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Złoty Certyfikat
Rzetelności
dla naszej spółdzielni
czytajstr. 2

W naszejdziałalnościzawszestaramysię
łączyćaspektekonomicznyz działalnością
prospołeczną.Takjakcałaspółdzielczość
proponowaliśmyzawszei robimytonadal,
formę wspólnotowej przedsiębiorczości,
opartejo zasadysamopomocy,solidaryzmu,
współpracy i odpowiedzialności. Na każdymkrokupotrafimyudowodnićnaszespołeczne podejście do wielu problemów
– pisze w wieściach z „pierwszej ręki”
PrezesZarząduSM„ROW”JANGRABOWIECKI
czytajna str. 2

Przeczytaj–zobacz
Jakibyłten 1961rok?Ktogopamięta?JurijGagarinjakopierwszyczłowiekpoleciał
wtedyw kosmos.Rozpoczęłasiębudowamuruberlińskiego.Towłaśniezapewnetymiinformacjamiżyliwówczaspierwsilokatorzy
domówSpółdzielniROWprzy ulicyRadlińskiejw WodzisławiuŚląskim,którzywtedy
wprowadzali się do oddanych właśnie, nowych,wspaniałychmieszkań.
Szczęśliwelata
czytajna str. 8-9

Comożna zrobić,gdymasiędużozapału,optymizmui dużowyobraźni?W Pszowie grupa ludzi, członków naszej
Spółdzielni,posiadaogromnypotencjałpozytywnej energii i dzięki temu okolica,
w którejmieszkają,zmieniasięi pięknieje.
Joachim„Kala”Basistana pewnoniejest
postaciąanonimową,znajągotuwszyscy,
Od kilku lat z grupą przyjaciół z osiedla
czynnie dbają o czystość i estetykę
przed blokami,w którychmieszkają.
Mójdom,mojasprawa
czytajna str. 10

Wieści z „pierwszej ręki”

Prezes Zarządu SM „ROW”
Jan GRaBOWieCki

Nie tylko ekonomia...

Blisko ludzkich spraw
Więks zość z nas jest już myś lam i
przy wakacjach, wyjazdach, odwiedzinachdalszychi bliższychznajomych.Pamiętajmy zatem przed wyjazdem zostawić swoje mieszkanie zabezpieczone,
najlepiejpod czujnymokiemsąsiada.
Proszę również zaufać administracji
i pozostawić kontakt telefoniczny, który
niejednokrotniemożenasustrzecprzed zagrożeniem czy to w postaci awarii własnejczyu sąsiada.
A właśnie,nasisąsiedzi.
Ostatniobywającna osiedlachz dumą
stwierdzam, że coraz więcej osób angażuje się w upiększanie wejść do budynków,czywręczcałegoobejścia.Wszystkim tym osobom serdecznie dziękuję,
gdyżmatowielkiwpływna wyglądnaszychosiedli.
Niemniejjednakprzychodzitakiczas
gdy członkowie dokonują oceny naszej
działalności, a miejscem tym są Walne
Zgromadzenia.
Jak co roku odbyły się już częściowe
WalneZgromadzenia,na którychpodsumowanodziałalnośćroku 2011i przyjęto
planygospodarczo-finansowena rok 2012.
Wśródwielusprawporuszanychna tych
zebraniach oprócz aspektów gospodarczo-finansowychmieszkańcyporuszalizagadnienianietylkoichbezpośredniodotyczące,alerównieżbudynkuczyosiedla.
Szkodatylko,żefrekwencjana tychzebraniachbyłatakniska.Byćmożena wcześniejszychzebraniachosiedlowychzostały wyeliminowane problemy nurtujące
naszych mieszkańców. Aczkolwiek moimzdaniemjestjeszczewieledo zrobieniaabypoprawićwarunkizamieszkiwania. Czeka nas wiele pracy i tę pracę
w rokubieżącymbędziemyrealizować.
Zachęcamwszystkichmieszkańcównaszychosiedlido bliższejwspółpracyi dzieleniasięz namiuwagamicodo poprawy
funkcjonowaniaosiedlaczybudynkunie
czekającna zebrania.
Miło mi poinformować, że nasza Spółdzielnia to dobrze i efektywnie działające
przedsiębiorstwo, które przy współpracy
z organami samorządowymi opracowuje
i wdrażaw działanieprzyjętąstrategięutrzymania,eksploatacjiorazremontowązasobówmieszkaniowychi lokalio innymprzeznaczeniu,coz rokuna rokpoprawiawarunki
zamieszkiwanianaszychmieszkańców,jak
i estetykę osiedli również poprzez remont
pawilonówi lokalihandlowych.
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Będziemydalejrealizowaćnaszefunkcjespołecznew ścisłychramachrachunku ekonomicznego, gdyż jest to szansa
dlapokazaniasię,żedobraSpółdzielnia
nie odróżnia się od przedsiębiorstw komercyjnychi potrafiprowadzićskutecznapolitykęekonomiczno-finansową.
Oczywiście aspekty ekonomiczne naszejdziałalnościsąbardzoważne.Każdy
powiniensobiezdawaćsprawęz tego,że
tylkostabilnepodstawyfinansowe,mogą
zapewnićnaszrozwój.Jednakpozaekonom ią spółd zieln ia ma tą przew ag ę
nad przedsiębiorstwami komercyjnymi,
żezyskniejestnaszymcelem.Tojestnaszaogromnawartość,naszatutw świecie
bezwzględnego „wolnego rynku” i liberalnychhaseł,którejakżeczęstoprowadzą do patologii społecznych i ludzkich
nieszczęść.
W naszej działalności zawsze staramy
sięłączyćaspektekonomicznyz działalnością prospołeczną. Tak jak cała spółdzielczośćproponowaliśmyzawszei robim y to nad al, form ę wspóln ot ow ej
przedsiębiorczości, opartej o zasady samopomocy,solidaryzmu,współpracyi odpowiedzialności.
Na każdym kroku potrafimy udowodnić nasze społeczne podejście do wielu
problemów. W tym numerze gazety piszemym.in.o naszejpomocydlawodzisławskiegoTowarzystwaPrzyjaciółDzieci,któredziękinaszymstaraniomotrzymało
dużą pięknie wyremontowana świetlicę
dlanajmłodszych,gdziedziecipożytecznie będą spędzać czas i rozwijać swoje
talenty. Piszemy również o najstarszych
stażem członkach naszej społeczności,
którzy pół wieku spędzili pod dachem
SpółdzielniMieszkaniowejROWi uważają ten czas za lata szczęśliwe. Jakże
cieszątakiewyznania,będącewspaniałą
nagrodąza nasząwieloletniąpracęi i trud.
Nasze działania zarówno te mające
aspekt ekonomiczny jak te o wymiarze
społecznym zostały docenione na zewnątrz. Ogólnopolski Dziennik Gazeta
PrawnadodatekStrefaGospodarki–BiznesMagazyn,przyznałonam IV miejsca
w rankinguDobraSpółdzielnia 2012.
Przyznanynamtytułbrzmidumniei jest
wiarygodnągwarancjąrzetelności,solidności oraz wysokiej dbałości zarządzania,a takżeobsługizasobówmieszkaniowychnaszejSpółdzielni.Dodatkowojest
doskonałympodsumowaniemnaszejdłuPOD WSPÓLNYM DACHEM

