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G
łów ny mi te ma ta mi, któ re po ja wia ją
się pod czas na szych kon tak tów ze
spół dziel ca mi to za gad nie nia zwią za -

ne go spo dar ką na szej Spół dziel ni, kosz ta -
mi, re mon ta mi i mo der ni za cją za so bów oraz
ocze ki wa nia miesz kań ców z tym zwią za ne,
ale skon fron to wa ne z moż li wo ścia mi fi nan -
so wy mi. 

Więk szość tych spraw wy ja śnia my na ła -
mach na szej ga ze ty „Pod wspól nym da -
chem”, na na szych stro nach in ter ne to wych
i oczy wi ście pod czas spo tkań z miesz kań -
ca mi. Nie spo sób nie za uwa żyć, że na stą pił
dal szy po stęp w pod no sze niu sta nu tech -
nicz ne go i es te tycz ne go bu dyn ków i ich
oto cze nia, co nie ozna cza, iż wszyst ko już
zo sta ło zro bio ne. 

Po ja wia ją się ko lej ne po trze by re mon to -
wo -eks plo ata cyj ne, na któ rych re ali za cję,
w mia rę po sia da nych środ ków fi nan so wych,
już przy szedł lub przyj dzie wkrót ce czas.
To trud ne za da nia, ale ma ją one po stać ma -
te rial ną, do strze gal ną i mie rzal ną, po zwa la -
ją cą na wy ro bie nie so bie opi nii i oce nę pro -
wa dzo nych dzia łań przez sa mo rzą dy
i pra cow ni ków Spół dziel ni. 

Ja jed nak chciał bym za jąc się in nym aspek -
tem na szej eg zy sten cji, te ma tem jak że waż -
nym i wpły wa ją cym na nasz po ziom ży cia.
Cho dzi mi o funk cjo no wa nie miesz kań ców
w struk tu rze wie lo miesz ka nio wych bu dyn -
ków i osie dli.

Bez sprzecz nie za le ży ono w głów nej mie -
rze od sa mych miesz kań ców, od ich świa -
do mo ści, men tal no ści i kul tu ry oraz go to -
wo ści do kom pro mi su czy też utrzy my wa nia
swo ich za cho wań w gra ni cach to le ro wa -
nych przez osie dlo wych są sia dów. Prze cież
nie od Spół dziel ni, a od współ miesz kań ców
bu dyn ków za le ży to, czy są dla sie bie życz -
li wi, uprzej mi, em pa tycz ni czy aser tyw ni,
na wet uciąż li wi i za mie nia ją cy w kosz mar
re la cje mię dzy są siedz kie, skut ku ją ce po -
wsta wa niem ostrych na pięć, po czu cia dys -
kom for tu za miesz ki wa nia, a w nie któ rych
przy pad kach od czu wa nia za gro że nia dla
zdro wia i ży cia ze stro ny uciąż li wych, nie -
obli czal nych (i w czę ści praw do po dob nie
nie po czy tal nych) są sia dów. 

Za miesz ki wa nie w bu dyn ku wie lo ro dzin -
nym nie ustan nie wy ma ga kom pro mi sów,
a świa do mość te go fak tu po win na to wa rzy -
szyć każ de mu, kto za miesz ku je lub za mie -
rza za miesz kać – co praw da w swo im miesz -
ka niu – ale w oto cze niu cza sem kil ku,
a naj czę ściej kil ku dzie się ciu in nych ro dzin.

Skar gi na są sia dów, któ re do nas do cie ra -
ją, na sze wła sne ob ser wa cje świad czą, że
al bo ta kiej świa do mo ści wie le osób nie ma,
al bo świa do mie igno ru je ją na ru sza jąc za -
sa dy do bro są siedz kie. War to przy po mnieć
za słyn nym fran cu skim my śli cie lem Ale xi -
sem de To cqu evil lem, któ ry już w XIX wie -
ku stwier dził, że „wol ność czło wie ka koń -
czy się tam, gdzie za czy na się wol ność
dru gie go czło wie ka”. Trze ba od świe żyć
w pa mię ci i co dzien nie sto so wać za sa dę:
„nie czyń dru gie mu co to bie nie mi łe”. Po -
trze ba życz li wo ści oka zy wa nej na co dzień,
a nie od świę ta, in nym współ miesz kań com

Uhonorowaliśmy członków naszej spółdzielni
z najdłUższym stażem

50 lat minęło
jak jeden dzień....

Tak moż na by po wie dzieć pa ra fra zu jąc sło wa pio sen ki z tak nie gdyś po pu lar ne go se -
ria lu te le wi zyj ne go. Pół wie ku to jed nak szmat cza su, na któ ry skła da ją dni, mie sią ce, la -
ta, na sze ra do ści i smut ki, na sze suk ce sy i po raż ki. Lu dzie, któ rzy zwią za li swo je ży cie
z na szą spół dziel nią, za słu gu ją na wy róż nie nie i sza cu nek. Ho no ro wa nie na szych człon -
ków z 50 let nim sta żem sta ło się już tra dy cją. W tym ro ku mi ła uro czy stość od by ła się
pod ko niec kwiet nia pod czas czę ścio wych Wal nych Zgro ma dzeń Człon ków Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”. „50 lat ko wie”, któ rzy przy szli na Wal ne Zgro ma dze nie – otrzy -
ma li upo min ki i pa miąt ko we sta tu et ki. Trzeba jednak zaznaczyć, że Jubilatów w tym
roku było więcej. Nie wszyscy mieli czas by uczestniczyć w naszej uroczystości.
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Wieści z „pierwszej ręki” prezes zarzĄdU sm „row” jan GraBowiecki

blo ku oraz tam, gdzie to moż li we, to le ran cji
w gra ni cach do brych oby cza jów. 

Na ma wiam jed nak do nie to le ro wa nia ta -
kich za cho wań użyt kow ni ków lo ka li, któ re
two rzą za gro że nia dla zdro wia i ży cia lub
po wsta wa nie kosz tów usu wa nia de wa sta cji
i strat za rów no w mie niu pry wat nym, jak
i wspól nym. Ta kich za cho wań i dzia łań ni -
czym nie moż na uspra wie dli wiać i nie wol -
no to le ro wać na ra sta ją cych za gro żeń. Nie -
zwłocz na re ak cja oso bi sta lub zgło sze nie
in dy wi du al ne czy też zbio ro we do Stra ży
Miej skiej, Po li cji, Stra ży Po żar nej, Sa ne pi -
du czy Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo -
łecz nej, a tak że do spół dziel ni – to szan sa
ogra ni cze nia lub cał ko wi te go za po bie że nia
za gro że niom, a tym bar dziej ich skut kom. 

Ja kie są te naj częst sze skar gi na są sia -
dów? Są to mię dzy in ny mi ża le na zbyt gło -
śne za cho wa nie w cią gu dnia i w go dzi nach
ci szy noc nej, zbyt gło śne słu cha nie mu zy ki,
ra dia i te le wi zji, zbyt gło śne i dłu go trwa łe
wy ko ny wa nie prac re mon to wych, uciąż li -
wość za cho wa nia zwie rząt do mo wych
(w szcze gól no ści uja da nie psów), prze trzy -
my wa nie me bli i sprzę tów do mo wych w po -
miesz cze niach wspól ne go użyt ku, brak po -
sza no wa nia po rząd ku w czę ściach wspól nych
bu dyn ku i je go oto cze niu, nisz cze nie mie -
nia (kla tek scho do wych, wind, pla ców za -
baw itp.) do kar mia nie bez dom nych ko tów
i pta ków w ta ki spo sób, ja ki przy cią ga je
zbyt bli sko do mów, sta jąc się uciąż li wym
dla je go lo ka to rów, nad to stwa rza jąc za gro -
że nia sa ni tar ne i epi de mio lo gicz ne. 

O tej spra wie wie lo krot nie pi sa li śmy w na -
szej ga ze cie, ape lo wa li śmy o zdro wy roz są -
dek.. „Do bro czyn ni do kar mia cze” mu szą
wresz cie zro zu mieć, że wy kła da nie je dze -
nia (w za my śle dla ko tów i pta ków) zwa bia
szczu ry i in ne gry zo nie. Z tych po wo dów
do kar mia nie jest do zwo lo ne tyl ko w znacz -
nej od le gło ści od bu dyn ków i je dy nie w lo -
ka li za cjach wy zna czo nych na ten cel. Za miej -
sca nie do zwo lo ne uzna je się w szcze gól no ści:
bal ko ny, log gie, pa ra pe ty, oka py i za da sze -
nia. 

Ko lej ny te mat, któ ry pra wie sta le go ści
na ła mach na sze go cza so pi sma to pro blem
wy rzu ca nia przez okna resz tek je dze nia,
a tak że pa pie ro sów. Ka te go rycz nie jest to
nie do pusz czal ne, a prze cież, aż wstyd o tym
pi sać, ostat nio, w okre sie po świą tecz nym,
spo ro żyw no ści w ta ki spo sób opusz cza ło
nie któ re miesz ka nia). Za bro nio ne jest też
kła dze nie żyw no ści na traw ni kach w po bli -
żu bu dyn ków, a tym bar dziej przy pla cach
za baw dla dzie ci.

Oczy wi ście w w na szej Spół dziel ni ist -
nie je „Re gu la min po rząd ku do mo we go”,

ale moż li wość sku tecz nej in ter wen cji ze
stro ny Spół dziel ni jest ogra ni czo na i zwy -
kle po le ga na pró bie me dia cji po dej mo wa -
nej przez Ra dę i Ad mi ni stra cję Osie dla.
W znacz nej licz bie przy pad ków jest to dro -
ga sku tecz na, przy naj mniej na pe wien okres,
a by wa, że i na sta łe. W wy jąt ko wych sy tu -
acjach (do brze udo ku men to wa nych) po dej -
mo wa ne są in ne dzia ła nia w ra mach po stę -
po wa nia we wnątrz spół dziel cze go. Mam tu
na my śli po zba wie nie praw człon kow skich
i wsz czę cie pro ce dur mo gą cych koń czyć
się eks mi sją i przy mu so wą li cy ta cją opróż -
nio ne go lo ka lu. 

O wie le jed nak szyb szą i sku tecz niej szą
for mą jest zgła sza nie po trze by na tych mia -
sto wej in ter wen cji do Po li cji i Stra ży Miej -
skiej, któ re to służ by po sia da ją szyb kie i bar -
dziej do tkli we środ ki wo bec stwier dzo nych
wy kro czeń. Do dat ko wo udo ku men to wa ne
in ter wen cje od po wied nich służb i or ga nów
po rząd ku pu blicz ne go są nie odzow ne
przy kie ro wa niu spraw prze ciw ko uciąż li -
wym miesz kań com do są du. Te do wo dy,
obok ze znań świad ków, sta no wią pod sta wę
wy da wa nych przez sąd po sta no wień.

Po dob nie rzecz się ma z pro ce du ra mi po -
dej mo wa ny mi wo bec osób cier pią cych na róż -
ne go ro dza ju de pre sje i psy cho zy, ogra ni cza -
ją ce świa do mość tych osób lub też moż li wość
kon tro lo wa nia przez nich swo ich za cho wań,
a tym bar dziej ich skut ków, mo gą cych na ra -
zić zdro wie i ży cie oraz mie nie in nych lu dzi.
W ta kich przy pad kach po trze ba re ak cji i współ -
dzia ła nia ze stro ny współ miesz kań ców ze
Spół dziel nią i MOPS -em jest nie oce nio -
na i ko niecz na. 

