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zamierzeniana 2011rok.A towszystko dzięk i wcześ niej zorg an iz ow an ym
zebraniom na każdym osiedlu – pisze
w:Wieściach „z pierwszej ręki” prezesZarząduSM„ROW”JanGrabowiecki
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Przeczytaj–zobacz
Akcjawymianywodomierzyjestw zasobach naszej Spółdzielni konsekwentnieprowadzona.Przechodzimyjakwiadomo z bezpośredniego – wizualnego
odczytywaniailościzużytejwodyna odczytyradiowe.
Mierzeniewodyprzezradio
czytajna str. 12

Mamywiosnęi placezabawcorazczęściejodwiedzanesąprzed naszychmilusińskich. Nikomu nie trzeba tłumaczyć
jakważnyjestdobrystanurządzeńsłużących zabawie dzieci. Ta sprawa traktowanajestw naszejSpółdzielnibardzo
poważniei dokładamywszelkichstarań,
by zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym.
Bezpieczneplacezabaw
czytajna str. 16

Bieżącenaprawyi remontyinstalacjito
kosztponad 51tys.zł

Co zostanie zrobione w tym roku

Remonty 2011
Realizacjaplanówremontowychprzygotowanychprzezadministracjęosiedlii RadyOsiedlowew ubiegłymrokuprzebiegaław sposóbprzyjętyw planachi ichzakres
został zrealizowany w całości. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoliłona realizacjęw ubiegłymrokudodatkowychzadań.Informacjao o wykonaniuzadańremontowychzostałaprzekazanamieszkańcomna zebraniachjakieogbyłysięmiędzy 10styczniaa 10lutegobr.Zgłoszonewnioskina tychspotkaniachsą
realizowanew tymroku.
Czegowięcmożemyspodziewaćsięw zakresieremontóww 2011roku.
Zacznijmyod
AdMInIStRAcJIcentRuM
Tutajnajwiększenakłady–410tys–pochłonąrobotyinstalacyjnewodnokanalizacyjne.Wymianakanalizacjisanitarnejwraz
z likwidacją kratek ściekowych przeprowadzonazostaniew budynkachprzy Placu
Zwycięstwa 2i 4orazprzy ul.PCK 22-24
i 26-28. Przy ul 26 Marca 168 wykonane
zostanąpionynawodnione.Na osiedluprzeprowadzonebędątakżeremontyw stacjach
wymiennikówpolegającena wymianiezaworów,siłownikówi pomp.
Malowanie wraz z wymianą stolarki
okiennej na klatkach schodowych, w suszarni i pralni będzie przeprowadzone
w budynkach przy ul. Waryńskiego 24, 14-16i ul.Wyszyńskiego25-29,będzie
to kosztować 160 tys. zł.W tych budynkach i w domu przy ul. Radlińskiej 5-7
dodatkowozostanieprzeprowadzonawymianadrzwiwejściowychdo klatekschodowych – koszt 24 tys. zł. W budynku
przy ul.Wyszyńskiego22-28kosztemponad 31tys.złwyremontowanezostaną 24
balkony.
Malowanieklatek,bezwymianystolarki, będ zie prow ad zon e w bud ynk ach
przy ul.Radlińskiej 5-7i 9-11,ul.Pokoju 1-3-5orazul. 26Marca 156–kosztponad 200tys.
Rozbiórkastarychchodnikówi wykonanie nowych na ul. 26 Marca od 130-138
do studnikosztowaćbędzie 19tys. 30tys
zł przeznaczonych zostanie na dofinansowaniewymianystolarkiokiennejw mieszkaniach, 20tys.na naprawędachów.Kosztem 35 tys. zł zostanie też przygotowana
dokumentacja przebudowy wejść do budynków.
Bieżące naprawy i remonty instalacji
wodno- kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznychwykonywaneprzezwłasnesłużbykonserwacyjnetokoszt 260tys.zł.
AdMInIStRAcJA XXX-lecIA
OS. XXX-lecIA
Na tymosiedludużenakładyskierowane
sąna robotydekarskie
Wymianapokryciadachowegona papę
termozgrzewalną, wymiana obróbek bla2

charskich oraz odgromów w budynkach
nr 50-53 kosztować będzie 110 tys. Wymian a świet lik ów dac how ych w tych
samych budynkach – 30 tys. zł. Konserwacjadachówi usuwanieprzecieków 85
tys.zł.
Remontkorytarzywrazz wymianądrzwi
do komóreki ułożenienowejposadzkiz robot am i tow ar zys ząc ym i w bud ynk ach
nr 131–135tokoszt 150tys..
Malowanieklatekschodowychw budynku 131–ponad 135tys.zł.
Docieplenie ścian balkonowych budynkunr 127–ponad 129tys.zł.
110tys.złprzeznaczonychzostaniena dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach.
Bieżącenaprawyi remontyinstalacjito
koszt 250tys.zł.
AdMInIStRAcJA XXX-lecIA
OS.PIAStóW
Największainwestycjana tymosiedluto
ociepleniekosztem 531tysbudynkunr 12
Wymiana pokrycia dachowego na papę
termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskichorazodgromówbudnr 7A-E pochłonie 121tys.zł
Usuwanie przyczyn przecieków z dachów–20tys.
50tys.złprzeznaczonychzostaniena dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach
Bieżącenaprawyi remontyinstalacjito
kosztponad 348tys.zł.
AdMInIStRAcJA XXX-lecIA
OS.dąBRóWkI
Na tymosiedluprzeprowadzanebędądużerobotydekarskie.Malowaniepołacidachowychwrazz wymianąrynieni rurspustowychw budynkunr 2kosztowaćbędzie 55
tys.Natomiastusuwanieprzyczynprzeciekówz dachów–25tys.
Malowanieklatekschodowych(budynki nr 3, 10, 15, 16, 24, 26) to koszt 108
tys.Wymienianebędąrównieżdrzwiwejściowe (budynki nr 3, 15, 16, 24) za sumę 36tys.
Na wymianępopękanychwitrolitówprzeznaczono 10tys.
30tyśzłprzeznaczonychzostaniena dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach
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AdMInIStRAcJARydułtOWy
MIAStORydułtOWy
Na robotydekarskieprzeznaczono 26tys.
Wymianadrzwiwejściowychdo budynkówtokosztponad 50tys.
Rob ot y bruk ars kie lik wid ac ja szkód
górn ic zych chodn ik ul. Ofiar Terr or u
97-28tys.
Termomodernizacjabudynkówpolegającana ocieplenieścianywejściowejul.Ligonia 6tokoszt 60tys.
Natomiast 40tysbędziekosztowaćopracowaniedokumentacjitechnicznej.termomodernizacji budynku przy ul. Krzyżkowickiej 20
Remonty stacji wymienników ciepła
20tys.
26tyszłprzeznaczonychzostaniena dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach
170tys.złprzeznaczonona bieżącenaprawyi remontyinstalacjiwod-kan,gazowych, elektrycznych wykonywane przez
własnesłużbykonserwacyjne
AdMInIStRAcJARydułtOWy
MIAStORAdlIn
Na robotydekarskieprzeznaczono 35tys.
Dużenakłady– 16tys.zł–przeznaczone
zostaną na malowanie klatek schodowych
i korytarzy piwnicznych ul. Rymera 8, (1
klatka),i ul.Sienkiewicza26-30,(3klatki).
Remont komórek lokatorskich przy ul.
Sienkiewicza26-30dokonanyzostaniekosztem 135tys.zł.
Remontystacjiwymiennikówciepła–10
tys.zł.
15tys.złprzeznaczonychzostaniena dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach
Ponad 70tys.złprzeznaczonona bieżące
naprawyi remontyinstalacjiwod-kan,gazowych,elektrycznychwykonywaneprzez
własnesłużbykonserwacyjne
AdMInIStRAcJARydułtOWy
MIAStOPSZóW
Największym przedsięwzięciem będzie
tutaj ocieplenie ściany wejściowej w budynkuna os.Tytki 2–koszt 176tys.zł.
Usuwanieprzyczynprzeciekówz dachów
będzieprowadzonekosztem 15tys.zł
Bieżącenaprawyi remontyinstalacji–72
tys.
Planremontówdźwigówna 2011rok zakładawyremontowanie2dźwigówosobowych w budynku przy ul. 26 Marca 170
Koszt remontu 1 dźwigu to prawie 158
tys.zł.
Również przy ul. Przemysłowej 5 i ul.
Przemysłowej 6 zostaną wyremontowane
dźwigi meblowe. Koszt remontu jednego
takiegodźwiguto 150tys.zł
Czerwiec 2011 r.

