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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Wna�szej�dzia�łal�no�ści�za�wsze�sta�ra�my�się
łą�czyć�aspekt�eko�no�micz�ny�z dzia�łal�no�ścią
pro�spo�łecz�ną.�Tak�jak�ca�ła�spół�dziel�czość
pro�po�no�wa�li�śmy�za�wsze�i ro�bi�my�to�na�dal,
for�mę� wspól�no�to�wej� przed�się�bior�czo�ści,
opar�tej�o za�sa�dy�sa�mo�po�mo�cy,�so�li�da�ry�zmu,
współ�pra�cy� i od�po�wie�dzial�no�ści.�Na każ�-
dym�kro�ku�po�tra�fi�my�udo�wod�nićna�sze�spo�-
łecz�ne� po�dej�ście� do wie�lu� pro�ble�mów
– pisze�w wie�ściach� z „pierw�szej� rę�ki”
Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”�JAN�GRA�-
BO�WIEC�KI

czy�taj�na str. 2�

Co�moż�na zro�bić,�gdy�ma�się�du�żo�za�pa�-
łu,�opty�mi�zmu�i du�żo�wy�obraź�ni?�W Pszo�-
wie� gru�pa� lu�dzi,� człon�ków� na�szej
Spół�dziel�ni,�po�sia�da�ogrom�ny�po�ten�cjał�po�-
zy�tyw�nej� ener�gii� i dzię�ki� te�mu� oko�li�ca,
w któ�rej�miesz�ka�ją,�zmie�nia�się�i pięk�nie�je.
Jo�achim�„Ka�la”�Ba�si�sta�na pew�no�nie�jest
po�sta�cią�ano�ni�mo�wą,�zna�ją�go�tu�wszy�scy,
Od kil�ku� lat� z gru�pą� przy�ja�ciół� z osie�dla
czyn�nie� dba�ją� o czy�stość� i es�te�ty�kę
przed blo�ka�mi,�w któ�rych�miesz�ka�ją.
Mój�dom,�mo�ja�spra�wa

czy�taj�na str. 10

Ja�ki�był�ten 1961�rok?�Kto�go�pa�mię�ta?�Ju�-
rij�Ga�ga�rin�ja�ko�pierw�szy�czło�wiek�po�le�ciał
wte�dy�w ko�smos.�Roz�po�czę�ła�się�bu�do�wa�mu�-
ru�ber�liń�skie�go.�To�wła�śnie�za�pew�ne�ty�mi�in�-
for�ma�cja�mi�ży�li�wów�czas�pierw�si�lo�ka�to�rzy
do�mów�Spół�dziel�ni�ROW�przy uli�cy�Ra�dliń�-
skiej�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim,�któ�rzy�wte�dy
wpro�wa�dza�li� się� do od�da�nych�wła�śnie,� no�-
wych,�wspa�nia�łych�miesz�kań.�
Szczę�śli�we�la�ta

czy�taj�na str. 8-9
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Wieści z „pierwszej ręki” Pre zes Za rzą du SM „ROW”
Jan GRa BO WieC ki

Więk�szość� z nas� jest� już� my�śla�mi
przy wa�ka�cjach,� wy�jaz�dach,� od�wie�dzi�-
nach�dal�szych�i bliż�szych�zna�jo�mych.�Pa�-
mię�taj�my� za�tem� przed wy�jaz�dem� zo�sta�-
wić� swo�je� miesz�ka�nie� za�bez�pie�czo�ne,
naj�le�piej�pod czuj�nym�okiem�są�sia�da.
Pro�szę� rów�nież� za�ufać� ad�mi�ni�stra�cji

i po�zo�sta�wić�kon�takt� te�le�fo�nicz�ny,� któ�ry
nie�jed�no�krot�nie�mo�że�nas�ustrzec�przed za�-
gro�że�niem� czy� to�w po�sta�ci� awa�rii�wła�-
snej�czy�u są�sia�da.
A wła�śnie,�na�si�są�sie�dzi.
Ostat�nio�by�wa�jąc�na osie�dlach�z du�mą

stwier�dzam,� że� co�raz�wię�cej� osób� an�ga�-
żu�je� się�w upięk�sza�nie�wejść�do bu�dyn�-
ków,�czy�wręcz�ca�łe�go�obej�ścia.�Wszyst�-
kim� tym� oso�bom� ser�decz�nie� dzię�ku�ję,
gdyż�ma�to�wiel�ki�wpływ�na wy�gląd�na�-
szych�osie�dli.
Nie�mniej�jed�nak�przy�cho�dzi�ta�ki�czas

gdy� człon�ko�wie� do�ko�nu�ją� oce�ny� na�szej
dzia�łal�no�ści,� a miej�scem� tym� są� Wal�ne
Zgro�ma�dze�nia.
Jak� co� ro�ku� od�by�ły� się� już� czę�ścio�we

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nia,�na któ�rych�pod�su�-
mo�wa�no�dzia�łal�ność�ro�ku 2011�i przy�ję�to
pla�ny�go�spo�dar�czo�-fi�nan�so�we�na rok 2012.
Wśród�wie�lu�spraw�po�ru�sza�nych�na tych
ze�bra�niach� oprócz� aspek�tów� go�spo�dar�-
czo�-fi�nan�so�wych�miesz�kań�cy�po�ru�sza�li�za�-
gad�nie�nia�nie�tyl�ko�ich�bez�po�śred�nio�do�-
ty�czą�ce,�ale�rów�nież�bu�dyn�ku�czy�osie�dla.
Szko�da�tyl�ko,�że�fre�kwen�cja�na tych�ze�-
bra�niach�by�ła�tak�ni�ska.�Być�mo�że�na wcze�-
śniej�szych�ze�bra�niach�osie�dlo�wych�zo�sta�-
ły� wy�eli�mi�no�wa�ne� pro�ble�my� nur�tu�ją�ce
na�szych� miesz�kań�ców.�Acz�kol�wiek� mo�-
im�zda�niem�jest�jesz�cze�wie�le�do zro�bie�-
nia�aby�po�pra�wić�wa�run�ki�za�miesz�ki�wa�-
nia.� Cze�ka� nas� wie�le� pra�cy� i tę� pra�cę
w ro�ku�bie�żą�cym�bę�dzie�my�re�ali�zo�wać.
Za�chę�cam�wszyst�kich�miesz�kań�ców�na�-

szych�osie�dli�do bliż�szej�współ�pra�cy�i dzie�-
le�nia�się�z na�mi�uwa�ga�mi�co�do po�pra�wy
funk�cjo�no�wa�nia�osie�dla�czy�bu�dyn�ku�nie
cze�ka�jąc�na ze�bra�nia.
Mi�ło�mi� po�in�for�mo�wać,� że� na�sza�Spół�-

dziel�nia� to�do�brze� i efek�tyw�nie�dzia�ła�ją�ce
przed�się�bior�stwo,� któ�re� przy współ�pra�cy
z or�ga�na�mi� sa�mo�rzą�do�wy�mi� opra�co�wu�je
i wdra�ża�w dzia�ła�nie�przy�ję�tą�stra�te�gię�utrzy�-
ma�nia,�eks�plo�ata�cji�oraz�re�mon�to�wą�za�so�-
bów�miesz�ka�nio�wych�i lo�ka�li�o in�nym�prze�-
zna�cze�niu,�co�z ro�ku�na rok�po�pra�wia�wa�run�ki
za�miesz�ki�wa�nia�na�szych�miesz�kań�ców,�jak
i es�te�ty�kę�osie�dli� rów�nież�po�przez� re�mont
pa�wi�lo�nów�i lo�ka�li�han�dlo�wych.�

Bę�dzie�my�da�lej�re�ali�zo�wać�na�sze�funk�-
cje�spo�łecz�ne�w ści�słych�ra�mach�ra�chun�-
ku� eko�no�micz�ne�go,� gdyż� jest� to� szan�sa
dla�po�ka�za�nia�się,�że�do�bra�Spół�dziel�nia
nie� od�róż�nia� się� od przed�się�biorstw� ko�-
mer�cyj�nych�i po�tra�fi�pro�wa�dzić�sku�tecz�-
na�po�li�ty�kę�eko�no�micz�no-fi�nan�so�wą.
Oczy�wi�ście� aspek�ty� eko�no�micz�ne� na�-

szej�dzia�łal�no�ści�są�bar�dzo�waż�ne.�Każ�dy
po�wi�nien�so�bie�zda�wać�spra�wę�z te�go,�że
tyl�ko�sta�bil�ne�pod�sta�wy�fi�nan�so�we,�mo�gą
za�pew�nić�nasz�roz�wój.�Jed�nak�po�za�eko�-
no�mią� spół�dziel�nia� ma� tą� prze�wa�gę
nad przed�się�bior�stwa�mi� ko�mer�cyj�ny�mi,
że�zysk�nie�jest�na�szym�ce�lem.�To�jest�na�-
sza�ogrom�na�war�tość,�nasz�atut�w świe�cie
bez�względ�ne�go� „wol�ne�go� ryn�ku”� i li�be�-
ral�nych�ha�seł,�któ�re� jak�że�czę�sto�pro�wa�-
dzą� do pa�to�lo�gii� spo�łecz�nych� i ludz�kich
nie�szczęść.�
W na�szej�dzia�łal�no�ści�za�wsze�sta�ra�my

się�łą�czyć�aspekt�eko�no�micz�ny�z dzia�łal�-
no�ścią� pro�spo�łecz�ną.� Tak� jak� ca�ła� spół�-
dziel�czość�pro�po�no�wa�li�śmy�za�wsze�i ro�-
bi�my� to� na�dal,� for�mę� wspól�no�to�wej
przed�się�bior�czo�ści,� opar�tej� o za�sa�dy� sa�-
mo�po�mo�cy,�so�li�da�ry�zmu,�współ�pra�cy�i od�-
po�wie�dzial�no�ści.�
Na każ�dym�kro�ku� po�tra�fi�my�udo�wod�-

nić� na�sze� spo�łecz�ne� po�dej�ście� do wie�lu
pro�ble�mów.�W tym� nu�me�rze� ga�ze�ty� pi�-
sze�my�m.in.�o na�szej�po�mo�cy�dla�wo�dzi�-
sław�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Dzie�-
ci,�któ�re�dzię�ki�na�szym�sta�ra�niom�otrzy�ma�ło
du�żą� pięk�nie� wy�re�mon�to�wa�na� świe�tli�cę
dla�naj�młod�szych,�gdzie�dzie�ci�po�ży�tecz�-
nie� bę�dą� spę�dzać� czas� i roz�wi�jać� swo�je
ta�len�ty.� Pi�sze�my� rów�nież� o naj�star�szych
sta�żem� człon�kach� na�szej� spo�łecz�no�ści,
któ�rzy� pół� wie�ku� spę�dzi�li� pod da�chem
Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW�i uwa�-
ża�ją� ten� czas� za la�ta� szczę�śli�we.� Jak�że
cie�szą�ta�kie�wy�zna�nia,�bę�dą�ce�wspa�nia�łą
na�gro�dą�za na�szą�wie�lo�let�nią�pra�cę�i i trud.
Na�sze� dzia�ła�nia� za�rów�no� te� ma�ją�ce

aspekt� eko�no�micz�ny� jak� te� o wy�mia�rze
spo�łecz�nym� zo�sta�ły� do�ce�nio�ne� na ze�-
wnątrz.� Ogól�no�pol�ski� Dzien�nik� Ga�ze�ta
Praw�na�do�da�tek�Stre�fa�Go�spo�dar�ki�–�Biz�-
nes�Ma�ga�zyn,�przy�zna�ło�nam IV miej�sca
w ran�kin�gu�Do�bra�Spół�dziel�nia 2012.
Przy�zna�ny�nam�ty�tuł�brzmi�dum�nie�i jest

wia�ry�god�ną�gwa�ran�cją�rze�tel�no�ści,�so�lid�-
no�ści� oraz� wy�so�kiej� dba�ło�ści� za�rzą�dza�-
nia,�a tak�że�ob�słu�gi�za�so�bów�miesz�ka�nio�-
wych�na�szej�Spół�dziel�ni.�Do�dat�ko�wo�jest
do�sko�na�łym�pod�su�mo�wa�niem�na�szej�dłu�-

go�let�niej� hi�sto�rii,� tra�dy�cji� i sze�re�gu� od�-
waż�nych� de�cy�zji� po�dej�mo�wa�nych� przez
wła�dze�Spół�dziel�ni�dla�wspól�ne�go�do�bra
miesz�kań�ców� osie�dli� oraz� człon�ków.�To
wszyst�ko�zo�sta�ło�do�ce�nio�ne�przez�Re�dak�-
cję�Stre�fy�Biz�ne�su.
Ten�ty�tuł�to�jed�nak�nie�ko�niec�na�szych

suk�ce�sów�w ostat�nich�mie�sią�cach.�
Pod�czas IV Eu�ro�pej�skie�go� Kon�gre�su

Go�spo�dar�cze�go,� któ�ry� od�był� się�w ma�ju
bie�żą�ce�go�ro�ku�w Ka�to�wi�cach,�po jed�nym
z pa�ne�li�dys�ku�syj�nych�o fi�nan�sach,�biz�ne�-
sie� i za�po�bie�ga�niu� kry�zy�so�wi� go�spo�dar�-
cze�mu,�w któ�rym�udział�wzię�li�m.in.�Lu�-
dwik�So�bo�lew�ski�–�Pre�zes�Za�rzą�du�Gieł�dy
Pa�pie�rów� War�to�ścio�wych,� Adam� Łąc�ki,
pre�zes�Kra�jo�we�go�Re�je�stru�Dłu�gów�Biu�ro
In�for�ma�cji�Go�spo�dar�czej SA.,�An�na�Brus�-
sa,�dy�rek�tor�w Pol�skiej�Agen�cji�Roz�wo�ju
Przed�się�bior�czo�ści,�Ro�man�Ma�cie�jew�ski,
dy�rek�tor�w Ban�ku�Za�chod�nim�WBK,�An�-
drzej�Gło�wac�ki,�pre�zes�fir�my�DGA S.A.,
od�by�ła�się�uro�czy�stość�wrę�cze�nia�Zło�tych
Cer�ty�fi�ka�tów�Rze�tel�no�ści.�Ma�ona�ol�brzy�-
mie�zna�cze�nie�dla�pol�skich�przed�się�biorstw,
gdyż�jest�uko�ro�no�wa�niem�rze�tel�nych�po�-
staw�w biz�ne�sie.�
Mu�si�my�z du�mą�po�in�for�mo�wać,�że�wśród