Trze ba wy cią gnąć wnio ski z te go ty pu
przy pad ków, któ re są swe go ro dza ju zna -
kiem cza su. Wie lu na szych miesz kań ców
szczę śli wie do ży ło sę dzi we go wie ku i je śli
w zdro wiu – to tyl ko po zaz dro ścić. Ale dla
czę ści z nich bra ku je za in te re so wa nia ze
stro ny naj bliż szych. W efek cie dłu go trwa ła
sa mot ność i izo la cja oraz brak cią głej i sta -
bil nej po mo cy me dycz nej do pro wa dza ją
do utra ty po czu cia rze czy wi sto ści i po wsta -
nia scho rzeń (w nie któ rych przy pad kach
okre so wo lub na sta łe) ogra ni cza ją cych nie
tyl ko ich spraw ność fi zycz ną, ale i psy -
chicz ną. 

W tym miej scu wręcz mu szę zwró cić się
do Pań stwa z waż nym ape lem. Nikt le piej
nie zna oso by zza ścia ny niż są siad. A to
ozna cza, że choć pierw sze życz li we za in te -
re so wa nie pro ble ma mi osób star szych, sa -
mot nych, scho ro wa nych i co raz mniej spraw -
nych w na tu ral ny spo sób ocze ki wa ne jest
od ro dzi ny i in nych bli skich osób, to wła -
śnie Wy – dro dzy Pań stwo – mo że cie ja ko

pierw si się ta ki mi oso ba mi za in te re so wać
i im po móc. Je śli już nie oso bi ście, to po -
przez zwró ce nie się do od po wied nich służb
miej skich czy też do Spół dziel ni. Ta ki ludz -
ki od ruch mo że tym oso bom (ale i Wam)
za pew nić wyż sze po czu cie bez pie czeń stwa
za miesz ki wa nia po są siedz ku. 

Wra ca jąc do po trze by kom pro mi sów ja -
ko szan sy na bez ko li zyj ne współ za miesz -
ki wa nie, chciał bym zwró cić Pań stwa uwa -
gę na pew ne zja wi sko na si la ją ce się wraz
ze wzro stem stop nia uwłasz cze nia miesz -
kań. Uak tyw ni ło się u nie któ rych osób prze -
ry so wy wa nie wła snych ra cji i praw – wzglę -
dem toż sa mych praw i ra cji in nych
współ miesz kań ców do mu czy też gru py bu -
dyn ków. Pro wa dzi to nie uchron nie do kon -
flik tów, na wet bar dzo ostrych w swym wy -
ra zie. Cza sem cho dzi o usy tu owa nie
par kin gu, śmiet ni ka, pla cu za baw, bo iska
czy ław ki, cza sem o za kres i ko lej ność re -
mon tów. Za rząd ca nie ru cho mo ści tym cza -
sem (kim by on nie był, a w tym przy pad ku
jest nim Spół dziel nia) mu si się kie ro wać
sto sow ny mi prze pi sa mi i wo lą więk szo ści
miesz kań ców. A po nad to w kwe stii re mon -
tów i in nych prac wy mo ga mi tech nicz ny mi
oraz moż li wo ścia mi fi nan so wy mi ich wy -
ko na nia. 

Za miesz ku jąc w wie lo miesz ka nio wym
bu dyn ku mu si my być go to wi i otwar ci na sta -
bil ny kom pro mis. Żą da jąc sza no wa nia na -
szych praw – sza nuj my pra wa dru gich, tyl -
ko wte dy bo wiem są siedz two in nych lu dzi
nie bę dzie uciąż li we, a ist nie ją ce po mię dzy
są sia da mi re la cje bę dą peł ne życz li wo ści
i go to wo ści do po mo cy oraz wza jem ne go
sza cun ku.

sza nUj my się na wza jem
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T
ak jak w ubie głych la tach wio sną każ de go ro ku do ko nu je my
w na szej Spół dziel ni oce ny te go co zro bi li śmy przez mi nio -
ne 12 mie się cy. Uchwa la my kie run ki roz wo ju dzia łal no ści

go spo dar czej oraz spo łecz nej i kul tu ral nej, któ re na sza Spół dziel -
nia bę dzie re ali zo wać w naj bliż szym cza sie. Słu żą te mu czę ścio -
we Wal ne Zgro ma dze nia Człon ków Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW”. To usta wo wy i sta tu to wy obo wią zek, pod czas któ re go
do ko nu je się oce ny spra woz dań fi nan so wych, Za rzą du i Ra dy
Nad zor czej oraz od by wa się gło so wa nie w spra wie udzie le nia ab -
so lu to rium Za rzą do wi za rok prze szły..

Wal ne Zgro ma dze nie od by ło się w cza sie 5 spo tkań: 25 kwiet -
nia dla człon ków osie dli Dą brów ki, Pia stów i XXX – le cia w I Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im 14 Puł ku Po wstań ców Śl. w Wo dzi -
sła wiu Śl. przy ul. Szkol nej 1. Dzień póź niej w tym sa mym
miej scu dla człon ków osie dla Cen trum. 27 kwiet nia dla człon ków
za miesz ka łych na te re nie gmi ny Pszów w Ze spo le Szkół Po nad -
gim na zjal nych w Pszo wie. 28 kwiet nia dla człon ków za miesz ka -
łych na te re nie gmi ny Ry duł to wy w Ry duł tow skim Cen trum Kul -
tu ry „FE NIKS” w Ry duł to wach i 29 kwiet nia dla człon ków
za miesz ka łych na te re nie gmi ny Ra dlin w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry w Ra dli nie.

Wcze śniej spra woz da nie fi nan so we, ra port i opi nia bie głe go
Re wi den ta, spra woz da nie Za rzą du i Ra dy Nad zor czej oraz wszyst -
kie pro jek ty Uchwał, któ re mia ły być przed mio tem ob rad Wal ne -
go Zgro ma dze nia zo sta ły wy ło żo ne do wglą du, w sie dzi bie Spół -
dziel ni w Wo dzi sła wiu Śl.

Pod czas Zgro ma dze nia, w Wo dzi sła wiu, od by ła się po za sta tu -
to wy mi punk ta mi Wal ne go Zgro ma dze nia mi ła uro czy stość uho -

no ro wa nia przez Pre ze sa Za rzą du SM „ROW” Ja na Gra bo wiec -
kie go i Prze wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej SM „ROW” Ry szar -
da Ple szew skie go człon ków na szej spół dziel czej ro dzi ny ma ją -
cych 50 lat sta żu spe cjal ny mi wy róż nie nia mi (o uro czy sto ści
pi sze my na str 2).

PRa wi dło we i PRio Ry te to we
kie Run ki dzia łań

Pod su mo wu jąc ak tu al ną dzia łal ność i po li ty kę Spół dziel ni Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej SM „ROW” Ry szard Ple szew ski
przed sta wia jąc spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści
w 2015 ro ku stwier dził, m. in. że prze pro wa dzo ne kon tro le nie
wy ka za ły uchy bień w pro wa dzo nej dzia łal no ści Spół dziel ni, co
po twier dzi ła rów nież opi nia i ra port z ba da nia spra woz da nia fi -
nan so we go. Pre zen to wa ne w opi nii wę zło we wskaź ni ki po twier -
dza ją do brą sy tu ację eko no micz no -fi nan so wą Spół dziel ni oraz
za pew nia ją, że nie wy stę pu ją żad ne za gro że nia co do pro wa dze -
nia jej dal szej dzia łal no ści.

Plan go spo dar czo -fi nan so wy na rok 2015 zo stał spo rzą dzo ny
w opar ciu o moż li wo ści fi nan so we Spół dziel ni za rów no w za kre -
sie eks plo ata cji bie żą cej, jak i re mon tów za so bów za rzą dza nych
przez Spół dziel nię.

W oce nie Ra dy Nad zor czej kie run ki dzia ła nia Za rzą du w tym
za kre sie są pra wi dło we i prio ry te to we, da ją ce wy mier ne efek ty
nie tyl ko w za kre sie oszczęd no ści ener gii ciepl nej, jak rów nież
pod wyż sza ją stan tech nicz ny i es te tycz ny bu dyn ków miesz kal -
nych oraz ca łych osie dli, któ re sta ją się co raz bar dziej kom for to -

25-28 kwiet nia 2016 r. wal ne zGro ma dze nia
człon ków spół dziel ni miesz ka nio wej „row”

dą że nie do po pra wy wa rUn ków
za miesz ki wa nia
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we i rów na ją ce do ak tu al nych stan dar dów. Po nad to w trak cie ro -
bót ter mo mo der ni za cyj nych wy ko ny wa ne są do dat ko wo na pra wy
bal ko nów, wy mia na co ko łów i opa sek wo kół bu dyn ków, a tak że
wy mia na sto lar ki okien nej i drzwio wej oraz mo der ni za cja in sta la -
cji we wnętrz nych. Na le ży zwró cić tak że uwa gę na pro wa dzo ne
rów no cze śnie pra ce to wa rzy szą ce ta kie jak: wy mia na chod ni ków
wo kół bu dyn ków, pod jaz dów czy bu do wa pla ców za baw z du żą
ilo ścią zie le ni oraz miejsc do od po czyn ku, re lak su, za ba wy dla
dzie ci i ćwi czeń dla do ro słych.

Pro wa dzo ne ro bo ty re mon to we na osie dlach re ali zo wa ne są
przez wy ko naw ców wy ła nia nych w pro ce du rach prze tar go wych
wg okre ślo nych norm we wnętrz nych Spół dziel ni, a do ko ny wa nie
oce ny sta nu tech nicz ne go i kwa li fi ko wa nie ro bót w za kre sie re -
mon tów oraz ter mo mo der ni za cji bu dyn ków do ko ny wa ne jest przez
Ad mi ni stra cje Osie dla wraz z Ra da mi Osie dlo wy mi i pod da wa ne
kon sul ta cji z miesz kań ca mi po przez przed sta wie nie pro po zy cji
pla nów re mon to wych na or ga ni zo wa nych ze bra niach osie dlo -
wych, w trak cie któ rych miesz kań cy zgła sza ją swo je uwa gi i wnio -
ski oraz mo gą roz ma wiać o kwe stiach bę dą cych przed mio tem ich
za in te re so wa nia.

