�mo�wa. 48.�du�si�grosz. 49.�jed�na z elek�-
trod. 50.�okrą�głe�na�czy�nie�sto�ło�we.�
Pio�no�wo: 2.� ima�dło. 3.� Na�sza� Spół�-

dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa. 4.� ślad. 5.� ta�ta�-
rak. 6.�za�le�ta�mo�ral�na.�7.�ozdob�ny�krzew
o żół�tych� kwia�tach. 8.� łą�ka�w za�krę�tach
wi�ją�cej�się�rze�ki. 13.�spra�wy�fi�nan�so�we. 14.
so�le�lub�es�try�kwa�su�azo�to�we�go�roz�pusz�-

czal�ne�w wo�dzie. 15.� przy�rząd�ma�te�ma�-
tycz�ny. 16.� wrza�wa,� tu�mult. 17.� drwi�na,
żart. 19.�tar�go�wi�sko. 20.�drza�zga. 26.�olej
ro�ślin�ny. 27.�szton. 29.�po�pu�lar�ny�mo�tyw
de�ko�ra�cyj�ny. 30.� bu�dow�la� bez� ścian. 31.
by�li�na wod�na z grzy�bie�nio�wa�tych. 32.�ba�-
zie�na ga�łąz�ce�wierz�by. 33.�w drzwiach. 37.
do wy�cie�ra�nia� ołów�ka. 38.� ko�li�sty� plac
z uli�ca�mi. 39.� okres� cza�su. 41.� prze�ciw�-
nik. 42.�punkt�prze�ciw�le�gły�ze�ni�to�wi. 44.
na dziu�rze. 45.�od�mia�na chal�ce�do�nu.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-

nych�od 1�do 14�da�dzą�roz�wią�za�nie,�któ�-
re� pro�si�my� nad�sy�łać� z do�pi�skiem� ,,roz�-
wią�za�nie�krzy�żów�ki”�na ad�res�Spół�dziel�ni
do dnia 30.06.2011�r.�

na�gro�dy� książ�ko�we� za roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki�z po�przed�nie�go�nu�me�ru�otrzy�-
mu�ją:�da�nu�ta� Sma�gac�ka,� li�dia� Paw�-
len�ka,�Ma�rian�naWie�szo�łek.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

aD Re SY
Te Le FO nY

WaŻ ne
in FOR Ma cJe

ZA�RZąd�SPół�dZIel�nI
MIeSZ�kA�nIO�WeJ�„ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

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

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

piąt�ki 7:00�do 14:00.
Te�le�fo�ny�cen�tra�la�–�(32) 455 66 86;

(032) 455 67 56;
dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:

(32) 456 39 05;
dział�tech�nicz�ny:�(32)�–�456 39 04;

dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�(32) 455 38 72;
Li�cen�cjo�no�wa�ne

Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:
(32) 455 24 04.

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

■Ad�MI�nI�StRA�cJe�OSIe�dlO�We:
cen�tRuM: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.
Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;�godz.�pra�cy:�od po�nie�dział�-
ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

XXX�-le�cia,�PIA�StóW i dą�BRóW�kI:
44-286� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� Os. XXX�-le�-
cia 62c,�tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,
godz.� pra�cy;� od po�nie�dział�ku� do piąt�ku
od 7:00�do 15:00;

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

PSZóW: 44-370� Pszów,� ul.� Tyt�ki 9,� tel.
(32) 729 10 40� czyn�na:� wtor�ki� i piąt�ki
od 11:00�do 13:00;

RA�dlIn: 44� –� 310�Ra�dlin,� ul.�Kor�fan�te�-
go 18,� tel.� (32) 455 83 27,�czyn�na:�po�nie�-
dział�ki�i czwart�ki�od 11:00�do 13:00.

■ AWA�RIe po go�dzi�nach� pra�cy� służb� Spół�-
dziel�ni�pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne:Ad�mi�ni�stra�cja�Cen�-
trum��–�(0) 607 041 129,

– Ad�mi�ni�stra�cja XXX�-le�cia,�Pia�stów�i dą�-
brów�ki –�(0) 601 857 402,

– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy–�(0) 605365674,
– elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla�wszyst�kich
ad�mi�ni�stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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Ma�my�wio�snę� i pla�ce� za�baw� co�raz
czę�ściej� od�wie�dza�ne� są� przed na�-
szych�mi�lu�siń�skich.� Ni�ko�mu� nie

trze�ba�tłu�ma�czyć�jak�waż�ny�jest�do�bry�stan
urzą�dzeń�słu�żą�cych�za�ba�wie�dzie�ci.�Ta�spra�-
wa�trak�to�wa�na�jest�w na�szej�Spół�dziel�ni�bar�-
dzo�po�waż�nie�i do�kła�da�my�wszel�kich�sta�rań,
by�za�pew�nić�bez�pie�czeń�stwo�naj�młod�szym.
Place� zabaw� administrowane� przez