wy�róż�nio�nych� zna�la�zła� się� na�sza� Spół�-
dziel�nia.� Do�sta�li�śmy� cen�ny� cer�ty�fi�kat,
a by�ło�to�wy�da�rze�nie�o ran�dze�ogól�no�pol�-
skiej�i jed�no�cze�śnie�ko�lej�ny�do�wód�na to,
że�po�tra�fi�my�uda�nie� łą�czyć�sfe�rę�eko�no�-
mii�z dzia�łal�no�ścią�spo�łecz�ną,�do�wód�na to,
że� spół�dziel�czość� nie� jest� „czar�nym� lu�-
dem”� do bi�cie� i ob�rzu�ca�nia� in�wek�ty�wa�-
mi�–�jak�to�bar�dzo�czę�sto�dzie�je�się�w na�-
szym�kra�ju�–�ale�przed�się�bior�stwem�bar�dzo
do�bo�rze� da�ją�cym� so�bie� ra�dę� w dzi�siej�-
szych�cza�sach.
Pa�mię�taj�my� o tym� w tym� ro�ku,� ro�ku

któ�ry� Or�ga�ni�za�cja� Na�ro�dów� Zjed�no�czo�-
nych�ogło�si�ła�Mię�dzy�na�ro�do�wym�Ro�kiem
Spół�dziel�czo�ści�pod�kre�śla�jąc�klu�czo�wą�ro�-
lę,�ja�ką�Spół�dziel�czość�od�gry�wa�za�rów�no
w kra�jach� roz�wi�nię�tych,� jak� i roz�wi�ja�ją�-
cych� się.� Stwier�dza�jąc,� że� Spół�dziel�nie
wspo�ma�ga�ją�dy�wer�sy�fi�ka�cję� sys�te�mu�go�-
spo�dar�cze�go,�gdyż�zna�ko�mi�cie�wzbo�ga�ca�-
ją�tak�bar�dzo�waż�ny�sek�tor�oby�wa�tel�ski.�
Wbrew� wie�lu� ne�ga�tyw�nym� stwier�dze�-

niom,�co�do ro�li�spół�dziel�ni�w Pol�sce�ca�ły
świat� ideę� tę� po�pie�ra� i do�ce�nia� o czym
świad�czy,� że� spół�dziel�czość� na Świe�cie
zrze�sza�prze�szło�mi�liard�lu�dzi�(we�dług�sta�-
ty�styk�In�ter�na�ti�nal�Co�-ope�ra�ti�we�Al�lian�ce
ICA).

Nie tyl ko eko no mia...

Bli sko ludz kich spraw
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Rze�tel�ność�i etycz�ne�za�cho�wa�nia�w biz�-
ne�sie� to�war�to�ści� szcze�gól�nie� po�żą�da�ne
w kon�tak�tach�mię�dzy�przed�się�bior�ca�mi.
Dla�te�go� wła�śnie� Kra�jo�wy� Re�jestr� Dłu�-
gów�zo�stał�pa�tro�nem�pro�gra�mu�Rze�tel�na
Fir�ma,�któ�ry�pro�mu�je�uczci�wość�płat�ni�-
czą�i po�ma�ga�przed�się�bior�com�w wal�ce
z za�to�ra�mi�płat�ni�czy�mi.�Pro�gram�zdą�żył
już� wy�ro�bić� so�bie� mar�kę� wśród� przed�-
się�bior�ców,�cze�go�do�wo�dem�jest�po�nad 36
tys.�za�re�je�stro�wa�nych�uczest�ni�ków.
Pod�sta�wo�wym�wa�run�kiem� kwa�li�fi�ku�-

ją�cym�fir�mę�do udzia�łu�w pro�gra�mie�jest
jej� we�ry�fi�ka�cja� w Kra�jo�wym� Re�je�strze
Dłu�gów�i spraw�dze�nie,�czy�nie�fi�gu�ru�je
w nim�ja�ko�dłuż�nik.�Dzię�ki�te�mu�wia�do�-
mo,�że�jest�ona�so�lid�nym�płat�ni�kiem�i co
za tym�idzie�pew�nym�part�ne�rem�w biz�-
ne�sie.�Przed�się�bior�ca�po�słu�gu�ją�cy�się�ty�-
tu�łem�Rze�tel�nej�Fir�my�bu�du�je�po�zy�tyw�-
ny�wi�ze�ru�nek�swo�jej�fir�my�i przy�czy�nia
się�do jej�ryn�ko�we�go�suk�ce�su.�Kra�jo�wy
Re�jestr�Dłu�gów�przy�zna�je�rów�nież�Zło�te
Cer�ty�fi�ka�ty�Rze�tel�no�ści.
Zło�te�Cer�ty�fi�ka�ty�Rze�tel�no�ści�to�świa�-

dec�two�uczci�wo�ści�i so�lid�no�ści.�Le�gi�ty�-
mu�ją�ce�się�ni�mi� fir�my�po�twier�dza�ją�nie
tyl�ko�swo�ją�sil�ną�po�zy�cję�ryn�ko�wą�i prze�-
wa�gę�nad bez�po�śred�ni�mi�kon�ku�ren�ta�mi,
ale�tak�że�ol�brzy�mi�wpływ�na ja�kość�pol�-
skiej�go�spo�dar�ki.
Pod�czas IV Eu�ro�pej�ski� Kon�gres� Go�-

spo�dar�czy� w Ka�to�wi�cach I od�by�ła
się III Edy�cja�Zło�tych�Cer�ty�fi�ka�tów�Rze�-
tel�no�ści.� Im�pre�za� ta�ma�ol�brzy�mie� zna�-

cze�nie�dla�pol�skich�przed�się�biorstw,�gdyż
jest� uko�ro�no�wa�niem� rze�tel�nych� po�staw
w biz�ne�sie.�
Z du�mą� po�in�for�mujemy,� że� wśród

wy�róż�nio�nych� zna�la�zła� się� Spół�dziel�-
nia� Miesz�ka�nio�wa� ROW� z Wo�dzi�sła�-
wia�Ślą�skie�go.�Cer�ty�fi�kat�ode�brał�Pre�-
zes� Za�rzą�du� Jan� Gra�bo�wiec�ki.� By�ło
to�wy�da�rze�nie�o ran�dze�ogól�no�pol�skiej.
Udział� w kon�fe�ren�cji� wzię�li� za�rów�no
lau�re�aci� te�go� pre�sti�żo�we�go� wy�róż�nie�-
nia,� jak� i wpły�wo�we�me�dia,�dzię�ki� te�-
mu�uro�czy�stość�by�ła�do�sko�na�łym�miej�-

scem�do za�pre�zen�to�wa�nia�na�szej�Spół�-
dziel�ni.
Spół�dziel�nia�ROW�uczest�ni�cząc�w pro�-

gra�mie�Rze�tel�na Fir�ma�i oczy�wi�ście�udo�-
stęp�nia� sze�reg� in�for�ma�cji� świad�czą�cych
o swo�jej�wia�ry�god�no�ści.�Na ży�cze�nie�na�-
szych�kon�tra�hen�tów�i klien�tów�udo�stęp�-
nia�my�in�for�ma�cje�re�je�stro�we,�da�ne�o oso�-
bach� de�cy�zyj�nych� w fir�mie� oraz
uzy�ska�nych�osią�gnię�ciach,�rów�nież�za po�-
śred�nic�twem� Kra�jo�we�go� Re�je�stru� Dłu�-
gów,�któ�ry�na bie�żą�co�mo�ni�to�ru�je�rze�tel�-
ność�wy�róż�nio�nych�lau�re�atów.�

Ty�tuł�na�szej�Spół�dziel�ni�przy�-
zna�ła� Ka�pi�tu�ła� –� eks�perc�kie
gre�mium� pro�gra�mu� Rze�tel�na
Fir�ma�oraz�Zło�tych�Cer�ty�fi�ka�-
tów�Rze�tel�no�ści,�skła�da�ją�ce�się
z czę�ści�wy�bra�nych�lau�re�atów.
Po�przez�pro�mo�wa�nie�rze�tel�no�-
ści� płat�ni�czej,� ter�mi�no�wo�ści
i uczci�wo�ści�ma�ją�oni�bez�po�-
śred�ni� wpływ� na kształ�to�wa�-
nie� za�sad� bez�pie�czeń�stwa
współ�pra�cy� z kon�tra�hen�ta�mi.
Wszel�kie�uwa�gi�i opi�nie�Człon�-
ków�Ka�pi�tu�ły�są�cen�nym�źró�-
dłem� in�for�ma�cji,� bra�nym
pod uwa�gę� przy po�dej�mo�wa�-
niu� wie�lu� klu�czo�wych� de�cy�-
zji,�za�rów�no�dla�pro�gra�mu�Rze�-
tel�na� Fir�ma,� jak� i za�sad
przy�zna�wa�nia� Zło�tych� Cer�ty�-
fi�ka�tów�Rze�tel�no�ści.

iii edycja Złotych Certyfikatów Rzetelności

kolejne wyróżnienie
dla naszej Spółdzielni

Pa�miąt�ko�we�zdję�cie�lau�re�atów

Zło�ty�Cer�ty�fi�kat�Rze�tel�no�ści�ode�brał�Pre�zes�Za�rzą�du Jan�Gra�bo�wiec�ki
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Mię�dzy 23�a 27�kwiet�nia 2012�r.�od�-
by�ły�się�zgod�nie�z har�mo�no�gra�mem�Czę�-
ścio�we�Wal�ne�Zgro�ma�dze�nia�Człon�ków
Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”.�To
usta�wo�wy�i sta�tu�to�wy�obo�wią�zek�m.in.
oce�ny�spra�woz�dań�Za�rzą�du�i Ra�dy�Nad�-
zor�czej,�gło�so�wa�nia�w spra�wie�udzie�le�-
nia�ab�so�lu�to�rium�Za�rzą�do�wi�za rok�prze�-
szły.� Wal�ne� Zgro�ma�dze�nia� po�dob�nie
do lat� po�przed�nich� od�by�ły� się� w cza�-
sie 5�spo�tkań.�

23� kwiet�nia� od�by�ła� się� pierwsza� część
Zgro�ma�dze�nia� dla� człon�ków� Spół�dziel�ni
za�miesz�ka�łych� na te�re�nie� gmi�ny� Pszów
w Miej�skim�Ośrod�ku�Kul�tu�ry�w Pszo�wie.�
24� kwiet�nia� od�by�ło� się� spo�tka�nie� dla

człon�ków�Spół�dziel�ni�z osie�dli�Dą�brów�-
ki,�Pia�stów�i XXX-le�cia�PRL�w Ze�spo�le
Szkół�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Szkol�-
nej 1.�W tym�sa�mym�miej�scu, 25�kwiet�-
nia,�od�by�ło�się�Zgro�ma�dze�nie�dla�człon�-
ków�osie�dla�Cen�trum.
26�kwiet�nia�ob�ra�do�wa�li�człon�ko�wie�Spół�-

dziel�ni�za�miesz�ka�li�na te�re�nie�gmi�ny�Ra�-
dlin�w ka�wiar�ni�„Gór�ni�cza�Strze�cha”�wRa�-
dli�nie.�Na�stęp�ne�go�dnia�od�by�ło�się�spo�tka�nie
dla� człon�ków� za�miesz�ka�łych� na te�re�nie
gmi�ny�Ry�duł�to�wy�w „Go�ścin�nym�Do�mu”
w Ry�duł�to�wach.
Pod�czas�drugiej�czę�ści�Zgro�ma�dze�nia

w Wo�dzi�sła�wiu,� 24� kwiet�nia,� z miesz�-

kań�ca�mi� spo�tkał� się� pre�zy�dent�Mie�czy�-
sław�Kie�ca,�któ�ry�przed�sta�wił�w for�mie
pre�zen�ta�cji�mul�ti�me�dial�nej�plan�no�wych
in�we�sty�cji� w mie�ście� ze� szcze�gól�nym
uwzględ�nie�niem�po�wsta�nia�Ro�dzin�ne�go
Par�ku� Roz�ryw�ki,� któ�ry� bę�dzie� no�wym
cen�trum� wy�po�czyn�ko�wo�-re�kre�acyj�nym
mia�sta.�Zgod�nie�z przy�go�to�wa�ny�mi�pla�-
na�mi�w skład�Par�ku�wcho�dzić�bę�dą�m.in.
na�stę�pu�ją�ce� atrak�cje:� park� li�no�wy,� tor
do gry�w kap�sle�i bu�le,�ska�te�park,�plac

za�baw,� tor� po�jaz�dów� zdal�nie� ste�ro�wa�-
nych,�tor�ro�we�ro�wy�BMX,�gó�ra�sa�necz�-
ko�wa,�zbior�nik�wo�dy�dla�mo�de�li�pły�wa�-
ją�cych,� bo�iska� do gier� ze�spo�ło�wych,
miej�sca� do re�kre�acji,� tra�sy� ro�we�ro�we
i pie�sze,� ścież�ka� zdro�wia� oraz� are�-
na pod sce�nę�am�fi�te�atru.�Pre�zy�dent�pod�-
czas�spo�tka�nia�od�po�wia�dał�rów�nież�na py�-
ta�nia�zgro�ma�dzo�nych�do�ty�czą�ce�in�we�sty�cji
dro�go�wych�w mie�ście.
W cza�sie�tej�czę�ści�Zgro�ma�dze�nia�od�-

by�ła� się� tak�że� bar�dzo�mi�ła� uro�czy�stość
wrę�cze�nia�na�szej�spół�dziel�ni�ty�tu�łu�DO�-
BRA�SPÓŁ�DZIEL�NIA 2012.�
Przy�po�mnij�my,� że� Ran�king� Naj�lep�-

szych� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wych
w Pol�sce�to�ogól�no�pol�ski�pro�gram�uzna�-
nio�wy,�re�ali�zo�wa�ny�przez�re�dak�cję�Stre�-
fy�Biz�ne�su,�do�dat�ku�do Dzien�ni�ka�Ga�-
ze�ty� Praw�nej.� Ce�lem� Pro�gra�mu� jest

wzmoc�nie�nie�wi�ze�run�ku� pol�skiej� spół�-
dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej�i ko�mu�ni�ko�-
wa�nie� za�sad�ni�czych� idei�przy�świe�ca�ją�-
cych� po�tęż�ne�mu,� pol�skie�mu� ru�cho�wi
spół�dziel�cze�mu.� Pro�gram�ma� za za�da�-
nie�upo�wszech�niać,�a tak�że�pro�pa�go�wać
wła�ści�we�wzor�ce,�mo�de�le�oraz�stra�te�gie
funk�cjo�no�wa�nia� spół�dziel�ni� i spraw�ne
za�rzą�dza�nie�przez�nie�za�so�ba�mi�miesz�-
ka�nio�wy�mi.
W tym�ro�ku�tym�za�szczyt�nym�go�dłem

zo�sta�ła� wy�róż�nio�na na�sza� spół�dziel�nia.
Ho�no�ro�wy�dy�plom�na rę�ce�Pre�ze�sa�Za�-
rzą�du�Ja�na Gra�bo�wiec�kie�go�prze�ka�zał�re�-
dak�tor�Łu�kasz�Osta�piń�ski�z cza�so�pi�sma
Stre�fa�Biz�ne�su.