Kon se kwent nie re ali zo wa ny przez ostat nie la ta pro gram ter mo
mo der ni za cyj ny bu dyn ków spra wił, że w 2015 ro ku ocie plo ne zo -
sta ły ko lej ne bu dyn ki przy ul. Woj ska Pol skie go 2-12 i 22-26,
ul. Prze my sła wa 6 oraz pla no wa ne są na stęp ne przy ul. Prze my -
sła wa 3 i 9 i kom plek so wa mo der ni za cja naj star sze go bu dyn ku
spół dziel cze go przy ul. Wa ło wej 22 w Wo dzi sła wiu Śl. Po za prze -
tar ga mi na ro bo ty do cie ple nio we, po stę po wa niem ob ję te by ły
mię dzy in ny mi: ro bo ty de kar sko -bla char skie, re mon ty na wierzch -
ni dróg, chod ni ków, miejsc po sto jo wych, do sta wy i mon ta żu
urzą dzeń za ba wo wych, ro bót ma lar skich. Re ali za cja ro bót z roz -
strzy gnięć prze tar go wych by ła wła ści wie nad zo ro wa na przez służ -
by Spół dziel ni, a w przy pad kach nie do trzy ma nia ter mi nów wy -
ko na nia ro bót zgod nie z umo wa mi, na li czo ne zo sta ły ka ry umow ne.
W ra mach nad zo ru w pra cach Ko mi sji Prze tar go wej uczest ni czy li
przed sta wi cie le wy ty po wa ni przez Ra dy Osie dlo we, a po prze -
pro wa dzo nej kon tro li wy bra nych prze tar gów na ro bo ty
re mon to we Ra da Nad zor cza nie stwier dzi ła nie pra wi dło wo ści
w spo so bie nad zo ro wa nia, do ku men to wa nia i roz li cza nia wy ko -
ny wa nych prac.

dą że nie do zmnieJ sza nia kosz tów

Chęć wpły wu na kształ to wa nie kosz tów po twier dza ją dzia ła nia
Za rzą du zmie rza ją ce do ob ni że nia wy dat ków z ty tu łu me diów.
W cza sie ostat nich kil ku lat Spół dziel nia wy pra co wa ła lep sze wa -
run ki współ pra cy, ma ją ce nie ba ga tel ny wpływ na kształ to wa nie jej
płyn no ści fi nan so wej, a do ty czą ce zmniej sze nia kosz tów nie za leż -
nych od Spół dziel ni w za kre sie roz li czeń wo dy, ener gii ciepl nej
i elek trycz nej. W dal szym cią gu pro wa dzo na jest wy mia na wo do -
mie rzy z zdal nym ra dio wym sys te mem od czy tów zu ży cia zim nej
wo dy na za so bach Spół dziel ni, co nie wy ma ga obec no ści lo ka to ra
w miesz ka niu, a przy tym od czy ty do ko ny wa ne są z du żą do kład -
no ścią. W znacz nym stop niu wpły wa to na suk ce syw ne zmniej sza -
nie się nie do bo ru po mię dzy od czy ta mi licz ni ków in dy wi du al nych
w sto sun ku do od czy tów licz ni ków głów nych.

Wy ne go cjo wa nie z fir mą „Tau ron” Pol ska Ener gia kosz tu jed -
nost ko we go opła ty z tyt. do star cza nia ener gii elek trycz nej do bu -
dyn ków miesz kal nych i nie miesz kal nych po zwo li ło już w 2012
ro ku na ob ni że nie opła ty w po zy cji „ener gia elek trycz na”, a w la -
tach od 2013 do 2014 na po zo sta wie nie opła ty z te go ty tu łu na nie -
zmie nio nym po zio mie. W m -cu paź dzier ni ku 2015 r. Za rząd przy -
stą pił do ne go cja cji cen za war tych w ofer cie fir my TAU RON
Sprze daż GZE Sp. z o.o. z sie dzi bą w Gli wi cach od no śnie zmia ny
cen ni ka do star cza nia ener gii elek trycz nej do obiek tów Spół dziel -
ni, w wy ni ku tych ne go cja cji uzy ska no ce nę 246,16 zł/MWh cen
za miast pro po no wa nej 264,- zł/MWh. W związ ku z po wyż szym
do szło do pod pi sa nia umo wy na ce nę gwa ran to wa ną na ca ły
2016 rok.

Na ogra ni cze nie kosz tów zu ży cia ener gii elek trycz nej ma rów -
nież wpływ mo der ni za cja oświe tle nia kla tek scho do wych z za sto -

so wa niem lamp w tech no lo gii LED, co spo wo do wa ło ob ni że nie
zu ży cia ener gii w I pół ro czu 2015r w ska li ca łej Spół dziel ni,
w od nie sie niu do ana lo gicz ne go okre su ro ku po przed nie go o 4%.

Wpro wa dza jąc no we tech no lo gie do ty czą ce opo mia ro wa nia
c.o. Spół dziel nia umoż li wi ła miesz kań com oszczęd ne go spo da -
ro wa nie ener gią ciepl ną, nie mniej jed nak wpro wa dza ne no we ta -
ry fy cie pła przez do staw ców ener gii, spo wo do wa ły ko niecz ność
wpro wa dze nia re gu la cji za li czek wno szo nych przez miesz kań -
ców w bu dyn kach, gdzie za licz ki nie po kry wa ły po no szo nych
kosz tów.

Ra da Nad zor cza – mó wił Ry szard Ple szew ski – ma jąc świa do -
mość wy so kich kosz tów utrzy ma nia miesz ka nia, jak rów nież trud -
no ści fi nan so we nie któ rych człon ków Spół dziel ni po wo du ją ce za -
dłu że nia w opła ca niu na leż nych opłat mo ni to ro wa ła sys tem win dy ka cji
na leż no ści wo bec Spół dziel ni. W wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy
za le gło ści z tyt. opłat za użyt ko wa nie lo ka li miesz kal nych, jak
i użyt ko wych Ra da Nad zor cza stwier dza, że ska la za le gło ści z te go
ty tu łu nie za gra ża dzia łal no ści Spół dziel ni, nie mniej jed nak jest
jed nym z wa run ków utrzy ma nia płyn no ści fi nan so wej. Wo bec po -
wyż sze go oso by za le ga ją ce w opła tach za użyt ko wa nie lo ka li miesz -
kal nych za pra sza ne są na in dy wi du al ne roz mo wy. For ma tej współ -
pra cy z za dłu żo ny mi w nie któ rych przy pad kach da ła po zy tyw ny
efekt skut ku ją cy zmniej sze niem za dłu że nia, co uchro ni ło przed wy -
kre śle niem z człon ko stwa, a w kon se kwen cji przed utra tą pra wa
do lo ka lu miesz kal ne go.

PRo GRa my Roz wo Ju
zGod ne z Po tRze ba mi miesz kań ców

Waż nym aspek tem w dzia łal no ści Spół dziel ni jest bu do wa nie
i na wią zy wa nie dłu go trwa łych re la cji z miesz kań ca mi, gdyż jest
to pod sta wa funk cjo no wa nia Spół dziel ni, co wy ma ga cza su, za -
an ga żo wa nia człon ków or ga nów sa mo rzą do wych i po sza no wa nia
śro do wi ska lo kal ne go. Dla te go na szym ce lem jest, aby wszel kie
dzia ła nia by ły prze my śla ne i ade kwat ne do oto cze nia i po trzeb
miesz kań ców. Stąd od sze re gu lat or ga ni zo wa ne są ze bra nia
z miesz kań ca mi, na któ rych pre zen to wa ne są pro po zy cje re mon -
to we na ko lej ny rok. Uczest ni cy tych ze brań wy ra ża ją swo je opi -
nie, zgła sza ją wnio ski, któ re w mia rę moż li wo ści są re ali zo wa ne,
tak aby miesz kań cy czu li się bez piecz nie i kom for to wo, dba jąc
jed no cze śnie o to, że by oto cze nie w któ rym ży ją by ło es te tycz ne
i przy ja zne. Wspól nie z Za rzą dem okre śla ne są i wdra ża ne pro -
gra my roz wo ju zgod nie z po trze ba mi na osie dlach spół dziel czych,
a tak że od czu cia mi i po trze ba mi na szych miesz kań ców. Po dej mu -
jąc de cy zje w tych spra wach Ra da Nad zor cza za wsze kie ru je się
przede wszyst kim dba ło ścią o in te res ogó łu miesz kań ców.

Tyl ko dzię ki od po wie dzial ne mu i kon se kwent ne mu dzia ła niu
moż li wy jest dal szy roz wój Spół dziel ni przy za sto so wa niu spraw -
dzo nych me tod za rzą dza nia. Dla te go szcze gól nie cen na jest współ -
pra ca wszyst kich człon ków or ga nów sa mo rzą do wych z miesz kań -
ca mi oraz peł na in for ma cja, zro zu mie nie i ak cep ta cja dzia łań
Za rzą du nie tyl ko ja ko za rząd cy nie ru cho mo ści spół dziel czych,
ale rów nież ja ko pod mio tu nio są ce go po moc w roz wią zy wa niu in -
dy wi du al nych pro ble mów człon ków i miesz kań ców.

To dzię ki umie jęt ne mu za rzą dza niu i współ pra cy wszyst kich
or ga nów sa mo rzą do wych Spół dziel nia po strze ga na jest ja ko nie -
za wod ny i god ny za ufa nia part ner, a na sza dzia łal ność prze kła da
się na wy mier ne ko rzy ści dla miesz kań ców, jak i na ja kość ich ży -
cia. Sku tecz ne za rzą dza nie oraz kon ty nu acja ko lej nych in we sty cji
w ra mach ter mo mo der ni za cji bu dyn ków opar ta na rze tel no ści
i pro fe sjo na li zmie, ale przede wszyst kim na przej rzy stych i pre cy -
zyj nych umo wach part ner skich, za rów no w sfe rze fi nan so wa nia
tych pro jek tów, jak i w sfe rze wy ko naw stwa, po zwa la na uzy ski -
wa nie dal szych efek tów ener ge tycz nych i przy czy nia się do zmniej -
sza nia kosz tów zwią za nych z utrzy ma niem miesz ka nia. Ta kie sa -
me za sa dy obo wią zu ją przy kon stru owa niu pla nów do ty czą cych
kształ to wa nia opłat za leż nych od Spół dziel ni. Mu szą one być
usta la ne na po zio mie po no szo nych kosz tów, ale tak że na ak cep to -
wal nym spo łecz nie po zio mie i ade kwat nym do moż li wo ści fi nan -
so wych na szych człon ków. To am bit ny plan na przy szłość, po -
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zwa la ją cy na pro wa dze nie sta bil nej dzia łal no ści go spo dar czej i fi -
nan so wej Spół dziel ni oraz na dal szy jej spo koj ny byt i roz wój.

Ra da Nad zor cza uwzględ nia jąc ca ło kształt dzia łal no ści Spół -
dziel ni w ro ku 2015, a przede wszyst kim osią gnię te wy ni ki go -
spo dar czo -fi nan so we po twier dza ją ce pra wi dło wość jej funk cjo -
no wa nia, do brą sta bil ną sy tu ację fi nan so wą wnio sko wa ła
do Wal ne go Zgro ma dze nia Człon ków o: za twier dze nie spra woz -
da nia Za rzą du z dzia łal no ści Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
w Wo dzi sła wiu Śl. za rok 2015, za twier dze nie spra woz da nia fi -
nan so we go Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu
Śl. za rok 2015, udzie le nie ab so lu to rium człon kom Za rzą du
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Śl. za rok 2015
Pre ze so wi Za rzą du – Ja no wi Gra bo wiec kie mu, Za stęp cy Pre -
ze sa Za rzą du – wła dy sła wo wi ma ryj ka, Za stęp cy Pre ze sa Za -
rzą du – iwo nie ko łecz ko. 

do bRy stan fi nan so wo-Go sPo daR czy
sPół dziel ni

Po pod ję ciu uchwa ły do ty czą cej za twier dze nia spra woz da nia
z dzia łal no ści Ra dy Nad zor czej w mi nio nym ro ku Pre zes Za rzą du
Jan Gra bo wiec ki przed sta wił spra woz da nia Za rzą du Spół dziel ni
z dzia łal no ści w 2015 r.

