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WPROWADZILI SI DO MIESZKA
NASZEJ SPÓDZIELNI 50 LAT TEMU

Pó wieku z nami
J

aki to by ten rok 1967? Mao kto pamita te wydarzenia z przed pówieku,
cho kilka z nich stao si póniej zaczynem czego znacznie wikszego. Arcybiskup Karol Wojtya zosta mianowany
wtedy kardynaem, a pod koniec roku odbya si w warszawskim Teatrze Narodowym premiera „Dziadów” A. Mickiewicza
w reyserii Kazimierza Dejmka. W nastpnym rok to przedstawienie stanie zarzewiem „wypadków marcowych”. W wypad ku gi nie Zbi gniew Cy bul ski,
w Warszawie koncertuje zespó „The Rolling Stones”. Polsk odwiedza równie prezydenta Francji, gen. Ch. de Gaulle’a. Z tamy montaowej erania schodzi pierwszy
egzemplarz Polskiego Fiata 125 p. W in-

dywidualnym wymiarze jednak te doniesienia mogo przymi jedno wydarzenie,
któ re za wa y o na lo sach kil ku set
osób – otrzymanie wasnego mieszkania
w naszej spódzielni. To ono zapewne okrelio ich póniejsze losy, byo zapewne te
jednym z przeomowych w ich yciu. Dzi
w zasobach naszej Spódzielni mieszka ponad 80 „50 latków”
Pó wieku to szmat czasu, na który skadaj dni, miesice, lata, nasze radoci
i smutki, nasze sukcesy i poraki. Ludzie,
którzy zwizali swoje ycie z nasz spódzielni, zasuguj na wyrónienie i szacunek. Honorowanie naszych czonków
z 50 letnim staem stao si ju tradycj.
W tym roku mia uroczysto odbya si

podczas czciowych Walnych Zgromadze Czonków Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”. „50-latkowie” – otrzymali
upominki i pamitkowe statuetki. Nie wszyscy mogli przyj na t mi uroczysto.
Wymiemy wic ich nazwiska:
 Osiedle XXX-lecia
Antoni Grochala, Wincenty Kiljan, Zygfryd Pietrzak, Henryk Osuch, Marian Lenart, Augustyn Górka, Kazimierz Dudziak,
Franciszek Duda, Ryszard Partyka, Bolesaw Pkala, Piotr Nowak, Józef Wardach,
Jerzy Karyczak
 Osiedle Centrum
Zygmunt i Gertruda Papaa, Antoni ubik, Aniela Rzemie, Zygmunt Jdrzejewski, Janusz Radomski, Czesaw Kania, Jan
Matyjas, Antoni Walura, Józef Bana,
Edward Szczygie, Franciszek Szydowski, Stanisaw Kolbusz, Marian Gobicki, Antoni Witoszek, Kazimierz Fortuna,
Józef Neska, Franciszek Kazaa, Jan Siwek, Czesaw Dudziski, Stanisaw Tyczyski, Jerzy Jówik, Stanisaw Kurowski, Józef Moczaa, Roman Janecki, Jan
Rabiniak, Marian Sell, Stanisaw Augustynek, Stanisaw Dereziski, Stanisaw
Kryszewski, Stanisaw Dziewitka, Jan Jabonka, Edward Kujawka, Elbieta Markowska, Stefania Czogaa-Koek, Karol
Janowiak, Ferdynand Cieplak, Ludwik Mikrut, Edward Dudaa, Zygmunt Antkowiak, Alojzy Dugajczyk, Helena Góral,
Stanisaw Fluder, Teresa Krupa, Franciszek Moskaa, Stefan Pleszewski, Bogusaw Pita, Kazimierz Kempny, Leon Turek, Mieczysaw Tomczak, Jadwiga Mrozek,
Jan Leszczyski, Stefan liwa, Mieczysaw Dziedzic, Czesaw Piwowarczyk, Bogusaw Ratajski, Irena Fuchs, Irena Ostrowska -Hart man, Ta de usz Cho ciej, Ot ton
Michaek, Jan cki, Marian Chrobot, Kazimierz Sokoowski, Józef Miazek, Franciszek Mroek, Henryk Wojciechowski.
 Radlin
Józef Kozio, Jerzy Kosok, Magorzata
Pierchaa, Adam Musia
 Pszów
Horst Kandziora, Róa wity
 Rydutowy
Jerzy Pachecki
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Wieci z „pierwszej rki”

PREZES ZARZDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI

Nowe drogi

Z

blia si czas urlopów i wikszo z nas jest
ju mylami przy wakacjach, wyjazdach, odwiedzinach dalszych i bliszych znajomych.
Przypominam jak co roku, by przed wyjazdem
zostawi swoje mieszkanie zabezpieczone, najlepiej pod czujnym okiem ssiada. Prosz równie
zaufa administracji i pozostawi kontakt telefoniczny, który niejednokrotnie moe nas ustrzec
przed zagroeniem czy to w postaci awarii wasnej czy od nas niezalenej
Czas wakacji kojarzy si nam nieodmiennie
z wypoczynkiem i przerw w pracy, jednak czas
kanikuy to dla nas w spódzielni intensywny czas
wykonywania robót eksploatacyjnych i remontowych podnoszcych standard zamieszkiwania w budynkach i w otaczajcej infrastrukturze towarzyszcej.
Zacznijmy od tego co ju si udao zrobi i to
z pomoc wadz miejskich.
Warto byo powici sporo czasu na uzgodnienia i negocjacje, gdy wynikiem tego nie jest
czstkowy remont dróg, a pooenie nowych dywaników asfaltowych. W duej czci z wymian krawników i remontem chodników. Wyko-