PO�ZY�TYW�NA�OCE�NA

Ko�lej�nym� punk�tem� ob�rad,� któ�ry� był
re�ali�zo�wa�ny� na każ�dym� z pię�ciu� spo�-
tkań,� by�ło� przed�sta�wie�nie� przez� prze�-
wod�ni�czą�ce�go� Ra�dy� Nad�zor�czej� SM
„ROW”�Ry�szar�da�So�chac�kie�go�spra�woz�-
da�nia� Ra�dy� Nad�zor�czej� z dzia�łal�no�ści
w 2011�ro�ku.�
Ra�da� po�zy�tyw�nie� oce�nia� wy�ko�na�nie

pla�nów�go�spo�dar�czo�-fi�nan�so�wych�w 2011
ro�ku.� Zo�sta�ły�wy�ko�na�ne� pla�no�wa�ne� re�-
mon�ty,�a na�wet�znacz�nie�po�sze�rzo�no�ich
za�kres.� Nie� za�no�to�wa�no� prze�kro�czeń
w sto�sun�ku�do pla�nów�w kosz�tach�za�rzą�-
dza�nia�spół�dziel�nią.�Prze�pro�wa�dza�ne�kon�-
tro�le�i ana�li�zy�wy�ka�zu�ją�wy�so�ki�po�ziom
za�rzą�dza�nia�i go�spo�da�ro�wa�nia�po�wie�rzo�-
nym�mie�niem.�
Głów�ne�za�da�nia,�ja�kie�sto�ją�przed za�-

rzą�dem�i ra�dą�nad�zor�czą,�to�bie�żą�ca�kon�-
tro�la�kosz�tów�oraz�kal�ku�la�cja�wy�so�ko�ści
czyn�szów� na po�zio�mie� ak�cep�to�wal�nym
przez�człon�ków,�a jed�no�cze�śnie� za�pew�-
nia�ją�cym�utrzy�ma�nie�sta�nu�tech�nicz�ne�go
za�so�bów�oraz�po�kry�cie�kosz�tów�dzia�łal�-
no�ści,� przy sta�le� ro�sną�cych� opła�tach
za ener�gię� ciepl�ną,� wo�dę,� po�dat�ki,� itp.
Dzia�ła�nia� te� uda�ło� się� zre�ali�zo�wać,� co
wpły�nę�ło� na nie�znacz�ny� wzrost� opłat
czyn�szo�wych.
Ra�da� po�dzię�ko�wa�ła� za po�zy�tyw�ną

współ�pra�cę� Za�rzą�do�wi,� pra�cow�ni�kom
spół�dziel�ni�człon�kom�Rad�Osie�dlo�wych,
oraz� człon�kom� Spół�dziel�ni,� któ�rzy� nie
prze�cho�dzi�li�obo�jęt�nie�obok�spraw�Spół�-
dziel�ni,�a któ�rych�wnio�ski�i uwa�gi�po�wo�-
do�wa�ły� po�dej�mo�wa�nie� sze�re�gu� dzia�łań
dla� lep�sze�go� go�spo�da�ro�wa�nia� na�szym
wspól�nym�mie�niem.�

Walne Zgromadzenie Członków SM „ROW”

Suk ce sy i za gro że nia

Ho�no�ro�wy�dy�plom�DO�BRA�SPÓŁ�DZIEL�NIA 2012�na rę�ce�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Ja�na�Gra�bo�wiec�kie�go
prze�ka�zał�re�dak�tor�Łu�kasz�Osta�piń�ski�z cza�so�pi�sma�Stre�fa�Biz�ne�su.
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Po pod�je�ciu� uchwa�ły� do�ty�czą�-
cej�za�twier�dzającej�spra�woz�da�nie
z dzia�łal�no�ści� Ra�dy� Nad�zor�czej
w 2011�ro�ku�Pre�zes�Za�rzą�du�Jan
Gra�bo�wiec�ki�przed�sta�wił�spra�woz�-
da�nia�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�z dzia�-
łal�no�ści�w 2011�r.
W ro�ku 2011�dzia�ła�nia�Za�rzą�du

kon�cen�tro�wa�ły�się�w szcze�gól�no�-
ści�na bie�żą�cym�utrzy�ma�niu�i eks�-
plo�ata�cji� za�so�bów� miesz�ka�nio�-
wych� za�pew�nia�jąc� cią�głość
do�sta�wy�me�diów,� jak� i utrzy�ma�-
nia�na�le�ży�te�go�sta�nu� tech�nicz�ne�-
go�za�so�bów.

MI�NI�MA�LI�ZO�WA�NIE
KOSZTÓW�BIEŻĄCEJ

DZIAŁALNOŚCI�
Z UWAGI 

NA�WZROST�CEN 
USŁUG�I�MATERIAŁÓW

Był�to�rok�cha�rak�te�ry�zu�ją�cy�się
ko�niecz�no�ścią�zmniej�sza�nia�kosz�tów�bie�-
żą�cej� dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�ni,� z uwa�gi
na fakt,� iż� wie�le� firm� do�star�cza�ją�cych
me�dia,� pod�no�si�ło� swo�je� ce�ny� usług� ar�-
gu�men�tu�jąc� to�wzro�stem� kosz�tów�wła�-
snych.�
Ze stro�ny�Spół�dziel�ni�wy�ni�kła�ko�niecz�-

ność� ogra�ni�cze�nia� wy�ko�na�nia,� nie�któ�-
rych� po�trzeb�nych� acz�kol�wiek� nie� nie�-
zbęd�nych� prac� re�mon�to�wych,� tak� aby
nie�prze�no�sić�do�dat�ko�wych�kosz�tów�bez�-
po�śred�nio� na opła�ty� miesz�kań�ców.� Ta
po�li�ty�ka�za�rzą�dza�nia�w znacz�nej�mie�rze
po�zwo�li�ła�zmi�ni�ma�li�zo�wać�wpływ�wzro�-
stu� cen� usług� i ma�te�ria�łów� na bez�po�-
śred�nie� utrzy�ma�nie� na�szych� miesz�kań.
Prze�my�śla�na�stra�te�gia�za�rzą�dza�nia�fi�nan�-
sa�mi�skut�ku�je�za�koń�cze�niem�ro�ku�z do�-
dat�nim� wy�ni�kiem� za�rów�no� na eks�plo�-
ata�cji�pod�sta�wo�wej,�jak�i na dzia�łal�no�ści
go�spo�dar�czej.�
Sta�ran�ność� re�ali�za�cji� dzia�łań� go�spo�-

dar�czo� –� fi�nan�so�wych� jest� ukie�run�ko�-
wa�na� na do�bro� człon�ków� spół�dziel�ni,
gdyż� pod�sta�wą� funk�cjo�no�wa�nia� każ�dej
spół�dziel�ni� są� jej� człon�ko�wie.� Nie�ste�ty
z ro�ku� na rok� od�no�to�wy�wa�ny� jest� spa�-
dek� licz�by�człon�ków.� Jest� to�wy�ni�kiem
re�gu�la�cji� usta�wo�wych,� któ�re� nie� zo�bo�-
wią�zu�ją� osób� ku�pu�ją�cych� miesz�ka�nia
na wol�nym� ryn�ku,� a bę�dą�cych�w za�so�-
bach� na�szej� spół�dziel�ni,� do przy�stą�pie�-
nia� w po�czet� człon�ków.� Jak� do�tąd� nie
mia�ło� to� wpły�wu� na wy�so�kość� opłat
czyn�szo�wych.�
Go�spo�dar�ka� fi�nan�so�wa� na�szej� spół�-

dziel�ni�za rok 2011�wy�ka�za�ła�do�bry�stan
fi�nan�sów� co� po�twier�dza� za�rów�no� kom�-
plek�so�wa�lu�stra�cja�prze�pro�wa�dzo�na�za la�-
ta 2008�–�2010,�jak�i spo�rzą�dzo�ny�ra�port
przez� bie�głe�go� re�wi�den�ta� po ca�ło�ścio�-

wym�ba�da�niu� spra�woz�da�nia� fi�nan�so�we�-
go�spół�dziel�ni.

ZA�LE�GŁO�ŚCI�CZYN�SZO�WE
NA�DAL�NIE�PO�KO�JĄ

Je�dy�nym�wy�ni�kiem,� ja�ki� nie� w peł�ni
nas�sa�tys�fak�cjo�nu�je,�to�za�le�gło�ści�z ty�tu�-
łu�opłat�za użyt�ko�wa�nie�miesz�ka�nia�(czyn�-
szu)�po�mi�mo,�iż�wskaź�nik�ten�kształ�tu�je
się�na po�zio�mie 4,77%�i jest�niż�szy�niż
w la�tach�ubie�głych.
Jak� w każ�dej� dzia�łal�no�ści� rów�nież

i w Spół�dziel�ni� wy�stę�pu�ją� za�le�gło�ści
w opła�tach�z ty�tu�łu�eks�plo�ata�cji�i utrzy�-
ma�nia�nie�ru�cho�mo�ści.�Wpły�wa�ją�one�zna�-
czą�co�na re�ali�za�cję�za�dań�go�spo�dar�czych
i za�kres�re�mon�tów�w da�nym�ro�ku.

Wskaź�nik�udzia�łu�za�le�gło�ści�w opła�tach
za użyt�ko�wa�nie� lo�ka�li� w sto�sun�ku
do przy�cho�dów�w ro�ku 2011
wy�no�si:� 4,77%

Za�le�gło�ści�w opła�tach�za użyt�ko�wa�nie
miesz�kań� 1 955 790,64�zł
w tym:
rosz�cze�nia�spor�ne� 162 509,48�zł

Spra�wy� o za�pła�tę,� któ�re� na dzień� bi�-
lan�so�wy� znaj�du�ją� się� w Są�dzie� sta�no�-
wią 8,31%�ogól�nej�su�my�za�le�gło�ści.
Wskaź�nik�udzia�łu�za�le�gło�ści�czyn�szo�-

wych� na lo�ka�lach�miesz�kal�nych�w sto�-
sun�ku� do przy�cho�dów�w ostat�nich� sze�-
ściu�la�tach�wy�no�sił:

WZROST�CEN�ZA�ENER�GIĘ

Nie�po�ko�ją�cym� zja�wi�skiem� jest� ga�lo�-
pu�ją�cy�wzrost�cen�sprze�da�ży�ener�gii�ciepl�-

nej�na po�trze�by�za�so�bów�na�szej
spół�dziel�ni,� a za�tem� miesz�kań.
Po�mi�mo� sprzy�ja�ją�cej� au�ry� nie�-
ste�ty�opła�ty�są�co�raz�wyż�sze.�Jest
to� je�dy�na� zna�czą�ca� po�zy�cja
w opła�tach� czyn�szo�wych,� któ�ra
w ostat�nich� la�tach� dy�na�micz�nie
wzra�sta.�

Kosz�ty� za�ku�pu� ener�gii� ciepl�nej
na ce�le� cen�tral�ne�go� ogrze�wa�nia
i cen�tral�nej�cie�płej�wo�dy�w 2011
ro�ku�wy�no�szą:�

13 468 190,31 zł
sta�no�wiąc� 35,8%
kosz�tów� go�spo�dar�ki� za�so�ba�mi
miesz�ka�nio�wy�mi�Spół�dziel�ni.