Prezes Zarządu SM „ROW”
Jan GRabOWiecki

Wieści z „pierwszej ręki”

Patrzymy w przyszłość
Na tegorocznymWalnymZgromadzeniu
Członków przy omawianiu sprawozdania
Zarząduza rok 2010przedstawiliśmyczłonkomspółdzielninaszezamierzeniana 2011
rok.A towszystkodziękiwcześniejzorganizowanymzebraniomna każdymosiedlu.
Konsultacje z mieszkańcami pozwoliły
przygotowaćinformacjęo naszychwspólnychplanachw nadchodzącychmiesiącach,
roku,po tobymieszkańcydowiedzielisię
coi jakzamierzamyzrobićw najbliższym
czasie.
Priorytetem w naszych planach jest nieodmienniekontynuowaniedziałańna rzecz
usprawnieniaobsługimieszkańców.Wychodząc z tego założenia jednym z głównych
zamierzeń, które finalizowane jest w tej
chwili (gdy ukazuje się nasza gazeta) jest
zaadoptowanie i otwarcie Biura Obsługi
Mieszkańca.Podjąłemtakądecyzjęi po negocjacjachz bankiem,któryzajmowałpomieszczeniana parterze,uzyskaliśmyzgodę na zwrot wcześniej zaadaptowanych
pomieszczeńbankowychi dziękitemumogliśmyrozpocząćtąinwestycjęsłużącąogółowi.
W BiurzeObsługiMieszkańcówbędzie
można załatwić sprawy członkowskomieszkaniowe,rozliczeniaz mieszkańcami
w zakresie wszystkich pozycji zawartych
w opłatachczynszowych,w tymwody,centralnegoogrzewaniai innych.Będzietodużeudogodnienieszczególniedlaosóbkupujących i sprzedających mieszkania jak
i naszych seniorów. Będzie tam również
usytuowanakasajaki stanowiskods.rozliczeńwkładów,wydającewszelkiezaświadczenianiezbędnezarównoprzy sprzedaży
mieszkań,darowiznachi założeniachksiąg
wieczystych.Możnaśmiałow tymmomencie stwierdzić, iż udało nam się wprowadzićw życiew ideę„jednegookienka”.Prostafilozofia–robimywszystko,abyułatwić
funkcjonowanie naszym mieszkańcom
w siedzibieSpółdzielni.
Innym niezmiernie ważnym zadaniem,
którebędzierealizowanew najbliższymcza-
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sie,a służącymusprawnieniuobsługimieszkańców,jestkontynuowaniewymianywodomierzy umożliwiających dokonywanie
nieuzależnionychod wejśćdo lokaliodczytówwodomierzytzn.drogąradiową,a tym
samym dokładniejsze i nie absorbujące
mieszkańcówodczytywaniewskazańzużycia wody. (O odczycie radiowym zużycia
wody piszemy też w naszej gazecie
na str. 12)
W tymrokuchcemywymienićwodomierzena osiedlachw Pszowiei dokończyćwymianęna osiedluCentrum.Akcjawymiany
licznikówdajewyraźniepozytywnewyniki
i korzyści mieszkańcom poprzez dokładne
mierzenierzeczywistegostanuzużyciawodyi zmniejszeniaróżnicjakiedo tejporywystępowały,cobudziłozawszewśródmieszkańcówobawycodo sposoburozliczeń.
Realizujemy jednocześnie kilka dużych
wieloletnich programów. Tym najważniejszymjesttermomodernizacjazasobów.Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych
ukończono termomodernizację budynków
mieszkalnych na terenie miasta Radlin,
Pszów za wyjątkiem elewacji wejściowej
do budynkuprzy ul.Tytki 2,którarealizowana będzie w miesiącu czerwcu 2011 r.
Natomiastna tereniemiastaRydułtowyproces termomodernizacyjny zostanie w najbliższym czasie ukończony. Pozostały
do realizacjitrzybudynkiprzy ul.Krzyżkowickiej,dlaktórychopracowywana jestdokumentacja techniczna, która zawiera modernizację,a właściwiewymianęcałejsieci
ciepłowniczej na terenie osiedla z uwagi
na stantechniczny.Po otrzymaniupozwoleniana budowę,którejestniezbędnew tym
przypadku zostanie sporządzony wniosek
o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych,którew sposóbznaczącyobniżą koszty tego przedsięwzięcia. Chcemy
zmieniać nasze budynki i osiedla jak najszybciej. Jednakże sprawy dotyczą finansówzarównospółdzielnijaki mieszkańców,
dlategow tejsprawiegwarantuję,żeostateczne decyzje zostaną podjęte wspólnie
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z mieszkańcami,gdyżnienaszezadowolenie,alezadowolenienaszychmieszkańców
jestnajważniejsze.
Bliskości mieszkańców zapewniają też
Administracjeznajdującesięw poszczególnychosiedlachi miastach.Totamnastępuje
bezpośrednikontaktzespołecznościąlokalną. Zarząd nadzoruje pracęAdministracji,
jaki innychpodległychkomórekorganizacyjnych,aleprzedewszystkimZarządpodejmuje decyzje strategiczne. Dzięki zdecentralizowanemu systemowi zarządzania,
a mianowiciedziałającymRadomOsiedlowym, których działalności nie zaprzestaliśmy,dlategowiększośćdecyzjizapadabezpośredniona osiedlach,boczłonkamiRad
Osiedlowych są przecież mieszkańcy tych
osiedli i to oni najlepiej wiedzą co i jak
na osiedlunależyrealizować.
Borykamy się również z kłopotami,
do których z pewnością zaliczyłbym zaległościczynszowe.Staramysięjewindykowaćpoprzezbezpośrednierozmowy,nawet
w mieszkaniach osób zalegających z płatnościami.Moimzdaniemdzisiejszanowoczesnawindykacjacorazmniejmawspólnego z dochodzeniem długów, a coraz
bardziejjestnastawiona na pomocosobom
zmagającym się z zaległymi płatnościami
rozwiązywaniuichproblemów.Rolęnegocjatora, którą staram się pełnić jest znalezienietakiegorozwiązania,w którymzwycięskie będą obie strony, bo wychodzę
z założenia,żezdecydowana ilośćosóbzadłużonychtoludzierzetelni,którzypopadli
w problemyfinansowez różnychlosowych
przyczynlubwłasnejniefrasobliwości.
Mam świadomość, że jesteśmy pracownikami najemnymi, mającymi pracować
na rzecznaszychmieszkańców,którzymająpełneprawodokładnienasz efektówtej
pracyrozliczać.
Moje drzwi są zawsze otwarte, nie boję
siędyskusji–na argumenty,a swojejpracy
na rzeczczłonkówi mieszkańcówniemuszęsięwstydzić.Dlategostaramsięz roku
na rok rozbudowywać system informacji
i komunikacjiz mieszkańcamidotyczących
bieżącychsprawspółdzielnim.in.,konsultacje, ankiety, strona internetowa i bezpośredniespotkaniatematyczne,którebardzo
sobie cenię, bo one są dla mnie inspiracją
i „kopalniąwiedzy”do podejmowaniadecyzjizgodniez oczekiwaniami.
Uważam,żenajważniejsząsprawądlanaszych mieszkańców jest to, że stosowanie
rozważnychdecyzjistrategicznychzapewnia wysokie bezpieczeństwo finansowe
umożliwiającmieszkańcom„spokojne”zamieszkiwanie na zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej„ROW”.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Dobra kondycja Spółdzielni

Między 11a 15kwietnia 2011r.odbyłysięzgodniez harmonogramemczęściowe
WalneZgromadzeniaczłonkówSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”.toustawowy
i statutowyobowiązekm.in.ocenysprawozdańZarządui Radynadzorczej,głosowaniaw sprawieudzielenia(lubnie)absolutoriumZarządowiza rokprzeszły,zaakceptowaniaplanówna przyszłość.Jużpo razdrugiWalneZgromadzeniaodbyły
sięw trybie 5spotkań.dwieczęściodbyłysięw WodzisławiuŚląskim(11i 13. 04)
w ZespoleSzkółw WodzisławiuŚl.przy ul.Szkolnej 1(liceumOgólnokształcące
nr 1), w Rydułtowach (12. 04) w domu Gościnnym przy ul. Strzelców Bytomskich 8/7,w Pszowieobradowano(14. 04)w MiejskimOśrodkukulturyprzy ul.
traugutta 1,natomiastw Radlinie(15.04)w kawiarni„GórniczaStrzecha”przy ul.
korfantego 42.

miana wodomierzy na części zasobów
Spółdzielni.Z zadowoleniemstwierdzono,żewyraźnemuzmniejszeniuuległa
różnicamiedzywskazaniamiwodomierzy w mieszkaniach, a wodomierzem
głównymw poszczególnychbudynkach.
Radęniepokojąwysokiekosztyogrzewania i dostawy ciepłej wody, jednak
naszwpływna tąpozycjęczynszujest
mocnoograniczony.W wynikuprowa-

P

omimo dostarczenia informacji
wszystkimczłonkomSpółdzielni,
frekwencja na zebraniach – poza pierwszymspotkaniemw WodzisławiuŚl.–niebyławysoka,choćzainteresowanie było znacznie większe niż
w ubiegłymroku,w sumieudziałwzięłow nich 381członków.
lePSZeGOSPOdAROWAnIe
nASZyMWSPólnyMMIenIeM
Wprowadzeniem do obrad Zgromadzenia było sprawozdawcze wystąpienieprzewodniczącegoRadyNadzorczej
SM „ROW” Rys zard a Soc hack ieg o
w którymujętodziałaniaRadyNadzorczej prowadzone na przestrzeni roku
sprawozdawczego.
A mianowiciew 2010rokuRadaNadzorczaodbyła 13posiedzeńplenarnych
poprzedzonych zebraniami Prezydium.
Podjęto 201uchwałregulującychdziałalnośćSpółdzielni.
Plany gospodarcze zostały uchwalone(uchwałanr 73/2010z dnia 25.03.2010
r.)po dogłębnejanaliziepotrzebw zakresie utrzymania nieruchomości oraz
koniecznych do przeprowadzenia remontów. Wzięto pod uwagę nie tylko
potrzeby, ale również możliwości finansoweczłonkówSpółdzielni.Zapewniono środki finansowe na pokrycie
wszystkichzobowiązańspółdzielniwobeckontrahentów,a wynikającychz zawartychumów.Uchwalającplanyw tej
postaci nałożono na Zarząd koniecznośćkontynuowaniadyscyplinyfinansowej i ograniczania kosztów do niezbędnychdladalszegofunkcjonowania
Spółdzielni.
RadaNadzorczazajmowałasięwynikamibadaniasprawozdaniafinansowego przeprowadzonego przez biegłego
rewidentaza 2009rok.Raportbiegłego,
poprzezprezentacjęodpowiednichstandaryzowanychwskaźnikówekonomicznych, pozytywnie ocenia kondycję finansowąSpółdzielni,wskazujena bieżące
4