Dominik Orszulik ze swoj mam, prezesem Grabowieckim i swoim rowerkiem
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odbywa si malowanie klatek schodowych i wynane s nowe dywaniki na osiedlu Piastów przy bumiana instalacji elektrycznej. To tylko niektóre
dynku 1- 3; 2-4, 5-7. Równie pooono now
z prac zasygnalizowanych i realizowanych z planawierzchnie asfaltow na drodze dojazdowej
nu remontowego..
do budynku 16-18; wykonano take remont droZa nami ju czciowe Walne Zgromadzenia,
gi wzdu budynków 9-11 i 13-15. Poniewa byna których podsumowano dziaalno roku 2016
em prawie codziennie przy realizacji tych robót
i przyjto plany gospodarczo-finansowe
to wiem, e byy one uciliwe dla mieszkaców,
na rok 2017. Wród wielu spraw poruszanych
ale nie trwao to dugo i warto byo te uciliwona tych zebraniach oprócz aspektów gospodarci znie i troch poczeka. A efekt jest bardzo
czo-finansowych uczestnicy Walnego Zgromadobry. Pozostanie nam jeszcze oznaczenie miejsc
dzenia poruszali zagadnienia nie tylko ich bezpopostojowych, które bd realizowane w niedurednio dotyczce, ale równie budynku czy
gim czasie.
osiedla. Z wypowiedzi wynikao, e jest jeszcze
Obecnie trwaj te prace przy stawianiu ekrawiele do zrobienia aby poprawi warunki zanów dwikochonnych wzdu drogi przebiegamieszkiwania i to bdziemy w najbliszych lajcej przy osiedlach XXX-lecia PRL i Dbrówki.
tach realizowa.
Po ich wykonaniu na pewno zmniejszy si haas
Zachcam wszystkich mieszkaców naszych
przejedajcych pojazdów i poprawi si komosiedli do bliszej wspópracy i dzielenia si z nafort zamieszkiwania na tych osiedlach, zwaszmi uwagami co do poprawy funkcjonowania osiecza w budynkach stojcych niedaleko drogi. Relacj z tych prac i fotoreporta
zamieszczamy na str. 16 naszej
gazety, a ja jako Prezes SM
„ROW”, Radny i Przewodniczcy Rady Miasta dzikuj Panu Prezydentowi Wodzisawia
i jego subom za podjcie odwanych decyzji co do zakresu
i wielkoci realizacji zada.
Musz tu doda, e obecnie
realizowana jest dokumentacja
techniczna, na niektóre odcinki
dróg na osiedlu XXX-lecia PRL
i bd czyni starania, aby po zakoczeniu opracowania dokumentacji przystpiono do jej realizacji, co te poprawi stan
techniczny cigów pieszo -jezdnych na tym osiedlu, a w niektórych miejscach jest to szcze- Okazale i estetycznie prezentuje si budynek przy ul. Przemysawa 3
gólnie potrzebne.
dla czy otoczenia budynku nie czekajc na zebraRemonty, o których wspominam s to zadania. Wychodzc na przeciw postulatom
nia gminy wykonywane przy naszym spódzielmieszkaców zmieniajcych si wymogów i oczeni udziale, co nie oznacza, e nie realizujemy
kiwa uruchomilimy na naszej stronie internewasnych zada. Cay czas trwaj prace termotowej moliwo zadawania pyta do Spódzielmodernizacyjne w budynkach przy ulicy Przeni. Pytania mona zadawa m.in. w sprawie: opat
mysawa 3 i 9, których planowane zakoczenie
za uytkowanie mieszkania, czonkowskich, mieszjest dla budynku nr 9 w lipcu br., natomiast dla
kaniowych, lokali uytkowych, czy te bezpobudynku nr 3 w wrzeniu br., a po ich zakorednio technicznych.
czeniu nastpi faza rozliczenia si z pozyskaNasz zespó pracowników odpowie na Panych rodków zewntrznych. Oczywicie na tym
stwa pytania drog elektroniczn, co zdecydowaetapie nie realizowana bdzie cz parterowa
nie skróci czas korespondencji. O szczegóach
tych budynków, gdy objta ona jest odrbnych
piszmy na str. 9.
planem realizacji.
Na zakoczeniu chciaem poinformowa, e
Zakoczone zostay take remonty balkonów
w ramach wspópracy Fundacji Eco Textil ze
na osiedlu XXX-lecia PRL 13-16. Duym zadaSpódzielni Mieszkaniow ROW kolejne dziecniem inwestycyjnym bdzie zakres robót na buko otrzymao rowerek przystosowany do rehabidynku os. XXX-lecia PRL 101-104, odmienny
litacji narzdów ruchu. Akcj ta prowadzimy ju
technologicznie od dotychczasowych realizacji
od kilku lat o czym wielokrotnie pisalimy i cietakich zada gdy obejmie wykonanie odgloniesz si, e w taki sposób te moemy pomóc osonia cian poprzez mycie i ich zabezpieczenia,
bom potrzebujcym. Tym razem rowerek otrzya take pooenie dodatkowej warstwy styropiama Dominik Orszulik.
nu, a od strony balkonowej wymiana balustrad
ycz zatem miych udanych wakacji, nie zai wymiana podoa balkonowych. Prace te chwipominajmy jednoczenie o wasnym bezpieczelowo wpyn na dyskomfort zamieszkiwania dlastwie i waciwym zabezpieczeniu mieszka
tego ju teraz prosz o cierpliwo i wyrozumiaw czasie wyjazdów wakacyjnych.
o. Z kolei w budynkach na tym osiedlu 123-125
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24-28 KWIETNIA 2017 R. WALNE ZGROMADZENIE CZONKÓW SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW”

Przewodniczcy Rady Nadzorczej SM „ROW” Ryszard Pleszewski przedstawi sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaalnoci w 2016 roku