Cen�tral�ne�ogrze�wa�nie
Kosz�ty�za�ku�pu�cie�pła�na po�czet
cen�tral�ne�go� ogrze�wa�nia� wy�no�-
szą: 11 409 608,69 zł
Za�licz�ki� na cen�tral�ne� ogrze�wa�-
nie�wy�no�szą: 14 167 016,49 zł

Nad�wyż�ka� przy�cho�dów� nad kosz�ta�mi
ener�gii�ciepl�nej�na po�trze�by�cen�tral�ne�go
ogrze�wa�nia��na dzień 31.12.2011�rok�
wy�no�si: 2 757 407,80 zł

Wy�ka�za�na� po�wy�żej� nad�wyż�ka� pod�le�-
ga�roz�li�cze�niu�z miesz�kań�ca�mi.
W opar�ciu�o po�sia�da�ne�da�ne�licz�bo�we

bez�spor�nym� jest,� iż� bu�dyn�ki,� któ�re� po�-
sia�da�ją�po�dziel�ni�ki�kosz�tów�w miesz�ka�-
niach�ma�ją�niż�sze�zu�ży�cie�ener�gii�ciepl�-
nej� niż� bu�dyn�ki� nie� wy�po�sa�żo�ne� w te
mier�ni�ki,� co� ma� bez�po�śred�ni� wpływ
na wy�so�kość�opłat�czyn�szo�wych�miesz�-
kań�ców.�
Wzrost�ta�ryf,�szcze�gól�nie�u nie�któ�rych

do�staw�ców� po�wo�du�je,� iż� na�sze� cie�pło
za�czy�na�być�bar�dzo�dro�gie,�stąd�je�go�ra�-
cjo�nal�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�i kon�tro�la�zu�ży�-
cia�są�bar�dzo�waż�ne.
Brak� moż�li�wo�ści� wpły�wu� spół�dziel�ni

na wy�so�kość� wzro�stu� ta�ryf� za�twier�dza�-
nych� przez� Urząd� Re�gu�la�cji� Ener�ge�ty�ki
mo�że� tyl�ko� zło�ścić.� Żad�ne� pro�te�sty,� ani
ko�re�spon�den�cja�w tej�spra�wie�nie�tra�fia�ją
do de�cy�den�tów�ma�ją�cych�ba�cze�nie�nadmo�-
no�po�li�sta�mi,� dla�te�go� bar�dzo� waż�ne� jest
aby�śmy�my�wszy�scy�od�bior�cy�cie�pła�sa�-
mi�przy�wią�zy�wa�li�du�żą�wa�gę�do jej�ra�cjo�-
nal�ne�go�wy�ko�rzy�sta�nia.

CO�RAZ�WYŻ�SZE�ŚROD�KI
NA�RE�MON�TY

W ro�ku 2011� re�mon�ty� ja�kie� zo�sta�ły
wy�ko�na�ne�w ra�mach�opłat�wno�szo�nych
na fun�dusz� re�mon�to�wy� z pew�no�ścią
mo�gły�by�po�kryć�więk�szy�za�kres,�gdy�-
by� nie� za�le�gło�ści.� Nie� mniej� jed�nak
i tak�rok�rocz�nie�na ten�cel�prze�zna�cza�-
ne�są�wyż�sze�środ�ki�fi�nan�so�we�niż�wno�-

Pre�zy�dent�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go�Mie�czy�sław�Kie�ca,�któ�ry�przed�sta�wił
plan�no�wych�in�we�sty�cji�w mie�ście
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szo�ne�w opła�tach.�Wy�ni�ka� to�z moż�li�-
wo�ści�po�zy�ski�wa�nia�ze�wnętrz�nych�środ�-
ków�fi�nan�so�wych,�z któ�rych�nie�ustan�-
nie� spółdzielnia� ko�rzy�sta�.� Bez� nich
wie�le� ro�bót� re�mon�to�wych,� a waż�nych
dla�wła�ści�we�go�pro�spe�ro�wa�nia�osie�dli,
bu�dyn�ków�a przede�wszyst�kim�w ce�lu
ob�ni�że�nia�kosz�tów�ich�funk�cjo�no�wa�nia
nie�by�ło�by�moż�li�we.�Wspo�mnieć�tu�na�-
le�ży,�że�do ro�ku 2011�po�zy�ska�no�oko�-
ło 20�mln�zł�z prze�zna�cze�niem�wy�łącz�-
nie� na re�mon�to�wa�nie� sub�stan�cji
miesz�ka�nio�wej.�
Wpła�ty�do�ko�ny�wa�ne�przez�człon�ków

na fun�dusz� re�mon�to�wy� są� w peł�nym
za�kre�sie�prze�zna�cza�ne�na re�mon�ty�bu�-
dyn�ków�miesz�kal�nych,�a po�zy�ski�wa�ne
do�dat�ko�we�środ�ki�fi�nan�so�we�po�zwa�la�-
ją�na re�ali�za�cje�dal�szych�za�dań�re�mon�-
to�wych�i bez�ich�po�zy�ska�nia�re�ali�za�cja
wie�lu� przed�się�wzięć� na prze�strze�ni
ostat�nich�lat�by�ła�by�nie�moż�li�wa.�Więk�-
szy� za�kres� re�mon�tów�moż�na� by� rów�-
nież� wy�ko�nać,� gdy�by� nie� za�le�gło�ści
w opła�tach.� Ro�zu�mie�jąc� oso�by,� któ�re
z przy�czyn�cho�ro�by,�chwi�lo�wej�utra�ty
pra�cy,�czy�in�nych�wy�pad�ków�lo�so�wych
nie�wno�szą�opłat�w ter�mi�nie�–�bo�to�są
sy�tu�acje,� któ�re� ich� uspra�wie�dli�wia�-
ją�–�jed�nak�trud�no�po�go�dzić�się�z fak�-
ta�mi.
Wśród�osób�za�le�ga�ją�cych�z opła�ta�mi

zda�rza�ją� się� oso�by,� któ�re� w ogó�le� lub
pra�wie� wca�le� nie� in�te�re�su�ją� się� wno�-
sze�niem�opłat� za ko�rzy�sta�nie� z miesz�-
ka�nia,� lecz� na pew�no� chcia�ły� by�mieć
ład�nie�wo�kół�bu�dyn�ku,�w któ�rym�miesz�-
ka�ją,�po�ma�lo�wa�ne�klat�ki�scho�do�we,�peł�-
ną�do�sta�wę�wo�dy,�czy�wy�so�ką�tem�pe�ra�-
tu�rę� w miesz�ka�niach.� To� też� moż�na
przy�jąć�ja�ko�ob�raz�na�szych�cza�sów,�lecz
trud�no� się� po�go�dzić� z oso�ba�mi,� któ�re
za�miesz�ku�ją,�a je�dy�nym�ich�ele�men�tem
wpły�wu�na wy�dat�ki�z fun�du�szu�re�mon�-
to�we�go� to�bez�myśl�na,�głu�pia�de�wa�sta�-
cja�na�sze�go�ma�jąt�ku�i wi�ze�run�ku�osie�-
dla,� bu�dyn�ków,� kla�tek.� Na�pra�wa
de�wa�sta�cji�w ro�ku 2011�kosz�to�wa�ła�nas
oko�ło 460 000,00 zł.�

Dla�te�go�pro�si�my

NIE�BĄDŹ�MY�OBO�JĘT�NI
NA�TE�GO�TY�PU�
ZA�CHO�WA�NIA

zgod�nie�z za�sa�dą�

RE�AGU�JESZ
–�NIE�AK�CEP�TU�JESZ

Zda�je�my� so�bie� spra�wę,� iż� po�mi�mo
tak� znacz�nych� na�kła�dów�po�no�szo�nych
na re�mon�ty�ocze�ki�wa�nia�są�jesz�cze�więk�-
sze.� Za�pew�nić�mo�że�my,� że� suk�ce�syw�-

nie�bę�dzie�my�je�re�ali�zo�wać.�Ma�my�na�-
dzie�ję,� że� uda� nam� się� po�skro�mić
przy po�mo�cy�miesz�kań�ców�de�wa�sta�to�-
rów�na�sze�go�mie�nia,�a środ�ki� fi�nan�so�-
we� na usu�wa�nie� skut�ków� bez�myśl�nej
de�wa�sta�cji� zo�sta�ną� zmi�ni�ma�li�zo�wa�ne,
tym� sa�mym� na bu�dyn�kach� i klat�kach
scho�do�wych� nie� bę�dzie�my� mu�sie�li�
oglą�dać� bez�myśl�nej� i kosz�to�wej�
de�wa�sta�cji,� a pięk�nie�od�no�wio�ne�wnę�-
trza� na�dal� bę�dą� cie�szyć� swym� wi�do�-
kiem.�

*�*�*

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�za�twier�dzi�ło�spra�-
woz�da�nie� z dzia�łal�no�ści� Ra�du� Nad�zor�-
czej�w 2011�r.,�spra�woz�da�nie�rocz�ne�Za�-
rzą�du�Spół�dziel�ni�za 2011�r.�i spra�woz�da�nie
fi�nan�so�we�za 2011�rok.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�udzie�li�ło�ab�so�lu�-

to�rium� za 2011� rok� Pre�ze�so�wi� Za�rzą�du
Ja�no�wi�Gra�bo�wiec�kie�mu,� za�stęp�cy� pre�-
ze�sa�Wła�dy�sła�wo�wi�Ma�ryj�ce,�za�stęp�czy�-
ni�pre�ze�sa�Iwo�nie�Ko�łecz�ko.

Ze�bra�ni�za�twier�dza�li�przez�gło�so�wa�nie�uchwa�ły�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia

Pre�zes�Za�rzą�du�Jan�Gra�bo�wiec�ki�przed�sta�wił�spra�woz�da�nia�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�z dzia�łal�no�ści�w 2011�
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Spół�dziel�nia�każ�de�go�mie�sią�ca�po�bie�ra�zry�czał�to�wa�-
ne�opła�ty� za cen�tral�ne�ogrze�wa�nie,� któ�rych�wy�so�kość
za�le�ży�od po�wierzch�ni�miesz�ka�nia.�Opła�ty�te�trak�to�wa�-
ne�są�ja�ko�za�licz�ki,�a po se�zo�nie�grzew�czym�pod�le�ga�ją
roz�li�cze�niu.�
Roz�li�cze�nie�kosz�tów�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�w bu�dyn�-

kach�bez�po�dziel�ni�ków�kosz�tów�za 2011�rok.
W na�szej�spół�dziel�ni�w więk�szo�ści�bu�dyn�ków�roz�li�cze�-

nie�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�na�stę�pu�je�we�dług�me�tra�kwa�-
dra�to�we�go.�Okres�roz�li�cze�nio�wy�od�1.01.2011�do 31.12.2011
po�kry�wa�się�z ro�kiem�ka�len�da�rzo�wym.
W więk�szo�ści� bu�dyn�ków� miesz�kal�nych� su�ma� za�li�-

czek�wno�szo�nych�przez�ca�ły�ubie�gły�rok�by�ła�więk�sza
od kosz�tów� do�staw� ener�gii� ciepl�nej.� Ozna�cza� to,� że�
w 93,4%�roz�li�cza�nych�bu�dyn�ków�miesz�kań�cy�otrzy�ma�-
ją�zwro�ty.
Wy�so�kość�nad�wyż�ki�do zwro�tu�jest�róż�na�dla�każ�de�go

bu�dyn�ku�w za�leż�no�ści�od wy�so�ko�ści�po�no�szo�nych�kosz�-
tów�i wy�no�si:

Rozliczenie 
centralnego ogrzewania

Ry�duł�to�wy od�0,15�zł/m2 do�7,33�zł/m²

Ra�dlin od�2,25�zł/m² do�8,19�zł/m²

Pszów od�1,03�zł/m² do�4,62�zł/m²

Cen�trum od�0,11�zł/m² do 10,53�zł/m²

XXX�-le�cia� od�0,85�zł/m² do�9,70�zł/m²

Pia�stów od�1,02�zł/m² do�5,27�zł/m²

Dą�brów�ki od�1,86�zł/m² do�6,89�zł/m²

Nad�wyż�ka�wpły�wów�nad kosz�ta�mi
c.o.�wy�ni�ka�z wie�lu�po�wo�dów.�Naj�-
waż�niej�sze�z nich�to:
• opty�mal�ny� ter�min� za�koń�cze�nia

i roz�po�czę�cia� se�zo�nu� grzew�cze�go
w 2011�r.;
• kon�ty�nu�acja� dzia�łań� ma�ją�-

cych� na ce�lu� oszczęd�ność� ener�gii
ciepl�nej�po�le�ga�ją�ca�mię�dzy�in�ny�mi
na:
–�ocie�pla�niu�bu�dyn�ków
–� re�gu�la�cji� za�wo�rów� pod�pio�no�-

wych
–� ob�ni�ża�niu� tem�pe�ra�tu�ry� grzej�ni�-

ków�na klat�kach�scho�do�wych
–� wy�mia�nie� drzwi� wej�ścio�wych

do bu�dyn�ków.�
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Szczęśliwe lata
Ja�ki�był�ten 1961�rok?�Kto�go�pa�mię�-

ta?�Ju�rij�Ga�ga�rin�ja�ko�pierw�szy�czło�wiek
po�le�ciał� wte�dy� w ko�smos.� Roz�po�czę�ła
się�bu�do�wa�mu�ru�ber�liń�skie�go.�Na Wa�-
wel� po�wró�ci�ły� z Ka�na�dy,� po wo�jen�nej
tu�łacz�ce,� ar�ra�sy� kró�la� Zyg�mun�ta�Au�gu�-
sta,� a pro�gram� te�le�wi�zyj�ny� z war�szaw�-
skie�go�stu�dia�za�czął�być�emi�to�wa�ny�przez
ca�ły�ty�dzień.
To� wła�śnie� za�pew�ne� ty�mi� in�for�ma�-

cja�mi� ży�li� wów�czas� pierw�si� lo�ka�to�rzy
do�mów� Spół�dziel�ni� Mieszkaniowej
ROW�przy uli�cy�Ra�dliń�skiej�w Wo�dzi�-
sła�wiu�Ślą�skim,�któ�rzy�wte�dy�wpro�wa�-
dza�li�się�do od�da�nych�wła�śnie,�no�wych,
wspa�nia�łych� miesz�kań.� Ich� ży�cie� na�-
bie�ra�ło�in�ne�go�wy�mia�ru�i za�pew�ne�wła�-
śnie� tyl�ko�to,� jak�że�waż�ne�i od�mie�nia�-
ją�ce� ich� eg�zy�sten�cję� wy�da�rze�nie,
po�zo�sta�ło� im� w pa�mię�ci� z te�go� cza�su
sprzed�pół�wie�ku.
A po�tem?�Co�by�ło�póź�niej,�gdy�ra�dość