Na pierwszej części Walnego w Wodzisławiu Śl. frekwencja była bardzo duża.

realizowaniewszelkichnależności.Opiniastwierdza,żedziałalnośćSpółdzielni prowadzona jest prawidłowo, zgodniez obowiązującymiprzepisamiprawa,
brakjestzagrożeńdladziałalnościSpółdzielni, co potwierdzają zawarte w raporciewskaźnikiekonomiczne,a księgi
rachunkowe prowadzone są prawidłowoi rzetelnie.
Radakwartalniebadaławynikiwykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, z uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej
członków.Na podstawiemateriałówźródłowych oraz zestawień ujmowanych
w postacitabelaryczneji opisowejanalizowanowykonanieplanów,zeszczególnymuwzględnieniempozycjimających najw ięks zy wpływ na koszt y
działalnościi poszczególnepozycjeczynszu.Bieżącaanaliza kosztówutrzymaniazasobówSpółdzielnipozwalałana dokonywaniekorektynaliczeńczynszowych
z uwzględnieniemmożliwościfinansowychmieszkańców.Pierwszepozytywneskutkiprzyniosłaprzeprowadzona wyPOD WSPÓLNYM DACHEM

dzonychanalizi kontroliniestwierdzono nieprawidłowości w sporządzonych
przez Zarząd kalkulacjach poszczególnych pozycji czynszu, w tym zaliczek
na pokryciekosztówcentralnegoogrzewaniai ciepłejwody.Prowadzonomonitoringwindykacjinależnościczynszowych.Skalazaległościczynszowychnie
zagraża działalności Spółdzielni, jednakżew znacznymstopniuutrudniadziałalnośći mabezpośredniwpływna zakresprowadzonychpracremontowych.
Podj ęt o 121 uchwał o wyk reś len iu
z członkostwaSpółdzielni,bądźo wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawado lokalu.Każdyz członkówmiał
możliwośćprzedstawieniaRadzieswojejsytuacjii krokówjakiezamierzapodjąćw celuspłatynależności.
Rada zapoznawała się z realizacją
wniosków mieszkańców przez Zarząd
Spółdzielni oraz rozpatrywała wnioski
wnoszonedo Radyprzezczłonków.Rozpatrując je starano się dbać o interes
ogółu mieszkańców. Interesowano się
sprawamimieszkańcówi sposobemich
Czerwiec 2011 r.

załatwianiaprzezZarządi Administracje osiedli. Rada nie stwierdziła skarg
na działalnośćZarządu.
Na wniosekPrezesaZarząduuchwałąnr 67/2010z dnia 18.02.2010r.dokonano zatwierdzenia nowej struktury
organizacyjnejSpółdzielnidostosowującstanzatrudnieniado rzeczywistych
potrzeb kadrowych niezakłócających
obsługę mieszkańców. Po zapoznaniu
sięz analiząrealizowanychzadańna poszczególnychstanowiskachpracyi potrzebkadrowychz tymzwiązanych.Dokonanoprzesunięćpracownikówmiędzy
działami,dostosowanoobsadęadministracjido wielkościpowierzchniobsługiwanych nieruchomości. Ogółem likwidacji uległo 5,5 etatów. Podjęte
decyzjewpisująsięw ciągdziałańmających na celu zmniejszanie kosztów
działalnościSpółdzielniz utrzymaniem
efektywnościdziałania.
Radaw drodzekonkursuofertdokonaławyborubiegłegorewidentado badania sprawozdania finansowego. Wybór niezależnego podmiotu do oceny
prawidłowościi rzetelnościskładanych
sprawozdańfinansowychjestsposobem
na uzyskanie opinii osoby z zewnątrz,
cozapewniapełenobiektywizmw oceniedziałalnościSpółdzielni.Pozwalato
na składanie Walnemu Zgromadzeniu
rzetelnych sprawozdań zawierających
wynikikontrolii ocenęsprawozdańfinansowych.
Rada Nadzorcza mając na uwadze
dobrą kondycję finansową Spółdzieni
podjęłauchwałęw sprawiewyrażenia
zgodyi określeniawarunkówna nabyciedziałkipołożonejna os. XXX-lecia
PRLz przeznaczeniemna celestatutowe.Transakcjazostałapomyślnieprzeprowadzona przezZarządSpółdzielni,
któr em u pow ier zon o wyk on an ie
uchwały.
W rok u 2010 dok on an o zmian y
Regulaminuzasadrozdziałuobowiązkówmiędzyspółdzielnięi użytkownikiemlokali.Dokonanouchwalenianowego regulaminu działalności Rady
Osiedla.
Pow yżs ze spraw ozd an ie obejm uj e
rok 2010.Jednakżeskładającjeniesposób uciec od kilku refleksji podsumowujących okres całej upływającej kadencji – podsumował swe wystąpienie
RyszardSochacki.
– Spółdzielnia jest w bardzo dobrej
kondycji finansowej, co potwierdzają
badania i raporty biegłych rewidentów
z kilkuostatnichlat,
–udałosięprzeprowadzićszereginwestycjiobejmującychmodernizacjęsiecic.o.i termomodemiazacjębudynków
na różnychosiedlach,działalnośćtajest
kontynuowana,
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–pozyskanoznaczneśrodkizewnętrzne wspomagające fundusz remontowy,
–utrzymanow ryzachzaległościczynszowei poprawionowindykacjęnależności,
–mimopodejmowanychdziałań,nie
znalazłynależytegoodzewuwładzcentralnych,próbyzainteresowaniaichnieproporcjonalnymwzrostemtaryfza ciepłow stosunkudo inflacji,czykosztów
węgla,
– nadal występuje dewastacja zasobów,w tymelewacji,
– występuje stały wzrost kosztów
utrzymania niezależny od Spółdzielni,
a mający istotny wpływ na wysokość
czynszu.
Na zakończenie Ryszard Sochacki
w imieniu Rada podziękował za pozytywną współpracę Zarządowi, pracownikomSpółdzielniczłonkomRadOsiedlow ych, a przede wszystk im tym
członkomSpółdzielni,którzynieprzechodziliobojętnieoboksprawSpółdzielni,a którychwnioskii uwagipowodowałypodejmowanieszeregudziałańdla
lepszegogospodarowanianaszymwspólnymmieniem.
MInIMAlIZAcJAWZORStu
kOSZtóWdZIAłAlnOŚcI
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spóldzielni zaprezentował Prezes
JanGrabowieckiprzedstawiającczłonkomSM„ROW”dorocznąinformację
sprawozdawczą o działalności Spółdzielniza 2010roki jejsytuacjęekonomiczną.
Na przestrzeni 2010 roku Spółdzielnia prow ad ził a – częs to kont yn uując–pracezwiązanez realizacjąplanów gos pod arc zo-fin ans ow ych oraz
utrzymaniemwłaściwychrelacjii wskaźnikówekonomicznychw celustabilizacjisytuacjifinansowejSpółdzielni.Prowad zon e był y czynn oś ci związ an e
z dalszymiwyodrębnieniamilokalispółdzielczych na indywidualną własność
członków.Dążonodo uzyskaniakorzystnychdlaSpółdzielnii Spółdzielcówzapisóww nowoopracowanychprzezRadę Miasta planach zagospodarowania
przestrzennegoMiast,w którychSpółdzielniaposiadaswojezasoby.
Dane zawarte w przedłożonej informacjiwskazująna wielkośćwydatków
(kosztów) poniesionych w roku 2010,
a mającychistotnywpływna wysokość
opłatza użytkowaniemieszkań.Przedkładane sprawozdanie finansowe było
badanejakcorokuprzezbiegłegorewidenta,jakjużwspomnianow sprawozdaniuRadyNadzorczej.
Prezes Spółdzielni podkreślił, że dynam ik a wzros tu opłat niez al eżn ych
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od Spółdzielni jest bardzo szybka i nie
odzwierciedla wzrostu w innych dziedzinach gospodarki, jak i poziomu życia.WprowadzoneustawowoprzezPaństwotzw.regulatorywzrostu,do których
zalicza się Urząd Regulacji Energetyki
niespełniaoczekiwańspołecznych,czemuniejednokrotniedawanowyrazw pismachkierowanychdo w/w Urzędui nie
tylko, w tym również do MiędzygminnegoZwiązkuWodociągówi Kanalizacji, Posłów i Ministerstwa Gospodarki.
Tłumaczeniaw odpowiedziachdo Spółdzielni,iżwielkośćtaryfjestwłaściwie
skoncentrowana dlanasi mieszkańców
jest nie do przyjęcia, co w naszych pismach wskazaliśmy w sposób tabelaryczny,a faktiżustawodawcaw ustawie
zakazałwglądudo składnikówwpływającychna wzrosttaryfjaki możliwości
odwołania się od decyzji zatwierdzających taryfy chociażby do Sądu, może
świadczyćo niewłaściwejintencjiustawodawcy.
Wpływorganówspółdzielnina kształtowaniekosztówjestwysoceograniczony, bo właściwie sprowadza się tylko
do 30% opłaty za użytkowanie mieszkania,czyliczęścistawkieksploatacyjneji wielkościfunduszuremontowego,
gdziewnoszonekwotyw stosunkudo potrzebsąniewystarczającez uwagina galopującewzrostykosztówremontówjak
i innych związanych z utrzymaniem
mieszkań.
Koszty niezależne od Spółdzielni,
do których z pewnością zaliczyć można podatki, energię elektryczną, dostawęwodyi odprowadzenieścieków,opłatyz tytułuwywozunieczystościstałych
i tym podobne usługi stanowią około 70%opłatczynszowych.
Przykładowowzrostniektórychpozycjiw opłatachza użytkowaniemieszkania na przestrzeni ostatnich 10 lat wynosił:
–energiacieplna –opłatastaławzrosłao 183%
–energiacieplna opłatazmienna
wzrosłao 107%
–zimna wodai odprowadzenieściekówwzrosłao 114%
–wywóznieczystościstałych
wzrósło 117%
–eksploatacjai utrzymanienieruchomościzmalałoo 11%
Z powyższych danych wynika, że
opłaty niezależne, na które Spółdzielnianiemawpływuwzrosływ sposób
znaczący.Dodajemy,żeod roku 2007
wprowadzonodlaspółdzielnimieszkaniowych podatek dochodowy od osób
prawnych w wysokości 19% co spowodowało zmniejszenie przychodów
dokończenie na str. 6
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Rok
założenia