goletniej historii, tradycji i szeregu odważnych decyzji podejmowanych przez
władzeSpółdzielnidlawspólnegodobra
mieszkańców osiedli oraz członków. To
wszystkozostałodocenioneprzezRedakcjęStrefyBiznesu.
Tentytułtojednakniekoniecnaszych
sukcesóww ostatnichmiesiącach.
Podczas IV Europejskiego Kongresu
Gospodarczego, który odbył się w maju
bieżącegorokuw Katowicach,po jednym
z panelidyskusyjnycho finansach,biznesie i zapobieganiu kryzysowi gospodarczemu,w którymudziałwzięlim.in.LudwikSobolewski–PrezesZarząduGiełdy
Papierów Wartościowych, Adam Łącki,
prezesKrajowegoRejestruDługówBiuro
InformacjiGospodarczej SA.,AnnaBrussa,dyrektorw PolskiejAgencjiRozwoju
Przedsiębiorczości,RomanMaciejewski,
dyrektorw BankuZachodnimWBK,AndrzejGłowacki,prezesfirmyDGA S.A.,
odbyłasięuroczystośćwręczeniaZłotych
CertyfikatówRzetelności.Maonaolbrzymieznaczeniedlapolskichprzedsiębiorstw,
gdyżjestukoronowaniemrzetelnychpostaww biznesie.
Musimyz dumąpoinformować,żewśród
wyróżnionych znalazła się nasza Spółdzielnia. Dostaliśmy cenny certyfikat,
a byłotowydarzenieo randzeogólnopolskieji jednocześniekolejnydowódna to,
żepotrafimyudaniełączyćsferęekonomiiz działalnościąspołeczną,dowódna to,
że spółdzielczość nie jest „czarnym ludem” do bicie i obrzucania inwektywami–jaktobardzoczęstodziejesięw naszymkraju–aleprzedsiębiorstwembardzo
doborze dającym sobie radę w dzisiejszychczasach.
Pamiętajmy o tym w tym roku, roku
który Organizacja Narodów ZjednoczonychogłosiłaMiędzynarodowymRokiem
Spółdzielczościpodkreślająckluczowąrolę,jakąSpółdzielczośćodgrywazarówno
w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Stwierdzając, że Spółdzielnie
wspomagają dywersyfikację systemu gospodarczego,gdyżznakomiciewzbogacajątakbardzoważnysektorobywatelski.
Wbrew wielu negatywnym stwierdzeniom,codo rolispółdzielniw Polscecały
świat ideę tę popiera i docenia o czym
świadczy, że spółdzielczość na Świecie
zrzeszaprzeszłomiliardludzi(wedługstatystykInternatinalCo-operatiweAlliance
ICA).
Czerwiec 2012 r.

iii edycja Złotych Certyfikatów Rzetelności

kolejne wyróżnienie
dla naszej Spółdzielni
Rzetelnośći etycznezachowaniaw biznesie to wartości szczególnie pożądane
w kontaktachmiędzyprzedsiębiorcami.
Dlatego właśnie Krajowy Rejestr DługówzostałpatronemprogramuRzetelna
Firma,którypromujeuczciwośćpłatnicząi pomagaprzedsiębiorcomw walce
z zatoramipłatniczymi.Programzdążył
już wyrobić sobie markę wśród przedsiębiorców,czegodowodemjestponad 36
tys.zarejestrowanychuczestników.
Podstawowym warunkiem kwalifikującymfirmędo udziałuw programiejest
jej weryfikacja w Krajowym Rejestrze
Długówi sprawdzenie,czyniefiguruje
w nimjakodłużnik.Dziękitemuwiadomo,żejestonasolidnympłatnikiemi co
za tymidziepewnympartneremw biznesie.PrzedsiębiorcaposługującysiętytułemRzetelnejFirmybudujepozytywnywizerunekswojejfirmyi przyczynia
siędo jejrynkowegosukcesu.Krajowy
RejestrDługówprzyznajerównieżZłote
CertyfikatyRzetelności.
ZłoteCertyfikatyRzetelnościtoświadectwouczciwościi solidności.Legitymujące się nimi firmy potwierdzają nie
tylkoswojąsilnąpozycjęrynkowąi przewagęnad bezpośrednimikonkurentami,
aletakżeolbrzymiwpływna jakośćpolskiejgospodarki.
Podczas IV Europejski Kongres Gospod arc zy w Kat ow ic ach I odb ył a
się III EdycjaZłotychCertyfikatówRzetelności. Impreza ta ma olbrzymie zna-

ZłotyCertyfikatRzetelnościodebrałPrezesZarządu JanGrabowiecki

czeniedlapolskichprzedsiębiorstw,gdyż
jest ukoronowaniem rzetelnych postaw
w biznesie.
Z dumą poinformujemy, że wśród
wyróżnionych znalazła się Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW z WodzisławiaŚląskiego.CertyfikatodebrałPrezes Zarządu Jan Grabowiecki. Było
towydarzenieo randzeogólnopolskiej.
Udział w konferencji wzięli zarówno
laureaci tego prestiżowego wyróżnienia,jaki wpływowemedia,dziękitemuuroczystośćbyładoskonałymmiej-

Pamiątkowezdjęcielaureatów

Czerwiec 2012 r.

POD WSPÓLNYM DACHEM

scemdo zaprezentowanianaszejSpółdzielni.
SpółdzielniaROWuczestniczącw programieRzetelna Firmai oczywiścieudostępnia szereg informacji świadczących
o swojejwiarygodności.Na życzenienaszychkontrahentówi klientówudostępniamyinformacjerejestrowe,daneo osobach dec yz yjn ych w firm ie oraz
uzyskanychosiągnięciach,równieżza pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów,któryna bieżącomonitorujerzetelnośćwyróżnionychlaureatów.
TytułnaszejSpółdzielniprzyznała Kapituła – eksperckie
gremium programu Rzetelna
FirmaorazZłotychCertyfikatówRzetelności,składającesię
z częściwybranychlaureatów.
Poprzezpromowanierzetelności płatniczej, terminowości
i uczciwości mają oni bezpośredni wpływ na kształtowanie zas ad bezp iec zeńs twa
współpracy z kontrahentami.
Wszelkieuwagii opinieCzłonkówKapitułysącennymźródłem inf orm ac ji, bran ym
pod uwagę przy podejmowaniu wielu kluczowych decyzji,zarównodlaprogramuRzeteln a Firm a, jak i zas ad
przyznawania Złotych CertyfikatówRzetelności.
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Walne Zgromadzenie Członków SM „ROW”

Sukcesy i zagrożenia
Między 23a 27kwietnia 2012r.odbyłysięzgodniez harmonogramemCzęścioweWalneZgromadzeniaCzłonków
SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”.To
ustawowyi statutowyobowiązekm.in.
ocenysprawozdańZarządui RadyNadzorczej,głosowaniaw sprawieudzieleniaabsolutoriumZarządowiza rokprzeszły. Walne Zgromadzenia podobnie
do lat poprzednich odbyły się w czasie 5spotkań.

kańcami spotkał się prezydent MieczysławKieca,któryprzedstawiłw formie
prezentacjimultimedialnejplannowych
inwestycji w mieście ze szczególnym
uwzględnieniempowstaniaRodzinnego
Parku Rozrywki, który będzie nowym
centrum wypoczynkowo-rekreacyjnym
miasta.Zgodniez przygotowanymiplanamiw składParkuwchodzićbędąm.in.
następujące atrakcje: park linowy, tor
do gryw kapslei bule,skatepark,plac

wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczościmieszkanioweji komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi
spółdzielczemu. Program ma za zadanieupowszechniać,a takżepropagować
właściwewzorce,modeleorazstrategie
funkcjonowania spółdzielni i sprawne
zarządzanieprzezniezasobamimieszkaniowymi.
W tymrokutymzaszczytnymgodłem
została wyróżniona nasza spółdzielnia.
Honorowy dyplom na ręce Prezesa ZarząduJana Grabowieckiegoprzekazałredaktor Łukasz Ostapiński z czasopisma
StrefaBiznesu.
POZYTYWNAOCENA

HonorowydyplomDOBRASPÓŁDZIELNIA 2012na ręcePrezesaZarząduJanaGrabowieckiego
przekazałredaktorŁukaszOstapińskiz czasopismaStrefaBiznesu.