z no�we�go� miesz�ka�nia� prze�ro�dziła� się
w zwy�kłą�co�dzien�ność�epo�ki�„ma�łej�sta�-
bi�li�za�cji”�póź�niej� cza�su�Gier�ka,� za�chły�-
śnię�cia� się� pierw�szą� „So�li�dar�no�ścią”,
smut�kiem� i dra�ma�tem�sta�nu�wo�jen�ne�go
i na�dzie�ja�mi�wol�nej�Pol�ski.�Mi�ja�ły�dni,
mie�sią�ce,� la�ta� wy�peł�nio�ne� ra�do�ścia�mi

i tro�ska�mi,� waż�ny�mi� i mniej� waż�ny�mi
wy�da�rze�nia�mi.� Ro�dzi�ły� dzie�ci,� mło�de
dziew�czy�ny�sta�wa�ły�się�po�waż�ny�mi�mat�-
ka�mi,�a póź�niej�bab�cia�mi,�nie�któ�rzy�koń�-

czy�li�swą�po�dróż�przez�ży�cie.�Świat�się
zmie�niał,�Pol�ska�prze�cho�dzi�ła�przez�ko�-
lej�ny�etap,�ale�oni�trwa�li�i wy�trwa�li�do dzi�-
siaj.�
Dzi�siaj�w do�mach�na Ra�dliń�skiej�miesz�-

ka�ją� czte�ry� oso�by,� któ�ra� z du�mą� mo�gą
się�okre�ślić�ja�ko�naj�star�si�sta�żem�człon�-
ko�wie�Spół�dziel�ni�Mieszkaniowej�ROW.
Pa�niHa�li�na�Kop�pel przy�je�cha�ła�na Śląsk

z ro�dzin�ne�go,�pięk�ne�go�Kra�ko�wa.
–�Nie�je�stem�Ślą�zacz�ką�ale�bar�dzo�lu�-

bię�miesz�kań�ców�tej�zie�mi,�ich�oby�cza�je,
ję�zyk.�W 1961�ro�ku�za�miesz�ka�li�śmy�z mę�-
żem�w spół�dziel�czym�miesz�ka�niu�w Wo�-
dzi�sła�wiu� przy Ra�dliń�skiej.�Mąż� był� le�-
ka�rzem,� przez� dłu�gi� czas� or�dy�na�to�rem
szpi�ta�la,�ja�je�stem�eko�no�mist�ką.�To�w Wo�-
dzi�sła�wiu�pra�co�wa�li�śmy,�tu�na świat�przy�-
szła� na�sza� cór�ka,� któ�ra� te�raz� miesz�ka
za gra�ni�cą.�Mąż�zmarł 8�lat� te�mu.�By�ła
oka�zja,�że�mo�głam�wró�cić�do Kra�ko�wa,
ale�nie�chcia�łam,�bar�dzo�się�tu�za wszyst�-
kim� zży�łam� i tak� bar�dzo� po�lu�bi�łam� to
miej�sce.
Dziś�Pa�ni�Ha�li�na�spę�dza�czas�m.in.�po�-

ma�ga�jąc� swo�im� są�sia�dom� –� gdy� ją� od�-
wie�dzi�łem� wła�śnie� za�wo�zi�ła� sa�mo�cho�-
dem� swo�ja� są�siad�kę,� ma�ją�ca� kło�po�ty
z cho�dze�niem,�do le�ka�rza�–�opie�ku�jąc�się
rów�nież�kwia�ta�mi�przed do�mem.�
–� Te� la�ta,� któ�re� mi�nę�ły� wspo�mi�nam

bar�dzo�do�brze,�bez�żad�nej�prze�sa�dy�mo�-

Pa�ni�Ha�li�na�lu�bi�kwia�ty�i do�bre�ma�lar�stwo

Na zdję�ciu�ro�dzi�na�pa�ni�Hil�de�gar�dy�Grze�go�rzek�pra�wie�w kom�ple�cie.�Mąż�Sta�ni�sław,�syn�Woj�ciech,
wnu�ki�Pa�weł�i Zo�fia�tyl�ko�pa�ni�Ha�li�na,�sy�no�wa,�nie�wró�ci�ła�jesz�cze�z pra�cy.�gdy�ro�bi�li�śmy�to�zdję�cie.

Pół wieku na Radlińskiej
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W ubie�głym�mie�sią�cu�wła�dze�Spół�dziel�ni�Mieszkaniowej�ROW
uho�no�ro�wa�ły�swo�ich�naj�star�szych�sta�żem�człon�ków.
By�ła�mi�ła�uro�czy�stość�kwia�ty�i pa�miąt�ko�we�sta�tu�et�ki,

któ�re�ma�ją�przy�po�mi�nać�o tym�ju�bi�le�uszu.

gę�po�wie�dzieć,�że� to�by�ły�szczę�śli�we�la�-
ta –�mó�wi�pa�ni�Ha�li�na.
Szczę�śli�we� la�ta� –� to� stwier�dze�nie� to�-

wa�rzy�szy� rów�nież� in�nym� opo�wie�ściom
o ży�ciu�na Ra�dliń�skiej�
Pa�ni�Hil�de�gar�da�Grze�go�rzek miesz�-

ka�pię�tro�wy�żej�od Pa�ni�Ha�li�ny.
–�Gdy�wpro�wa�dzi�łam�się�do te�go�do�mu

mia�łam 21�lat�i by�łam�jesz�cze�sa�ma,.�Do�-
sta�łam� in�ne� miesz�ka�nie� na tym� sa�mym
pię�trze. 5�lat�po�tem�wy�szłam�za mąż�i póź�-
niej� zmie�ni�li�śmy� je� na więk�sze,� choć
na tym�sa�mym�pię�trze.�Te�raz�w tym�sta�-
rym�lo�ka�lu�miesz�ka�mój�syn.�
Wła�ści�wie�przez� te�pół�wie�ku�ży�ło�się

nam�tu�spo�koj�nie,�bez�więk�szych�kło�po�-
tów,� choć� oczy�wi�ście� wszy�scy� pa�mię�ta�-
my,�że�raz�mie�li�śmy�tu�wła�ma�nie.�Obok,
są�siad� wy�pro�wa�dził� się� i wy�naj�mo�wał
miesz�ka�nie� dość� nie�cie�ka�wym� lu�dziom
i oni�nie�ste�ty�kra�dli.�
Man�ka�men�tem�tych�miesz�kań�by�ły�pie�ce

wę�glo�we,� ale� więk�szość� lo�ka�to�rów� prze�-
szła�te�raz�na ogrze�wa�nie�ga�zo�we�i ja�kość
da�je�my�so�bie�ra�dę�bez�wę�gla,�choć�oczy�-
wi�ście�to�udo�god�nie�nie�sło�no�kosz�tu�je.

Mu�szę� po�wie�dzieć,� że� do�brze� się� tu
nam�miesz�ka –�koń�czy�swą�opo�wieść�pa�-
ni� Hil�de�gar�da.� –� Wszę�dzie� jest� bli�sko,
do ko�ścio�ła,�do le�ka�rza,�do cen�trum�mia�-
sta,�cóż�moż�na�chcieć�wię�cej?
Pa�ni� An�na� Ku�cze�ra,� trze�cia� z pań,

któ�re�prze�ży�ły�na Ra�dliń�skiej�pół�wie�ku,
tak�że�uwa�ża,�że�by�ły�to�uda�ne�la�ta.�
–�Mo�je�dwo�je�dzie�ci�uro�dzi�ły�się�wła�-

śnie�w tym�miesz�ka�niu,�a to�dzię�ki�po�-
mo�cy,�le�ka�rza�z są�sied�nie�go�do�mu,�mę�-
ża� pa�ni� Ha�li�ny� Kop�pel.� Przez� la�ta
pra�co�wa�łam�w Wo�dzi�sła�wiu�w ga�stro�-
no�mii�–�opo�wia�da�pa�ni�An�na.�Te�raz�je�-
stem� na eme�ry�tu�rze,� ale� na�dal� udzie�-
lam�się�jesz�cze�spo�łecz�nie,�choć�zdro�wie
cza�sa�mi� szwan�ku�je.� Je�stem� bab�cią,
mam 4� wnu�ków� i je�stem� za�do�wo�lo�na
z tych�lat,�któ�re�tak�szyb�ko�mi�nę�ły�na Ra�-
dliń�skiej.

An�na�Ku�cze�ra,�któ�ra�prze�ży�ły�na Ra�dliń�skiej�pół
wie�ku,�tak�że�uwa�ża,�że�by�ły�to�uda�ne�la�ta.�
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Mój dom, mo ja spra wa
Nie�prze�cięt�ni�lu�dzie�z na�szych�osie�dli

Tym ra zem wan dal nie po zo stał ano ni mo wy

De wa sta cja i ka ra
Gdy�jed�ni�sta�ra�ją�się,�by�wo�ko�ło�nich�był�po�rzą�dek,�gdy�nie�szczę�dzą�swo�je�go�cza�su�i pie�nię�dzy,�by�za�dbać�o es�te�-

tycz�ny�wy�gląd�oko�lic�ich�do�mów,�in�ni�nisz�czą,�de�wa�stu�ją�i psu�ją�to�co�po�wsta�ło�wy�sił�kiem�ca�łej�spół�dziel�czej�spo�łecz�-
no�ści.�W na�szej�ga�ze�cie�wie�lo�krot�nie�pi�sa�li�śmy�o dzia�ła�niach�wan�da�li.�Oto�ko�lej�ny�przy�kład�bez�myśl�ne�go�ak�tu�de�-
struk�cji.�
Do�szło�do nie�go�w no�cy 29�grud�nia 2010r.�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.�Nasz�ne�ga�tyw�ny�„bo�ha�ter”,�czło�wiek�już�wca�le

nie�ta�ki�mło�dy,�ko�piąc�i szar�piąc�uszko�dził�drzwi�wej�ścio�we�do klat�ki�blo�ku�nr 18�przy ul.�Wy�szyń�skie�go�
Tym�ra�zem�nie�po�zo�stał�jed�nak�ano�ni�mo�wym�wan�da�lem.�Uję�ty�przez�po�li�cję�sta�nął�przed są�dem�Re�jo�no�wym�wWo�-

dzi�sła�wiu�Ślą�skim,�któ�ry�uznał:�
1.�oskar�żo�ne�go�Je�rze�go�Fiał�kow�skie�go�za win�ne�go�te�go,�że�w no�cy 29�grud�nia 2010�r.�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�dzia�-
ła�jąc�pu�blicz�nie�i bez�po�wo�du�po�przez�ko�pa�nie�i szar�pa�nie,�po�wo�du�jąc�wgnie�ce�nia�i de�for�ma�cję�drzwi�wej�ścio�-
wych�do klat�ki�blo�ku�nr 18�przy ul.�Wy�szyń�skie�go�umyśl�nie�do�ko�nał�ich�uszko�dze�nia�po�wo�du�jąc�na szko�dę�Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„RÓW”�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�stra�ty�w wy�so�ko�ści 253,38�zło�tych,�oka�zu�jąc�przez� to
ra�żą�ce�lek�ce�wa�że�nie�po�rząd�ku�praw�ne�go�tj.�uzna�je�go�za win�ne�go�czy�nu�wy�czer�pu�ją�ce�go�zna�mio�na�prze�stęp�stwa
z art. 288�§�l�k.k.�w zw.�z art. 57a�§ 1�k.k.�za to�na pod�sta�wie�art. 288�§ 1�k.k.�w zw.�z art. 57a�§�l1�k.k.�wy�mie�rzył
mu�ka�rę 5�mie�się�cy�po�zba�wie�nia�wol�no�ści,�

2.�na pod�sta�wie�art. 46§ 1�k.k.�orzekł�wo�bec�oskar�żo�ne�go�śro�dek�kar�ny�w po�sta�ci�obo�wiąz�ku�na�pra�wie�nia�szko�dy
w ca�ło�ści�przez�za�pła�tę�na rzecz�po�krzyw�dzo�nej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�kwo�-
ty 253,38�zło�tych.

Sąd�orzekł�rów�nież�po�da�nie�do pu�blicz�nej�wia�do�mo�ści�w na�szej�ga�ze�cie�sen�ten�cji�wy�ro�ku

Co�moż�na zro�bić,�gdy�ma�się�du�żo�za�-
pa�łu,�opty�mi�zmu�i du�żo�wy�obraź�ni?�Dziś
piszemy�o�kolejnej�gru�pie�mieszkańców
tym�razem�z�Pszowa,�po�sia�dającej�ogrom�-
ny�po�ten�cjał�po�zy�tyw�nej�ener�gii�i dzię�ki
te�mu�oko�li�ca,�w któ�rej�miesz�ka�ją,�zmie�-
nia�się�i pięk�nie�je.�
Jo�achim�„Ka�la”�Ba�si�sta na pew�no�nie

jest� po�sta�cią� ano�ni�mo�wą,� zna�ją� go� tu
wszy�scy,�miesz�ka�na osie�dlu�Tyt�ki�w Pszo�-
wie�już 39�lat,�od kie�dy�spół�dziel�nia�zbu�-
do�wa�ła� tu� blo�ki.� Kie�dyś� był� gór�ni�kiem
i pra�co�wał�w ko�pal�ni�„An�na”�był�też�do�-
brym�pił�ka�rzem�w miej�sco�wym�„Gór�ni�-
ku”,� te�raz� jest�na eme�ry�tu�rze,�ale�wca�le
nie�za�mie�rza�od�po�czy�wać�i nie�wy�obra�ża
so�bie�bez�czyn�no�ści.�Od kil�ku�lat�z gru�pą
przy�ja�ciół�z osie�dla�czyn�nie�dba�ją�o czy�-
stość� i es�te�ty�kę� przed blo�ka�mi,� w któ�-
rych�miesz�ka�ją.�
–�Kie�dyś�by�ło�tu�brzyd�ko,�oko�li�ca�by�ła

tro�chę� za�nie�dba�na –� opo�wia�da� pan� Jo�-
achim�–�ma�ło�zie�le�ni,�nie�po�rząd�ki.�Po�sta�-
no�wi�li�śmy�to�kil�ka�lat�te�mu�zmie�nić.
I zmie�ni�li.�Dzię�ki�przy�wód�czym�ce�chom

i zdol�no�ści�prze�ko�ny�wa�nia�–„Ka�la”�czuwa
nad ca�ło�ścią� –� jak� mó�wią� je�go� są�sie�dzi,