Na dzień 31.12.2015 r. Spół dziel nia li czy ła 5 284 człon ków
i w sto sun ku do ro ku 2014 ich licz ba ule gła zmniej sze niu
o 197 osób. Jest to wy ni kiem bra ku chę ci przy stą pie nia w po czet
człon ków przy na by wa niu miesz kań przez no we oso by.

W skład za so bów Spół dziel ni wcho dzi 156 bu dyn ków miesz -
kal nych, w tym 7.255 lo ka li miesz kal nych.

Na go spo dar ce za so ba mi miesz ka nio wy mi w 2015 ro ku osią -
gnię ty zo stał wy nik fi nan so wy do dat ni w kwo cie 89 633,78 zł,
a na dzia łal no ści go spo dar czej wy ge ne ro wa no zysk w wy so ko ści
684 765,05 zł. Ra chu nek prze pły wów pie nięż nych na dzień 31.12.2015
wy ka zał zwięk sze nie sta nu środ ków pie nięż nych o kwo -
tę 1 687 651,12 zł. Sy tu acja ta wska zu je na do bry stan fi nan so -
wo – go spo dar czy Spół dziel ni, co rów nież po twier dził w swo jej
opi nii z ba da nia spra woz da nia fi nan so we go bie gły re wi dent.

5.1 Go spo dar ka za so ba mi miesz ka nio wy mi

• Przy cho dy z go spo dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi 
20 580 027,44 zł

• Kosz ty z go spo dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi 
20 490 393,66 zł

• wy nik go spo dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi + 89 633,78 zł

Uzy ska ny wy nik na go spo dar ce za so ba mi miesz ka nio wy mi w wy -
so ko ści 89 633,78 zł zgod nie z art. 6 ust. 1 Usta wy o spół dziel -
niach miesz ka nio wych zwięk szy przy cho dy ro ku na stęp ne go.

5.2 Po zo sta ła dzia łal ność spół dziel ni

• Przy cho dy z po zo sta łej dzia łal no ści 3 691 783,27 zł
• Kosz ty z po zo sta łej dzia łal no ści 2 865 004,22 zł
• Po da tek do cho do wy od osób praw nych 142 014,00 zł
• wy nik net to na po zo sta łej dzia łal no ści + 684 765,05 zł 

Wy nik na po zo sta łej dzia łal no ści, któ ry wy no si 684 765,05 zł
zgod nie z art. 75 i art. 76 Usta wy Pra wo spół dziel cze bę dzie pod le -
gał po dzia ło wi przez Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków Spół dziel ni.

Do dat ni wy nik na dzia łal no ści go spo dar czej zwięk sza przy cho -
dy Spół dziel ni, co umoż li wia wy ko na nie do dat ko wych prac bez
ko niecz no ści zmian opłat wno szo nych przez miesz kań ców.

Go spo dar ka za so ba mi miesz ka nio wy mi

Jak wy ni ka z wy kre su opła ty za leż ne od Spół dziel ni to 43,1%,
a nie za leż ne od Spół dziel ni to aż 56,9%.

Struk tu rę przy cho dów go spo dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi
i kosz tów przed sta wia ją po ni żej wy kre sy. 

struktura opłat

struktura przychodów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w 2015 roku

struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
w 2015 roku

kosz ty eks Plo ata cJi i utRzy ma nia
za so bów miesz ka nio wych

W 2015 ro ku kosz ty po nie sio ne przez Spół dziel nię ogó łem wy -
no si ły 42.335.412,23 zł i ule gły zwięk sze niu o 1,3% w sto sun ku
do ro ku 2014. Szcze gó ło wy wy kaz po nie sio nych kosz tów przed -
sta wia po niż sza ta be la oraz wy kres.
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Kosz ty eks plo ata cji i utrzy ma nia za so bów miesz ka nio wych
obej mu ją kosz ty po nie sio ne na:

– prze gląd in sta la cji elek trycz nej,
– prze gląd in sta la cji ga zo wej,
– prze gląd prze wo dów ko mi no wych,
– eks plo ata cję i kon ser wa cję sta cji wy mien ni ków,
– de zyn fek cję, de zyn sek cję i de ra ty za cję piw nic,
– czysz cze nie ka na li za cji sa ni tar nej,
– od czyt licz ni ków wo dy,
– utrzy ma nie czy sto ści wo kół bu dyn ków,
– pie lę gna cję zie le ni, ko sze nie traw ni ków, prze świe tle nia drzew

i ży wo pło tów, 
– kon ser wa cję pla ców za baw oraz wy mia nę urzą dzeń za ba wo -

wych w ce lu za pew nie nia bez piecz ne go użyt ko wa nia, 
– za pew nie nie bez pie czeń stwa na chod ni kach w cza sie zi my,
– kosz ty zwią za ne z nad zo rem i ad mi ni stro wa niem za so bów

miesz ka nio wych.

oPła ty za użyt ko wa nie lo ka li
miesz kal nych nie ule Gły zmia nie

Opła ty z ty tu łu eks plo ata cji za so bów miesz ka nio wych oraz fun -
du szu re mon to we go, czy li za leż ne od Spół dziel ni w 2015 ro ku
nie ule gły zmia nie, są zróż ni co wa ne w za leż no ści od osie dla – nie -
ru cho mo ści i kosz tów w nich po no szo nych. Wy so kość sta wek
pla no wa na jest in dy wi du al nie dla każ de go osie dla – nie ru cho mo -
ści, tak, aby miesz kań cy po kry wa li wy dat ki swo je go osie dla – nie -
ru cho mo ści, gdyż to oso by za miesz ka łe ma ją wpływ na wy so kość
kosz tów po no szo nych w da nej nie ru cho mo ści. 

w 2015 ro ku obo wią zy wa ły na stę pu ją ce staw ki opłat za użyt -
ko wa nie miesz kań:

• eks plo ata cja pod sta wo wa w za leż no ści od nie ru cho mo ści
1,85 – 2,06 zł/m2

• fun dusz re mon to wy lo ka li miesz kal nych 1,80 – 3,28 zł/m2

• po da tek od nie ru cho mo ści i grun tu wg miast 0,15 – 0,26 zł/m2

• ener gia elek trycz na 0,04 – 0,18 zł/m2

• ubez pie cze nie ma jąt ku 0,05 zł/m2

• eks plo ata cja dźwi gów 0,17 – 0,32 zł/m2

• fun dusz re mon to wy dźwi gów 0,17 – 0,22 zł/m2

• zim na wo da i od pro wa dze nie ście ków 11,26 – 12,49 zł/m³
• opła ta za gosp. od pa da mi ko mu nal ny mi 6,00 – 10,80 zł/os.
• an te na zbior cza 8,96 – 9,00 zł/gn
• ubez pie cze nie miesz kań                                      3,00 zł/mieszk.

Na le ży tu pod kre ślić, że na staw ki opłat wpływ ma ją rów nież
miesz kań cy po przez dba nie o stan tech nicz ny i es te tycz ny bu dyn -
ku czy też osie dla. Nie chlub nym przy kła dem są dość czę ste i bez -
myśl ne de wa sta cje za rów no bu dyn ków, kla tek scho do wych a tak -
że zie le ni i urzą dzeń za ba wo wych. To wszyst ko wpły wa na wy so kość
opłat, dla te go nie mo że my być obo jęt ni na za cho wa nie osób de -
wa su ją cych na sze oto cze nie. Czę sto jest tak, że to współ miesz -
kań cy są spraw ca mi tych de wa sta cji.

Nie wąt pli wie jed nym z istot nych skład ni ków opłat są po dat ki
po nie sio ne z ty tu łu pro wa dzo nej dzia łal no ści w ro ku 2015, i tak
Spół dziel nia za pła ci ła:

– po da tek od to wa rów i usług VAT                        423 094,00 zł
– po da tek do cho do wy od osób praw nych             142 014,00 zł
– po dat ki na rzecz gmin:

Gmi na Wo dzi sław Ślą ski                                    568 936,00 zł
Gmi na Ry duł to wy                                                 86 545,00 zł
Gmi na Ra dlin                                                        33 637,00 zł
Gmi na Pszów                                                        41 692,00 zł

zestawienie kosztów według rodzaju w tys. zł.

struktura kosztów spółdzielni wg rodzaju
w latach 2011 – 2015

rok 2014 rok 2015 dynamika
%kwota strukt. kwota strukt.

1. zużycie materiałów i energii 20 118 48,15 20 633 48,74 102,6

2. usługi obce 3 952 9,46 3 325 7,85 84,1

3. podatki i opłaty 3 603 8,62 3 786 8,94 105,1

4. wynagrodzenia 4 969 11,89 5 063 11,96 101,9

5. amortyzacja 375 0,90 401 0,95 106,9

6. odpis na fundusz remontowy 8 764 20,98 9 127 21,56 104,1

Razem: 41 781 100,0 42 335 100,0 101,3



8 POD WSPÓLNYM DACHEM Czerwiec 2016 r.

W okre sie ostat nich 4 lat staw ki po dat ku od nie ru cho mo ści
i grun tu kształ to wa ły się na stę pu ją co:

Spół dziel nia po sia da 48 dźwi gów oso bo wych. W za so bach
Spół dziel ni wszyst kie dźwi gi wy mie nio ne są na no we.

Od 1 paź dzier ni ka 2015 ro ku Uchwa łą Ra dy Nad zor czej zo sta -
ła wpro wa dzo na zmia na spo so bu wno sze nia opłat z ty tu łu dźwi -
gów. Obec nie opła ty na li cza ne są zgod nie z art. 4 Usta wy z dnia
15 grud nia 2000 ro ku o spół dziel niach miesz ka nio wych pro por -
cjo nal nie do po sia da nych udzia łów w nie ru cho mo ści wspól nej.

• Za licz ki wnie sio ne na po kry cie kosz tów zim nej wo dy
i od pro wa dze nia ście ków w 2015 ro ku wy no si ły:
6 759 905,96 zł

• Po nie sio ne kosz ty z ty tu łu za ku pu zim nej wo dy
i od pro wa dze nia ście ków w 2015 ro ku wy no si ły:
6 419 894,21 zł

• Róż ni ca po mię dzy za licz ka mi, a kosz ta mi wy nio sła:
340 011,75 zł

Kosz ty zim nej wo dy i od pro wa dza nia ście ków roz li cza ne są co
pół ro ku na pod sta wie od czy tów licz ni ków wo dy za mon to wa nych
w lo ka lach miesz kal nych.