23 kwietnia odbyła się pierwsza część
Zgromadzenia dla członków Spółdzielni
zamieszkałych na terenie gminy Pszów
w MiejskimOśrodkuKulturyw Pszowie.
24 kwietnia odbyło się spotkanie dla
członkówSpółdzielniz osiedliDąbrówki,Piastówi XXX-leciaPRLw Zespole
Szkółw WodzisławiuŚl.przy ul.Szkolnej 1.W tymsamymmiejscu, 25kwietnia,odbyłosięZgromadzeniedlaczłonkówosiedlaCentrum.
26kwietniaobradowaliczłonkowieSpółdzielnizamieszkalina tereniegminyRadlinw kawiarni„GórniczaStrzecha”w Radlinie.Następnegodniaodbyłosięspotkanie
dla członków zamieszkałych na terenie
gminyRydułtowyw „GościnnymDomu”
w Rydułtowach.
Podczas drugiej części Zgromadzenia
w Wodzisławiu, 24 kwietnia, z miesz4

zabaw, tor pojazdów zdalnie sterowanych,torrowerowyBMX,górasaneczkowa,zbiornikwodydlamodelipływających, boiska do gier zespołowych,
miejsca do rekreacji, trasy rowerowe
i pies ze, ścieżk a zdrow ia oraz arena pod scenęamfiteatru.Prezydentpodczasspotkaniaodpowiadałrównieżna pytaniazgromadzonychdotycząceinwestycji
drogowychw mieście.
W czasietejczęściZgromadzeniaodbyła się także bardzo miła uroczystość
wręczenianaszejspółdzielnitytułuDOBRASPÓŁDZIELNIA 2012.
Przypomnijmy, że Ranking Najlepszych Spółd zieln i Mieszk an iow ych
w Polscetoogólnopolskiprogramuznaniowy,realizowanyprzezredakcjęStrefy Biznesu, dodatku do Dziennika Gazet y Prawn ej. Cel em Prog ram u jest
POD WSPÓLNYM DACHEM

Kolejnym punktem obrad, który był
realizowany na każdym z pięciu spotkań, było przedstawienie przez przewodn ic ząc eg o Rad y Nadz orc zej SM
„ROW”RyszardaSochackiegosprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2011roku.
Rada pozytywnie ocenia wykonanie
planówgospodarczo-finansowychw 2011
roku. Zostały wykonane planowane remonty,a nawetznacznieposzerzonoich
zakres. Nie zanotowano przekroczeń
w stosunkudo planóww kosztachzarządzaniaspółdzielnią.Przeprowadzanekontrolei analizywykazująwysokipoziom
zarządzaniai gospodarowaniapowierzonymmieniem.
Głównezadania,jakiestojąprzed zarządemi radąnadzorczą,tobieżącakontrolakosztóworazkalkulacjawysokości
czynszów na poziomie akceptowalnym
przez członków, a jednocześnie zapewniającymutrzymaniestanutechnicznego
zasobóworazpokryciekosztówdziałalności, przy stale rosnących opłatach
za energię cieplną, wodę, podatki, itp.
Działania te udało się zrealizować, co
wpłynęło na nieznaczny wzrost opłat
czynszowych.
Rad a pod zięk ow ał a za poz yt ywn ą
współpracę Zarządowi, pracownikom
spółdzielniczłonkomRadOsiedlowych,
oraz członkom Spółdzielni, którzy nie
przechodziliobojętnieoboksprawSpółdzielni,a którychwnioskii uwagipowodowały podejmowanie szeregu działań
dla lepszego gospodarowania naszym
wspólnymmieniem.
Czerwiec 2012 r.

Po podjeciu uchwały dotyczącejzatwierdzającejsprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej
w 2011rokuPrezesZarząduJan
GrabowieckiprzedstawiłsprawozdaniaZarząduSpółdzielniz działalnościw 2011r.
W roku 2011działaniaZarządu
koncentrowałysięw szczególnościna bieżącymutrzymaniui eksploatacji zasobów mieszkaniowych zap ewn iaj ąc ciąg łość
dostawy mediów, jak i utrzymanianależytegostanutechnicznegozasobów.

nejna potrzebyzasobównaszej
spółdzielni, a zatem mieszkań.
Pomimo sprzyjającej aury niestetyopłatysącorazwyższe.Jest
to jed yn a znac ząc a poz yc ja
w opłatach czynszowych, która
w ostatnich latach dynamicznie
wzrasta.
Koszty zakupu energii cieplnej
na cele centralnego ogrzewania
i centralnejciepłejwodyw 2011
rokuwynoszą:
13 468 190,31 zł
stanowiąc
35,8%
kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymiSpółdzielni.

MINIMALIZOWANIE
KOSZTÓWBIEŻĄCEJ
DZIAŁALNOŚCI
Z UWAGI
NAWZROSTCEN
USŁUGIMATERIAŁÓW

Centralneogrzewanie
Kosztyzakupuciepłana poczet
centralnego ogrzewania wyno11 409 608,69 zł
PrezydentWodzisławiaŚląskiegoMieczysławKieca,któryprzedstawił szą:
plannowychinwestycjiw mieście
Zaliczki na centralne ogrzewaByłtorokcharakteryzującysię
niewynoszą: 14 167 016,49 zł
koniecznościązmniejszaniakosztówbie- wym badaniu sprawozdania finansowe- Nadwyżka przychodów nad kosztami
żącej działalności Spółdzielni, z uwagi gospółdzielni.
energiicieplnejna potrzebycentralnego
na fakt, iż wiele firm dostarczających
ogrzewaniana dzień 31.12.2011rok
ZALEGŁOŚCICZYNSZOWE
media, podnosiło swoje ceny usług arwynosi:
2 757 407,80 zł
NADALNIEPOKOJĄ
gumentując to wzrostem kosztów własnych.
Wykazana powyżej nadwyżka podleJedynym wynikiem, jaki nie w pełni garozliczeniuz mieszkańcami.
Ze stronySpółdzielniwynikłakonieczność ograniczenia wykonania, niektó- nassatysfakcjonuje,tozaległościz tytuW oparciuo posiadanedaneliczbowe
rych potrzebnych aczkolwiek nie nie- łuopłatza użytkowaniemieszkania(czyn- bezspornym jest, iż budynki, które pozbędnych prac remontowych, tak aby szu)pomimo,iżwskaźniktenkształtuje siadająpodzielnikikosztóww mieszkanieprzenosićdodatkowychkosztówbez- sięna poziomie 4,77%i jestniższyniż niachmająniższezużycieenergiicieplpośrednio na opłaty mieszkańców. Ta w latachubiegłych.
nej niż budynki nie wyposażone w te
Jak w każdej działalności również mierniki, co ma bezpośredni wpływ
politykazarządzaniaw znacznejmierze
pozwoliłazminimalizowaćwpływwzro- i w Spółdzielni występują zaległości na wysokośćopłatczynszowychmieszstu cen usług i materiałów na bezpo- w opłatachz tytułueksploatacjii utrzy- kańców.
średnie utrzymanie naszych mieszkań. manianieruchomości.WpływająoneznaWzrosttaryf,szczególnieu niektórych
Przemyślanastrategiazarządzaniafinan- czącona realizacjęzadańgospodarczych dostawców powoduje, iż nasze ciepło
samiskutkujezakończeniemrokuz do- i zakresremontóww danymroku.
zaczynabyćbardzodrogie,stądjegoradatnim wynikiem zarówno na eksplocjonalnewykorzystaniei kontrolazużyatacjipodstawowej,jaki na działalności Wskaźnikudziałuzaległościw opłatach ciasąbardzoważne.
za użytkowanie lokali w stosunku
gospodarczej.
Brak możliwości wpływu spółdzielni
Staranność realizacji działań gospo- do przychodóww roku 2011
na wysokość wzrostu taryf zatwierdza4,77% nych przez Urząd Regulacji Energetyki
darczo – finansowych jest ukierunko- wynosi:
wana na dobro członków spółdzielni,
może tylko złościć. Żadne protesty, ani
gdyż podstawą funkcjonowania każdej Zaległościw opłatachza użytkowanie korespondencjaw tejsprawienietrafiają
1 955 790,64zł do decydentówmającychbaczenienad mospółdzielni są jej członkowie. Niestety mieszkań
z roku na rok odnotowywany jest spa- w tym:
nopolistami, dlatego bardzo ważne jest
162 509,48zł abyśmymywszyscyodbiorcyciepłasadek liczby członków. Jest to wynikiem roszczeniasporne
regulacji ustawowych, które nie zobomiprzywiązywalidużąwagędo jejracjoSprawy o zapłatę, które na dzień bi- nalnegowykorzystania.
wiązują osób kupujących mieszkania
na wolnym rynku, a będących w zaso- lansowy znajdują się w Sądzie stanobach naszej spółdzielni, do przystąpie- wią 8,31%ogólnejsumyzaległości.
CORAZWYŻSZEŚRODKI
Wskaźnikudziałuzaległościczynszonia w poczet członków. Jak dotąd nie
NAREMONTY
miało to wpływu na wysokość opłat wych na lokalach mieszkalnych w stosunku do przychodów w ostatnich szeczynszowych.
W roku 2011 remonty jakie zostały
Gospodarka finansowa naszej spół- ściulatachwynosił:
wykonanew ramachopłatwnoszonych
dzielniza rok 2011wykazaładobrystan
na fundusz remontowy z pewnością
WZROSTCENZAENERGIĘ
finansów co potwierdza zarówno kommogłybypokryćwiększyzakres,gdypleksowalustracjaprzeprowadzonaza laby nie zaległości. Nie mniej jednak
Niepokojącym zjawiskiem jest galo- i takrokroczniena tencelprzeznaczata 2008–2010,jaki sporządzonyraport
przez biegłego rewidenta po całościo- pującywzrostcensprzedażyenergiiciepl- nesąwyżsześrodkifinansoweniżwnoCzerwiec 2012 r.
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szonew opłatach.Wynikatoz możliwościpozyskiwaniazewnętrznychśrodkówfinansowych,z którychnieustannie spółdzielnia kor zys ta.  Bez nich
wiele robót remontowych, a ważnych
dlawłaściwegoprosperowaniaosiedli,
budynkówa przedewszystkimw celu
obniżeniakosztówichfunkcjonowania
niebyłobymożliwe.Wspomniećtunależy,żedo roku 2011pozyskanookoło 20mlnzłz przeznaczeniemwyłącznie na rem ont ow an ie subs tanc ji
mieszkaniowej.
Wpłatydokonywaneprzezczłonków
na fundusz remontowy są w pełnym
zakresieprzeznaczanena remontybudynkówmieszkalnych,a pozyskiwane
dodatkoweśrodkifinansowepozwalająna realizacjedalszychzadańremontowychi bezichpozyskaniarealizacja
wiel u przeds ięw zięć na przes trzen i
ostatnichlatbyłabyniemożliwa.Większy zakres remontów można by również wykonać, gdyby nie zaległości
w opłatach. Rozumiejąc osoby, które
z przyczynchoroby,chwilowejutraty
pracy,czyinnychwypadkówlosowych
niewnosząopłatw terminie–botosą
syt ua cje, któr e ich uspraw ied liw iają–jednaktrudnopogodzićsięz faktami.
Wśródosóbzalegającychz opłatami
zdarzają się osoby, które w ogóle lub
prawie wcale nie interesują się wnoszeniem opłat za korzystanie z mieszkania, lecz na pewno chciały by mieć
ładniewokółbudynku,w którymmieszkają,pomalowaneklatkischodowe,pełnądostawęwody,czywysokątemperaturę w mieszkaniach. To też można
przyjąćjakoobraznaszychczasów,lecz
trudno się pogodzić z osobami, które
zamieszkują,a jedynymichelementem
wpływuna wydatkiz funduszuremontowego to bezmyślna, głupia dewastacjanaszegomajątkui wizerunkuosiedla, bud ynk ów, klat ek. Nap raw a
dewastacjiw roku 2011kosztowałanas
około 460 000,00 zł.