5�lat�te�mu�ru�szo�no�ostro�z po�rząd�ka�mi�Ży�-
wo�pło�ty�i ró�że�zo�sta�ły�pięk�nie�i pra�wi�dło�-
wo�przy�cię�te.�Za�czę�to� sa�dzić�ozdob�ne� ro�-
śli�ny,�pie�lę�gno�wać�drze�wa,�krze�wy�i kwia�ty
na traw�ni�kach� przed do�ma�mi,� ma�lo�wać
ogro�dze�nia,�ści�nać�czę�sto�tra�wę.�Nie�szczę�-
dzo�no�na�wet�wła�snych�pie�nię�dzy�na za�ku�-
py�np.�igla�ków,�któ�re�te�raz�ozda�bia�ją�traw�-
ni�ki�czy�na za�kup�no�życ�do cię�cia�ży�wo�pło�tu.
Dzię�ki� tym�wy�sił�kom� jest� tu� te�raz�bar�dzo
ład�nie,�a oko�li�ca�cie�szy�wi�do�kiem�za�dba�nej
zie�le�ni�i czy�sto�ści.
Pa�nu�Jo�achi�mo�wi�po�ma�ga�przede�wszyst�-

kim�są�siad�Jó�zef�Mi�łek,�też�eme�ryt,�któ�ry
rów�nież�nie�ma�za�mia�ru�le�niu�cho�wać.�To
je�go�za�słu�gą�są�pięk�nie�utrzy�ma�ne�traw�-
ni�ki�przy blo�ku�Ści�na jak�naj�czę�ściej�tra�-
wę�swo�ją�ko�siar�ką,�a na pa�li�wo�nie�szczę�-
dzi�wła�snych�pie�nię�dzy.�
Tej� dwój�ce� po�ma�ga�ją� in�ni.� Żo�na pa�-

na Jo�achi�ma�Re�na�ta za�ra�żo�na ak�tyw�no�-
ścią�mę�ża�też�czę�sto�włą�cza�się�do ak�cji
po�rząd�ko�wych.�An�na Lach,�Lu�cjan�Pyr�-
lik,�Te�re�sa�Kuf�ka,�Ro�man�Grze�gul�ski,�Ire�-
na Rył�ko,�Lu�cjan So�cha,�Bro�ni�sław�Rącz�-
ka�dwo�ją�się�i tro�ją,�by�wo�ko�ło�by�ło�jak
naj�ład�niej.

Oczy�wi�ście� wszyst�ko� to� ro�bią� jak� się
daw�niej�ma�wia�ło�„w czy�nie�spo�łecz�nym”
i są�z te�go�na�praw�dę�za�do�wo�le�ni.�Cie�szy
ich� ta� pra�ca� i cie�szy� to,� ze� mo�gą� się
przed in�ny�mi� nią� po�chwa�lić,� a przede
wszyst�kim� dum�ni� są� z efek�tów� swo�ich
dzia�łań.
Za „pie�lę�gna�cję� obej�ścia� do�mo�stwa

wspól�ne�go”� otrzy�ma�li� dy�plom� ze� spół�-
dziel�ni,� ale� prze�cież� nie� o dy�plom� tu
cho�dzi.
Cza�sa�mi�sły�szą�zło�śli�we�do�cin�ki�i nie�-

mi�łe� żar�ci�ki� pod swo�im� ad�re�sem,� ale
zbyt�nio�się�tym�nie�przej�mu�ją.�–�Rób�my
swo�je –�mó�wi�pan�Jo�achim�– pięt�nuj�my
tych,� któ�rzy� chcą� znisz�czyć� nasz� trud,
nie�zwra�caj�my�uwa�gi�na tych�kpią�cych,
któ�rzy�nic�nie�ro�bią,�a za�wsze�go�to�wi�są
wy�śmiać�po�ży�tecz�ne�dzia�ła�nia�i dbaj�my
o nasz� wspól�ny� dom,� bo� to� jest� nasz
dom.
–�Tu�miesz�ka�my –�koń�czy�„Ka�la”�–�więc

sza�nuj�my�to�jak�wła�sne.�Nie�cho�dzi�o to,
że�by�tyl�ko�pła�cić�czynsz�i stwier�dzić,�że

dokończenie na str. 16
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Dok�tor�Woj�ciech�Ada�ma�szek,� szef�od�-
dzia�łu�wo�dzi�sław�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�-
ja�ciół�Dzie�ci,�mo�że�być�dum�ny�–�no�wa�wy�-
re�mon�to�wa�na świe�tli�ca� dla� naj�młod�szych
przy ul.�Prze�my�sła�wa 13�ro�bi� im�po�nu�ją�ce
wra�że�nie.� Dzię�ki� po�mo�cy� Spół�dziel�ni
Mieszkaniowej� „ROW”� daw�ne� po�miesz�-
cze�nia�zmie�ni�ły�się�nie�do po�zna�nia.�
Przede�wszyst�kim�znacz�nie,�o 2/3,�zwięk�-

szy�ła�się�po�wierzch�nia�prze�zna�czo�na na róż�-
no�rod�ne�za�ję�cia�dy�dak�tycz�ne.�Re�mont�pro�-
wa�dzo�ny� przez� spół�dziel�nię� za�owo�co�wał
rów�nież�no�wo�cze�sny�mi�roz�wią�za�nia�mi�wen�-
ty�la�cji,� za�bez�pie�czeń� przed wy�pad�ka�mi,
do�sto�so�wa�niem�sa�ni�ta�ria�tów�dla�nie�peł�no�-
spraw�nych�itd.�
Te�raz�pa�ste�lo�we�ko�lo�ry�ścian�i no�wo�cze�-

sne�wy�po�sa�że�nie,�któ�re�wy�par�ło�to�sprzed
pól� wie�ku,� mo�gą� cie�szyć� oko� i za�chę�cać
dzie�ci� do jak� naj�częst�sze�go� od�wie�dza�nia
świe�tli�cy.� A bę�dzie� war�to� to� zro�bić,� bo

na naj�młod�szych� cze�ka�ją� warsz�ta�ty� ar�ty�-
stycz�ne,� dzien�ni�kar�skie,� któ�re� pro�wa�dzić
bę�dzie� pa�ni�Ur�szu�la�Ki�pich,� kur�sy� tań�ca,
ho�kej�sto�ło�wy�i in�ne�atrak�cje.
Na ra�zie,�po po�zy�tyw�nych�kon�tro�lach�sa�-

ne�pi�du� i stra�ży� po�żar�nej,� trwa�ją� jesz�cze
pra�ce�nad wy�po�sa�że�niem�świe�tli�cy.�
–�Ro�bo�ty�jest�du�żo –�mó�wi�dok�tor�Ada�-

ma�szek�–� na ra�zie� wszyst�ko� trze�ba� urzą�-
dzić,�za�go�spo�da�ro�wać,�a jed�no�cze�śnie�trze�-
ba� ca�ły� czas� szu�kać� środ�ków� na to� by
wy�po�sa�żyć�po�miesz�cze�nia�w re�ga�ły,�sto�li�ki,
ga�blot�ki,�sprzęt�do ła�zie�nek,�a na�wet�ko�sze
na śmie�ci.�Nie�ukry�wa�my,�że�szu�ka�my�spon�-
so�rów�i każ�da�po�moc�się�przy�da,�z tym,�że
chce�my�po�zy�ski�wać�lub�ku�po�wać�tyl�ko�no�-
we�wy�po�sa�że�nie,�god�ne�te�go�no�wo�cze�sne�-
go�po�miesz�cze�nia.
Szef�wo�dzi�sław�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�-

ja�ciół�Dzie�ci� jest� jed�nak�opty�mi�stą� i wie�-
rzy,� że� wszyst�ko� się� uda� za�ła�twić.� Pla�ny

To�wa�rzy�stwa� są� bo�ga�te� i oczy�wi�ście� nie
za�my�ka�ją� się� je�dy�nie� na za�go�spo�da�ro�wy�-
wa�niu�świe�tli�cy.�Już�w naj�bliż�szym�cza�sie
dzie�ci� nie�peł�no�spraw�ne� dzię�ki� To�wa�rzy�-
stwu� po�ja�dą� do stad�ni�ny� ko�ni� ko�ło� Żor
świę�to�wać� z Bar�ci�kiem� Dzień� Dziec�ka,
pla�no�wa�ne�są�wy�pra�wy�w Be�ski�dy�do Chle�-
bo�wej�Cha�ty�i ple�ner�w Ka�le�tach.�
My� ze� swej� stro�ny� ape�lu�jąc� o po�moc

dla�To�wa�rzy�stwa� (dla� spon�so�rów�po�da�je�my
nu�mer� kon�ta� or�ga�ni�za�cji: 14 8468 0000
0010 0000 0228 0001,�To�wa�rzy�stwo�Przy�ja�-
ciół�Dzie�ci�Od�dział�Miej�ski�w Wo�dzi�sła�wiu
Śl.)�chce�my�za�pew�nić,�ze�bę�dzie�my�na bie�żą�-
co�śle�dzić�dzia�ła�nia�na rzecz�dzie�ci�i w mia�rę
na�szych�moż�li�wo�ści�po�ma�gać�To�wa�rzy�stwu.
Na�sza� ga�ze�ta� jest� też� otwar�ta� na twór�czość
mło�dych� dzien�ni�ka�rzy,� któ�rzy� swe� umie�jęt�-
no�ści� bę�dą� zdo�by�wać� pod�czas� warsz�ta�tów
pro�wa�dzo�nych�w świe�tli�cy�przy ul.�Prze�my�-
sła�wa 13.

Atrak cje dla naj młod szych

To�wa�rzy�stwo�Przy�ja�ciół�Dzie�ci� jest�sa�mo�rząd�nym,�spo�łecz�-
nym�sto�wa�rzy�sze�niem�po�za�rzą�do�wym�dzia�ła�ją�cym�od 1919
ro�ku�na rzecz�dzie�ci�i pro�wa�dzą�cym�dzia�łal�ność�opie�kuń�czą,
wy�cho�waw�czą,�oświa�to�wą,�proz�dro�wot�ną�i pro�fi�lak�tycz�ną.
TPD�po�sia�da�oso�bo�wość�praw�ną�i wła�sny�sta�tut.
TPD�współ�pra�cu�je�z or�ga�ni�za�cja�mi,�in�sty�tu�cja�mi�i fun�da�cja�mi
kra�jo�wy�mi�i za�gra�nicz�ny�mi.
Dzia�łal�ność�To�wa�rzy�stwa�opie�ra�się�na pra�cy�spo�łecz�nej�ogó�-
łu�człon�ków.

Ce�le�i środ�ki�dzia�ła�nia�TPD:
–�czu�wa�nad prze�strze�ga�niem�praw�dzie�ci
–�udzie�la� ro�dzi�com� po�mo�cy� w wy�ko�ny�wa�niu� za�dań� opie�kuń�-
czych�i wy�cho�waw�czych

–�or�ga�ni�zu�je�po�moc�i opie�kę�nad dzieć�mi�z ro�dzin�bied�nych,
roz�bi�tych,�wie�lo�dziet�nych,�nie�wy�dol�nych�wy�cho�waw�czo,�oraz
za�gro�żo�nych�pa�to�lo�gią�spo�łecz�ną

–�roz�wi�ja�spe�cja�li�stycz�ne�for�my�po�mo�cy�ro�dzi�nie�w wy�cho�wa�-
niu�dzie�ci�nie�peł�no�spraw�nych

–�po�dej�mu�je� dzia�ła�nia� ma�ją�ce� na ce�lu� ochro�nę� zdro�wia
przed ne�ga�tyw�nym�skut�ka�mi�za�gro�żeń�eko�lo�gicz�nych

–�or�ga�ni�zu�je� i pro�wa�dzi� pla�ców�ki� wy�po�czyn�ku� wa�ka�cyj�ne�go
oraz�re�ha�bi�li�ta�cyj�no�-lecz�ni�cze

–�współ�pra�cu�je�z in�sty�tu�cja�mi�pań�stwo�wy�mi�i or�ga�ni�za�cja�mi�sa�-
mo�rzą�do�wy�mi,�spo�łecz�ny�mi,�środ�ka�mi�ma�so�we�go�prze�ka�zu,
pla�ców�ka�mi�opie�kuń�czy�mi�i wy�cho�waw�czy�mi.