Sys te ma tycz nej ana li zie pod le ga ją róż ni ce mię dzy su mą wska -
zań licz ni ków in dy wi du al nych w miesz ka niach, a licz ni kiem
głów nym na przy łą czu w bu dyn ku, co skut ku je tym, że róż ni ca ta
mie ści się w gra ni cach błę du wska zań urzą dzeń po mia ro wych
zgod nie z ich in struk cją. W ro ku 2015 za bu do wa no ko lej ne licz -
ni ki wo dy z moż li wo ścią od czy tu elek tro nicz ne go bez ko niecz -
no ści wcho dze nia do miesz ka nia, co spo tka ło się z za do wo le -
niem zwłasz cza osób pra cu ją cych lub prze by wa ją cych cza so wo
po za miej scem za miesz ka nia. Elek tro nicz ny od czyt wo do mie rzy
od by wa się w jed nym cza sie dla wszyst kich wo do mie rzy w miesz -
ka niach.

Opła ty wno szo ne za zu ży tą wo dę do Przed się bior stwa Wo do -
cią gów i Ka na li za cji są zgod ne ze sta nem fak tycz nym wy ka za -
nym przez wo do mie rze zbior cze na przy łą czach do bu dyn ku.

kosz ty
za ku Pu eneR Gii ciePl neJ

Ogó łem 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 2015 ro ku wy no si ły

13 069 659,48 zł

w tym:
kosz ty za ku pu cie pła na po czet cen tral ne go ogrze wa nia wy no szą
11 480 286,65 zł
kosz ty za ku pu cie pła na pod grza nie wo dy wy no szą
1 589 372,83 zł

Za licz ki wpła ca ne przez miesz kań ców na po czet cen tral ne go
ogrze wa nia usta la ne są na pod sta wie wska zań licz ni ka cie pła.
Dru gim czyn ni kiem oprócz zu ży cia cie pła, a wpły wa ją cym na wy -
so kość za li czek są ta ry fy cie pła za twier dza ne przez Urząd Re gu -
la cji Ener ge ty ki. 

We wszyst kich bu dyn kach miesz kań cy ma ją bez po śred ni wpływ
na ilość zu ży te go cie pła, gdyż na grzej ni kach są za bu do wa ne, słu -
żą ce do re gu la cji tem pe ra tu ry, za wo ry ter mo sta tycz ne. Ich uży -
wa nie wpły wa bez po śred nio na zu ży cie cie pła w miesz ka niach,
a za tem i w bu dyn ku.

w opar ciu o po sia da ne da ne licz bo we bez spor nym jest, iż
bu dyn ki,  opo mia ro wa ne po dziel ni ka mi 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 ja kie wno szą miesz kań cy z ty tu łu cen tral ne go
ogrze wa nia.

sPo łecz ne asPek ty
na szeJ dzia łal no ści

Oprócz dzia łal no ści zwią za nej z ad mi ni stro wa niem i ob słu -
gą tech nicz ną na szych za so bów Spół dziel nia wspie ra pro wa -
dzo ną dzia łal ność spo łecz no-wy cho waw czą w pla ców kach,
któ re wy naj mu ją lo ka le na za so bach Spół dziel ni po kry wa jąc
je dy nie kosz ty ich naj mu na po zio mie kosz tów wła snych.
W pla ców kach tych pro wa dzo na jest dzia łal ność o cha rak te rze
edu ka cyj nym, ar ty stycz nym, spor to wym i re lak sa cyj nym. Do -
raź nie wspie ra na jest rów nież or ga ni za cja dzia łal no ści kul tu -
ral no -oświa to wej, z któ rej to dzia łal no ści mo gą ko rzy stać na si
miesz kań cy.

Rok 2015 to ko lej ny rok funk cjo no wa nia sys te mu e -kar to te -
ki, z któ re go ko rzy sta już oko ło 2.500 osób. Od 2012 ro ku po -
praw ne lo go wa nie do e -kar to te ki mia ło miej sce po nad 45 ty się -
cy ra zy. Sys tem ten uła twia do stęp do sa mo dziel nej ana li zy
sta nu roz li czeń, zo bo wią zań i wpłat z ty tu łu użyt ko wa nia miesz -
ka nia przy wy ko rzy sta niu łą czy in ter ne to wych. W ten pro sty
spo sób w do wol nym cza sie i miej scu moż na do ko nać spraw -
dze nia i ana li zy kosz tów utrzy ma nia miesz ka nia, co znacz nie
skra ca czas po zy ski wa nia nie zbęd nych in for ma cji. Dla szer szej
ana li zy moż na zo ba czyć wy so kość i zmia ny opłat za użyt ko wa -
nie miesz ka nia oraz da ty i wy so kość do ko ny wa nych wpłat, jak
rów nież wszyst kie roz li cze nia zu ży cia wo dy i ener gii ciepl nej.
Je że li oka że się, iż po trzeb na jest for ma pa pie ro wa ana li zo wa -
ne go ze sta wie nia – wy star czy po brać ra port w pli ku pdf i wy -
dru ko wać.

In for ma cje za war te w e -kar to te ce są do stęp ne bez ogra ni czeń
7 dni  w ty go dniu, 24 go dzi ny na do bę. W re zul ta cie o każ dej po -
rze moż na spraw dzić  i od na leźć in for ma cje na nur tu ją ce py ta nia.
Sys tem jest cał ko wi cie bez piecz ny i gwa ran tu je wy so ki po ziom
ochro ny da nych oso bo wych.

W ra mach wy mia ny in for ma cji dro gą elek tro nicz ną w Spół -
dziel ni funk cjo nu je rów nież sys tem ko mu ni ka cji e -ma il. Wy -
star czy zło żyć pi sem ne oświad cze nie, iż ko re spon den cja mo -
że być prze sy ła na dro gą elek tro nicz ną i wszyst kie
za wia do mie nia o wy so ko ści opłat oraz roz li cze nia me diów
bę dą prze sy ła ne w for mie elek tro nicz nej na wska za ny w oświad -
cze niu ad res e -ma il. 

Re ali za cja za dań re mon to wych pro wa dzo na jest w opar ciu
o za twier dzo ny przez Ra dę Nad zor czą plan fun du szu re mon to -
we go. Kwa li fi ka cja pla no wa nych za dań re mon to wych od by wa
się w opar ciu o prze pro wa dza ne prze glą dy tech nicz ne bu dyn -
ków i bu dow li w po szcze gól nych osie dlach przy współ pra cy
Ra dy Osie dla i miesz kań ców zgła sza ją cych swo je uwa gi i pro -
po zy cje.

W ce lu re ali za cji za dań re mon to wych w 2015 ro ku prze pro wa -
dzo no 29 prze tar gów z udzia łem 65 ofe ren tów. 

Wszyst kie za da nia re mon to we za pla no wa ne na 2015 rok zo sta -
ły zre ali zo wa ne ter mi no wo, w peł nym za kre sie.

mia sto 2012 2013 2014 2015

Wo dzi sław Śl. 1,08 zł/m² 1,13 zł/m² 1,13 zł/m² 1,13 zł/m²

Ry duł to wy 0,98 zł/m² 1,03 zł/m² 1,05 zł/m² 1,07 zł/m²

Ra dlin 0,87 zł/m² 0,90 zł/m² 0,91 zł/m² 0,91 zł/m²

Pszów 0,90 zł/m² 0,94 zł/m² 0,96 zł/m² 0,98 zł/m²
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Wy ko na nie wszyst kich wy żej wy mie nio nych ro bót re mon to -
wych by ło moż li we dzię ki wpła tom do ko ny wa nym przez miesz -
kań ców na fun dusz re mon towy, jak rów nież po przez po zy ska nie
przez Za rząd Spół dziel ni do dat ko wych środ ków fi nan so wych,
któ re tyl ko w 2015 ro ku sta no wi ły kwo tę 2 804 393,15 zł i w ca -
ło ści zo sta ły prze zna czo ne na re mon ty.

W ostat nich la tach na ce le re mon to we – głów nie na ter mo mo -
der ni za cję bu dyn ków miesz kal nych, po zy ska no środ ki ze wnętrz -
ne, któ re li cząc na ra sta ją co na dzień 31.12.2015r. sta no wi ły ogó -
łem su mę 24 590 747,00 zł, z cze go kwo tę 3 988 388,17 zł
sta no wią umo rze nia, do ta cje i pre mie ter mo mo der ni za cyj ne.

Po raz ko lej ny chce my za zna czyć, że część środ ków fi nan so -
wych, któ re mo gły by być prze zna czo ne na ko lej ne re mon ty, jest
mar no wa na po przez de wa sta cje te go co by ło ład ne i słu ży ło
w spo sób wła ści wy miesz kań com. Pro ces de wa sta cji w ro ku 2015
na si lił się – głu po ta i bez myśl ność jest na pierw szym miej scu, bo
jak moż na na zwać na przy kład uszko dze nie w spo sób trwa ły
drzwi wej ścio wych do bu dyn ku, czy też wy bi ja nie szyb na par te -
rze i zwie rzę ce za cho wa nie w po sta ci za ła twia nia po trzeb fi zjo lo -
gicz nych w win dach. Naj gor sze jest to, że de wa sta cji tych naj czę -
ściej do ko nu ją oso by za miesz ka łe w da nym bu dyn ku lub osie dlu.
Nie bądź my za tem obo jęt ni i wska zuj my te oso by, to na praw dę
dla na sze go do bra i bez pie czeń stwa.

Z przed sta wio nych ma te ria łów okre śla ją cych po szcze gól ne dzia -
ła nia Spół dziel ni w ro ku 2015 wy ni ka, że zre ali zo wa no za ło że nia
przy ję te w pla nie go spo dar czo-fi nan so wym i wnio ski kie ro wa ne
przez or ga ny sa mo rzą do we do Za rzą du Spół dziel ni.

Obok dą że nia do moż li wie naj peł niej szej re ali za cji przy ję tych
za dań zwra ca my szcze gól ną uwa gę na po pra wę sta nu tech nicz ne -
go i es te ty ki bu dyn ków i osie dli. Z pew no ścią moż na za uwa żyć,
iż nie któ re te re ny zie lo ne już zmie ni ły swój do tych cza so wy wy -
gląd, są bar dziej ko lo ro we i przy ja zne cho ciaż by z ty tu łu wy bu -
do wa nia no wych, ko lo ro wych pla ców za baw. Trze ba tu jed no cze -
śnie pod kre ślić, że bez środ ków ze wnętrz nych, któ re po zy ska no
w ro ku 2015 w wy so ko ści 2 804 393,15 zł nie by ło by moż li we
kon ty nu owa nie do cie pleń bu dyn ków wraz z re gu la cją in sta la cji
cen tral ne go ogrze wa nia i in fra struk tu rą ze wnętrz ną. Nie bez zna -
cze nia jest fakt, iż dzia ła nia te są zre ali zo wa ne przy nie zmie nio -
nych opła tach na ten cel.

Z pew no ścią moż na by prze zna czyć więk sze środ ki fi nan so we
na re mon ty i bie żą cą eks plo ata cję, gdy by nie za le gło ści w opła -
tach z ty tu łu użyt ko wa nia miesz kań. Co praw da są one na zbli żo -
nym po zio mie w sto sun ku do lat ubie głych to jed nak kwo ta tych
za le gło ści ma wpływ na za kres re ali zo wa nych re mon tów, na praw
i kon ser wa cji. Dru gim czyn ni kiem wpły wa ją cym na ko niecz ność
po no sze nia zbęd nych na kła dów są de wa sta cje osie dli, bu dyn ków

i kla tek scho do wych. Co praw da w ostat nim okre sie w spra wach
de wa sta cji za pa da ją wy ro ki są do we i są one róż ne w za leż no ści
od stop nia de wa sta cji tj. od kar pie nięż nych po przez tzw. pra ce
spo łecz ne, do kar ogra ni cze nia wol no ści. Ma my na dzie ję, że
przy po mo cy miesz kań ców pro blem ten uda nam się zmniej szyć.