PrezesZarząduJanGrabowieckiprzedstawiłsprawozdaniaZarząduSpółdzielniz działalnościw 2011

niebędziemyjerealizować.Mamynadziej ę, że uda nam się pos krom ić
przy pomocymieszkańcówdewastatorów naszego mienia, a środki finansowe na usuwanie skutków bezmyślnej
dewastacji zostaną zminimalizowane,
tym samym na budynkach i klatkach
schod ow ych nie będ ziem y mus iel i
ogląd ać bezm yśln ej i koszt ow ej
dewastacji, a pięknie odnowione wnętrza nadal będą cieszyć swym widokiem.

***
WalneZgromadzeniezatwierdziłosprawozdanie z działalności Radu Nadzorczejw 2011r.,sprawozdanieroczneZarząduSpółdzielniza 2011r.i sprawozdanie
finansoweza 2011rok.
WalneZgromadzenieudzieliłoabsolutorium za 2011 rok Prezesowi Zarządu
Janowi Grabowieckiemu, zastępcy prezesaWładysławowiMaryjce,zastępczyniprezesaIwonieKołeczko.

Dlategoprosimy
NIEBĄDŹMYOBOJĘTNI
NATEGOTYPU
ZACHOWANIA
zgodniez zasadą
REAGUJESZ
–NIEAKCEPTUJESZ
Zdajemy sobie sprawę, iż pomimo
tak znacznych nakładów ponoszonych
na remontyoczekiwaniasąjeszczewiększe. Zapewnić możemy, że sukcesyw6

ZebranizatwierdzaliprzezgłosowanieuchwałyWalnegoZgromadzenia
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Rozliczenie
centralnego ogrzewania
Spółdzielniakażdegomiesiącapobierazryczałtowane opłaty za centralne ogrzewanie, których wysokość
zależyod powierzchnimieszkania.Opłatytetraktowanesąjakozaliczki,a po sezoniegrzewczympodlegają
rozliczeniu.
Rozliczeniekosztówcentralnegoogrzewaniaw budynkachbezpodzielnikówkosztówza 2011rok.
W naszejspółdzielniw większościbudynkówrozliczeniecentralnegoogrzewanianastępujewedługmetrakwadratowego.Okresrozliczeniowyod1.01.2011do 31.12.2011
pokrywasięz rokiemkalendarzowym.
W większości budynków mieszkalnych suma zaliczekwnoszonychprzezcałyubiegłyrokbyławiększa
od kosztów dostaw energii cieplnej. Oznacza to, że
w 93,4%rozliczanychbudynkówmieszkańcyotrzymajązwroty.
Wysokośćnadwyżkido zwrotujestróżnadlakażdego
budynkuw zależnościod wysokościponoszonychkosztówi wynosi:
Rydułtowy

od0,15zł/m2

do7,33zł/m²

Radlin

od2,25zł/m²

do8,19zł/m²

Pszów

od1,03zł/m²

do4,62zł/m²

Centrum

od0,11zł/m²

do 10,53zł/m²

XXX-lecia

od0,85zł/m²

do9,70zł/m²

Piastów

od1,02zł/m²

do5,27zł/m²

Dąbrówki

od1,86zł/m²

do6,89zł/m²

Nadwyżkawpływównad kosztami
c.o. wynika z wielu powodów. Najważniejszez nichto:
• optymalny termin zakończenia
i rozpoczęcia sezonu grzewczego
w 2011r.;
• kont yn ua cja dział ań maj ących na celu oszczędność energii
cieplnejpolegającamiędzyinnymi
na:
–ocieplaniubudynków
– regulacji zaworów podpionowych
– obniżaniu temperatury grzejnikówna klatkachschodowych
– wymianie drzwi wejściowych
do budynków.
Czerwiec 2012 r.
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Pół wieku na Radlińskiej

Szczęśliwe lata
Jakibyłten 1961rok?Ktogopamięta?JurijGagarinjakopierwszyczłowiek
poleciał wtedy w kosmos. Rozpoczęła
się budowa muru berlińskiego. Na Wawel powróciły z Kanady, po wojennej
tułaczce, arrasy króla ZygmuntaAugusta, a program telewizyjny z warszawskiegostudiazacząłbyćemitowanyprzez
całytydzień.
To właśnie zapewne tymi informacjami żyli wówczas pierwsi lokatorzy
dom ów Spółd zieln i Mieszkaniowej
ROWprzy ulicyRadlińskiejw WodzisławiuŚląskim,którzywtedywprowadzalisiędo oddanychwłaśnie,nowych,
wspaniałych mieszkań. Ich życie nabierałoinnegowymiarui zapewnewłaśnietylkoto,jakżeważnei odmieniając e ich egz ys tenc ję wyd ar zen ie,
pozostało im w pamięci z tego czasu
sprzedpółwieku.
A potem?Cobyłopóźniej,gdyradość
z nowego mieszkania przerodziła się
w zwykłącodziennośćepoki„małejstabilizacji” później czasu Gierka, zachłyśnięcia się pierwszą „Solidarnością”,
smutkiem i dramatem stanu wojennego
i nadziejami wolnej Polski. Mijały dni,
miesiące, lata wypełnione radościami

PaniHalinalubikwiatyi dobremalarstwo

i troskami, ważnymi i mniej ważnymi
wydarzeniami. Rodziły dzieci, młode
dziewczynystawałysiępoważnymimatkami,a późniejbabciami,niektórzykoń-