Harmonijny i zrównowaony rozwój
W

kocy kwietnia br. dokonalimy
w naszej Spódzielni oceny tego
co zrobilimy przez minione 12
miesicy. Nakrelilimy równie kierunki
rozwoju dziaalnoci gospodarczej oraz
spoecznej i kulturalnej, które nasza Spódzielnia bdzie realizowa w najbliszym
czasie. Suyy temu czciowe Walne
Zgro ma dze nia Czon ków Spó dziel ni
Mieszkaniowej „ROW”. Walne Zgromadzenia, podobnie do lat poprzednich, odbyy si w czasie 5 spotka.
24 kwietnia dla czonków osiedli Dbrówki, Piastów i XXX-lecia w I Liceum
Ogónoksztaccym im 14 Puku Powstaców l. w Wodzisawiu l. W tym samym
miejscu 25 kwietnia dla czonków osiedla
Centrum. 26 kwietnia dla czonków zamieszkaych na terenie gminy Radlin
w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie. 27 kwietnia dla czonków zamieszkaych na terenie gminy Rydutowy w Rydutowskim Centrum Kultury „FENIKS”.
28 kwietnia dla czonków zamieszkaych
na terenie gminy Pszów w Zespole Szkó
Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
4

Sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegego rewidenta oraz wszystkie projekty Uchwa, które byy przedmiotem obrad Wal ne go Zgro ma dze nia wraz
z pozostaymi materiaami zostay wczeniej wyoone do wgldu, w siedzibie
Zarzdu Spódzielni.
Podczas Zgromadzenia odbyy si poza
statutowymi punktami Walnego Zgromadzenia mia uroczysto uhonorowania
przez Prezesa Zarzdu SM „ROW” Jana
Grabowieckiego i Przewodniczcego Rady Nadzorczej SM „ROW” Ryszarda Pleszewskiego stau specjalnymi wyrónieniami czonków naszej spódzielczej rodziny
majcych 50 lat (nazwiska naszych czonków majcych pówieczny sta publikujemy na str 2).
PRAWIDOWE
FUNKCJONOWANIE
SPÓDZIELNI
Podsumowujc aktualn dziaalno i polityk Spódzielni Przewodniczcego Rady Nadzorczej SM „ROW” Ryszard PlePOD WSPÓLNYM DACHEM

szewski przedstawiajc sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaalnoci w 2016 roku
stwierdzi, m.in. e podstawowym zadaniem w zarzdzaniu zasobami mieszkaniowymi bya i jest dbao o zabezpieczenie majtku oraz celowe i oszczdne
dys po no wa nie rod ka mi fi nan so wy mi
na zasadach rachunku ekonomicznego
przy zachowaniu korzyci czonków Spódzielni.
Priorytetowymi zagadnieniami, którym
Rada powicia najwicej uwagi byy sytuacja ekonomiczna, a w szczególnoci
biece monitorowanie dziaalnoci Spódzielni w zakresie prawidowoci realizacji uchwalonego planu gospodarczo- finan so we go, win dy ka cji na le no ci,
planowania i realizacji robót remontowych
oraz przestrzegania dyscypliny i zachowania pynnoci finansowej Spódzielni.
Rada Nadzorcza bya na bieco informowana o aktualnej sytuacji finansowej,
a raz na kwarta dokonywaa analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie przedstawianych przez Zarzd informacji. Ponadto analizowano informacje
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o stanie zaduenia mieszkaców oraz
o efektach podejmowanych czynnoci windykacyjnych nalenoci z tyt. opat za uytkowanie zarówno lokali mieszkalnych jak
i uytkowych oraz analizowano na bieco wynik osigany na dziaalnoci gospodarczej Spódzielni.
Miar oceny dziaania Spódzielni przez
jej czonków, jest przede wszystkim wysoko opat czynszowych, stan techniczny i sanitarny zasobów oraz rzetelno reago wa nia na zga sza ne in ter wen cje.
Przesanki te przywiecaj Zarzdowi w codziennym kierowaniu Spódzielni i Radzie Nadzorczej w penieniu nadzoru i kontroli. Dowodem na spenienie powyszych
zalenoci jest sytuacja finansowa Spódzielni, która w penym ujciu zostaa
przedstawiona w sprawozdaniu finansowym za rok 2016. Protokó z badania
sprawozda finansowych i ksig rachunkowych przez Biegego Rewidenta zostay przyjte przez Rad Nadzorcz bez zastrze e. We dug opi nii Bie ge go
Rewidenta stan finansowy Spódzielni
jest dobry i nie ma zagroenia w kontynuowaniu jej dziaalnoci.
Sytuacja finansowa Spódzielni jest
stabilna i nie wystpuj adne zagroenia w poszczególnych segmentach jej
dziaalnoci. Wskaniki pynnoci zabezpieczaj w peni rodki finansowe
na biec dziaalno i na realizacje
planowanych dziaa, które zmierzaj
do lepszego zaspokojenia potrzeb czonków Spódzielni i utrzymywania substancji mieszkaniowej we waciwym
stanie technicznym.

Spódzielnia od lat stale i systematycznie realizuje wieloletni program poprawy
technicznego i estetycznego stanu zarzdzanych budynków i otaczajcych jej terenów, co pozytywnie wpywa na wizerunek naszych osiedli. W ramach remontów
duy nacisk kadzie si na bezpieczestwo zarówno w zakresie stanu technicznego budynków tj. wind, owietlenia, czci wspólnych w oparciu o owietlenie
z czujnikami ruchu oraz remonty dachów,
jak równie na wykonanie robót brukarskich i tzw. maej architektury oraz nasadze rolinnych. Najwiksze inwestycje
Spódzielni mijajcego roku to jednak
przede wszystkim przedsiwzicia termomodernizacyjne, które oprócz przynoszenia korzyci materialnych w postaci pozyskiwanych premii, znaczco podnosz
komfort zamieszkiwania. Dziki tym przedsiwziciom Spódzielnia wzia udzia
w programie pod nazw „Biae Certyfikaty”, w ramach którego ubiega si o pozyskanie wiadectw efektywnoci energetycznej budynków.
Gównym zadaniem osób zarzdzajcych Spódzielni jest utrzymanie jej
w dobrej kondycji finansowej, co przekada si w duym stopniu na ksztatowanie cen i kosztów niezalenych od Spódziel ni. Po twier dza j to ne go cja cje
prowadzone przez Zarzd, który dy
do zachowania waciwych relacji partnerskich pomidzy Spódzielni, a firmami dostarczajcymi media. Zachowania te
doprowadziy do minimalizacji kosztów
z tyt. rozlicze wody, energii cieplnej
i elektrycznej. W dalszym cigu prowa-