Dzia łal ność Spół dziel ni pod le ga ści słej kon tro li za rów no przez
or ga ny sa mo rzą do we, jak rów nież co rocz nie przez bie głe go re -
wi den ta na pod sta wie przed ło żo nych spra woz dań spo rzą dzo nych
w opar ciu o da ne księ go we, ich we ry fi ka cję w ce lu spraw dze nia
zgod no ści z prze pi sa mi pra wa.

W oce nie Bie głe go Re wi den ta ba da ne spra woz da nie we wszyst -
kich istot nych aspek tach przed sta wia rze tel nie i ja sno wszyst kie
in for ma cje istot ne dla oce ny sy tu acji ma jąt ko wej i fi nan so wej
jed nost ki na dzień 31 grud nia 2015 r., jak też jej wy nik fi nan so wy
za rok ob ro to wy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przed sta wia jąc re ali za cję za dań Pre zes Za rzą du Jan Gra bo -
wiec ki zwró cił się do człon ków spół dziel ni o współ uczest ni cze -
nie w two rze niu sil nych po wią zań są siedz kich, part ner skich i go -
spo dar czych w na szej Spół dziel ni. – Wspól�ne�dzia�ła�nie�po�win�no
nas�wszyst�kich�jesz�cze�bar�dziej�skło�nić�do po�pra�wy�wa�run�ków�za�-
miesz�ki�wa�nia�oraz�in�fra�struk�tu�ry�osie�dlo�wej�wo�kół�bu�dyn�ków,�jak
rów�nież�sa�mych�bu�dyn�ków – stwier dził Pre zes Gra bo wiec ki.

Pod�sta�wo�wym�ce�lem�na�szej�pra�cy� jest� two�rze�nie�opty�mal�nych
wa�run�ków� ży�cia� w śro�do�wi�sku� miesz�kal�nym,� w któ�rym� ra�zem
z Pań�stwem�się� znaj�du�je�my.�Mo�że�my�ra�zem�wie�le�osią�gnąć,�ale
po�trzeb�na jest�wza�jem�na współ�pra�ca,�zro�zu�mie�nie�i wspól�ne�po�-
strze�ga�nie�po�trzeb.�Pro�si�my�za�tem�o zgła�sza�nie�uwag,�któ�re�w Pań�-
stwa�oce�nie�mo�gą�po�pra�wić�ja�kość�na�szej�pra�cy�ku�obo�pól�ne�mu
za�do�wo�le�niu.

Na za koń cze nie Jan Gra bo wiec ki skie ro wał sło wa po dzię ko -
wa nia do miesz kań ców, któ rzy na co dzień dzie lą się z wła dza mi
Spół dziel ni swo imi spo strze że nia mi i uwa ga mi oraz do osób bio -
rą cych czyn ny udział w pra cach or ga nów sa mo rzą do wych, któ rzy
swo ją po sta wą da ją świa dec two dba ło ści o wspól ny ma ją tek i po -
wie rzo ne środ ki fi nan so we. Pre zes Gra bo wiec ki po dzię ko wał
rów nież pra cow ni kom, któ rzy swo ją co dzien ną pra cą przy czy nia -
ją się do re ali za cji przy ję tych za dań.

* * *

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 2015 r., spra woz da nie rocz ne za rzą du
spół dziel ni za 2015 r. i spra woz da nie fi nan so we za 2015 rok.

wal ne zgro ma dze nie udzie li ło ab so lu to rium za 2015 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.

lp. za kres wy ko na nych ro bót Po nie sio ne kosz ty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Re mon ty da chów
Wy mia na sto lar ki okien nej i drzwio wej
Ro bo ty ma lar skie kla tek i piw nic
Re mon ty in sta la cji wod -kan i c. o.
Re mont oraz po mia ry in sta la cji od gro mo wej
Re mon ty in sta la cji elek trycz nej
Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków
Re mon ty sta cji wy mien ni ków cie pła ob słu gu ją cych
Re mon ty po sa dzek piw nic
Re mon ty na wierzch ni pla ców za baw z od wod nie niem
Re mon ty chod ni ków i dróg
Po zo sta łe ro bo ty

Ra zem

143 033,99
35 160,48
67 275,33
95 571,30
17 801,91
19 990,62

125 802,82
52 233,69
26 599,50

203 970,60
47 363,30

1 910,12

836 713,66

W 2015 ro ku wy ko na no na stę pu ją ce pra ce re mon to we:

osie dle Ry duł to wy  



O
gni sko Pra cy Po zasz kol nej w Ry duł -
to wach ja ko ty po wa pla ców ka wy -
cho wa nia po zasz kol ne go za go spo da -

ro wu je dzie ciom i mło dzie ży czas wol ny
po za ję ciach szkol nych, uzu peł nia i wzbo -
ga ca pro ces szkol nej edu ka cji i wy cho wa -
nia, roz wi ja dzie cię ce za in te re so wa nia i pa -
sje. Or ga ni zu je za ję cia o du żych wa lo rach
ar ty stycz nych w za kre sie tań ca, śpie wu,
gry na in stru men tach, za jęć pla stycz nych
i te atral nych. Pręż nie dzia ła pra cow nia
kom pu te ro wa. Ogni sko od lat współ pra cu -
je owoc nie ze Spół dziel nią Miesz ka nio wą
„ROW”.

Na kom plek sach bo isk „Or lik 2012”
przy ul. Mic kie wi cza 33 i przy ul. Ko cha -
now skie go 23 or ga ni zo wa ne są za ję cia re -
kre acyj no – spor to we. W klu bach „Bie lik”
na osie dlu Or ło wiec i „Or lik” przy ul. Ple -

bi scy to wej 48 or ga ni zo wa ne są za ję cia
opie kuń czo – wy cho waw cze. Dzia ła w nich
rów nież „Klub Ma lu cha”, w któ rym pro -
wa dzo ne są za ję cia skie ro wa ne dla dzie -
ci 3 i 4 let nich, któ re nie zo sta ły ob ję te
opie ką przed szkol ną. Po za tym OPP jest
or ga ni za to rem ple ne ro wych im prez ro dzin -
nych na te re nach Ry duł tow skiej Fi koł kow -
ni „Ra fa”, a w okre sie fe rii zi mo wych i wa -
ka cji let nich or ga ni zu je wy po czy nek dla
dzie ci i mło dzie ży z ca łe go mia sta w ra -
mach ak cji „Zi ma w mie ście” i „La to
w mie ście”.

Klub „Or lik” czyn ny jest sześć dni w ty -
go dniu, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 14:00 – 19:00 a w so bo ty
9:00 – 14:00. W okre sie wa ka cji od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach do po łu -
dnio wych. 

Klub sku pia dzie ci i mło dzież z cen trum
mia sta, a przede wszyst kim ma łych miesz -
kań ców z ul. Ple bi scy to wej, Szpi tal nej,
Krzyż ko wic kiej i Ofiar Ter ro ru, blo ko wisk
sta no wią cych za so by Spół dziel ni „ROW”. 

–�Dzie�ci�uzy�sku�ją�tam�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.�Bio�rą� udział�w kon�kur�sach,
przy�go�to�wu�ją�pra�ce�pla�stycz�ne�i licz�ne�im�-
pre�zy�oko�licz�no�ścio�we.�Z dzieć�mi�pra�cu�je
wy�kwa�li�fi�ko�wa�na�ka�dra�pe�da�go�gicz�na�or�-
ga�ni�zu�jąc�za�ję�cia�do�sto�so�wa�ne�do re�al�nych
po�trzeb�i moż�li�wo�ści�wy�cho�wan�ków�– mó -
wi Dy rek tor Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej
w Ry duł to wach mgr bo że na wój cic ka.

oGnisko pracy pozaszkolnej w rydUłtowach

tu dzieci się nie nUdzĄ
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W
lip cu mi ną 3 la ta od wej ścia w ży -
cie tak zwa nej usta wy śmie cio wej.
Na pew no przez ten czas wie le się

na uczy li śmy. Na pew no Pol ska wy glą da dziś
ina czej niż przed kil ko ma la ta mi, ale oczy -
wi ście se gre ga cja od pa dów i wy wóz śmie ci
na dal ma swe sła be stro ny i bo lącz ki. 

Czy po trzech la tach miesz kań cy już pra -
wi dło wo se gre gu ją od pad ki? Wciąż ma my
przy pad ki, że ktoś wy rzu ca me ble na śmiet -
nik, a na wet czę ści sa mo cho dów a tak że
od pad ki bu dow la ne, re mon to we i gruz nie
pa trząc na to, że te go nie wol no ro bić i gro -
zi za to ka ra. 

Miesz kań cy, któ rzy se gre gu ją od pa dy, pła -
cą niż sze ra chun ki i przy czy nia ją się do ochro -
ny śro do wi ska. Dzię ki sor to wa niu moż li we
jest od zy ska nie wie le cen nych su row ców
i za osz czę dze nie pie nię dzy. Jed nak se gre ga -
cja śmie ci to przede wszyst kim dba nie o na -
sze zdro wie. Za chę ca my wszyst kich miesz -
kań ców, aby se gre go wać śmie ci, gdyż obec nie
ma my o wie le wię cej śmie ci, któ re nie ko -
rzyst nie a wręcz szko dli wie dzia ła ją na śro -
do wi sko, a tym sa mym na nas. Dla te go na -
le ży szcze gól ną uwa gę zwró cić na wy rzu ca nie
sta rych le karstw, ba te rii, sprzę tu RTV, opon
itp. Te odpady szczególnie  długo się
rozkładają, dlatego powinny być odpowiednio
utylizowane a to zapewni oddawanie odpadów
do odpowiednich punktów odbioru
selektywnej zbiórki. Można je oso bi ście od -
da wać (wiel ko ga ba ry to we, nie bez piecz ne
i bio de gra do wal ne, sprzęt RTV i ADG)
do PSZOK. Punk ty Se lek tyw nej Zbiór ki Od -
pa dów Ko mu nal nych są w każ dej gmi nie
i przyj mu ją od pa dy ko mu nal ne oraz in ne
od pa dy z go spo darstw do mo wych z prze -
zna cze niem do uniesz ko dli wia nia lub od zy -
sku. Wszyst kie ma ja po dob ne re gu la mi ny,
któ re okre śla ją co wol no do nich przy wo zić,
a co nie. 

Okres od wio sny do póź nej je sie ni zwy -
kle jest cza sem, gdy ma my szan se ła two
po zbyć się po sia da nych od pa dów wiel ko -
ga ba ry to wych, bu dow la nych oraz zu ży tych
opon. Jak to zro bić, by nie ła mać prze pi sów
i nie na ra zić się na ka ry? 

Do od pa dów wiel ko ga ba ry to wych za li -
cza my: sto ły, krze sła, sza fy, tap cza ny, łóż -
ka, fo te le, dy wa ny, ma te ra ce, pie rzy ny, ro -
we ry, za baw ki du żych roz mia rów, me ble
ogro do we itp. uwa ga – do opa dów wiel -
ko ga ba ry to wych nie za li cza się zu ży te go
sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go.