Na zdjęciurodzinapaniHildegardyGrzegorzekprawiew komplecie.MążStanisław,synWojciech,
wnukiPawełi ZofiatylkopaniHalina,synowa,niewróciłajeszczez pracy.gdyrobiliśmytozdjęcie.
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czyliswąpodróżprzezżycie.Światsię
zmieniał,Polskaprzechodziłaprzezkolejnyetap,aleonitrwalii wytrwalido dzisiaj.
Dzisiajw domachna Radlińskiejmieszkają cztery osoby, która z dumą mogą
sięokreślićjakonajstarsistażemczłonkowieSpółdzielniMieszkaniowejROW.
Pani HalinaKoppel przyjechałana Śląsk
z rodzinnego,pięknegoKrakowa.
–NiejestemŚlązaczkąalebardzolubięmieszkańcówtejziemi,ichobyczaje,
język.W 1961rokuzamieszkaliśmyz mężemw spółdzielczymmieszkaniuw Wodzisławiu przy Radlińskiej. Mąż był lekarzem, przez długi czas ordynatorem
szpitala,jajestemekonomistką.Tow Wodzisławiupracowaliśmy,tuna światprzyszła nasza córka, która teraz mieszka
za granicą.Mążzmarł 8lattemu.Była
okazja,żemogłamwrócićdo Krakowa,
aleniechciałam,bardzosiętuza wszystkim zżyłam i tak bardzo polubiłam to
miejsce.
DziśPaniHalinaspędzaczasm.in.pomagając swoim sąsiadom – gdy ją odwiedziłem właśnie zawoziła samochodem swoja sąsiadkę, mająca kłopoty
z chodzeniem,do lekarza–opiekującsię
równieżkwiatamiprzed domem.
– Te lata, które minęły wspominam
bardzodobrze,bezżadnejprzesadymoCzerwiec 2012 r.

gępowiedzieć,żetobyłyszczęśliwelata –mówipaniHalina.
Szczęśliwe lata – to stwierdzenie towarzyszy również innym opowieściom
o życiuna Radlińskiej
Pani Hildegarda Grzegorzek mieszkapiętrowyżejod PaniHaliny.
–Gdywprowadziłamsiędo tegodomu
miałam 21lati byłamjeszczesama,.Dostałam inne mieszkanie na tym samym
piętrze. 5latpotemwyszłamza mążi później zmieniliśmy je na większe, choć
na tymsamympiętrze.Terazw tymstarymlokalumieszkamójsyn.
Właściwie przez te pół wieku żyło się
namtuspokojnie,bezwiększychkłopotów, choć oczywiście wszyscy pamiętamy,żerazmieliśmytuwłamanie.Obok,
sąsiad wyprowadził się i wynajmował
mieszkanie dość nieciekawym ludziom
i oniniestetykradli.
Mankamentemtychmieszkańbyłypiece
węglowe, ale większość lokatorów przeszłaterazna ogrzewaniegazowei jakość
dajemysobieradębezwęgla,choćoczywiścietoudogodnieniesłonokosztuje.

W ubiegłymmiesiącuwładzeSpółdzielniMieszkaniowejROW
uhonorowałyswoichnajstarszychstażemczłonków.
Byłamiłauroczystośćkwiatyi pamiątkowestatuetki,
któremająprzypominaćo tymjubileuszu.

AnnaKuczera,któraprzeżyłyna Radlińskiejpół
wieku,takżeuważa,żebyłytoudanelata.

Muszę powiedzieć, że dobrze się tu
nammieszka –kończyswąopowieśćpani Hildegarda. – Wszędzie jest blisko,
do kościoła,do lekarza,do centrummiasta,cóżmożnachciećwięcej?
Pani Anna Kuczera, trzecia z pań,
któreprzeżyłyna Radlińskiejpółwieku,
takżeuważa,żebyłytoudanelata.
–Mojedwojedzieciurodziłysięwłaśniew tymmieszkaniu,a todziękipomocy,lekarzaz sąsiedniegodomu,męża pan i Hal in y Kopp el. Przez lat a
pracowałam w Wodzisławiu w gastronomii–opowiadapaniAnna.Terazjestem na emeryturze, ale nadal udzielamsięjeszczespołecznie,choćzdrowie
czas am i szwank uj e. Jes tem babc ią,
mam 4 wnuków i jestem zadowolona
z tychlat,któretakszybkominęłyna Radlińskiej.
Czerwiec 2012 r.
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Nieprzeciętniludziez naszychosiedli

Mój dom, moja sprawa
Comożna zrobić,gdymasiędużozapału,optymizmui dużowyobraźni?Dziś
piszemyokolejnejgrupiemieszkańców
tymrazemzPszowa,posiadającejogromnypotencjałpozytywnejenergiii dzięki
temuokolica,w którejmieszkają,zmieniasięi pięknieje.
Joachim„Kala”Basista na pewnonie
jest postacią anonimową, znają go tu
wszyscy,mieszkana osiedluTytkiw Pszowiejuż 39lat,od kiedyspółdzielniazbudowała tu bloki. Kiedyś był górnikiem
i pracowałw kopalni„Anna”byłteżdobrympiłkarzemw miejscowym„Górniku”, teraz jest na emeryturze, ale wcale
niezamierzaodpoczywaći niewyobraża
sobiebezczynności.Od kilkulatz grupą
przyjaciółz osiedlaczynniedbająo czystość i estetykę przed blokami, w którychmieszkają.
–Kiedyśbyłotubrzydko,okolicabyła
trochę zaniedbana – opowiada pan Joachim–małozieleni,nieporządki.Postanowiliśmytokilkalattemuzmienić.
I zmienili.Dziękiprzywódczymcechom
i zdolnościprzekonywania–„Kala”czuwa
nad całością – jak mówią jego sąsiedzi,

5lattemuruszonoostroz porządkamiŻywopłotyi różezostałypiękniei prawidłowo przycięte. Zaczęto sadzić ozdobne rośliny,pielęgnowaćdrzewa,krzewyi kwiaty
na trawnikach przed domami, malować
ogrodzenia,ścinaćczęstotrawę.Nieszczędzononawetwłasnychpieniędzyna zakupynp.iglaków,któreterazozdabiajątrawnikiczyna zakupnożycdo cięciażywopłotu.
Dzięki tym wysiłkom jest tu teraz bardzo
ładnie,a okolicacieszywidokiemzadbanej
zielenii czystości.
PanuJoachimowipomagaprzedewszystkimsąsiadJózefMiłek,teżemeryt,który
równieżniemazamiaruleniuchować.To
jegozasługąsąpięknieutrzymanetrawnikiprzy blokuŚcina jaknajczęściejtrawęswojąkosiarką,a na paliwonieszczędziwłasnychpieniędzy.
Tej dwójce pomagają inni. Żona pana Joachima Renata zarażona aktywnościąmężateżczęstowłączasiędo akcji
porządkowych.Anna Lach, Lucjan Pyrlik,TeresaKufka,RomanGrzegulski,Irena Ryłko,Lucjan Socha,BronisławRączkadwojąsięi troją,bywokołobyłojak
najładniej.

Oczywiście wszystko to robią jak się
dawniejmawiało„w czyniespołecznym”
i sąz tegonaprawdęzadowoleni.Cieszy
ich ta praca i cieszy to, ze mogą się
przed innymi nią pochwalić, a przede
wszystkim dumni są z efektów swoich
działań.
Za „pielęgnację obejścia domostwa
wspólnego” otrzymali dyplom ze spółdzielni, ale przecież nie o dyplom tu
chodzi.
Czasamisłyszązłośliwedocinkii niemiłe żarciki pod swoim adresem, ale
zbytniosiętymnieprzejmują.–Róbmy
swoje –mówipanJoachim– piętnujmy
tych, którzy chcą zniszczyć nasz trud,
niezwracajmyuwagina tychkpiących,
którzynicnierobią,a zawszegotowisą
wyśmiaćpożytecznedziałaniai dbajmy
o nasz wspólny dom, bo to jest nasz
dom.
–Tumieszkamy –kończy„Kala”–więc
szanujmytojakwłasne.Niechodzio to,
żebytylkopłacićczynszi stwierdzić,że
dokończenie na str. 16