dzona jest wymiana wodomierzy ze zdalnym radiowym systemem odczytów zuycia zimnej wody na zasobach Spódzielni, co nie wymaga obecnoci lokatora
w mieszkaniu, a przy tym odczyty dokonywane s z du dokadnoci. W znacznym stopniu wpywa to na sukcesywne
zmniejszanie si niedoboru pomidzy odczytami liczników indywidualnych w stosunku do odczytów liczników gównych.
Rada Nadzorcza majc wiadomo wysokich kosztów utrzymania mieszkania,
jak równie trudnoci finansowe niektórych czonków Spódzielni powodujce
zaduenia w opacaniu nalenych opat
monitorowaa system windykacji nalenoci wobec Spódzielni. W wyniku przeprowadzonej analizy zalegoci z tyt. opat
za uytkowanie lokali mieszkalnych, jak
i uytkowych Rada Nadzorcza stwierdza,
e skala zalegoci z tego tytuu nie zagraa dziaalnoci Spódzielni, nie mniej jednak jest jednym z warunków utrzymania
pynnoci finansowej. Sytuacja materialna niektórych duników ogranicza moliwoci dziaania Spódzielni, jednak osoby te zapraszane s na indywidualne
rozmowy, co w niektórych przypadkach
pozwala na uoenie dugoterminowych
planów spaty i podzia dugu na raty.
ZARZDZA MDRZE,
WIARYGODNIE
I NOWOCZENIE
Wanym aspektem w dziaalnoci Spódzielni jest budowanie i nawizywanie
dugotrwaych relacji z mieszkacami,

Zebrani gosowali przez podniesienie rki
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Struktura stanu mieszka wg praw do lokali w 2016 roku

Na dzie 31.12.2016 rok bilans Spódzielni zamkn si po stronie aktywów
i pasywów kwota 94 412 648, 62 z.

gdy jest to podstawa funkcjonowania
Spódzielni, co wymaga czasu, zaangaowania czonków organów samorzdowych
i poszanowania rodowiska lokalnego.
Dziki wytonej pracy i przemylanym, a zarazem odwanym decyzjom,
odznaczajc si konsekwencj w deniu do celu Zarzd Spódzielni udowodni, e Spódzielni mona zarzdza
mdrze, wiarygodnie i nowoczenie.
Strategia zarzdzania Spódzielni budzi szerokie uznanie. Cel dalekosiny
to stworzenie osiedli komfortowych, nowoczesnych technicznie, z du iloci
zieleni oraz miejsc do odpoczynku, relaksu, zabawy dla dzieci i wicze dla dorosych. Zasoby z roku na rok wygldaj
adniej, podnosi si komfort zamieszkiwania, utrzymuj si koszty ciepa, które
s jednym z najbardziej znaczcych skadników opat, do kasy spódzielni wpywaj premie za termomodernizacj. Czonkowie dostrzegaj zmiany i doceniaj
Struktura bilansu
na dzie 31.12.2016 rok
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dbao wadz Spódzielni o ich interes.
Sprzyjaj temu rzetelna komunikacja, co
poprawia wiadomo niezbdnych zmian.
Zarzd postawi na komunikatywno
i przepyw informacji, a co z kolei skutkuje wzrostem wiadomoci mieszkaców
o ich prawach, obowizkach, zasadach
rynku, a take roli, jak peni osoby zarzdzajce Spódzielni.
Na harmonijny i zrównowaony rozwój
Spódzielni niezwykle korzystny wpyw
ma te dobra wspópraca czonków wszystkich organów samorzdowych Spódzielni. Podstaw jest przede wszystkim waciwie rozumiane wzajemne zaufanie oparte
na statutowym podziale ról, z których
wszystkie zainteresowane strony z naleyt dyscyplin si wywizuj. Rada Nadzorcza jest wsparciem dla dziaa Zarzdu, a Zarzd okazuje uczciwo i szacunek
wobec Rady, która w równym stopniu odpowiada za Spódzielni. Pracujcy skad
Rady, jej ostatniej kadencji, to ludzie którzy prze o y li za sa dy swo je go y cia
na funkcjonowanie w Radzie i mdr strategi.
Przedstawiajc sprawozdanie Zarzd Ryszard Pleszewski zoy podzikowanie
wszystkim, którzy przyczynili si do realizacji omówionych i przedstawionych
zada, zwaszcza za dziaaczom organów
samorzdowych Spódzielni, którzy na bieco sprawowali funkcje nadzorczo-kontrolne nad prac Zarzdu Spódzielni, pracownikom Spódzielni oraz wszystkim
Czonkom, którzy konstruktywnie wspópracowali z organami samorzdowymi
oraz pracownikami Spódzielni przy wykonaniu powierzonych im zada.
Rada Nadzorcza uwzgldniajc caoksztat dziaalnoci Spódzielni w roku 2016
oraz biorc pod uwag trzyletni okres kadencji, a przede wszystkim stan techniczny nieruchomoci mieszkalnych oraz osignite wyniki gospodarczo-finansowe
potwierdzajce prawidowoc funkcjonowania Spódzielni i dobr stabiln sytuacj finansow wnioskowaa do Walnego
POD WSPÓLNYM DACHEM

Zgromadzenia czonków o: zatwierdzenie
sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu l. Za rok 2016, zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Spódzielni
Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu
l. Za rok 2016, udzielenie absolutorium
czonkom Zarzdu Spódzielni Mieszkanio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l.
Za rok 2016 Prezesowi Zarzdu – Janowi
Grabowieckiemu, Zastpcy Prezesa Zarzdu – Wadysawowi Maryjka, Zastpcy Prezesa Zarzdu – Iwonie Koeczko.
Po podjcie uchway dotyczcej zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Rady
Nadzorczej w minionym roku Prezes Zarzdu Jan Grabowiecki przedstawi sprawozdania Zarzdu Spódzielni z dziaalnoci w 2016 r.
STABILNA
SYTUACJA FINANSOWA
SPÓDZIELNI
Na dzie 31.12.2016 r. Spódzielnia liczya 5 084 czonków i w stosunku do roku 2015 ich liczba ulega zmniejszeniu
o 200 osób. W skad zasobów Spódzielni
wchodzi 156 budynków mieszkalnych,
w tym 7.262 lokali mieszkalnych.
Struktura opat
za uytkowanie mieszka