W Wo dzi sła wiu w tym ro ku od pa dy bu -
dow la ne nie są już zbie ra ne, jak do tych -
czas, w kon te ne rach wy sta wio nych na te re -
nie dziel nic, a wy łącz nie w Punk cie
Se lek tyw nej Zbiór ki Od pa dów. Wpro wa -
dzo ny zo stał rów nież rocz ny li mit ki lo gra -
mo wy na nie ru cho mość lub lo kal miesz kal -

ny. Do PSZOK od 1 stycz nia 2016 mu szą
tra fiać tak że zu ży te opo ny.

Nie zmien ne po zo sta ło mię dzy in ny mi to,
że prze ter mi no wa ne le ki w dal szym cią gu
na le ży od da wać do punk tów ap tecz nych,
a od pa dy wiel ko ga ba ry to we bę dą od bie ra -
ne – tak jak do tej po ry – dwa ra zy do ro ku.

Prze ter mi no wa ne le ki i che mi ka lia na le -
ży wrzu cać do po jem ni ków znaj du ją cych
się w wy zna czo nych ap te kach lub do star -
czyć do Punk tu Se lek tyw ne go Zbie ra nia
Od pa dów Ko mu nal nych w Wodzisławiu Śl.
Zu ży te ba te rie trze ba wrzu cać do ozna ko -
wa nych po jem ni ków znaj du ją cych się
w obiek tach do pusz czo nych przez spe cjal -
ne prze pi sy lub do star czyć do Punk tu Se -
lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu nal -
nych. Zu ży te aku mu la to ry na le ży do star czyć
do punk tu ich sprze da ży lub do PSZOK.
Zu ży ty sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny
na le ży do star czyć do Punk tu Se lek tyw ne go
Zbie ra nia Od pa dów Ko mu nal nych. Opo ny
tak żę na le ży do star czyć do PSZOK,
przy czym usta la się li mit do 8 opon na rok
na 1 lo kal miesz kal ny

Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów
Ko mu nal nych zlo ka li zo wa ny jest w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim przy uli cy Mar klo wic kiej 21
b. Wła ści cie le od pa dów do star cza ją we wła -
snym za kre sie zbie ra ne w spo sób se lek tyw -
ny i umiesz cza ją je w miej scach wska za -
nych przez ob słu gę Punk tu.

Wo dzi sław ski PSZOK świad czy swe usłu -
gi we wto rek, czwar tek w go dzi nach od 10.00
do 18.00 oraz w so bo tę w go dzi nach od 9.00
do 13.00.

W Ra dli nie no wy PSZOK świad czy usłu gi
od wrze śnia ubie głe go ro ku. Ko rzy sta jąc z je -
go usług trze ba pa mię tać, aby za brać ze so bą
do ku ment toż sa mo ści po twier dza ją cy fakt za -
miesz ka nia w Ra dli nie. Miesz kań cy mo gą
zle cić na wła sny koszt oso bie trze ciej lub pod -
mio to wi go spo dar cze mu usłu gę trans por tu od -
pa dów po wsta łych na ich nie ru cho mo ści.
Trans por tu ją cy mu si przed ło żyć pra cow ni ko -

wi PSZOK pi sem ne upo waż nie nie do od da -
nia od pa dów, wy sta wio ne przez wła ści cie la
od pa dów. W przy pad ku bra ku ta kie go upo -
waż nie nia od pa dy nie zo sta ną przy ję te! 

Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów
Ko mu nal nych, znaj du je się obok za ple cza
Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal nej w Ra dli -
nie, przy ul. Ry me ra – bocz nej (za bu dyn -
ka mi urzę du, w kie run ku hał dy).

W 2016 r. PSZOK jest czyn ny 2 dni w ty -
go dniu (śro dy i so bo ty).

W śro dy w go dzi nach: w okre sie od mar -
ca do paź dzier ni ka (12.00 – 18.00), od li -
sto pa da do lu te go (13.00 – 17.00), w so bo -
ty w go dzi nach: od mar ca do paź dzier ni ka
(9.00 – 17.00), od li sto pa da do lu te go
(9.00 – 16.00).

W PSZOK pro wa dzo ny jest re jestr osób
do star cza ją cych od pa dy, któ ry jest we ry fi -
ko wa ny z ba zą da nych pro wa dzo ną przez
Urząd Mia sta Ra dlin, po nad to pro wa dzo na
jest ewi den cja ilo ści i ro dza ju przyj mo wa -
nych od pa dów. Od bie ra ne są wy łącz nie wy -
se gre go wa ne po szcze gól ne frak cje od pa -
dów ko mu nal nych, zgod nie z Re gu la mi nem
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nie
Mia sta Ra dlin, to jest: pa pier i tek tu ra, two -
rzy wa sztucz ne, szkło, me ta le, opa ko wa nia
wie lo ma te ria ło we, od pa dy zie lo ne, od pa dy
wiel ko ga ba ry to we, zu ży ty sprzęt elek trycz -
ny i elek tro nicz ny, prze ter mi no wa ne le ki,
che mi ka lia ta kie jak: roz pusz czal ni ki, kwa -
sy, al ka lia, środ ki ochro ny ro ślin (her bi cy -
dy, in sek ty cy dy), ole je i tłusz cze, far by, tu -
sze, kle je, ży wi ce za wie ra ją ce sub stan cje
nie bez piecz ne, de ter gen ty za wie ra ją ce sub -
stan cje nie bez piecz ne, zu ży te ba te rie i aku -
mu la to ry, zu ży te opo ny oraz od 1 stycz -
nia 2016 r. rów nież sty ro pian, od pa dy
bu dow la ne i roz biór ko we z drob nych re -
mon tów, po wsta ją ce w go spo dar stwach do -
mo wych, ta kie jak: gruz be to no wy, gruz ce -
gla ny, od pa dy z ma te ria łów ce ra micz nych,
two rzy wa sztucz ne, me ta le, ka ble, kru szy -
wo. Wy ją tek sta no wią od pa dy z re mon tów,

proBlemy z wyrzUcaniem GrUzU lUB stareGo okna

śmieciowe vademecUm
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po wsta ją ce w trak cie ro bót wy ko ny wa nych
przez pod miot świad czą cy usłu gi w tym za -
kre sie. W ta kim przy pad ku wy ko naw ca,
a nie miesz ka niec, ma obo wią zek za go spo -
da ro wa nia od pa dów po wsta łych pod czas re -
ali za cji za mó wie nia.

Od pa dy nie bez piecz ne na le ży prze ka zy -
wać w w ory gi nal nych opa ko wa niach po -
zwa la ją cych na ich iden ty fi ka cję. Od pa dy
płyn ne po win ny się znaj do wać w ory gi nal -
nych, szczel nych, nie usz ko dzo nych opa ko -
wa niach co po zwo li na iden ty fi ka cję od pa du.

PSZOK nie przyj mu je: azbe stu, pa py, ze -
spo łów okien nych, opon z sa mo cho dów cię -
ża ro wych i ko pa rek, czę ści sa mo cho do wych
(np. zde rza ki, re flek to ry, szy by), od pa dów
z re mon tów, po wsta ją cych w trak cie ro bót
wy ko ny wa nych przez pod miot świad czą cy
usłu gi re mon to we, któ ry jest od po wie dzial ny
za za go spo da ro wa nie tych od pa dów zgod nie
z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi sa mi
pra wa, od pa dów nie bez piecz nych po zba wio -
nych ety kiet, co unie moż li wia ich iden ty fi ka -
cję, od pa dów płyn nych w nie szczel nych po -
jem ni kach (ciek ną cych), od pa dów zmie sza nych,
żuż lu i po pio łu z pa le nisk do mo wych.

Po nad to, w ra mach za de kla ro wa nej opła -
ty mia sto raz na pół ro cze or ga ni zu je zbiór -
kę od pa dów wiel ko ga ba ry to wych, 

W Ry duł to wach od wrze śnia ubie głe go
ro ku funk cjo nu je punkt se lek tyw ne go zbie -
ra nia od pa dów ko mu nal nych (PSZOK) zlo -
ka li zo wa ny jest przy ul. Je sio no wej 70, do -
jazd od uli cy Ra ci bor skiej. PSZOK
pro wa dzo ny jest przez Za kład Go spo dar ki
Ko mu nal nej w Ry duł to wach i czyn ny jest
w go dzi nach: Po nie dzia łek: 8.00 – 17.00,
Wto rek: nie czyn ny, Śro da: 11.00 – 19.00,
Czwar tek: 11.00 – 19.00, Pią tek: 8.00 – 17.00,
So bo ta: 8.00 – 14.00. Przed do star cze niem
od pa dów ko mu nal nych na PSZOK miesz -
kań cy pro sze ni są o te le fo nicz ne zgło sze nie
po wyż sze go fak tu pod nu mer te le fo -
nu 514 497 562.

PSZOK w Ry duł to wach przyj mu je pa pier,
two rzy wa sztucz ne, opa ko wa nia wie lo ma te -
ria ło we, me ta le, szkło, od pa dy zie lo ne (przyj -
mo wa ne lu zem), od pa dy nie bez piecz ne (od -
ręb nie każ dy ro dzaj), w tym w szcze gól no ści:
prze ter mi no wa ne le ki, che mi ka lia, zu ży te ba -
te rie i aku mu la to ry, lam py flu ore scen cyj ne,
ter mo me try rtę cio we, od pa dy bu dow la ne i roz -
biór ko we sta no wią ce od pa dy ko mu nal ne z re -
mon tów wy ko ny wa nych we wła snym za kre -
sie – przyj mo wa ne, są tyl ko te od pa dy po wsta łe
pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych
na któ re nie jest wy ma ga ne uzy ska nie po -
zwo le nia na bu do wę lub roz biór kę, a tak że
na wy ko na nie któ rych nie jest wy ma ga ne
zgło sze nie do ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz -
no -bu dow la nej prze wi dzia ne w usta wie z dnia
7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne, me ble i in -

ne od pa dy wiel ko ga ba ry to we, zu ży te opo ny
(w tym rów nież z cią gni ków rol ni czych),
zu ży ty sprzęt elek trycz ny i elek tro nicz ny
(w tym rów nież nie kom plet ny), od pa dów za -
nie czysz czo nych in ny mi od pa da mi, od pa dy
ko mu nal ne ule ga ją ce bio de gra da cji in ne niż
wy mie nio ne po wy żej, ta kie jak: drew no nie
za wie ra ją ce sub stan cji nie bez piecz nych, ole -
je i tłusz cze ja dal ne.