Tym razem wandal nie pozostał anonimowy

Dewastacja i kara
Gdyjednistarająsię,bywokołonichbyłporządek,gdynieszczędząswojegoczasui pieniędzy,byzadbaćo estetycznywyglądokolicichdomów,inniniszczą,dewastująi psujątocopowstałowysiłkiemcałejspółdzielczejspołeczności.W naszejgazeciewielokrotniepisaliśmyo działaniachwandali.Otokolejnyprzykładbezmyślnegoaktudestrukcji.
Doszłodo niegow nocy 29grudnia 2010r.w WodzisławiuŚląskim.Nasznegatywny„bohater”,człowiekjużwcale
nietakimłody,kopiąci szarpiącuszkodziłdrzwiwejściowedo klatkiblokunr 18przy ul.Wyszyńskiego
Tymrazemniepozostałjednakanonimowymwandalem.Ujętyprzezpolicjęstanąłprzed sądemRejonowymw WodzisławiuŚląskim,któryuznał:
1.oskarżonegoJerzegoFiałkowskiegoza winnegotego,żew nocy 29grudnia 2010r.w WodzisławiuŚląskimdziałającpubliczniei bezpowodupoprzezkopaniei szarpanie,powodującwgnieceniai deformacjędrzwiwejściowychdo klatkiblokunr 18przy ul.Wyszyńskiegoumyślniedokonałichuszkodzeniapowodującna szkodęSpółdzielni Mieszkaniowej „RÓW” w Wodzisławiu Śląskim straty w wysokości 253,38 złotych, okazując przez to
rażącelekceważenieporządkuprawnegotj.uznajegoza winnegoczynuwyczerpującegoznamionaprzestępstwa
z art. 288§lk.k.w zw.z art. 57a§ 1k.k.za tona podstawieart. 288§ 1k.k.w zw.z art. 57a§l1k.k.wymierzył
mukarę 5miesięcypozbawieniawolności,
2.na podstawieart. 46§ 1k.k.orzekłwobecoskarżonegośrodekkarnyw postaciobowiązkunaprawieniaszkody
w całościprzezzapłatęna rzeczpokrzywdzonejSpółdzielniMieszkaniowejROWw WodzisławiuŚląskimkwoty 253,38złotych.
Sądorzekłrównieżpodaniedo publicznejwiadomościw naszejgazeciesentencjiwyroku
10
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Atrakcje dla najmłodszych

Świetlica godna XXi wieku
Doktor WojciechAdamaszek, szef oddziałuwodzisławskiegoTowarzystwaPrzyjaciółDzieci,możebyćdumny–nowawyremontowana świetlica dla najmłodszych
przy ul. Przemysława 13 robi imponujące
wraż en ie. Dzięk i pom oc y Spółd zieln i
Mieszkaniowej „ROW” dawne pomieszczeniazmieniłysięniedo poznania.
Przedewszystkimznacznie,o 2/3,zwiększyłasiępowierzchniaprzeznaczona na różnorodnezajęciadydaktyczne.Remontprowadzony przez spółdzielnię zaowocował
równieżnowoczesnymirozwiązaniamiwentylacji, zabezpieczeń przed wypadkami,
dostosowaniemsanitariatówdlaniepełnosprawnychitd.
Terazpastelowekoloryściani nowoczesnewyposażenie,którewyparłotosprzed
pól wieku, mogą cieszyć oko i zachęcać
dzieci do jak najczęstszego odwiedzania
świetlicy. A będzie warto to zrobić, bo

na najmłodszych czekają warsztaty artystyczne, dziennikarskie, które prowadzić
będzie pani Urszula Kipich, kursy tańca,
hokejstołowyi inneatrakcje.
Na razie,po pozytywnychkontrolachsanepidu i straży pożarnej, trwają jeszcze
pracenad wyposażeniemświetlicy.
–Robotyjestdużo –mówidoktorAdamaszek – na razie wszystko trzeba urządzić,zagospodarować,a jednocześnietrzeba cały czas szukać środków na to by
wyposażyćpomieszczeniaw regały,stoliki,
gablotki,sprzętdo łazienek,a nawetkosze
na śmieci.Nieukrywamy,żeszukamysponsorówi każdapomocsięprzyda,z tym,że
chcemypozyskiwaćlubkupowaćtylkonowewyposażenie,godnetegonowoczesnegopomieszczenia.
SzefwodzisławskiegoTowarzystwaPrzyjaciół Dzieci jest jednak optymistą i wierzy, że wszystko się uda załatwić. Plany

Towarzystwa są bogate i oczywiście nie
zamykają się jedynie na zagospodarowywaniuświetlicy.Jużw najbliższymczasie
dzieci niepełnosprawne dzięki Towarzystwu pojadą do stadniny koni koło Żor
świętować z Barcikiem Dzień Dziecka,
planowanesąwyprawyw Beskidydo ChlebowejChatyi plenerw Kaletach.
My ze swej strony apelując o pomoc
dla Towarzystwa (dla sponsorów podajemy
numer konta organizacji: 14 8468 0000
0010 0000 0228 0001,TowarzystwoPrzyjaciółDzieciOddziałMiejskiw Wodzisławiu
Śl.)chcemyzapewnić,zebędziemyna bieżącośledzićdziałaniana rzeczdziecii w miarę
naszychmożliwościpomagaćTowarzystwu.
Nasza gazeta jest też otwarta na twórczość
młodych dziennikarzy, którzy swe umiejętności będą zdobywać podczas warsztatów
prowadzonychw świetlicyprzy ul.Przemysława 13.

TowarzystwoPrzyjaciółDziecijestsamorządnym,społecznymstowarzyszeniempozarządowymdziałającymod 1919
rokuna rzeczdziecii prowadzącymdziałalnośćopiekuńczą,
wychowawczą,oświatową,prozdrowotnąi profilaktyczną.
TPDposiadaosobowośćprawnąi własnystatut.
TPDwspółpracujez organizacjami,instytucjamii fundacjami
krajowymii zagranicznymi.
DziałalnośćTowarzystwaopierasięna pracyspołecznejogółuczłonków.
Celei środkidziałaniaTPD:
–czuwanad przestrzeganiemprawdzieci
–udziela rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczychi wychowawczych
–organizujepomoci opiekęnad dziećmiz rodzinbiednych,
rozbitych,wielodzietnych,niewydolnychwychowawczo,oraz
zagrożonychpatologiąspołeczną
–rozwijaspecjalistyczneformypomocyrodziniew wychowaniudzieciniepełnosprawnych
–podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia
przed negatywnymskutkamizagrożeńekologicznych
–organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego
orazrehabilitacyjno-lecznicze
–współpracujez instytucjamipaństwowymii organizacjamisamorządowymi,społecznymi,środkamimasowegoprzekazu,
placówkamiopiekuńczymii wychowawczymi.
Zajmujemysięorganizacją:
–wypoczynkuletniegoi zimowegodladziecii młodzieży
–koloniizdrowotnych
–półkoloniii zimowisk
–wczasówrehabilitacyjnych
–obozówbiwakowych
imprez cyklicznych jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, turnieje
i konkursy, szkolenia i egzaminy w zakresie bezpieczeństwaruchudrogowego(kartarowerowa),turniejesportowe,
olimpiady lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Czerwiec 2012 r.

Świetlicęjużodwiedzajądziecizeswymirodzicami,abyzobaczyćw jakichwarunkachbędziemożna tysiębawići uczyć