1924

Dobra kondycja Spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

dokończenie ze str. 5

na gospodarkę zasobami mieszkanowymi.
Te wyż ej wym ien ion e obc iąż en ia
wpłynęły bezpośrednio na wysokość
opłatjakiedziśwnosimy.Sąonezdecydowanie za wysokie i nie akceptowane społecznie. Czy zatem mamy
wpływna niekończącąsięspiralęwzrostukosztówniezależnych?W niewiel-

mimo wzrostu cen produktów i usług
pozostająna poziomieroku 2006i w porównaniudo wnoszonychopłatjakocałościwykazujątendencjęmalejącą.
Istotnywpływna kierunkirozwojui całokształtdziałalnościSpółdzielnimająorganysamorządowe,bezktórychosiągnięte
wynikiw ostatnichlatachbyłybyniemożliwe. To duża grupa osób zaangażowana i poświęcająca swój czas dla dobra
innych.

celestatutowei interesczłonkównaszej
Spółdzielni.
W szczególnościuwzględniajązarówno
obowiązująceprawoi wewnętrzneprzepisySpółdzielni,jakteżokreślonena rok 2011
zadaniawynikającez wnioskówzgłoszonychna zebraniachz mieszkańcami.
Przygotowany na rok 2011 plan gospodarczo-finansowyzakładazatemjako priorytet: utrzymanie eksploatowanych zas ob ów mieszk an iow ych we

Sprawozdawcze wystąpienie przewodniczącego Rady Nadzorczej SM
„ROW” Ryszarda Sochackiego

Prezes Jan Grabowiecki przedstawił członkom SM „ROW” doroczną informację sprawozdawczą o działalności Spółdzielni

Emocjonujący moment głosowania

Komisja wyborcza miała dużo pracy

kiej mierze tak, poprzez zmniejszenie
zuż yc ia tak zwan ych med iów jak
i zwiększeniedbałościo naszemienie
i otoczenie, a szczególnie STOP DEWASTACJOM.
ZestronyZarządupoczynionowszelkiemożliwestaraniaw celuminimalizacjiwzrostukosztówdziałalności,czegoskutkiemsąkosztyeksploatacji,które
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kIeRunkIdZIAłAnIA
SPółdZIelnI
nAROk 2011
Proponowane na rok 2011 kierunki
działania Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” odzwierciedlają wytyczne organów samorządowych uwzględniające, zgodnie z przedmiotem działania,
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właściwymstanietechnicznymprzy jednoczesnympodnoszeniukomfortui bezpieczeństwazamieszkiwania.
Z główn ych zad ań kier unk ow ych
w aspekciepoprawywarunkówzamieszkiwaniaw zasobachSpółdzielninależy
wskazaćna:
– kontynuowanie działań na rzecz
usprawn ien ia obs ług i mieszk ańc ów,
Czerwiec 2011 r.

Odszedł nestor Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

w szczególności umożliwiających prowadzenie nie uzależnionychod wejśćdo lokaliodczytówwodomierzytzn.drogą
radiową,a tymsamymdokładniejszei nieabsorbującemieszkańcówodczytywaniewskazańzużyciawody,
–zaadaptowaniepomieszczeńw celuutworzeniabiuraobsługi mieszkańców w celu możliwości dokonywania opłat
i załatwieniawszystkichbieżącychspraww jednymmiejscu,
–kontynuowaniezadańmającychna celudalsząracjonalizacjękosztówdziałaniaSpółdzielni–w tymtworzeniewarunkówdo zmniejszeniazużyciamediów,zwłaszczaenergii
cieplnej,składowaniai wywozunieczystości,itp.,
– utrzymanie bezpiecznego dla gospodarki Spółdzielni
wskaźnikapłynnościfinansowej,
–intensyfikowaniewindykacjinależnościSpółdzielnii zabieganieo zwiększenieskutecznościrealizacjiwobecdłużnikówwyrokóweksmisyjnychorazpropagowaniewśródmieszkańcówwiedzydotyczącychprzepisówo możliwościuzyskania
pomocyw zakresiekosztówutrzymaniamieszkańprzezniezamożnerodziny,
– poszukiwanie poza spółdzielczych środków finansowych,w tymśrodkówpomocowychz NarodowegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej,WojewódzkiegoFunduszuOchronyŚrodowiskai GospodarkiWodnej
i innych,
– utrzymanie dobrego wizerunku Spółdzielni jako przedsiębiorstwai zarządcynieruchomości,
–budowanowychmieszkańdo wyodrębnieniabądźsprzedaży;w tymkomercyjnejorazwypracowaniezgodnychz bieżącymizmianamiustawowyminiezbędnychprocedurpostępowaniadlaichzagospodarowania,
– przegląd i weryfikacja rejestru członków oczekujących
dlaaktualizacjistanubazyczłonkowskiej,
– kontynuację zadań remontowych w oparciu o kryteria
ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązujących zapisów
ustawowychi decyzjimieszkańcówcodo formkorzystania
ześrodków.
KierunkidziałaniaSpółdzielnina rok 2011zostałyopracowanena bazieaktualnychuwarunkowańprawnychorazgospodarczo-finansowych.
WalneZgromadzeniezatwierdziłosprawozdaniez działalnościRaduNadzorczejw 2010r.,sprawozdanieroczneZarządu
Spółdzielniza 2010r.i sprawozdaniefinansoweza 2010rok.
WalneZgromadzenieudzieliłoabsolutoriumza 2010rok
PrezesowiZarząduJanowiGrabowieckiemu,zastępcyprezesa Władysławowi Maryjce, zastępczyni prezesa Iwonie
Kołeczko.
WalneZgromadzeniedokonałowyboruRadyNadzorczej.
W składRadyweszli:
•z okręgumandatowegoDąbrówkios.Piastówi XXX-lecia PRL: Bugajski Jan, Kominek Piotr, Pleszenski Ryszard,
WalasKrystyna,SochackiRyszard,RadomskiMarek,Okoń
Henryk,
• z okręgu mandatowego Centrum: Bańczyk Łucjan, ProkopKornelia,MaisonKrzysztof,ZielińskiMałgorzata
•z okręgumandatowegoPszówBaduraBogusław
•z okręgumandatowegoRydułtowyBudzyńskiJani JankowskiJerzy
•z okręgumandatowegoRadlinBiałeckaMarianna
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został w całości
zrealizowany. Członkowie Spółdzielni przyjęli wszystkie
uchwałyporządkiemobraddo realizacji.
Czerwiec 2011 r.