Przeprowadzona przy pomocy wskaników ekonomicznych analiza dziaalnoci Spódzielni wskazuje na utrzymanie w 2016 ro ku do brej sta bil nej
gospodarki finansowej. Wszystkie wskaniki pynnoci finansowej, które ksztatuj si na poziomie optymalnych, gwaran tu j cych sta bil no fi nan so w
i biec wypacalnoc Spódzielni, wiadcz o waciwym zarzdzaniu majtkiem Spódzielni. Wysoki udza funduszu wasnego w strukturze pasywów
wiadczy o niezalenoci Spódzielni i wysokim stopniu samodzielnoci finansowej. Uwzgldniajc wskaniki analizy
ekonomiczno-finansowej oraz wyniki
badania sprawozdania finasowego Zarzd nie widzi zgroe dla dalszego
funkcjonowania Spódzielni.
Czerwiec 2017 r.

Struktura opat za uytkowanie mieszka w latach 2012 – 2016

nacisk pooono równie na tak zwan
ma infrastruktur. Wykonanie cigów
pieszych, zagospodarowanie terenów zielonych przy wejciach do budynków znaczco zmieniy wygld osiedli.
Wikszo mieszkaców zauwayo równie zmiany wewntrz budynków. Remonty klatek schodowych obejmujce midzy
innymi: wymian instalacji owietleniowej, uporzdkowanie instalacji teletechnicznej, czciow wymian balustrad
zmieniaj nasze budynki tworzc jedn
cao.
WRALIWO
NA CELE
SPOECZNE

Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w 2016 roku osignity zosta wynik w wysokoci 286 967,82 z, który odpo wied nio zwik szy przy cho dy ro ku
nastpnego.
Na koszty zwizane z eksploatacj i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych skadaj si koszty zalene od Spódzielni – eksplo ata cja i utrzy ma nie za so bów
mieszkaniowych i fundusz remontowy
oraz kosz ty nie za le ne od Spó dziel ni – opaty za media (centralne ogrzewanie, podgrzewanie wody, zimna woda i odprowadzanie cieków, energia elektryczna),
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz podatki i opaty na rzecz urzdów
miasta (podatek od niertuchomocu i gruntu, opata za wieczyste uzytkowanie gruntu). Koszty niezalene od Spódzielni stanowi rednio 57,8% opat za uytkowanie
mieszkania, a ich wysoko zalena jest
od mieszkaców.
W 2016 roku koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowyh poniesione przez Spózielni ogóem wynosiy 44 173 139, 76 z i ulegy zwikszeniu
o 4,3% w stosunku do roku 2015.
Spódzielnia posiada 48 dwigów osobowych. Wprowadzona w padzierniku 2015 roku zmiana sposobu naliczania
opat z tytuu dwigów (proporcjonalnie
do udziau w nieruchomoci wspólnej)
spowodowaa, e koszty utrzymania dwigów zostay pokryte przez wszystkich mieskaców (nieruchomoci posiadajce dwigi) bez potrzeby regulacji opat w tym
zakresie
Przedstawione sprawozdanie jest potwierdzeniem, e sytuacja finansowa Spódzielni jest stabilna, a realizacja zada
okrelonych w planach gospodarczo- finansowych i innych uchwaach organów
samorzdowych, pomimo ograniczonej
wielkoci rodków, przebiegaa zgodnie
z ich zaoeniami. Moliwe to byo, dziki temu, e kada decyzja podejmowana
bya na podstawie analizy pod wzgldem
finansowym i rzeczowym szczegóowo
Czerwiec 2017 r.

przygotowanych dokumentów. Dlatego
te z ca odpowiedzialnoci mona
stwierdzi, e w roku 2016 Spódzielnia
osigna bardzo dobry wynik finansowy.
W ramach eksploatacji utrzymania zaso bów miesz ka nio wych zre ali zo wa no
w peni cele nakrelone na rok 2016, wyni ka j ce z Uchwa Ra dy Nad zor czej
Nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 r. oraz
Nr 87/2016 z 25.11.2016 r., w ramach
funduszu remontowego zrealizowano zadania wynikajce z Uchway Rady Nadzorczej Nr5 4/2015 z 31.12.2015 r.
Wane jest, e na realizacj powyszych
zada przeznaczone zostay rodki finansowe zarówno z dziaalnoci gospodarczej jak i pozyskane z zewntrz, co ma
due znaczenie w zakresie termomodemizacji budynków mieszkalnych bez koniecznoci ponoszenia tych kosztów przez
mieszkaców.
Wizerunek Spódzielni w przecigu ostatnich kilku lat znaczco si poprawi. Wykonano wiele robót nie tylko tych poprawiajcych estetyk budynków, ale duy

Oprócz dziaalnoci zwizanej z administrowaniem i obsug techniczn naszych zasobów w szerokim zakresie propagujemy zajcia edukacyjne artystyczne,
sportowe, okolicznociowe i relaksacyjne. Taka dziaalno prowadzona jest w pieciu placówkach: Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rydultowach, ZHP Hufcu Ziemi
Wodzisawskiej w Radlinie, Uczniowskim
Klubie Sportowym „MASTER” w Rydutowach, Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
w Wodzisawiu lskim i Klubie Sportowym „OCTAGON” w Wodzisawiu lskim. Placówki te prowadz zajcia zarówno dla dzieci, modziey, jak i osób
dorosych. Ich dziaalno polega na organizowaniu i prowadzeniu zaj w zakresie taca, piewu, gry na instrumentach, zaj plastycznych, teatralnych, a take
zaj sportowo-rekreacyjnych polegajcych na nauce sztuk walki, które odbywaj si pod okiem zawodowych instruktorów. Placówki te oferuj take zajcia dla
grup starszych wiekowo. Podopieczni jednego z klubów w ubiegym roku zdobyli
blisko 50 medali biorc udzia w wielu
turniejach w Polsce midzy innymi w zawodach Ogólnopolskiej Ligii Jiu Jitsu
dzieci i modziey. Tak szeroka oferta rónorodnych zaj stwarza wszystkim miesz-