DoktorWojciechAdamaszekjestdumnyz nowejświetlicyi mabogateplany
na przyszłość

POD WSPÓLNYM DACHEM

11

Działalność społeczna Spółdzielni Mieszka
SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”tonietylkozarządzanienieruchomościami,eksploatacjabudynkówczywykonywanieremontów,dbanieo czystość,estetykę,alerównieżudziałw tworzeniuprzyjaznychmiejscdladziecii młodzieży.
Z pewnościąniewszyscywiedzą,żeSpółdzielniatodużewsparciedlaplacówekoświatowo-wychowawczychdziałającychw budynkachSpółdzielnina tereniemiastaWodzisławiaŚląskiegoi Rydułtów.Naszawspółpracaz dyrektorami
placówekprzynosiwymierneefektydlawielugrupdziecii młodzieżyo czympiszemyna łamachnaszejgazety.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl.
Ogniskapracypozaszkolnejrozwijająróżnorodnezainteresowaniawychowanków,pogłębiająi rozszerzająwiedzęwykraczającą
poza szkolne programy, stwarzają warunki
do rozwojuintelektualnegodziecii młodzieży, szczególnie utalentowanej w różnych
dziedzinachnauki,sztuki,technikii sportu.
Dladziecii młodzieżyo niesprecyzowanychzainteresowaniachudziałw tegotypuzajęciachjestpierwszymkrokiemdo rozpoznaniai rozwijaniaswychzainteresowań.
Możeteżbyćszansąodkryciai ukierunkowaniatalentów.
OgniskoPracyPozaszkolnejnr 1w Wodzisławiu Śl. powstało 1 listopada 1972
rokuPlacówkamieściłasięnajpierww Szkole Podstawowej nr 7 W 1983 roku OPP
nr 1 uzyskało mały pawilonik na osiedlu XXX-lecia 41do wyłącznegoużytku,
który pozostał jego siedzibą do dnia dzisiejszego.
W rokuszkolnym 2011/2012w ramach
OPP1 działa 16 kół – 5 muzycznych,
6plastycznych, 3taneczneoraz 2teatralne.
OgniskoPracyPozaszkolnejnr 1w Wodzisławiu Śl. zaprasza dzieci i młodzież
w wiekuod 5do 21latna BEZPŁATNE
ZAJĘCIAkół:
• AKAD EM IA PRZEDS ZKOL AKA–kołotaneczno-muzyczne
•AKADEMIAPRZEDSZKOLAKA–
kołoplastyczne
• AKAD EM IA PRZEDS ZKOL A
KA–kołoteatralne
•Kołotaneczne I –BREAKDANCE
i HIPHOP
•Kołotaneczne II –TANIECNOWOCZESNY
•Kołoinstrumentalno-wokalnegrupa
młodsza
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•Kołoinstrumentalno-wokalno–dzwonkowe
•Kołowokalne
•Kołoinstrumentalno-organowe
• Koło rzemiosła artystycznego i papieroplastyki
•Kołodekoratorskie
•Kołoekspresjitwórczej–SP 16Zawada
•Kołorysunkui malarstwa
•Kołograficzne
•Kołogitarowe
•„EstradaDziecięca”
Zajęcia kół organizowane są dla dzieci
w wieku przedszkolnym (4-6 lat –AKADEMIAPRZEDSZKOLAKA).Dladzieci
szkółpodstawowych,młodzieżyz gimnazjówi szkółśrednich.
Placówka corocznie organizuje imprezy
dlawychowankówi środowiskalokalnego:
•dyskotekidladziecii młodzieżyz OPP
i osiedlaz okazjiDniaChłopca,Andrzejekitp.,
• konkursy: np. „Portret św. Mikołaja”–konkursplastycznydlawychowankówOPPi ZŚPW,rozdanienagródwraz
z programem artystycznym oraz wysta-

POD WSPÓLNYM DACHEM

wapokonkursowaw MiPBPna os. XXXlecia; konkurs plastyczny na najładniejsze„Serduszkowalentynkowe”–wystawa pok onk urs ow a w MiPBP na os.
XXX-lecia.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 jest
jużtradycyjnieod kilkulatorganizatorem
konkursówplastycznych:„WodzisławŚl.
– mojemiasto” – konkursplastycznyorganizowany od 1998 roku dla uczniów
szkółpodstawowychi gimnazjówz okazji
dni Wodzisławia Śl. Od 2009 – konkurs
przybrał formę pleneru. Uczestnicy konkursumalująi rysująwybraneprzezsiebie
fragmentyStaregoMiasta(Ryneki okolica). Tegoroczną wystawę pokonkursową
można będzie obejrzeć do końca wakacji
w 13FiliiMiPBPna os. XXX-lecia.
MiejskietapkonkursuplastycznegoorganizowanegoprzezWydziałZarządzania
Kryz ys ow eg o Urzęd u Woj ew ódzk ieg o
w Katowicach.Tematyka konkursu związanajestz działalnościąstrażypożarnej.
– Nauczyciele – instruktorzy Ogniska
PracyPozaszkolnejwrazzeswoimiwychowankami stale współpracują ze szkołami,
przedszkolami, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną oraz WPWD „Dziupla” – mówi Natalia Sternik-Poparda
Dyrektor OPP1. – W ramach współpracy
przygotowywane są wspólne imprezy dla
środowiska,odbywająsięwystępywychowankówOPPorazorganizowanesązajęciaotwarte,warsztaty.
W czasieferiizimowychi dwóchtygodni
wakacjiprowadzimyzajęciaotwartedladzieci i młodzieży w formie zajęć i konkursów
plastycznychi muzycznych,dyskotek.
Serdeczniezapraszamyna zajęciawakacyjneod 20do 31sierpnia 2012r.

Czerwiec 2012 r.

aniowej „ROW” na rzecz dzieci i młodzieży
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
– Nasze Ognisko jest typową placówką
oświatowo-wychowawczązagospodarowującądzieciomi młodzieżyczaswolnypo zajęciach szkolnych i w dni wolne od nauki – mówi Dyrektor placówki Bożena
Wójcicka. – Działamy jakby na dwóch
płaszczyznach. Z jednej strony pracujemy
z dziećmii młodzieżąuzdolnioną,uzupełniamy i wzbogacamy jej proces szkolnej
edukacji, rozwijamy jej zainteresowania
i pasje.Z drugiejstronyprzygarniamydzieci i młodzież znudzoną, nieraz problematyczną,wszystkichtych,którzyniewiedzą
co zrobić ze swoim wolnym czasem. Tej
grupie podopiecznych poprzez specjalistyczne zajęcia pomagamy lepiej poznać
swojemocnestrony,zintegrowaćsięz grupą i wyzwolić w nich twórcze zainteresowania.Pierwszagrupapodopiecznychreprezentuje naszą placówkę w konkursach
i przeglądachw krajui zagranicą.Druga
grupawychowankówpozwalanamsięczuć
bardzopotrzebnymina codzień,jesteśmy
dla nich po prostu drugim domem, miejscemgdziezawszeznajdująpomocnądłoń,
uzyskająpomocw rozwiązaniuswoichcodziennychproblemów.
Placówka ma swą siedzibę w Rydułtowach, tu też odbywają się zajęcia w ramachpracowniplastycznej,muzycznej,teatralneji komputerowej.Prężniedziałatu
równieżkołoszachowei klubmłodzieżowyAlkatraz.
Na dwóchdużychosiedlach,w różnych
częściachRydułtówOgniskoprowadzirównieżklubydziecięce.Na osiedluOrłowiec
prowadzimy klub „Bielik”, a wśród bloków przy ul. Plebiscytowej prowadzimy
klub„Orlik”.Klubyteczynnesąod poniedziałkudo piątkuw godzinach 14:00-19:00,
a w soboty 9:00-15:00. Codziennie zagospodarujemy najmłodszym mieszkańcom
naszego miasta czas wolny po zajęciach
szkoln ym. Dziec i uzys kuj ą tu pom oc
przy odrabianiuszkolnychpracdomowych,
rozwijają swe zainteresowania uczestniczącw specjalistycznychzajęciacho charakterze artystycznym, a poprzez zabawę
ćwiczą i doskonalą prawidłowe relacje
w grupierówieśniczeji w rodzinie.Szczególnątroskąotaczamydzieciz rodzinwielodzietnych,niewydolnychwychowawczo
i zagrożonych patologią. Dla wielu naszychwychowankówklubytoprawdziwy
drugidom.
Ognisko to również działalność dwóch
kompleksów boisk „Orlik 2012”. Zajęcia
rekreacyjno-sportowena obukompleksach
prowadząwykwalifikowanianimatorzysportu.Organizująliczneturniejei zawodysporCzerwiec 2012 r.