Zaj�mu�je�my�się�or�ga�ni�za�cją:
–�wy�po�czyn�ku�let�nie�go�i zi�mo�we�go�dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży
–�ko�lo�nii�zdro�wot�nych
–�pół�ko�lo�nii�i zi�mo�wisk
–�wcza�sów�re�ha�bi�li�ta�cyj�nych
–�obo�zów�bi�wa�ko�wych
im�prez� cy�klicz�nych� jak:� Dzień� Dziec�ka,� Mi�ko�łaj�ki,� tur�nie�je
i kon�kur�sy,� szko�le�nia� i eg�za�mi�ny� w za�kre�sie� bez�pie�czeń�-
stwa�ru�chu�dro�go�we�go�(kar�ta�ro�we�ro�wa),�tur�nie�je�spor�to�we,
olim�pia�dy� lek�ko�atle�tycz�ne�dla�dzie�ci� i mło�dzie�ży�nie�peł�no�-
spraw�nej. Dok�tor�Woj�ciech�Ada�ma�szek� jest�dum�ny�z no�wej�świe�tli�cy� i ma�bo�ga�te�pla�ny

na przy�szłość

Świe tli ca god na XXi wie ku

Świe�tli�cę�już�od�wie�dza�ją�dzie�ci�ze�swy�mi�ro�dzi�ca�mi,�aby�zo�ba�czyć�w ja�kich�wa�-
run�kach�bę�dzie�moż�na ty�się�ba�wić�i uczyć
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Ogni�ska�pra�cy�po�zasz�kol�nej�roz�wi�ja�ją�róż�-
no�rod�ne�za�in�te�re�so�wa�nia�wy�cho�wan�ków,�po�-
głę�bia�ją�i roz�sze�rza�ją�wie�dzę�wy�kra�cza�ją�cą
po�za szkol�ne�pro�gra�my,� stwa�rza�ją�wa�run�ki
do roz�wo�ju�in�te�lek�tu�al�ne�go�dzie�ci�i mło�dzie�-
ży,� szcze�gól�nie� uta�len�to�wa�nej� w róż�nych
dzie�dzi�nach�na�uki,�sztu�ki,�tech�ni�ki�i spor�tu.
Dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży�o nie�spre�cy�zo�wa�-

nych�za�in�te�re�so�wa�niach�udział�w te�go�ty�-
pu�za�ję�ciach�jest�pierw�szym�kro�kiem�do roz�-
po�zna�nia�i roz�wi�ja�nia�swych�za�in�te�re�so�wań.
Mo�że�też�być�szan�są�od�kry�cia�i ukie�run�ko�-
wa�nia�ta�len�tów.�
Ogni�sko�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�nr 1�w Wo�-

dzi�sła�wiu� Śl.� po�wsta�ło 1� li�sto�pa�da 1972
ro�ku�Pla�ców�ka�mie�ści�ła�się�naj�pierw�w Szko�-
le� Pod�sta�wo�wej� nr 7�W 1983� ro�ku� OPP
nr 1� uzy�ska�ło� ma�ły� pa�wi�lo�nik� na osie�-
dlu XXX�-le�cia 41�do wy�łącz�ne�go�użyt�ku,
któ�ry� po�zo�stał� je�go� sie�dzi�bą� do dnia� dzi�-
siej�sze�go.�
W ro�ku�szkol�nym 2011/2012�w ra�mach

OP�P1� dzia�ła 16� kół� –� 5� mu�zycz�nych,
6�pla�stycz�nych, 3�ta�necz�ne�oraz 2�te�atral�ne.
Ogni�sko�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�nr 1�w Wo�-

dzi�sła�wiu� Śl.� za�pra�sza� dzie�ci� i mło�dzież
w wie�ku�od 5�do 21� lat�na BEZ�PŁAT�NE
ZA�JĘ�CIA�kół:
•� AKA�DE�MIA� PRZED�SZKO�LA�-

KA�–�ko�ło�ta�necz�no�-mu�zycz�ne
•�AKA�DE�MIA�PRZED�SZKO�LA�KA��–

ko�ło�pla�stycz�ne
•� AKA�DE�MIA� PRZED�SZKO�LA

KA�–�ko�ło�te�atral�ne
•�Ko�ło�ta�necz�ne I –�BRE�AK�DAN�CE

i HIP�HOP
•�Ko�ło�ta�necz�ne II –�TA�NIEC�NO�WO�-

CZE�SNY
•�Ko�ło�in�stru�men�tal�no-wo�kal�ne�gru�pa

młod�sza

•�Ko�ło�in�stru�men�tal�no-wo�kal�no–dzwon�-
ko�we
•�Ko�ło�wo�kal�ne
•�Ko�ło�in�stru�men�tal�no-or�ga�no�we
•� Ko�ło� rze�mio�sła� ar�ty�stycz�ne�go� i pa�-

pie�ro�pla�sty�ki
•�Ko�ło�de�ko�ra�tor�skie
•�Ko�ło�eks�pre�sji�twór�czej�–�SP 16�Za�-

wa�da
•�Ko�ło�ry�sun�ku�i ma�lar�stwa
•�Ko�ło�gra�ficz�ne
•�Ko�ło�gi�ta�ro�we
•�„Es�tra�da�Dzie�cię�ca”
Za�ję�cia� kó�ł� or�ga�ni�zo�wa�ne� są� dla� dzie�ci

w wie�ku�przed�szkol�nym�(4-6� lat�–�AKA�-
DE�MIA�PRZED�SZKO�LA�KA).�Dla�dzie�ci
szkół�pod�sta�wo�wych,�mło�dzie�ży�z gim�na�-
zjów�i szkół�śred�nich.�
Pla�ców�ka� co�rocz�nie� or�ga�ni�zu�je� im�pre�zy

dla�wy�cho�wan�ków�i śro�do�wi�ska�lo�kal�ne�go:
•�dys�ko�te�ki�dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży�z OPP

i osie�dla�z oka�zji�Dnia�Chłop�ca,�An�drze�-
jek�itp.,�
•� kon�kur�sy:� np.� „Por�tret� św.� Mi�ko�ła�-

ja”�–�kon�kurs�pla�stycz�ny�dla�wy�cho�wan�-
ków�OPP�i ZŚPW,�roz�da�nie�na�gród�wraz
z pro�gra�mem� ar�ty�stycz�nym� oraz� wy�sta�-

wa�po�kon�kur�so�wa�w MiPBP�na os. XXX-
le�cia;� kon�kurs� pla�stycz�ny� na naj�ład�niej�-
sze�„Ser�dusz�ko�wa�len�tyn�ko�we”�–�wy�sta�-
wa� po�kon�kur�so�wa� w MiPBP� na� os.
XXX-le�cia.
Ogni�sko� Pra�cy� Po�zasz�kol�nej� nr 1� jest

już�tra�dy�cyj�nie�od kil�ku�lat�or�ga�ni�za�to�rem
kon�kur�sów�pla�stycz�nych:�„Wo�dzi�sław�Śl.�
– mo�je�mia�sto” – kon�kurs�pla�stycz�ny�or�-
ga�ni�zo�wa�ny� od 1998� ro�ku� dla� uczniów
szkół�pod�sta�wo�wych�i gim�na�zjów�z oka�zji
dni�Wo�dzi�sła�wia� Śl.� Od 2009� –� kon�kurs
przy�brał� for�mę� ple�ne�ru.� Uczest�ni�cy� kon�-
kur�su�ma�lu�ją�i ry�su�ją�wy�bra�ne�przez�sie�bie
frag�men�ty�Sta�re�go�Mia�sta�(Ry�nek�i oko�li�-
ca).� Te�go�rocz�ną� wy�sta�wę� po�kon�kur�so�wą
moż�na�bę�dzie�obej�rzeć�do koń�ca�wa�ka�cji
w 13�Fi�lii�MiPBP�na os. XXX�-le�cia.
Miej�ski�etap�kon�kur�su�pla�stycz�ne�go�or�-

ga�ni�zo�wa�ne�go�przez�Wy�dział�Za�rzą�dza�nia
Kry�zy�so�we�go� Urzę�du� Wo�je�wódz�kie�go
w Ka�to�wi�cach.�Te�ma�ty�ka�kon�kur�su�zwią�-
za�na�jest�z dzia�łal�no�ścią�stra�ży�po�żar�nej.
–� Na�uczy�cie�le� –� in�struk�to�rzy� Ogni�ska

Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�wraz�ze�swo�imi�wy�cho�-
wan�ka�mi� sta�le� współ�pra�cu�ją� ze� szko�ła�mi,
przed�szko�la�mi,� Miej�ską� i Po�wia�to�wą� Bi�-
blio�te�ką� Pu�blicz�ną� oraz� WPWD� „Dziu�-
pla” – mó�wi� Na�ta�lia� Ster�nik�-Po�par�da
Dy�rek�tor�OP�P1.� – W ra�mach�współ�pra�cy
przy�go�to�wy�wa�ne� są� wspól�ne� im�pre�zy� dla
śro�do�wi�ska,�od�by�wa�ją�się�wy�stę�py�wy�cho�-
wan�ków�OPP�oraz�or�ga�ni�zo�wa�ne�są�za�ję�-
cia�otwar�te,�warsz�ta�ty.
W cza�sie�fe�rii�zi�mo�wych�i dwóch�ty�go�dni

wa�ka�cji�pro�wa�dzi�my�za�ję�cia�otwar�te�dla�dzie�-
ci� i mło�dzie�ży�w for�mie� za�jęć� i kon�kur�sów
pla�stycz�nych�i mu�zycz�nych,�dys�ko�tek.�
Ser�decz�nie�za�pra�sza�my�na za�ję�cia�wa�ka�-

cyj�ne�od 20�do 31�sierp�nia 2012�r.

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

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„ROW”�to�nie�tyl�ko�za�rzą�dza�nie�nie�ru�cho�mo�ścia�mi,�eks�plo�ata�cja�bu�dyn�ków�czy�wy�ko�ny�-
wa�nie�re�mon�tów,�dba�nie�o czy�stość,�es�te�ty�kę,�ale�rów�nież�udział�w two�rze�niu�przy�ja�znych�miejsc�dla�dzie�ci�i mło�dzie�ży.
Z pew�no�ścią�nie�wszy�scy�wie�dzą,�że�Spół�dziel�nia�to�du�że�wspar�cie�dla�pla�có�wek�oświa�to�wo�-wy�cho�waw�czych�dzia�ła�ją�-
cych�w bu�dyn�kach�Spół�dziel�ni�na te�re�nie�mia�sta�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go�i Ry�duł�tów.�Na�sza�współ�pra�ca�z dy�rek�to�ra�mi
pla�có�wek�przy�no�si�wy�mier�ne�efek�ty�dla�wie�lu�grup�dzie�ci�i mło�dzie�ży�o czym�pi�sze�my�na ła�mach�na�szej�ga�ze�ty.�
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   aniowej „ROW” na rzecz dzieci i młodzieży

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach
–�Na�sze�Ogni�sko� jest� ty�po�wą�pla�ców�ką

oświa�to�wo-wy�cho�waw�czą�za�go�spo�da�ro�wu�-
ją�cą�dzie�ciom�i mło�dzie�ży�czas�wol�ny�po za�-
ję�ciach� szkol�nych� i w dni� wol�ne� od na�-
uki� –� mó�wi� Dy�rek�tor� pla�ców�ki� Bo�że�na
Wój�cic�ka.� –� Dzia�ła�my� jak�by� na dwóch
płasz�czy�znach.�Z jed�nej�stro�ny�pra�cu�je�my
z dzieć�mi�i mło�dzie�żą�uzdol�nio�ną,�uzu�peł�-
nia�my� i wzbo�ga�ca�my� jej� pro�ces� szkol�nej
edu�ka�cji,� roz�wi�ja�my� jej� za�in�te�re�so�wa�nia
i pa�sje.�Z dru�giej�stro�ny�przy�gar�nia�my�dzie�-
ci� i mło�dzież� znu�dzo�ną,�nie�raz�pro�ble�ma�-
tycz�ną,�wszyst�kich�tych,�któ�rzy�nie�wie�dzą
co� zro�bić� ze� swo�im� wol�nym� cza�sem.� Tej
gru�pie� pod�opiecz�nych� po�przez� spe�cja�li�-
stycz�ne� za�ję�cia� po�ma�ga�my� le�piej� po�znać
swo�je�moc�ne�stro�ny,�zin�te�gro�wać�się�z gru�-
pą� i wy�zwo�lić�w nich� twór�cze� za�in�te�re�so�-
wa�nia.�Pierw�sza�gru�pa�pod�opiecz�nych�re�-
pre�zen�tu�je� na�szą� pla�ców�kę�w kon�kur�sach
i prze�glą�dach�w kra�ju�i za�gra�ni�cą.�Dru�ga
gru�pa�wy�cho�wan�ków�po�zwa�la�nam�się�czuć
bar�dzo�po�trzeb�ny�mi�na co�dzień,�je�ste�śmy
dla� nich� po pro�stu� dru�gim� do�mem,�miej�-
scem�gdzie�za�wsze�znaj�du�ją�po�moc�ną�dłoń,
uzy�ska�ją�po�moc�w roz�wią�za�niu�swo�ich�co�-
dzien�nych�pro�ble�mów.�
Pla�ców�ka�ma� swą� sie�dzi�bę�w Ry�duł�to�-

wach,� tu� też� od�by�wa�ją� się� za�ję�cia� w ra�-
mach�pra�cow�ni�pla�stycz�nej,�mu�zycz�nej,�te�-
atral�nej�i kom�pu�te�ro�wej.�Pręż�nie�dzia�ła�tu
rów�nież�ko�ło�sza�cho�we�i klub�mło�dzie�żo�-
wy�Al�ka�traz.
Na dwóch�du�żych�osie�dlach,�w róż�nych

czę�ściach�Ry�duł�tów�Ogni�sko�pro�wa�dzi�rów�-
nież�klu�by�dzie�cię�ce.�Na osie�dlu�Or�ło�wiec
pro�wa�dzi�my� klub� „Bie�lik”,� a wśród� blo�-
ków� przy ul.� Ple�bi�scy�to�wej� pro�wa�dzi�my
klub�„Or�lik”.�Klu�by�te�czyn�ne�są�od po�nie�-
dział�ku�do piąt�ku�w go�dzi�nach 14:00-19:00,
a w so�bo�ty�9:00-15:00.�Co�dzien�nie�za�go�-
spo�da�ru�je�my� naj�młod�szym� miesz�kań�com
na�sze�go� mia�sta� czas� wol�ny� po za�ję�ciach
szkol�nym.� Dzie�ci� uzy�sku�ją� tu� po�moc
przy od�ra�bia�niu�szkol�nych�prac�do�mo�wych,
roz�wi�ja�ją� swe� za�in�te�re�so�wa�nia� uczest�ni�-
cząc�w spe�cja�li�stycz�nych�za�ję�ciach�o cha�-
rak�te�rze� ar�ty�stycz�nym,� a po�przez� za�ba�wę
ćwi�czą� i do�sko�na�lą� pra�wi�dło�we� re�la�cje
w gru�pie�ró�wie�śni�czej�i w ro�dzi�nie.�Szcze�-
gól�ną�tro�ską�ota�cza�my�dzie�ci�z ro�dzin�wie�-
lo�dziet�nych,�nie�wy�dol�nych�wy�cho�waw�czo
i za�gro�żo�nych� pa�to�lo�gią.� Dla� wie�lu� na�-
szych�wy�cho�wan�ków�kluby�to�praw�dzi�wy
dru�gi�dom.
Ogni�sko� to� rów�nież� dzia�łal�ność� dwóch