Stawki opat za dwigi w 2016 roku ksztaoway si nastpujco:
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Prezes Zarzdu Jan Grabowiecki przedstawi sprawozdania Zarzdu Spódzielni

kacom naszych osiedli, moliwo aktywnego spdzania wolnego czasu.
W roku 2016 wskanik zalegoci w opatach za uytkowanie mieszka w stosunku do roku 2015 zmala o 0,37 punktu
procentowego. Malejcy wskanik wiadczy o skutecznoci prowadzonej przez
Spó dziel ni win dy ka cji, po mi mo e
w ostatnich latach wzrosa ilo osób zaduonych, posiadajcych prawo odrbnej wasnoci lub spódzielcze wasnocio we pra wo do lo ka lu. Bie  ce
monitorowanie i prowadzone procedury
egzekwowania zaduenia, w tym szybkie
reagowanie i podejmowanie dziaa windykacyjnych przyczynia si do zmniejszenia zobowiza wobec Spódzielni.
Jednym z najbardziej istotnych zada
jakie realizuje Zarzd to gospodarka remontowa zasobów Spódzielni. W ro-

ku 2016 na fundusz remontowy mieszkacy wnieli ogóem 9.162.040,57 z,
a wydatki rodków na ten cel stanowiy
kwot 9.993.934,40 z. Kwota ta zawiera
rodki finansowe jakie Spódzielnia wygospodarowaa z dziaalnoci gospodarczej oraz pozyskaa na cele termomodemizacji – gównie poyczki udzielone
na korzystnych warunkach z moliwoci
umorzenia do 40%, po terminowej i regularnej spacie poowy tej poyczki.
W ostatnich latach – gównie na termomodemizacj budynków mieszkalnych – pozyskano rodki tzw. „zewntrzne”, które
liczc narastajco na dzie 31.12.2016r.
Stanowiy ogóem kwot 21.999.904,85 z,
z czego 4.299.303,09 z stanowiy umorzenia, dotacje i premie termomodernizacyjne. Reasumujc naley stwierdzi, e
zakres prac remontowych przekracza zna-

czco rodki wnoszone przez mieszkaców na ten cel. Dlatego te wane jest,
aby nasze rodki wpacane na fundusz remontowy, jak i te pozyskane z zewntrz,
nie byy marnowane przez dewastacje (zarówno klatek schodowych jak i elewacji
zewntrznej).
Na zakoczenie Prezes Grabowiecki
zwróci si z apelem nietolerowanie zachowa ssiadów, którzy marnotrawi
wspóln prac oraz pienidze spódzielców. – Zadbajmy o to, aby osoby dewastujce nasze miejsce zamieszkania poniosy zasuon kar i nie wycigay nam
z portfeli dodatkowych rodków na napraw tego, co kto bezmylnie zniszczy.
Osoby takie winny bezwzgldnie ponie
odpowiedzialno, a to moliwe jest tylko
przy naszej szerokiej wspópracy, wskazujc sprawców niszczcych nasze wspólne
mienie i eliminujc ich z naszego rodowiska. Wieczne usuwanie skutków tych
dziaa pochania rodki, które mona
przeznaczy na inne – nowe cele. Prosimy
wic o rozsdn wspóprac mieszkaców
z organami samorzdowymi, majc na celu osignicie w przyszoci jeszcze lepszych wyników przy realizacji zada remontowych.
***
Walne Zgromadzenie zatwierdzio
sprawozdanie z dziaalnoci Radu Nadzorczej w 2016 r., sprawozdanie roczne
Zarzdu Spódzielni za 2016 r. i sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Walne Zgromadzenie udzielio absolutorium za 2016 rok Prezesowi Zarzdu Janowi Grabowieckiemu, zastpcy
prezesa Wadysawowi Maryjce, zastpczyni prezesa Iwonie Koeczko.

Walne Zgromadzenie udzielio absolutorium za 2016 rok Prezesowi Zarzdu Janowi Grabowieckiemu, zastpczyni prezesa Iwonie Koeczko i zastpcy
prezesa Wadysawowi Maryjce
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PROPOZYCJA MIESZKACÓW NA NOW NAZW OSIEDLA XXX-LECIA PRL

to OSIEDLE JAGIELLONÓW
W

zwizku z ustaw o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urzdze uytecznoci
publicznej i koniecznoci dokonania zmany
- ogosilimy konkurs „Moja nazwa osiedla
w Wodzisawiu lskim” na now nazw.
Zainteresowanie byo due, zaproponowano nastpujce nazwy: Osiedle Nasz Dom,
Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jagiellonów, Parkowe, Róane, Wawrzyca lub
witego Wawrzyca, Pokolenie, Widokowe, Betonówki, Stalowe, Jeyków, Przyjazny Zaktek, onierzy, Patriotów, Zielonego Przyldka, Kolorowe, Nadziei, Trzy
Kolory, witej Barbary, witego Krzysztofa, Na Pagórku, Zielony Zaktek, Wzgórze Wielkie, Zaciszne, Promienne, Soneczne i Serdeczne.
Komisja konkursowa stwierdzia, e wród
wniesionych propozycji na now nazw
osiedla najwiksz ilo gosów otrzymaa
nazwa OSIELE JAGIELLONÓW. Zyskaa ona znaczc przewag nad drug propozycj „Na Wzgórzu”, która zdobya tylko 6 gosów. Wobec powyszego komisja
jednoznacznie stwierdzia, i mieszkacy