Spółdzielnię�jak�i�inne�miejskie�instytucje�w
Wodzisławiu� Śląskim� zostały� poddane
przeglądom�w�dniach�11�do 15�kwiet�nia�br.
podczas�ak�cji�„Bez�piecz�ny�plac�za�baw.�Ogó�-
łem�straż�miej�ska� skon�tro�lo�wa�ła 55�obiek�-
tów�zlo�ka�li�zo�wa�nych�na te�re�nie�mia�sta.�W 34
przy�pad�kach� stwier�dzo�no� róż�ne�go� ro�dza�ju
nie�pra�wi�dło�wo�ści.� Przede�wszyst�kim� brak
by�ło� świe�że�go� pia�sku� (28� przy�pad�ków),
znisz�czo�ne�ele�men�ty�huś�ta�wek�wy�kry�to�w 11
miej�scach,� znisz�czo�ne� ele�men�ty� zjeż�dżal�-
ni�–�2�przy�pad�ki,�brak�re�gu�la�mi�nów�pla�ców
za�baw�–�12�obiek�tów,�uszko�dzo�ne�ele�men�ty
pia�skow�ni�cy�–�2�obiek�ty,�brak�ko�szy�na śmie�-
ci 2�pla�ce.�Ad�mi�ni�stra�to�rzy�obiek�tów� te�raz
bę�dą�szyb�ko�mu�sie�li�wziąć�się�do pra�cy�i nie�-
zwłocz�nie�usu�nąć�stwier�dzo�ne�nie�pra�wi�dło�-
wo�ści,�ale�trze�ba�z na�ci�skiem�pod�kre�ślić,�że
ża�den� z za�kwe�stio�no�wa�nych� obiek�tów� nie
na�le�żał� do na�szej� Spół�dziel�ni,� u nas� nie
stwier�dzo�no�żad�nych�nie�pra�wi�dło�wo�ści.
Oczy�wi�ście�ten�po�zy�tyw�ny�wy�nik�kon�tro�li

na na�szym� te�re�nie� nie�mo�że� zwal�niać� nas
przed czuj�no�ścią.�Nie�ste�ty,�jak�uczą�do�świad�-
cze�nia� lat� po�przed�nich,� na�sza� pra�ca�mo�że
w każ�dej� chwi�li� pójść�na mar�ne�za spra�wą
wan�da�li,�tych�„du�żych�bez�myśl�nych�dzie�ci”,
któ�re�na pla�cach�za�baw�gro�ma�dzą�się�zwy�-
kle�póź�ny�mi�wie�czo�ra�mi�i też�się�„ba�wią”...
Efekt?� Ran�kiem� wi�dać� po�ła�ma�ne� ko�ni�ki,
urwa�ne�huś�taw�ki...�Ja�koś�nikt�(z si�łą�rze�czy
star�szych� już�nie�co�wie�kiem� ro�dzi�ców)�nic
ni�gdy�nie�sły�szał�i nie�wi�dział...�W cią�gu�dnia
na�to�miast� nie�któ�re� z tych� już�w si�le�wie�ku
osób�są�„po�ra�ża�ne�ha�ła�sem”�(cy�tat�ze�skar�gi
miesz�kań�ca)� na�stęp�ne�go� po�ko�le�nia� dzie�ci
w wie�ku� przed�szkol�nym,� ja�kie� ba�rasz�ku�ją
na pla�cu,�dla�te�go�żą�da�ją�„prze�nie�sie�nia�pla�-
cu�za�baw�w in�ne�miej�sce”.�Ot,�sa�mo�ży�cie...�
W za�so�bach�na�szej�Spół�dziel�ni� jest� pra�-

wie 40�pla�ców�za�baw.�
Znacz�nym� na�kła�dem� sił� (tak�że� spo�łecz�-

nych)�i środ�ków�są�one�wy�po�sa�żo�ne�w róż�-
ne�go� ro�dza�ju� urzą�dze�nia� za�ba�wo�we,� aby
umilić� czas� przebywania� dzieciom� na
wolnym�powietrzu.�Mu�si�my�o nie�wszy�scy
dbać,�chro�nić� je�przed wan�da�la�mi,�nie�do�-
pusz�czać�do de�wa�sta�cji�i nie�cho�dzi�tu�prze�-
cież� tyl�ko� pie�nią�dze,� choć� i ta� spra�wa� nie
jest�bez�zna�cze�nia,�ale�o bez�pie�czeń�stwo�na�-
szych�dzie�ci,�dla�któ�rych�znisz�czo�ne�urzą�-
dze�nia�mo�gą�stać�się�śmier�tel�nym�za�gro�że�-
niem.�Nadmieńmy� jeszcze,� iż�w� tym� roku
przystąpimy�do�wykonania�ogrodzeń�placów
zabaw.�Ogrodzenia�mają�zabezpieczyć�place
przed� zwierzętami,� które� najczęściej
załatwiają�tam�swoje�potrzeby�fizjologiczne.

Bez nie pra wi dło wo ści na te re nie na szej spół dziel ni

bezpieczne place zabaw

Kon tro le stra ży miej skiej nie wy ka za ły nie pra wi dło wo ści na pla cach za baw na le żą cych do na szej
Spół dziel ni