kom�plek�sów� bo�isk� „Or�lik 2012”.� Za�ję�cia
re�kre�acyj�no-spor�to�we�na obu�kom�plek�sach
pro�wa�dzą�wy�kwa�li�fi�ko�wa�ni�ani�ma�to�rzy�spor�-
tu.�Or�ga�ni�zu�ją�licz�ne�tur�nie�je�i za�wo�dy�spor�-

to�we,� pro�mu�ją� sport� i ak�tyw�ny�wy�po�czy�-
nek�wśród�miesz�kań�ców�na�sze�go�mia�sta.
Ogni�sko�Pra�cy�Po�zasz�kol�nej�jest�rów�nież

or�ga�ni�za�to�rem� wie�lu� im�prez.� Po�cząw�szy
od ma�łych,�ka�me�ral�nych�we�wnątrz�pla�ców�-
ko�wych� im�prez� oko�licz�no�ścio�wych,� jak
Dzień�Chłop�ca,�Dzień�Ko�biet,�Ka�ta�rzyn�ki,
An�drzej�ki,�Wa�len�tyn�ki,� przez� im�pre�zy� or�-
ga�ni�zo�wa�ne� dla� dzie�cia�ków�z ca�łe�go�mia�-
sta,�jak�Dzień�Dziec�ka,�Spo�tka�nie�z Mi�ko�-
ła�jem,� Świę�to� Wio�sny,� Świę�to� La�taw�ca,
po or�ga�ni�za�cję�du�żych�fe�sty�nów�ro�dzin�nych.
Or�ga�ni�zu�je�my�rów�nież�im�pre�zy,�któ�re�na sta�-
łe�od lat�za�pi�sa�ne�są�w ka�len�da�rium�na�sze�go
mia�sta.� Naj�waż�niej�sze� z nich� to� Fe�sti�wal
Twór�czo�ści�Dzie�ci�i Mło�dzie�ży�Mia�sta�Ry�-
duł�to�wy�i Tur�niej�Tań�ca�To�wa�rzy�skie�go.�
–� Zgod�nie� ze� swo�ją� mi�sją� pra�cu�je�my

z dzieć�mi�i mło�dzie�żą�za�miesz�ka�łą�na te�re�-
nie�ca�łe�go�mia�sta –�mó�wi�Bo�że�na Wój�cic�-
ka.�–�Wszyst�kie�na�sze�za�ję�cia�są�dla�dzie�ci
bez�płat�ne.� Dziec�ko� ma� pra�wo� ko�rzy�stać
z wy�bra�nych�przez�sie�bie�za�jęć,�z do�wol�nej
ilo�ści� tych� za�jęć.�W bie�żą�cym� ro�ku�ma�my
za�pi�sa�nych 568�wy�cho�wan�ków�sta�łych,�tzn.
ta�kich,�któ�rzy�zło�ży�li�pi�sem�ne�zgo�dy�ro�dzi�-
ców�na udział�w za�ję�ciach.�Po�za tym�ma�my
rów�nież� licz�ną� gru�pę� wy�cho�wan�ków� oka�-
zjo�nal�nych,�tzn.�tych,�któ�rzy�nie�uczest�ni�czą
w za�ję�ciach� sys�te�ma�tycz�nie,� przy�cho�dzą,
gdy�dzie�je�się�dla�nich�coś�cie�ka�we�go� lub
gdy� im� się� po pro�stu� nu�dzi,� bądź� ma�ją
do roz�wią�za�nia� ja�kiś� pro�blem.�Pra�cu�je�my
z dzieć�mi� co�dzien�nie� od go�dzi�ny 14:00,
otwie�ra�my�sze�ro�ko�drzwi�dla�nich�gdy�tyl�ko
skoń�czą�za�ję�cia�szkol�ne.�Cze�ka�my�na nich
rów�nież�w każ�dą�so�bo�tę�w dwu�klu�bach�lub
na RA�FIE.� U nas� nie� ma� fe�rii� i wa�ka�cji,
pra�cu�je�my�na okrą�gło�ca�ły�rok.
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SPÓŁDZIELNIA�MIESZKANIOWA�,,ROW”
ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43�
44-300�Wodzisław�Śl.�

OFERUJE DO WYNAJĘCIA
Wodzisław�Śl.:
ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43 pow.�użytkowa� 78,50�m2

os.�Dąbrówki�12 pow.�użytkowa� 131,44�m2

ul.�Przemysława�12 pow.�użytkowa� 24,70�m2

ul.�Przemysława�5 pow.�użytkowa� 20,77�m2

ul.�Przemysława�13 pow.�użytkowa� 180,80�m2

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

Rydułtowy:
ul.�Ligonia�16� pow.�użytkowa� 30,00�m2

ul.�Ofiar�Terroru�77� pow.�użytkowa� 54,60�m2

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

POMIESZCZENIA�MAGAZYNOWE:�
Wodzisław�Śl.
ul.�Marklowicka�23� pow.�użytkowa� 45,00�m2

ul.�Marklowicka�23� pow.�użytkowa� 102,10�m2

ul.�Marklowicka�23� pow.�użytkowa� 35,10�m2

ul.�Marklowicka�23� pow.�użytkowa� 90,10�m2

GARAŻ:
Wodzisław�Śl.
ul.�Marklowicka�23� pow.�użytkowa� 16,80�m2

Bliższych�informacji�udziela�Dział�Lokali�Użytkowych�
w�budynku�Zarządu�SM�„ROW”,�

Wodzisław�Śl.,�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43�– pokój�nr�29,�
tel.�32-455-66-86,�wew.�127

Rok
założenia

1924

tradycja
doświadczenie

nowoczesność
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

aD Re SY
Te Le FO nY

WaŻ ne
in FOR Ma CJe

ZA�RZĄD�SPÓŁ�DZIEL�NI
MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

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

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

piąt�ki 7:00�do 14:00.
Te�le�fo�ny�cen�tra�la�– 32 455 66 86;�32 455 67 56;

DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:
Godziny�otwarcia:�

po�nie�dział�ki�7.30-16.00;�
od wtor�ku�do czwart�ku�7.30-15.00

piąt�ki�7.30-14.00
dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:�32 456 39 05;

dział�wkła�dów: 32 55 66 86�wew. 114
dział�na�li�czeń�czyn�szo�wych:�32�455�38�72;

kasa: 32 455 66 86�wew. 109;
dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�32 455 38 72;

dział�tech�nicz�ny:�32�456 39 04;
Li�cen�cjo�no�wa�ne

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

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

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.�Kar�-
dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;� godz.� pra�cy:� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

XXX�-le�cia,�PIA�STÓW i DĄ�BRÓW�KI:
44-286�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,�godz.�pra�cy;
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

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

PSZÓW: 44-370� Pszów,� ul.� Tyt�ki 9,� tel.
(32) 729 10 40�czyn�na:�wtor�ki�i piąt�ki�od 13.00
do 15.00;

RA�DLIN: 44-310� Ra�dlin,� ul.� Kor�fan�te�go 18,
tel.�(32) 455 83 27,�czyn�na:�po�nie�dział�ki�i czwart�-
ki�od 13.00�do 15.00.

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

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

– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy –�(0) 605 365 674,
– Elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla�wszyst�kich�ad�-
mi�ni�stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1.�po�trzeb�ny� jest�pra�cow�ni�-
ko�wi� aby�wy�je�chać� na wcza�sy. 5.�ma�ły
po�kój. 7.�nie�do�le�waj�jej�do ognia. 8.�pier�-
wia�stek�che�micz�ny�o cha�rak�te�rze�nie�me�-
ta�licz�nym. 9.�ze�msta. 10.�dwu�tle�nek�krze�-
mu,�mi�ne�rał�kry�sta�licz�ny. 13.�pod�sta�wo�wy
ze�spół�pra�cow�ni�ków. 17.�u drzwi. 18.�No�-
wy�w Za�brzu� na Pla�cu� Te�atral�nym. 19.
daw�ny�styl. 20.�gra. 23.�ku�glar�stwo. 26.
ob�ła�wa,�na�gon�ka. 29.�roz�twór�my�dła�po�-
ta�so�we�go�do od�ka�ża�nia�po�miesz�czeń. 30.
utwór� sce�nicz�ny. 31.� po�pu�lar�ny� mo�tyw
de�ko�ra�cyj�ny. 32.� fa�son� suk�ni� dam�skiej,
pro�stej�nie�do�pa�so�wa�nej�w ta�lii. 35.�grzyw�-
na. 39.� znak� zo�dia�kal�ny. 41.� „po�karm”
dla�sil�ni�ka�spa�li�no�we�go. 42.�pro�dukt�pra�-
cy�ludz�kiej�prze�zna�czo�ny�na sprze�daż. 43.
do pa�sjan�sa� lub� do gry. 44.� dłu�gi� drąg
uży�wa�ny� przez� li�no�skocz�ków. 45.� czło�-
wiek�ni�skie�go�wzro�stu.
Pio�no�wo: 1.�pęk�nię�cie�warstw�skal�nych

i prze�su�nię�cie�się�ich�wzglę�dem�sie�bie. 2.

tka�ni�na o ma�łej� gę�sto�ści. 3.� ra�tu�nek. 4.
drze�wo�wy�ro�słe� z na�sie�nia. 5.� naj�niż�sza
kon�dy�gna�cja�nad�ziem�na bu�dyn�ku. 6.�gar�-
so�nie�ra. 11.� ptak� o żół�tym� upie�rze�niu
i dźwięcz�nym�śpie�wie. 12.�po�most�prze�-
ła�dun�ko�wy. 13. 0,2 g dla�ju�bi�le�ra. 14.�je�-
den�ze�zmy�słów. 16.�ba�zar. 20.�sztucz�ne
je�zio�ro. 21.�plac�ze�stra�ga�na�mi. 22.�go�łąb
do�mo�wy,�gar�łacz. 24.�pier�wia�stek�wy�stę�-
pu�ją�cy�w ru�dach�ura�no�wych. 25.�cza�sem
wy�sko�czy�z pa�le�ni�ska. 27.�ma�ła�miej�sco�-
wość. 28.�dy�cha�wi�ca. 33.�strach,�lęk. 34.
śmie�tan�ka�to�wa�rzy�ska. 36.�przed�miot�sta�-
ro�świec�ki. 37.�ko�bie�rzec. 38.�sze�ro�ki�bal�-
kon. 39.�pię�ściar�stwo. 40.�prze�wód�ka�na�-
li�za�cyj�ny.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 13�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.
Ha�sło� z po�przed�niej� krzy�żów�ki:

WIELKANOCNE� ŚWIĘTOWANIE.
Na�gro�dy�książ�ko�we�za roz�wią�za�nie�krzy�-

żów�ki� otrzy�mu�ją:� Jo�lan�ta� Het�ma�niok,
Zyg�munt�Plu�ta�i�Ma�rian�na�Wie�szo�łek.



resz�ta� nas� nie� ob�cho�dzi.� Trze�ba� przy�-
zwy�cza�jać�in�nych�do ta�kiej�my�śli.�Spół�-
dziel�nia� do�strze�ga� nasz� wy�si�łek,� rów�-
nież�lu�dzie�wi�dzą�róż�ni�cę,�do�strze�gły�nas
na�wet�me�dia�i pi�sa�no�już�o nas�w „No�-
wi�nach”.
Gdy� o „Ka�li”� i je�go� przy�ja�cio�łach� jest

gło�śno�o pa�ni�Pe�la�gii�Mracz�ny miesz�ka�ją�-
cej� od 41� lat� na osie�dlu� Li�go�nia
w Rydułtowach,� ra�czej� ma�ło� kto� sły�szał.
Pa�ni�Pe�la�gia�ce�ni�so�bie�ano�ni�mo�wość�i spo�-
kój.�Od 10�lat�sys�te�ma�tycz�nie�dba�o traw�-
nik�przed swo�im�blo�kiem�przy�ci�na ży�wo�-
płot,�sa�dzi�i pie�lę�gnu�je�kwia�ty.�Efek�ty�rzu�ca�ją
się�w oczy�i od ra�zu�wi�dać,�że�jej�trud�nie
idzie�na mar�ne.�Nie�chce�roz�gło�su�i wy�da�je
się,� że� cza�sa�mi�ma,� żal,� że� lu�dzie�wo�kół
tro�chę�lek�ce�wa�żą�jej�wy�si�łek.�Nie�słusz�nie,
gdy�py�ta�my�są�sia�dów�o pa�nią�Pe�la�gię�wszy�-
scy� z prze�ko�na�niem� mó�wią,� że� wła�śnie
dzię�ki�niej�tak�jest�tu�czy�sto�i ład�nie.�
Jan� Gra�bo�wiec�ki,� pre�zes� Spół�dziel�ni

Mieszkaniowej�ROW�uwa�ża,�że�ta�ka�po�-
sta�wa� za�rów�no� Jo�achi�ma� Ba�si�sty� i je�go
przy�ja�ciół�jak�i pa�ni�Pe�la�gii�Mracz�ny�jest
god�na uzna�nia:�–�A�ich�wy�si�łek�gwa�ran�tu�-
je,� że� obej�ścia� blo�ków� są� tak� za�dba�ne.
Cie�szy�my� się,� że� są� miesz�kań�cy,� któ�rym
za�le�ży� na do�brym� wi�ze�run�ku� wła�sne�go
obej�ścia�wo�kół�bu�dyn�ku� i że� chęt�nie�an�-
ga�żu�ją� się�w dba�nie�o je�go�es�te�ty�kę.�Ta�-
kich�miesz�kań�ców�z ta�ką�po�zy�tyw�ną�ener�-
gią�trud�no�nie�chwa�lić�i jestem�z�ich�postaw
dumny.�Jest� to�bar�dzo�bu�du�ją�ce� i da�ją�ce
przy�kład�in�nym.

Mój dom, mo ja spra wa

Traw�nik�pa�ni�Pe�la�gii�za�wsze�jest�za�dba�ny

„Kala”�i�jego�przyjaciele�mają�się�czym�pochwalić

Sil�na gru�pa�z Pszo�wa

dokończenie ze str. 10