Pamięci
Stanisława Rzący

13marca 2011w wieku 86latzmarłStanisławRząca.
Pan Stanisław był rówieśnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej„ROW”urodziłsiębowiemw 1924roku.Mając 34lata
znalazł się gronie tych, którzy postanowili szukać sposobu
na powszechnybrakmieszkań. M.in.dziękijegozaangażowaniuw 1958rokuw Wodzisławiuprzy ulRadlińskiejzaczęłypowstawaćdomy,którew dalszymciągusłużąmieszkańcomspółdzielni.
Dwalatatemu,z okazji 85leciaSM„ROW”wspominał:
– Ponieważ mieszkania byty bardzo potrzebne, więc prawie natychmiast rozpoczęliśmy budowę dwu domów. Pamiętam doskonale, że w budowie uczestniczyli licznie sami członkowie Spółdzielni wykonując różne prace. Ja oczywiście
również. Wynoszenie tych domów trwało chyba z trzy lata.
Nie szło nam to łatwo. Przed budową wystaraliśmy się o teren, co było wielkim problemem, ale uporaliśmy się z tym.
Potem trzeba było załatwić z bankami finansowanie. Nie
wszyscy w tych instytucjach wiedzieli co to takiego spółdzielczość, że posiada dziesięciolecia doświadczeń i liczący
się dorobek. Chętnych na mieszkania było wielu, więc zapisywali się do Spółdzielni, wpłacali wpisowe i wnosili wkłady
udziałów.
Pierwszemieszkaniaprzy ul.Radlińskiejoddanodo użytkuw 1961roku,potemukończonodomyprzy ul.Szkolnej.
Mieszkania miały piece kaflowe, o centralnym ogrzewaniu
wtedyniktnawetnieśnił.Alei taktobyłluksus.
– Ziszczało się największe marzenie życia –wspominałPan
Stanisław – mieć swoje mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią,
ponad 50 metrów. To był wielki skarb dla młodej rodziny
z dwójką dzieci. Po dzień dzisiejszy dobrze wspominam bardzo kompetentnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Zajmowałem się wtedy, na miarę swych możliwości, księgowością Spółdzielni. Ten wysiłek był społecznym działaniem.
Każdy dawał z siebie tyle wiedzy, umiejętności i sił – ile tylko
mógł. Tamta działalność była dopiero wstępem do późniejszego rozwoju już bardzo profesjonalnej spółdzielczości mieszkaniowej, dzięki której rozbudował się Wodzisław Śląski i pobliskie miejscowości. Dziesiątki tysięcy ludzi zwerbowanych
do górnictwa dostawało spółdzielcze mieszkania. Bez tego
nie rozwinąłby się przemysł, nie rozwinęła by się Polska. Ten
wielki wysiłek spółdzielców” trzeba docenić.
StanisławRząca,któryswymzaangażowaniem,pasjąi bezinteresownością uczestniczył w tworzeniu naszej wspólnej
spółdzielczejhistorii,pozostaniena zawszew naszejpamięci!
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

Pana Antoniego sposoby na rzeczywistość

Fraszki do grilla i zadumy
skich i czeskich Beskidach, a nawet wyprawiłsięjużz przyjaciółmiz kołaPTTK
w Radlinie w ukraińską, tak nam cenną
CzarnohoręgdziezdobyłHowerlęi Popa
Iwana,szczytytakbliskienaszejturystycznejduszy.
Karpackie wędrówki nie przeszkadzały,
a wręcz pomagały mu pisać. Pisze praktycznieo wszystkim.Naweto górnictwie,
którejużdawnozostawiłza sobą,a które,
jak widocznie uważa, też jest warte kilku
strof.Przedewszystkimjestjednakbystrym
i krytycznym obserwatorem i prześmiewczymkomentatoremotaczającejnasi jakże
przecieżdenerwującejwszystkich,rzeczywistości.
W utworze„Wypijmyza błędy…”napisanymzaledwiekilkadnitemupod melodię znanego przeboju, rozprawia się nasz
sąsiad z klasą polityczną, do której sami
mamytylezarzutówi pretensji:
Wypijmyza błędy
naszychpolityków
Gdyżsązadufani
Przezpryzmat„wyników”
niewieleichwzrusza
Społeczeństważycie
Bylebysamemu
taplaćsię„wkorycie”
dlategozbytczęsto
Żyjąiluzjami
Obysięzałapać
Wwyborczejkampanii?!
Wypijmydziśzabłędypolityków
niekażdywyborcaonichwie
Potrafiąsięświetniekamuflować
Zróżnorodnąprzeszłościąwtle
Świetniepotrafiąsiękamuflować
Zkorupcyjnąprzeszłościąwtle!

Pan Antoni tworzy nową satyrę. Komu się teraz dostanie?

Gdy gdzieś na szlakach lub szczytach
Beskidów,albow innychpięknychokolicach naszego lub sąsiednich krajów, natkniemysięna grupęwielceoryginalnych,
wesołychturystówwędrującychlubgrillujących,a dodatkowokomentującychwszelkieaspektyotaczającejnasrzeczywistości
ciekawymi,satyrycznymiprzyśpiewkami,
możemy,byćpewni,żewśródtejwesołej
braciznajdziemypanaAntoniegoMarcińcaz WodzisławiaŚląskiego.
To pan Antoni, nasz sąsiad z osiedla XXX-leciaw WodzisławiuŚl.,od kilku
lat para się niełatwą sztuką rymowania
na własny użytek i na pociechę otaczającychgoznajomychi przyjaciół.–Od przyjaciół zresztą zaczęła się moja przygoda
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z satyrą – opowiada panAntoni. Przed 9
latypowstałutwórdotykającytejtakistotnejdziedzinyludzkichstosunkówjakprzyjaźń,któraw tych,a zapewnei w innych,
czasachnarażonajestna koniunkturalizm,
a czasaminawetzależnajestod stanumajątkowego„przyjaciół”.
I takod fraszkio zawiedzionejprzyjaźnitosięzaczęło.Później,po 20latachpracy w górnictwie, pan Antoni przeszedł
na emeryturę i zapewne zaczął się zastanawiać co zrobić z wolnym czasem. Pomysłówniebrakowało.PanAntoniuczestniczy dziś w zajęciach wodzisławskiego
UniwersytetuTrzeciegoWieku,graw brydża,a przedewszystkim,jeślipogodapozwala,ruszana górskiewędrówkipo polPOD WSPÓLNYM DACHEM

Wypijmyzabłędy
Posłów,senatorów
nierazpełniąrolę
klakierskiegodworu!
częstosięzajmują
Własnymisprawami
Izapominają
Pocosąwybrani?!
Główniezabiegają
Oswójwizerunek
Problemywyborców
tonieichfrasunek
Wypijmyzabłędyparlamentarzystów
dziświększośćwyborcówjązna
Zbytczęstogrzesząniekompetencją
Wykłucającsięprzytymjaktrza!
Czerwiec 2011 r.

korupcjakwitnienakażdymkroku
tychnieprzekupnychjestcorazmniej
Zatrefnąforsąstojądziałacze
Próbujeszwalczyćwyśmiejącię.

Warto zainwestować w Pana Antoniego i jego twórczość

Wypijmyzabłędy
Ministrów,Premierów
Wyręczaichwpracy
drużynaklakierów!
Wnagrodęprzyznają
Im„bajońskie”premie
Byniesprowadzali
Swychszefównaziemię?!
Zatosamiwpracy
Zbytnionieszarżują
Grająwgolfa,piłkę
lubteżimprezują!
Wypijmyzabłędyrządzących
dośćczęstoRodacyodczuwająje
chociażOnipławiąsięwluksusach
Podatnikomcorazgorzejżyjesię!
– Moją twórczość dzielę według tematyki, którą poruszam – mówi pan Marciniec.–Pierwszy dział, któremu poświęcam
uwagę można określić jako społeczno – polityczny, zwłaszcza teraz przed wyborami
dostarcza mi ta tematyka dużo materiałów
do przemyśleń.
Naszautorpiętnujea jednocześniestara
sięwalczyćprześmiewczoz głupotąi obłudą polityków, rozmijaniem się ich interesówz problemamizwykłychludzi.
W innych utworach z kolei porusza problemy etyczno-obyczajowe, które przecież
w naszymkrajuteżcoraztowzbudzająwieleemocji.

Bynieobciążały
Zbytniotwe„kieszenie”
Służboweauto
nakażdeskinienie(...).
I jeszcze jedna tematyka nurtuje pana
Antoniegosport,a dokładniemówiącnieuczciwośćw sporcie.–Jestem sportowym
kibicem, tak jak wszyscy i trudno mi pogodzić się z tym ogromem „przekrętów”
które zamiast prawdziwych wyników oferuje nam polski sport. W„Piłkarskimpokerze”pisał:
korupcjaszerzysięwpiłcenożnej
Skalaprzekupstwawciążzwiększasię
Biorąsędziowie,dajądziałacze
niektórymgraczomtezmarzysię
Płacądziałacze,biorądziałacze
Więczawodnikomudzielasię
Gdymaszforsękolego
toprzekupiszsędziego
Jakłapówkabędzieniska
Weźmieteżoddrugiego

CzytającutworypanaAntoniego,trudnoniezauważyć,żeautorwyrażaw formiesatyrycznejtocotrapiwiększośćnaszego społeczeńs twa, że przelew a
na papiermyśli,któreczasamiinniwyrażająznaczniemniejparlamentarnymisłowami. – Ja nigdy w moich utworach nie
używam wulgaryzmów –mówi.Autorfraszekz WodzisławiaŚl.jawisięwięctrochęjaklustroodbijającenaszenarodowe
emocjei frustracje.
Pan Antoni marzy o wydaniu swoich
utworów, które do tej pory znane są tylko
grupiejegoznajomych,aleznajdująodbiorców w coraz szerszych kręgach. Może by
w tymrokujacyśludziedobrejwolipomoglimuzrealizowaćtozamierzenie.Zachęcamyi prosimyo pomocdlanaszegosatyryka.Wartow niegozainwestować.Na razie
jednak wiosna już nam rozkwitła, górskie
szlaki nęcą i wzywają do wędrówki i pan
Antoni, kolejny raz rusza z przyjaciółmi
na szlakuzbrojonyw zmysłobserwacji,sztukę przekształcania informacji w zwrotki.
Możemymuzazdrościćjegoenergii,pogodyduchai chęcido nowychwyzwań.Możemyteżzasiąśćz nimdo grillai zanucić:
Gdy„komunę”obalono
trzeciąRPpowołano
Zobietnic,jakieskładano
Grillowaniesięudało
WięcgrzejcieRodacygrilla
kiedyWamaurasprzyja
Smutkomsięniepoddawajcie
Jadłozgrillazakrapiajcie.