Tomasz Hasior otrzymuje nagrod w naszym konkursie na now nazw osiedla

wskazuj now nazw osiedla jako Osiedle Jagiellonów i z poród osób biorcych
udzia w konkursie wyoniono Laureata
którym zosta Tomasz Hasior z osiedla XXXlecia PRL. Na podstawie opinii mieszkaców, którzy wskazali now nazw osiedla

Jeli masz pytanie do Spódzielni
Wychodzc na przeciw oczekiwaniom naszych mieszkaców uruchomilimy zakadk PYTANIA DO SPÓDZIELNI zadaj pytanie, dziki której mona zada
pytanie dotyczce mieszkania w naszych zasobach.
Na stronie http://sm-row.pl/472,pytania-do-spoldzielni.html jest specjalny formularz, który naley wypeni. Trzeba zaznacz spraw, która nas interesuje i wpisa
tre swojego zapytania. Nastpnie zaznaczy odpowiednie zgody i wysa zapytanie.
Nasz zespó pracowników odpowie na pytanie drog elektroniczn, co zdecydowanie skróci czas korespondencji. W ten prosty sposób mona drog elektroniczn uzyska odpowied na nurtujce pytania dotyczce m.in. opat za uytkowanie mieszkania, czonkowsko – mieszkaniowych, lokali uytkowych, spraw technicznych.

Czerwiec 2017 r.
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Zarzd Spódzielni wystpi do Pana Prezydenta i Rady Miejskiej w Wodzisawiu
lskim o uwzgldnienie propozycji mieszka ców przy po dej mo wa niu uchwa y
o zmianie nazwy osiedla i nadanie nowej
zgodnie z wol mieszkaców.

Uwaga
nacigaczka!
Do cho dz do nas sy gna y
od mieszkaców z rónych osiedli – Ludwika Waryskiego, Kardynaa Stefana Wyszyskiego, Tysiclecia w sprawie kobiety chodzcej
po mieszkaniach, powoujcej si
na nasz Spódzielni i nacigajcej lokatorów na wpat na wybrany przez mieszkaca remont np.
wymiany okien, wymiany sprztu
AGD, Junkersów itp. Kobieta twierdzi, e mieszkacy maj zwroty
z funduszu remontowego po 500 z
i przy dodatkowej wpacie te okoo 500 z mog sobie „co” wyremontowa, wymieni.
Uwaga to nie jest prawda, a ta
pani jest oszustk. Bdmy czujni
i nie dajmy si nabiera!
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Ssiad z osiedla SM „ROW”

JAN MACKIEWICZ

Z PSZCZOAMI ZA PAN BRAT OD POKOLE

PASIEKA – dobra rzecz
Jan Mackiewicz w swoim królestwie

J

an Mackiewicz mieszkajcy na jednym z naszych osiedli od lat zajmuje
si w Wodzisawiu pokan pasiek.
W jego rodzinie pszczelarstwo to tradycja
przeniesiona na lk z Kresów Wschodnich. Korzyci z posiadania uli jest bez liku, ale by naleycie zajmowa si pszczoami, samemu trzeba by pracowitym jak
pszczoa.
Dla Jana Mackiewicza fascynujcy i skomplikowany wiat pszczó nie ma tajemnic.
Nic dziwnego, troska o utrzymanie pszczelich rodzin wymaga nie tylko nakadów,
czasu i wysiku, ale te ogromnej wiedzy.
– Obecnie jestem w posiadaniu 14 pszczelich rodzin – wyjania pszczelarz z Wodzisawia. – Jedna rodzina – to jeden ul, w którym zamieszkuje ok. 90 tysicy osobników.
Pszczoy w rodzinie pana Mackiewicza
zajmoway istotne miejsce od pokole. Ule
posiada ju dziadek pszczelarza. Rodzina
mieszkaa wtedy na Kresach Wschodnich,
w miejscowoci Wielki Kranik, obecnie
na terenie Biaorusi. Wojenne koleje losu
spowodoway, i Mackiewiczów wysiedlono na Zachód, a po wojnie osiedlili si we
wsi Borysówka we wschodniej Polsce. Tam
na nowo zaoyli pasiek. Barci doglda
ojciec pana Jana. Nie bya to hodowla zarobkowa, lecz rodzaj poytecznego hobby,
którego efektem byy korzyci w postaci
miodu i wosku pszczelego. Gdy w 1962
roku Jan Mackiewicz przyjecha na lsk
w poszukiwaniu pracy, kontynuowa rodzinn tradycj. Pracowa jako górnik w kopalni Pszów, a potem 1 Maja w Wodzisawiu, jed nak czas wol ny po wi ca
ukochanym pszczoom. Pocztkowo mia
10