Nie przyj mo wa ne są na to miast w Ry duł -
to wach od pa dy za wie ra ją cych azbest, pa py,
czę ści sa mo cho do we (np. zde rza ki, re flek -
to ry, szy by), pły ty fa li ste bi tu micz ne (ty pu
on du li ne), gon ty bi tu micz ne, szkło zbro jo ne
i har to wa ne, zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne,
od pa dy po wsta łe w związ ku z li kwi da cją
dzia łal no ści go spo dar czej, żuż le i po pio ły
z bu dyn ków ogrze wa nych pa li wem sta łym,
od pa dy cie kłe w nie szczel nych, po zba wio -
nych ety kiet na po jem ni kach

Trans port od pa dów ko mu nal nych
do PSZOK -u za pew nia ją ich wła ści cie le
na wła sny koszt. Przed prze ka za niem od pa -
dów na le ży oka zać pra cow ni ko wi punk tu

do ku ment toż sa mo ści. Na to miast w przy -
pad ku od pa dów bu dow la nych i roz biór ko -
wych do dat ko wo na le ży wy peł nić for mu larz
przy ję cia od pa dów. Wła ści ciel mo że pi sem -
nie upo waż nić oso by trze cie, w tym wy ko -
nu ją ce usłu gę trans por tu, do prze ka za nia od -
pa dów w punk cie.

W Pszo wie Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra -
nia Od pa dów zlo ka li zo wa ny przy ul. Trau -
gut ta 101 (te ren ZGKiM Pszów) przyj mu je
od pa dy w po nie dział ki od 12.00 do 18.00,
oraz w piąt ki od 8.00 do 14.00, re gu la min
jest po dob ny jak w in nych gmi nach.

Na ko niec jesz cze pro blem z od pa da mi,
któ rych nie wol no wy rzu cać do śmiet ni ka
ani nie przyj mu ją ich PSZOK -ki. Są to m.in.
sta re okna, itd. W tym wy pad ku mu si my
po szu kać fir my, któ re zaj mu ją się uniesz -
ko dli wia niem od pa dów ko mu nal nych nie -
bez piecz nych lub ich trans por tem. I to one,
oczy wi ście z od po wied nią opła tą, choć np.
sprzęt elek tro nicz ny nie któ re fir my od bie -
ra ją od nas za dar mo, po mo gą po zbyć się
te go kło po tu 

➊ Zabrania się wyrzucania śmieci wielkich gabarytów pod śmietniki

➋ Proszę zwracać uwagę na wyrzucanie śmieci przez osoby nie mieszkające na osiedlach, nie będące

naszymi mieszkańcami. To właśnie one pozbywają się części samochodowych o dużych gabarytach,

odpadów z remontów domów.  Niestety za wywóz tych śmieci muszą płacić mieszkańcy Spółdzielni. 

➌ Dbajmy o własne pieniądze! Nie segregowanie odpadów,  wystawianie śmieci o dużych gabarytach

może skutkować zwiększeniem opłat za wywóz śmieci i to odczuje każdy z nas. 
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

licencjonowane mieszkaniowe biuro Pośrednictwa
przy spółdzielni mieszkaniowej „Row”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. 32 428 27 44, kom. 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

czynne:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek, czwartek 7:00 – 15:00

środa 9:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

spółdzielnia mieszkaniowa „Row” w wodzisławiu śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia

lo ka le użyt ko we

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3 pow. użytk. 22,70 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3 pow. użytk. 70,07 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 pow. użytk. 20,77 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5 pow. użytk. 113,01 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 9 pow. użytk. 178,58 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 9 pow. użytk. 28,63 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysława 12 pow. użytk. 16,40 m2

•  Wodzisław Śl. ul. Dąbrówki 12 pow. użytk. 131,44 m2

•  Rydułtowy ul. Plebiscytowa 48 pow. użytk. 24,36 m2

lokal PRzystosowany do działalności oPiekuńczo-wychowawczeJ

•  Wodzisław Śl. ul. Przemysłowa 13 pow. użytk. 181,68 m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”��tel.�32�428�27�46

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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krzyżówka z hasłem 

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

ad re sy
te le Fo ny

waż ne in For ma cje
za Rząd sPół dziel ni

miesz ka nio weJ „Row”:
44-300 Wo dzi sław Ślą ski,

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

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

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

dział obsłuGi klienta:
Godziny otwarcia: 

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

piątki 7:30-13:00

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

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

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

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

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

www.sm -row.pl

■ad mi ni stRa cJe osie dlo we:
cen tRum: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX -le cia, Pia stów i dą bRów ki:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

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

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

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

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

– kom. 607 041 129 
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

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

Po zio mo: 1. wol fra mo wy w ża rów ce. 6.
etat do wzię cia. 9. za le can ki do wy bran -
ki. 10. or ga ni zo wa ny w Wo dzi sła wiu Śl.
oka zji świę te go Waw rzyń ca. 11. Klub
spor to wy ze Szcze ci na. 12. ma leń kie
w igle. 15. naj licz niej szy lud Afry ki. 18.
ka bu ra przy sio dle. 21. eg zo tycz ny
owoc. 22. po Ślą sku: ha łas, krzyk. 23.
awan tu ra, dra ka. 24. bez myśl ni wi dzo -
wie. 25. ostra przy pra wa ku chen na. 28.
każ dy ją so bie skro bie. 32. styl mu zycz ny
w USA na wią zu ją cy do jaz dy na de sko -
rol ce. 34. cho dzi po niej że brak. 35. skrzy -
dla ty li sto nosz. 36. ki wi w tub ce. 37. za -
ba wa z no wo żeń ca mi. 40. słusz ność. 43.
San tor lub Ja roc ka. 46. ……. bu du je. 47.
uzdol nie nie. 48. po win ność ucznia. 49.
w oknie ce li. 50. jed na ze stron mo ne ty.

Pio no wo: 2. Od ra. 3. tekst w cu dzy -
sło wie. 4. ka jak in diań ski. 5. ple cio ny

z wi kli ny. 6. czło wiek gwał tow ny w gwa -
rze ślą skiej. 7. pie je o świ cie. 8. przy ja -
ciel Szczep ka. 13. ma skot ka po li cyj -
na. 14. w Fil har mo nii. 15. swo rzeń. 16.
cy na der ki. 17. bie dak. 19. bi ją cy or -
gan. 20. pysz czek kre ta. 26. psot na za ba -
wa. 27. grzy by. 29. cho dzi, ty ka i bi -
je. 30. bo ga ty w kom na ty. 31. za pa cho wy
utrwa lacz. 32. ko le ga mi ne ra. 33. tru ją cy
azo to wiec. 37. wi dło wy w ma ga zy nie. 38.
plu cha. 39. pod zwrot ni ko we pną cza. 41.
zbiór map. 42. imię mę skie zdrob nia -
le. 44. w nim oku la ry. 45. ole jek ró ża ny.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 8�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „Pi -
sa nek ko lo ro wych, świąt we so łych no
i zdro wych”. Na gro dy książ ko we za roz -
wią za nie krzy żów ki otrzy mu ją: Re is
an na, sma Gac ka da nu ta, wóJ cik
ha li na.



Czy sa dze nie drzew przez miesz kań ców
przed budynkami w na szej spół dziel ni jest
do zwo lo ne? Ta kie py ta nie za pew ne za da je
so bie wie lu, któ rzy pra gną upięk szyć swo je
oto cze nie przez sa dze nie ro ślin. 

Zie leń ce wo kół bu dyn ków miesz kal nych
wcho dzą w kom pleks zie le ni miej skiej i ma -
ją peł nić funk cje przy rod ni cze, a obo wiąz -
kiem każ de go z nas jest dba łość o przy ro dę

– a więc nie tyl ko jej za cho wa nie ale o przy -
wra ca nie. Wzbo ga ca nie przy ro dy na te re -
nach zie le ni miej skiej z ca łą pew no ścią nie
jest za bro nio ne, bo jest jed nym z ce lów
ochro ny śro do wi ska. 

Jed nak mu si my zdać so bie spra wę jak na -
sze dzia ła nia wpły ną na oto cze nie w przy szło -
ści. Drze wo to nie kwia tek mu si my mieć świa -
do mo ści, że ro śnie i to cza sa mi bar dzo wy so ko
i być mo że bę dzie w przy szło ści ko muś in ne -
mu prze szka dzać. Drze wa się roz ra sta ją i sa -
dzo ne tuż pod okna mi są po wo dem za ciem -
nia nia miesz kań. Po win ny być więc po sa dzo ne
w ta kiej od le gło ści, aby ja ko do ro słe drze wo
nie ko li do wa ły z bu dyn kiem i co naj waż niej -
sze nie mo gą być wyż sze niż 2 me try

Trze ba zdać so bie rów nież spra wę z te go,
że sa mo wol ne sa dze nie wła ści wie jest bez -
płat ne, ale za wy cin kę za pła cą wszy scy
człon ko wie spół dziel ni.

Pro blem nie le gal ne go sa dze nia drzew, wca -
le nie jest ta ki ba nal ny. Do sa dza nie drze wa
bar dzo bli sko blo ków mo że spo wo do wać to,

że ko rze nie tych drzew za czną roz sa dzać
mu ry, po sadz ki przy blo kach, chod ni ki. Wy -
ciąć te drze wa nie tak pro sto, bo za każ dy
cen ty metr ob wo du pła ci.

Dru ga rzecz to pod ziem ne in sta la cje. Prze -
cież już na głę bo ko ści pół me tra pod zie mią
prze bie ga ją ru ry wo do cią go we, ka na li za -
cyj ne, te le fo ny, gaz, etc... Nie mo gą więc
na tym ro snąć drze wa. Bo raz, że uszko dzą

in sta la cje, a dwa – w ra zie awa rii, naj pierw
bę dzie trze ba wy ciąć drze wo, usu nąć pień
i ko rze nie, i do pie ro po tem na pra wiać pod -
ziem ną in fra struk tu rę.

Cza sem też zbyt bli sko po sa dzo na i nad -
mier nie wy bu ja ła ro śli na za sła nia świa tło
al bo za gra ża bu dyn ko wi. War to więc za -
wcza su się za sta no wić, co i gdzie sa dzić,
że by póź niej kło po ty zwią za ne z wy cin ką
i uzy ski wa niem ze zwo leń na nią by ły jak
naj mniej sze. Trze ba się bo wiem li czyć z od -
mo wą ta kie go ze zwo le nia, gdy urzęd nik
uzna, że wy cin ka, na któ rej bar dzo nam za -
le ży, nie jest ko niecz na. 

Nie za wsze też się uda wy ciąć drze wa bez
ko niecz no ści uisz cze nia opła ty. Wy cię cie drze -
wa bez ze zwo le nia nie jest do brym spo so bem
na po zby cie się pro ble mu. Je że li urząd się
o tym do wie, to opła ta bę dzie kil ka krot nie
więk sza. Mo że to być nie tyl ko wy cię cie drze -
wa przy sa mej zie mi, ale np. tak że je dy nie je -
go ogło wie nie, czy li po zba wie nie ga łę zi i po -
zo sta wie nie sa me go pnia. Je że li ktoś bez
ze zwo le nia wy ciął drze wo, to bę dzie mógł
spo koj nie spać do pie ro po po nad pię ciu la -
tach, bo wiem zgod nie z art. 87 ust. 2 usta wy
o ochro nie przy ro dy (patrz pod sta wa praw na),
nie moż na wy dać de cy zji o usta le nie wy so ko -
ści opła ty, je że li od koń ca ro ku, w któ rym usu -
nię to drze wa lub krze wy, upły nę ło pięć lat. 

sadzenie drzew
bez pozwolenia

mUsimy mieć  świadomość, że drzewo rośnie
i Być może Będzie komUś innemU przeszkadzać