towe, promują sport i aktywny wypoczynekwśródmieszkańcównaszegomiasta.
OgniskoPracyPozaszkolnejjestrównież
organizatorem wielu imprez. Począwszy
od małych,kameralnychwewnątrzplacówkowych imprez okolicznościowych, jak
DzieńChłopca,DzieńKobiet,Katarzynki,
Andrzejki, Walentynki, przez imprezy organizowane dla dzieciaków z całego miasta,jakDzieńDziecka,Spotkaniez Mikołajem, Święto Wiosny, Święto Latawca,
po organizacjędużychfestynówrodzinnych.
Organizujemyrównieżimprezy,którena stałeod latzapisanesąw kalendariumnaszego
miasta. Najważniejsze z nich to Festiwal
TwórczościDziecii MłodzieżyMiastaRydułtowyi TurniejTańcaTowarzyskiego.
– Zgodnie ze swoją misją pracujemy
z dziećmii młodzieżązamieszkałąna tereniecałegomiasta –mówiBożena Wójcicka.–Wszystkienaszezajęciasądladzieci
bezpłatne. Dziecko ma prawo korzystać
z wybranychprzezsiebiezajęć,z dowolnej
ilości tych zajęć. W bieżącym roku mamy
zapisanych 568wychowankówstałych,tzn.
takich,którzyzłożylipisemnezgodyrodzicówna udziałw zajęciach.Poza tymmamy
również liczną grupę wychowanków okazjonalnych,tzn.tych,którzynieuczestniczą
w zajęciach systematycznie, przychodzą,
gdy dzieje się dla nich coś ciekawego lub
gdy im się po prostu nudzi, bądź mają
do rozwiązania jakiś problem. Pracujemy
z dziećmi codziennie od godziny 14:00,
otwieramyszerokodrzwidlanichgdytylko
skończązajęciaszkolne.Czekamyna nich
równieżw każdąsobotęw dwuklubachlub
na RAFIE. U nas nie ma ferii i wakacji,
pracujemyna okrągłocałyrok.
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SPÓŁDZIELNIAMIESZKANIOWA,,ROW”
ul.Kard.St.Wyszyńskiego43
44-300WodzisławŚl.
Rok
założenia

1924

tradycja
doświadczenie
nowoczesność

OFERUJE DO WYNAJĘCIA
WodzisławŚl.:
ul.Kard.St.Wyszyńskiego43
os.Dąbrówki12
ul.Przemysława12
ul.Przemysława5
ul.Przemysława13
ul.Marklowicka23

pow.użytkowa
pow.użytkowa
pow.użytkowa
pow.użytkowa
pow.użytkowa
pow.użytkowa

78,50m2
131,44m2
24,70m2
20,77m2
180,80m2
83,76m2

Rydułtowy:
ul.Ligonia16
ul.OfiarTerroru77

pow.użytkowa
pow.użytkowa

30,00m2
54,60m2

Radlin:
ul.Korfantego20

pow.użytkowa

42,49m2

POMIESZCZENIAMAGAZYNOWE:
WodzisławŚl.
ul.Marklowicka23
pow.użytkowa
ul.Marklowicka23
pow.użytkowa
ul.Marklowicka23
pow.użytkowa
ul.Marklowicka23
pow.użytkowa

45,00m2
102,10m2
35,10m2
90,10m2

GARAŻ:
WodzisławŚl.
ul.Marklowicka23

pow.użytkowa

16,80m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowych
wbudynkuZarząduSM„ROW”,
WodzisławŚl.,ul.Kard.St.Wyszyńskiego43– pokójnr29,
tel.32-455-66-86,wew.127
14
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aDReSY
TeLeFOnY
WaŻne
inFORMaCJe
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod 7:00do 15:00,
piątki 7:00do 14:00.
Telefonycentrala– 32 455 66 86;32 455 67 56;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7.30-16.00;
od wtorkudo czwartku7.30-15.00
piątki7.30-14.00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 456 39 05;
działwkładów: 32 55 66 86wew. 114
działnaliczeńczynszowych:324553872;
kasa: 32 455 66 86wew. 109;
działrozliczeńz członkami:32 455 38 72;
działtechniczny:32456 39 04;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. potrzebny jest pracownikowi aby wyjechać na wczasy. 5. mały
pokój. 7.niedolewajjejdo ognia. 8.pierwiastekchemicznyo charakterzeniemetalicznym. 9.zemsta. 10.dwutlenekkrzemu,minerałkrystaliczny. 13.podstawowy
zespółpracowników. 17.u drzwi. 18.Nowy w Zabrzu na Placu Teatralnym. 19.
dawny styl. 20. gra. 23. kuglarstwo. 26.
obława,nagonka. 29.roztwórmydłapotasowegodo odkażaniapomieszczeń. 30.
utwór sceniczny. 31. popularny motyw
dekoracyjny. 32. fason sukni damskiej,
prostejniedopasowanejw talii. 35.grzywna. 39. znak zodiakalny. 41. „pokarm”
dlasilnikaspalinowego. 42.produktpracyludzkiejprzeznaczonyna sprzedaż. 43.
do pasjansa lub do gry. 44. długi drąg
używany przez linoskoczków. 45. człowiekniskiegowzrostu.
Pionowo: 1.pęknięciewarstwskalnych
i przesunięciesięichwzględemsiebie. 2.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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tkanina o małej gęstości. 3. ratunek. 4.
drzewo wyrosłe z nasienia. 5. najniższa
kondygnacjanadziemna budynku. 6.garsoniera. 11. ptak o żółtym upierzeniu
i dźwięcznymśpiewie. 12.pomostprzeładunkowy. 13. 0,2 g dlajubilera. 14.jedenzezmysłów. 16.bazar. 20.sztuczne
jezioro. 21.placzestraganami. 22.gołąb
domowy,garłacz. 24.pierwiastekwystępującyw rudachuranowych. 25.czasem
wyskoczyz paleniska. 27.małamiejscowość. 28.dychawica. 33.strach,lęk. 34.
śmietankatowarzyska. 36.przedmiotstaroświecki. 37.kobierzec. 38.szerokibalkon. 39.pięściarstwo. 40.przewódkanalizacyjny.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 13dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Has ło z pop rzedn iej krzyż ówk i:
WIELKANOCNE ŚWIĘTOWANIE.
Nagrodyksiążkoweza rozwiązaniekrzyżówki otrzymują: Jolanta Hetmaniok,
ZygmuntPlutaiMariannaWieszołek.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENTRUM: 44-300WodzisławŚląski,ul.Kardyn ał a Stefana Wys zyńs kieg o 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątkuod 7.00do 15.00;
XXX-lecia,PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286WodzisławŚląski,Os. XXX-lecia 62c,
tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,godz.pracy;
od poniedziałkudo piątkuod 7.00do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280Rydułtowy,ul.Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytk i 9, tel.
(32) 729 10 40czynna:wtorkii piątkiod 13.00
do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel.(32) 455 83 27,czynna:poniedziałkii czwartkiod 13.00do 15.00.
■ AWARIE po godzinachpracysłużbSpółdzielni
prosimyzgłaszaćtelefonicznie.
– 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.

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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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

Mój dom, moja sprawa
dokończenie ze str. 10

reszta nas nie obchodzi. Trzeba przyzwyczajaćinnychdo takiejmyśli.Spółdzielnia dostrzega nasz wysiłek, równieżludziewidząróżnicę,dostrzegłynas
nawetmediai pisanojużo nasw „Nowinach”.
Gdy o „Kali” i jego przyjaciołach jest
głośnoo paniPelagiiMraczny mieszkającej od 41 lat na osiedlu Ligonia
w Rydułtowach, raczej mało kto słyszał.
PaniPelagiacenisobieanonimowośći spokój.Od 10latsystematyczniedbao trawnikprzed swoimblokiemprzycina żywopłot,sadzii pielęgnujekwiaty.Efektyrzucają
sięw oczyi od razuwidać,żejejtrudnie
idziena marne.Niechcerozgłosui wydaje
się, że czasami ma, żal, że ludzie wokół
trochęlekceważąjejwysiłek.Niesłusznie,
gdypytamysąsiadówo paniąPelagięwszyscy z przekonaniem mówią, że właśnie
dziękiniejtakjesttuczystoi ładnie.
Jan Grabowiecki, prezes Spółdzielni
MieszkaniowejROWuważa,żetakapostawa zarówno Joachima Basisty i jego
przyjaciółjaki paniPelagiiMracznyjest
godna uznania:–Aichwysiłekgwarantuje, że obejścia bloków są tak zadbane.
Cieszymy się, że są mieszkańcy, którym
zależy na dobrym wizerunku własnego
obejścia wokół budynku i że chętnie angażują się w dbanie o jego estetykę. Takichmieszkańcówz takąpozytywnąenergiątrudnoniechwalići jestemzichpostaw
dumny. Jest to bardzo budujące i dające
przykładinnym.

„Kala”ijegoprzyjacielemająsięczympochwalić

Silna grupaz Pszowa

TrawnikpaniPelagiizawszejestzadbany