Wefragmenciesatyry„Dobrobytw III-ej
RP”pisze:
Jeżeliforsy
ledwieci„styka”
tocałeżycie
Będzieszjeździł„tico”
Agdycomiesiąc
Średniatwawypłata
tosiędorobisz
lepszego„fiata”
Jaktwezarobki
Sąwygórowane
Markowe„fury”
Będzieszmiałnastanie
Czerwiec 2011 r.

Na wyprawie z przyjaciółmi na Łysą Górę w Czechach, nasz autor, miłośnik górskiej turystyki,
pierwszy z lewej
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Zadowolenie klientów stawiamy
na pierwszym miejscu
Rozmowa z anDRZeJeM aDaMcZYkieM Prezesem Zarządu firmy „naPRZÓD” Sp. z o. o.

–Firma„nAPRZód” Sp.z o.o.istniejeod 1992roku.tojużsporyokresczasu
i ogromnybagażdoświadczeń.Jaktedoświadczenia wpływają na waszą obecną
działalność?
–Doświadczenia,którenabyliśmyw trakciedługoletniejdziałalnościsąmocnąstronąfirmy.Dokładającdo tegociągłestaraniaw kształceniu,zdobywaniunowejwiedzy,
podążanieza obecnymitrendamiwręczwyprzedzanieoczekiwańpozwalająnamświadczyćusługina wysokimpoziomie,kuzadowoleniuklientów.Zadowolenieklientów
stawiamyna pierwszymmiejscu.Do każdegopodchodzimyindywidualnie.Ichsugestie oraz rozwiązania są dla nas bardzo
cennei pomocne.Staramysięjaknajlepiej
zrozumiećpotrzebyklientówi zrealizować
jetak,abybyłonw stuprocentachzadowolony.Jednakżeniemogąonekolidować
z obowiązującym prawem. Wyspecjalizowana kadrafachowaopracowujei wdraża
systemy kompleksowej segregacji odpadów,informujeklientówo obowiązującym
prawiei pomagaw rozwiązywaniuproblemów,uczyjakograniczaćwytwarzanieodpadów.
– na jakim terenie działacie i jakich
macieklientów,którympomagaciew walcez odpadami?
–Terennaszejdziałalnościobejmujepowiatwodzisławski,rybnicki,raciborski,jastrzębski, żorski, cieszyński w województwieśląskimorazgłubczyckiw województwie
opolskim.Naszymiklientamisąmieszkańcy miast i gmin, mieszkańcy spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot, jednostki samorządowe,przedsiębiorcyitp.
–Można zauważyć,iżwaszafirmaodchodziod świadczeniaprostejusługiwy10

wozuśmieci,na rzeczkompleksowejgospodarkiodpadami,oferującszerokągamę usług. Jakie to usługi i co one dają
waszymklientom?
–Dysponujemywykwalifikowanąkadrą
oraz niezbędnymi środkami technicznymi
i organizacyjnymipozwalającymiw sposób
najbardziej dogodny również pod względemekonomicznymrealizowaćdlanaszych
kontrahentówcałościowoobsługęw zakresiegospodarkiodpadamii ochronyśrodowiska,polegającąna:
•wywozieodpadówkomunalnych(z pojemników 110l, 120l, 240l, 1100l,kontenerówod KP-3do KP-34,prasokontenerów),
•odbiorzei transporciegruzu,odpadów
remontowych,budowlanychi wielkogabarytowych
•odbiorzei transporcieodpadówpoprodukcyjnych,
•wywozieodpadówz ogrodówi parków,
•wywozieodpadówz oczyszczalniścieków,
•wywozieodpadówniebezpiecznych,
•likwidacjidzikichwysypisk,
•utrzymaniuterenówzielonych,
•utrzymaniuczystościna osiedlach,
• selektywnej zbiórce surowców wtórnych (papier, szkło, plastik, złom stalowy,
aluminiowy) od klientów indywidualnych
i firm,
•sprzedażyi dzierżawieróżnychrodzajówpojemnikówi kontenerów,
•produkcjiModułowychStacjiSegregacjiOdpadówKomunalnych
•produkcjikontenerów
•robótogólnobudowlanych
• naprawy i konserwacji urządzeń zabawowych
•sortowaniuodpadów,
POD WSPÓLNYM DACHEM

•doradztwiew dziedzinieekologiii gospodarkiodpadami.
Działaniafirmyprzyczyniająsiędo ochronyotaczającegonasśrodowiska,w znacznym stopniu ograniczając ilości odpadów
deponowanych na wysypiskach. Ponadto
pozwalająnamzaoferowaćusługina możliwie niskim poziomie cenowym, co jest
istotnymczynnikiemdlaklientów.
–W jakimstopniudziałaniafirmyprzyczyniająsiędo ochronyotaczającegonas
środowiska?.
–W trosceo stanśrodowiskanaturalnego
zgodniez wytycznymizawartymiw Ustawach,odpadyprzeznaczanesąprzedewszystkimdo wykorzystania(odzysku)w drugiej
kolejnoścido unieszkodliwiania.
Za głównycelstawiamysobielikwidację
a przynajmniejzmniejszeniew maksymalnymstopniuzagrożeńjakiestwarzadlaśrodowiska emisja odpadów w codziennym
życiuczłowieka.Dziękidostępowido najnowszych technologii nasze działania są
atrakcyjne pod względem ekologicznym.
Odpady odbierane są środkami transportu
przystosowanymido tegocelum.in.w specjalistycznych pojemnikach, kontenerach
itp. w sposób gwarantujący nie przedostaniesiędo środowiskasubstancjipowodującychzagrożenie.
Posiadamyniezbędnezezwoleniawydaneprzezuprawnioneorganydo prowadzeniadziałalnościw zakresiegospodarkiodpadami.
Nasza firma wspólnie z Zarządem SM
ROWwprowadziłanowysposóbzbierania
odpadówkomunalnychna osiedlachmieszkaniowychw Rydułtowach.Boksygospodarczewyposażyliśmyw pojemniki,do których należy wrzucać rozdzielone odpady
czyli:odpadykuchenne,odpadyopakowaniowe,inneodpadykomunalneorazżużle
i popioły.Ostatniew miejscachgdzieodpadytesąwytwarzane.Segregacjęodpadów
zaczynamyu źródłaichpowstawaniaczyli
w domu. Jest to pierwszy etap segregacji.
To tam następuje wstępny ale najważniejszyprocesrozdziału.Od niegozależądalsze losy wytwarzanych odpadów. Odpady
dzielimyna dwarodzaje:odpadykuchenne
oraz pozostałe. W gospodarstwach domowych wytwarzających żużle i popioły dochodzitrzecirodzaj.Kolejnyetapsegregacjinastępujew boksachgospodarczychtzw.
śmietnikach. Pojemniki zostały opisane
i przeznaczone na inny rodzaj odpadów.
Odpady należy wrzucać do pojemników
zgodniez oznaczeniemorazinformacjąjakie „śmieci” zaliczane są do poszczególCzerwiec 2011 r.

Siedziba firmy

nychodpadów.Prosimymieszkańcówaby
uważnie przeczytali informacje zawarte
na pojemnikachorazfolderach.Ichznajomośćpozwoliw prawidłowysposóbsegregować odpady. Pierwszy rodzaj wydzielonychw domuodpadówtzw.odpadykuchenne
należybezpośrednioumieszczaćw pojemnikachprzeznaczonychna odpadykuchenne.Natomiastdrugirodzajczylipozostałe
odpadynależyrozdzielići umieścićw pojemnikachzgodniez opisem.Odpadywysegregowanew nowymsystemieodbierane
sąoddzielnymtransportemi kierowanena linięsegregacyjnąi kompostownię.Na linii
segregacyjnej następuje bardzo szczegółowypodziałodpadów,którenastępnieprze-

Czerwiec 2011 r.

kazywane są przedsiębiorcom w celu dalszegoprzerobu.
Główne korzyści z tak przeprowadzanej
segregacji to czystsze środowisko, mniejszaliczbaodpadówtrafiającana „pęczniejące”wysypiskaśmieci,mniejrealna groźba wyczerpania się zapasów niektórych
surowców,lepszezarządzanieodpadamipoprzez odzysk niektórych materiałów i ich
wielokrotnewykorzystanie,właściweskładowanieorazutylizacjęodpadów.
Tylkozrozumieniei zaangażowaniemieszkańców może przyczynić się do ochrony
naszegośrodowiskanaturalnego.
–Waszadziałalnośćcechujesię–w opiniiwaszychklientów–dużąsolidnością,
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a jednocześnie niskimi kosztami usług.
Jakdochodziciedo tychtakpozytywnych
rezultatów?
– Niskiekosztyusługtoprzedewszystkim efektywne wykorzystanie techniki
i wiedzyw zakresieekologii,a takżezastosowanienajnowocześniejszychrozwiązańinformatycznychw zakresieplanowaniai zarządzaniaodpadami,przyczyniające
siędo ochronyotaczającegonasśrodowiska i zad ow ol en ia klient ów. Jes teś my
do dyspozycji jeżeli chodzi o doradztwo
w zakresie prawnym, formalnym, technicznym jak i logistycznym. Wszystkie
powierzanenamzadaniawykonujemymając świadomość ogromnej odpowiedzialności i zaufania jakim klienci nas obdarzają,dlategocałyczaspoprawiamyjakość
naszych usług oraz przestrzegamy stosowaniaprzepisówi normz zakresuochronyśrodowiska.
– Jesteście znani nie tylko z wywozu
i utylizacjiśmieci,alerównieżz aktywnej
pomocydlaróżnychspołecznychprzedsięwzięć.
– Naprzód Sp.z o.o.wspomagaplacówki
oświatowe, towarzystwa, stowarzyszenia
udzielającpomocyfinansowejorazrzeczowej.Bierzeczynnyudziałw organizacjiturniejów, konkursów, festiwali. W nasz kalendarz na stałe wpisana jest organizacja
MikołajekdladziecizeStowarzyszeniaRodzini OsóbNiepełnosprawnychw Rydułtowachorazdzieciprzebywającychw tym
dniuw miejscowymw szpitalu.
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Nowoczesne urządzenia są bardziej dokładne i eliminują pomyłki

Mierzenie wody przez radio
Akcja wymiany wodomierzy jest
w zasobachnaszejSpółdzielnikonsekwentnieprowadzona.Przechodzimy
jak wiadomo z bezpośredniego – wizualnegoodczytywaniailościzużytej
wodyna odczytyradiowe.do tejporyw spółdzielczychzasobachzamontowano już 8.184 liczników nowego
typu.Sąonejużwrażliwena różnego
rodzaju „manipulacje magnesowe”
i rejestrują każdą najmniejszą ingerencję.dająprzy tymgwarancjęprecyzjii skutecznościodczytówzużycia
wody,niewątpliwieprzyczyniającsię
w ten sposób do likwidacji „przecieków”.
W planach Spółdzielni na rok 2011
jest kontynuowanie tych działań służącychdokładniejszemu–i nieabsorbującegomieszkańców–odczytywaniuwskazańzużyciawody.
codajenamwszystkimtakinowoczesnysystem?

Jak wiadomo dość istotnym problememsąlokatorzyna stałelubczęściowo
pozostający poza miejscem zamieszkania, bardzo często w takim mieszkaniu
niesposóbbyłowykonaćodczytuwodomierza.Obecniestosująclicznikinowego typu można bezproblemowo odczytać wszystkie wodomierze w jednym
budynkui w jednymczasie,bezobecnościużytkownikalokalu,takżew pomieszczeniachzamkniętych,domachi w trudnodostępnychmiejscachorazrozliczenie
wodyw oczekiwanymterminie.
Dodatkowo system umożliwia administracjidokonywanieanalizpoboruwodyi łatwiejsząprognozęna zapotrzebowanie wody. System radiowy również
chroniprzed nieuczciwymjejpoborem,
z czego pozostali mieszkańcy budynku
powinnibyćzadowoleni.
12

Noweurządzeniapromująuczciwość
w rozliczeniach wody i ciepła. Łącznośćradiowapozwalana systematycz-

nymonitoring.Każdapróbazdjęcianakładki wodomierzowej zostanie odnotowanaw pamięciurządzenia,a jużsamo zdjęcie oznacza trwałe zerwanie
plomby zabezpieczającej i musi być
traktowane jako kradzież wody. Pozostaje zatem tylko się cieszyć, że może
teraz wreszcie każdy bez wyjątku będziepłaciłtylkoza to,cozużyłi będzie
taniej dla pozostałych, dla przytłaczającejwiększościtych,którzywybierają
„prostądrogę”.
Ten krok w nowoczesność okazał się
bardzotrafionyisatysfakcjonującysamych
odbiorców.W przyszłościdobrzebybyło
abypodobneurządzeniamierzyłyzużywanąprzeznasenergięelektrycznąi gaz.

W ubiegłymrokuwymieniono 8184liczniki.Dziękiwymianieznaczącozmniejszyła
się różnica między wskazaniami liczników indywidualnych w mieszkaniach, a licznikiemgłównymna przyłączubudynku.
Tabelaprezentujeprzykładowebudynkiwskazującena różnicęjakąmieszkańcypokrywaliprzed wymianąlicznikówbezodczytuelektronicznegoi po wymianie

Przykładowe
budynki

Różnica
Różnica
dopokrycia
dopokrycia
przez
przez
mieszkańców mieszkańców
dwaokresy
jedenokres
przedwymianą przedwymianą
liczników
liczników

Różnica
powymianie
liczników

%spadku
powymianie
liczników
wody
(3-4)

1

2

3

4

5

XXX-lecia68-71
Przemysłowa3
Dąbrówki16
Plebiscytowa44
Tytki1

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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SPółdZIelnIAMIeSZkAnIOWA„ROW”wWodzisławiuŚląskim
OGłASZAwdniu9.06.2011r.ustnyprzetargnieograniczony
Rok
założenia

naustanowienieodrębnejwłasnościlokalimieszkalnychpołożonych:

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Radlin,
ul.PawłaFindera 7/2

o pow.użytkowej 53,50m2 parter
(3pokojezkuchnią)
wywoławczawartośćrynkowalokalu
–71.900,00 zł
wysokośćwadium
o godz. 8.00
–10.800,00 zł
uWAGA:mieszkaniemożnaoglądać 6.06.2011r.od 9.00do 11.00
po uzgodnieniutel.(32) 457-84-76

Rydułtowy,
ul.Krzyżkowicka 20/32

WodzisławŚl.,
ul.Przemysława 4/99

o pow.użytkowej49,63m2 VII piętro
(2pokojez kuchnią)
wywoławczawartośćrynkowalokalu
–91.600,00 zł
wysokośćwadium
–13.800,00 zł
o godz.9.00
uWAGA:mieszkaniemożnaoglądać 6.06.2011r.od 8.00do 10.00
po uzgodnieniutel.(32) 456-47-10

Rydułtowy,
ul.Krzyżkowicka 22/20

o pow.użytkowej45,83m2 IV piętro
(2pokojez kuchnią)
wywoławczawartośćrynkowalokalu
–65.800,00 zł
wysokośćwadium
–9.900,00 zł
o godz. 12.00
uWAGA:mieszkaniemożnaoglądać 6.06.2011r.od 8.00do 10.00
po uzgodnieniutel.(32) 457-84-76

WodzisławŚl.,
ul.Przemysława 9/49

Rydułtowy,
opow.użytkowej29,67m2 III piętro
ul.StanisławaLigonia 6/31 (1pokójz kuchnią)
wywoławczawartośćrynkowalokalu
–52.400,00 zł
wysokośwadium
–7.900,00 zł
o godz. 13.00
uWAGA:mieszkaniemożnaoglądać 6.06.2011r.od 8.00do 10.00
po uzgodnieniutel.(32) 457-84-76

o pow.użytkowej50,98m2 IV piętro
(2pokojez kuchnią)
wywoławczawartośćrynkowalokalu
–89.700,00 zł
wysokośćwadium
–13.500,00 zł
o godz.10.00
uWAGA:mieszkaniemożnaoglądać 6.06.2011r.od 8.00do 10.00
po uzgodnieniutel.(32) 456-47-10

o pow.użytkowej45,87m2 II piętro
(2pokojez kuchnią)
wywoławczawartośćrynkowalokalu
–64.800,00 zł
wysokośćwadium
o godz. 11.00
–9.800,00 zł
uWAGA:mieszkaniemożnaoglądać 6.06.2011r.od 8.00do 10.00
po uzgodnieniutel.(32) 457-84-76

Przetargodbędziesięw siedzibieSM„ROW”w WodzisławiuŚl.przy ulicyKard.St.Wyszyńskiego 43na zasadachokreślonychw regulaminieprzetarguktóryjest
do wgląduw dzialeczłonkowsko-mieszkniowym(pokójnr 4).Wadiumw w/w kwotachnależywpłacićbezpośrednioprzed przetargiemw kasieSpółdzielnipo uprzednimzarejestrowaniusięw dzialeczłonkowsko-mieszkaniowym.Wymaganesądowodytożsamościjaki dowodywpłatywadiumdo wgląduprzed przystąpieniem
do przetargu.Zgodniez regulaminempostąpieniew licytacjiustnejniemożebyćniższeniż 500,00zł.Osoba,którawygraprzetargi w terminie 30dniod datyprzetarguniewpłaciwylicytowanejwartościrynkowejlokaluna rzeczSpółdzielnilubniedopełniformalnościzwiązanychz przyjęciemw poczetczłonkówtraciwpłaconewadium.Spółdzielniadokonujezwrotuwadiumz chwilązakończeniaprzetarguwszystkimuczestnikomlicytacji,opróczwygrywającego.Zgodniez § 8pkt. 3
Regulaminu,wygrywającyprzetargz dniemprzeprowadzeniaprzetargustajesięposiadaczemzależnymlokalumieszkalnegoi ponosiz tegotytułuopłatyustalone
dladanegolokalu(tzw.czynsz).Umowęo ustanowienieodrębnejwłasnościlokalumieszkalnegoosobiewyłonionej
w drodzepostępowaniaprzetargowegoSpółdzielniazawieraw formieaktunotarialnegow KancelariiNotarialnej.Wszelkiekosztyzwiązanez zawarciemaktunotarialnegotj.wynagrodzenienotariusza,kosztysądowew postępowaniuwieczysto-księgowymorazkosztwypisuz rejestrugruntówponosiosobawygrywającaprzetarg.
Szczegółowychinformacjimożnauzyskaćw:MieszkaniowymBiurzePośrednictwatel.(32) 455 24 04,lubw dzialeczłonkowsko-mieszkaniowymn/Spółdzielnitel.(32) 456 39 05.,
Spółdzielniazastrzegasobieprawowycofaniamieszkaniaz przetargubezpodaniaprzyczyny.
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zsiedzibąprzyul.Kard.St.Wyszyńskiego43
of e r uje do wy na ję c ia

■ lOkAleuŻytkOWe
WodzisławŚl.:
ul.Kard.St.Wyszyskiego 43
os.Dąbrówki 12
ul.Przemysława5
ul.Marklowicka23

pow.użytk. 78,50m2
pow.użytk.131,44m2
pow.użytk. 20,77m2
pow.użytk. 83,76m2

Rydułtowy:
ul.Ligonia 16
ul.Ligonia 16

pow.użytk. 30,00m2
pow.użytk. 30,25m2

Radlin:
ul.Korfantego20

pow.użytk. 42,49m2

■ POMIeSZcZenIAMAGAZynOWe
WodzisławŚl.:
ul.Marklowicka 23
pow.użytk. 90,00m2
ul. Marklowicka23
pow.użytk.106,80m2
ul.Marklowicka23
pow.uźytk.102,90m2
ul.Marklowicka23
pow.użytk. 71,50m2
■ GARAŻ
WodzisławŚl.
ul.Marklowicka 23
pow.użytk. 17,20m2
ul.Marklowicka23
pow.użytk. 16,80m2
BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychw budynku
Zarządu SM „ROW” Wodzisław Śl., ul. Kard. Wyszyńskiego 43
–pokójnr 29,tel.(032) 455-66-86wew. 127.

Gładzie❖ Malowanieścian❖ cyklinowanieparkietów
tel.324514668;605414659
Czerwiec 2011 r.
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Dzięki pracowitości i pomysłowości naszych mieszkańców

Z wiosną rozkwitają ogrody

N

areszciemamywiosnę,którazawszebudzinowenadziejei powoli możemy zapominać o zimie,któratakdałasięnamw tymroku
weznaki.Corazcieplejna dworzei obok
słońcamożemysięrównieżnapawaćrozkwitającąprzyrodąmieniącąsiętysiącamibarw.Ażchcesiężyć.
Wiosnasamaw sobiejesturocza,ale
naszeosiedlawyładniałytakżedlatego,
że wielu mieszkańców dzięki pracowitości i pomysłowości upiększa otoczeniedomów,w którychzamieszkują.To
społeczny trud – godzien jest podzięki
i uznania.Otokilkafoto-migawekz osiedli.Prawda,żejestpięknie!
DziękujemyWam–społeczni-ogrodnicy! I jednocześnie informujemy, że
spółdzielnia pomaga wszystkim tym,
którzychcąupiększaćnaszeosiedla.Jeśli jesteście zainteresowani prosimy
o kontakt.
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

✂

aDReSY
TeLeFOnY
WaŻne
inFORMacJe
ZARZądSPółdZIelnI
MIeSZkAnIOWeJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod 7:00do 15:00,
piątki 7:00do 14:00.
Telefonycentrala–(32) 455 66 86;
(032) 455 67 56;
działczłonkowsko-mieszkaniowy:
(32) 456 39 05;
działtechniczny:(32)–456 39 04;
działrozliczeńz członkami:(32) 455 38 72;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Rok
założenia
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czalne w wodzie. 15. przyrząd matematyczny. 16. wrzawa, tumult. 17. drwina,
żart. 19.targowisko. 20.drzazga. 26.olej
roślinny. 27.szton. 29.popularnymotyw
dekoracyjny. 30. budowla bez ścian. 31.
bylina wodna z grzybieniowatych. 32.baziena gałązcewierzby. 33.w drzwiach. 37.
do wycierania ołówka. 38. kolisty plac
z ulicami. 39. okres czasu. 41. przeciwnik. 42.punktprzeciwległyzenitowi. 44.
na dziurze. 45.odmiana chalcedonu.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 14dadząrozwiązanie,które prosimy nadsyłać z dopiskiem ,,rozwiązaniekrzyżówki”na adresSpółdzielni
do dnia 30.06.2011r.
nagrody książkowe za rozwiązanie
krzyżówkiz poprzedniegonumeruotrzymują: danuta Smagacka, lidia Pawlenka,Marianna Wieszołek.

■ AWARIe po godzinach pracy służb Spółdzielniprosimyzgłaszaćtelefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: AdministracjaCentrum–(0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia,Piastówi dąbrówki –(0) 601 857 402,
– AdministracjaRydułtowy –(0) 605 365 674,
– elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich
administracji:
elektryk–(0) 609 442 461,
dźwigowiec–(0) 78 58 48 480.

✂

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1.kiwi. 6.okolicagłowy. 9.
okręg. 10.,,pokarmdlasilnika”. 11.małe
oko. 12.korsarz. 15.wytyczonytrakt. 18.
Nasze Miasto. 21. uskrzydlony nagusek. 22.zamykająusta. 23.gromadazwierząt domowych. 24. foka obrączkowana. 25.białaszataliturgiczna. 28.arktyczny
ssak morski. 32. gatunek bekasa. 34.
nad parterem. 35. kochanek. 36. gęsta
mgła. 37. naczynie do gotowania potraw. 40.stanpodniecenia,niepokoju. 43.
jest okrągła. 46. niedobór. 47. swobodna rozmowa. 48.dusigrosz. 49.jedna z elektrod. 50.okrągłenaczyniestołowe.
Pionowo: 2. imadło. 3. Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa. 4. ślad. 5. tatarak. 6.zaletamoralna.7.ozdobnykrzew
o żółtych kwiatach. 8. łąka w zakrętach
wijącejsięrzeki. 13.sprawyfinansowe. 14.
solelubestrykwasuazotowegorozpusz-

■ AdMInIStRAcJeOSIedlOWe:
centRuM: 44-300WodzisławŚląski,ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88;godz.pracy:od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
XXX-lecia,PIAStóW i dąBRóWkI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,
godz. pracy; od poniedziałku do piątku
od 7:00do 15:00;
RydułtOWy: 44-280Rydułtowy,ul.Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz.
pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00
do 15:00;
PSZóW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki
od 11:00do 13:00;
RAdlIn: 44 – 310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałkii czwartkiod 11:00do 13:00.

POdWSPólnyMdAcHeM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.(32) 455 66 86,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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Bez nieprawidłowości na terenie naszej spółdzielni

bezpieczne place zabaw
M

amy wiosnę i place zabaw coraz
częściej odwiedzane są przed naszych milusińskich. Nikomu nie
trzebatłumaczyćjakważnyjestdobrystan
urządzeńsłużącychzabawiedzieci.Tasprawatraktowanajestw naszejSpółdzielnibardzopoważniei dokładamywszelkichstarań,
byzapewnićbezpieczeństwonajmłodszym.
Place zabaw administrowane przez
Spółdzielnięjakiinnemiejskieinstytucjew
Wodzisławiu Śląskim zostały poddane
przeglądomwdniach11do 15kwietniabr.
podczasakcji„Bezpiecznyplaczabaw.Ogółem straż miejska skontrolowała 55 obiektówzlokalizowanychna tereniemiasta.W 34
przypadkach stwierdzono różnego rodzaju
nieprawidłowości. Przede wszystkim brak
było świeżego piasku (28 przypadków),
zniszczoneelementyhuśtawekwykrytow 11
miejscach, zniszczone elementy zjeżdżalni–2przypadki,brakregulaminówplaców
zabaw–12obiektów,uszkodzoneelementy
piaskownicy–2obiekty,brakkoszyna śmieci 2 place.Administratorzy obiektów teraz
będąszybkomusieliwziąćsiędo pracyi niezwłocznieusunąćstwierdzonenieprawidłowości,aletrzebaz naciskiempodkreślić,że
żaden z zakwestionowanych obiektów nie
należał do naszej Spółdzielni, u nas nie
stwierdzonożadnychnieprawidłowości.
Oczywiścietenpozytywnywynikkontroli
na naszym terenie nie może zwalniać nas
przed czujnością.Niestety,jakucządoświadczenia lat poprzednich, nasza praca może
w każdej chwili pójść na marne za sprawą
wandali,tych„dużychbezmyślnychdzieci”,
którena placachzabawgromadząsięzwyklepóźnymiwieczoramii teżsię„bawią”...
Efekt? Rankiem widać połamane koniki,
urwanehuśtawki...Jakośnikt(z siłąrzeczy
starszych już nieco wiekiem rodziców) nic
nigdyniesłyszałi niewidział...W ciągudnia
natomiast niektóre z tych już w sile wieku
osóbsą„porażanehałasem”(cytatzeskargi
mieszkańca) następnego pokolenia dzieci
w wieku przedszkolnym, jakie baraszkują
na placu,dlategożądają„przeniesieniaplacuzabaww innemiejsce”.Ot,samożycie...
W zasobach naszej Spółdzielni jest prawie 40placówzabaw.
Znacznym nakładem sił (także społecznych)i środkówsąonewyposażonew różnego rodzaju urządzenia zabawowe, aby
umilić czas przebywania dzieciom na
wolnympowietrzu.Musimyo niewszyscy
dbać,chronićjeprzed wandalami,niedopuszczaćdo dewastacjii niechodzituprzecież tylko pieniądze, choć i ta sprawa nie
jestbezznaczenia,aleo bezpieczeństwonaszychdzieci,dlaktórychzniszczoneurządzeniamogąstaćsięśmiertelnymzagrożeniem. Nadmieńmy jeszcze, iż w tym roku
przystąpimydowykonaniaogrodzeńplaców
zabaw.Ogrodzeniamajązabezpieczyćplace
przed zwierzętami, które najczęściej
załatwiajątamswojepotrzebyfizjologiczne.

Kontrole straży miejskiej nie wykazały nieprawidłowości na placach zabaw należących do naszej
Spółdzielni