dwa ule, jednak pasieka dziki staraniom
pszczelarza rozwijaa si dynamicznie. Przechodzc na emerytur pszczelarz mia ju 48
pszczelich rodzin.
– Jako emeryt miaem wiej wolnego
czasu, który mogem powica pasiece – dodaje pan Mackiewicz. – Teraz mam
jednak mniej pszczó, bo nie dabym rady
podoa obowizkom zwizanym z prawie
pidziesicioma ulami. Bo nie jest to tak,
jak wydaje si osobom postronnym – e
wystarczy postawi ul i ju si samo to
wszystko krci.
O obowizkach pszczelarza pan Jan mógby napisa ksik, a o jego znajomoci
tematu wiadczy zdanie egzaminu na mistrza pszczelarskiego. Jednym z podstawowych zada pszczelarza jest wiosenny przegld pszczó pod ktem zdrowia. Próbki
pszczó przesya si do powiatowej stacji
weterynarii w Wodzisawiu, skd trafiaj
na szczegóowe badania w Katowicach.
Kolejnym wiosennym obowizkiem jest
zabezpieczenie pszczó przed godem. Dokarmia si je specjaln karm, któr mona kupi lub zrobi samemu w postaci zawiesiny wody z cukrem w proporcjach
jeden litr wody wymieszany z kilogramem
cukru. Naley tak robi, gdy wczesn wiosn nie kwitn jeszcze kwiaty, z których
pszczoy zbieraj swój naturalny pokarm.
Skomplikowany jest te sam proces produkcji miodu. Pszczoy produkuj go jako
poywienie dla siebie i dla larw. Jedna rodzina zjada w cigu roku ok. 90 kg miodu
i ok 35 kg pyku. Do ula pszczoy przynosz nektar i pyek, zbierany na kwiatach.
Pszczoy zbierajce nektar powtarzaj t
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czynno nieustannie, przynoszc w wolach w swoim ciele adunek, a po pozostawianiu go w ulu wyruszaj w teren po nastpn porcj. Pracownice, ubijajce materia
w ulu bior do swoich woli przyniesiony
nektar i przetwarzaj go, odparowujc wod. Miód produkowany przez swoje gruczoy pszczoy magazynuj w plastrze,
zabezpieczajc go woskiem by nie sfermentowa. Gdy plaster pokryty jest woskiem, dla pszczelarza jest to sygna i gotowy, w peni naturalny produkt mona
wybra z ula. Plastry te wkadane s do miodarek – specjalnych wirówek, które wykorzystujc si odrodkow odwirowuj
mód. Taki produkt zanim trafi do soików
musi odsta jeszcze trzy dni, aby z gstego miodu uszy pcherzyki powietrza. Mona te usun drobne zanieczyszczenia, jak
odrobiny pszczelego wosku, które same
wypywaj na wierzch, gdy s lejsze ni
miód.
Od rolin kwitncych w okolicach pasieki zaley rodzaj oraz jako miodu, jaki
powstanie z przyniesionego do ula pyku.
Roliny te musz rosn w promieniu nie
wikszym ni siedem kilometrów od ula,
bo taki jest maksymalny dystans, jaki pokona moe pszczoa, jednak im mniejszodlego musi ona przelecie, tym lepiej,
bo podczas dugiego lotu nie jest zmuszona posila si czci tego, co zebraa. Dlatego pszczelarze staraj si tak stawia pasieki, by pszczoy miay jak najbliej
do miododajnych rolin. Niektórzy przewo sezonowo swoje ule w specjalnych
samochodach w poblie skupisk odpowiedniej rolinnoci. Pan Mackiewicz uwaa,
Czerwiec 2017 r.

Woskowe plastry wkrótce trafi do ula

e rajem dla pszczó s np. tereny dawnych poligonów wojskowych. Piaszczyste
nieuytki, na ogromnych poaciach zaronite s wrzosem, a kwiat tej roliny daje
specyficzny pyek podany przy produkcji miodu. Bardzo dobrze na prac pszczó
wpywaj tereny lene, gdzie wystpuje
spad. Jest to uboczny produkt wytwarzany przez mszyce, które wysysaj soki z modych lici. Poniewa owady te nie trawi
cukru, wydalaj go w postaci spadzi. Pszczoy zbieraj tsodk wydzielin, z której
w ulach powstaje najdroszy gatunek miodu – miód spadziowy. Niestety w okolicach Wodzisawia nie ma jode, na których
wystpuje najwicej spadzi; jest jednak
spad pochodzca z drzew liciastych. Pozytywny wpyw na wydajno pszczó ma
te wystpowanie takich rolin jak akacja
i rzepak a take lipa i gryka. Z ich pyków
powstaj osobne gatunki miodów, jednak
najpopularniejszy jest miód wielokwiatowy, otrzymywany w wyniku przetworzenia pyków rónych rolin.

W takiej formie pozyskiwany jest naturalny wosk pszczeli

Od gatunku wystpujcych rolin zaley
te wydajno pszczelich rodzin, czyli ilo
miodu jak pszczoy mog wyprodukowa. W polskich warunkach ilo ta waha
si midzy 10 a 15 kilogramów – tyle miodu w cigu roku pszczelarz moe pozyska z jednego ula.
Oprócz miodu, produkty z pasieki to
wosk pszczeli, mleczko oraz jad pszczeli,
wykorzystywany w aptekach przy produkcji niektórych leków. Proces powstawania
pszczelego wosku take nie jest prosty.
– Pszczoa zjada miód, trawi go, i wydziela tuszcz. Lepi w ten sposób plastry
z charakterystycznymi komórkami, w których skada pokarm i w których rozwijaj
si larwy pszczó – wyjania pan Mackiewicz. – Pszczelarz potem te stare ramki
przetapia, odciga tuszcz, walcuje, a otrzymany produkt sprzedaje. Wosk kupuj np.
producenci samochodowych kosmetyków
do konserwacji karoserii. Robi si te z niego np. wysokogatunkowe wiece, lub produkt dla pszczelarzy – gotowe plastry do uli,

Ten plaster wkrótce pokryje si odywczym miodem

Czerwiec 2017 r.

których komórki pszczoy zaczn ponownie wypenia miodem.
Troska o pszczoy to nie tylko podawanie sodkiej karmy w okresie wiosennym.
To take zwalczanie chorób i niebezpiecznych dla pszczó pasoytów, które potrafi
unicestwi pszczel rodzin. W tym celu
okadza si ule, a ramki pod plastry miodu
odkaa siark.
Od niedawna wedle litery prawa pszczoy
klasyfikowane s jako zwierzta hodowlane.
– Trudno wyliczy wszystkie powinnoci
i obowiki, jakie nakada na pszczelarza
posiadanie pasieki – podsumowuje pan
Jan. – Jednak jeli kto podoa tym wymogom i utrzyma pszczoy, to znaczy e poradzi sobie bez trudu z kadym innym zwierziem, bez rónicy czy to ko czy winia.
adna hodowla nie jest tak wymagaja jak
utrzymanie pszczó, jednak satysfakcja
z pszczelarskich sukcesów jest tego warta.
Bez pszczó nie byoby ycia, cieszmy
si, e Pan Jan z tak trosk dba o nasze
mae ywicelki.
TB

Kady ul zamieszkuje ok. 90 tysiy pszczó
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NOWE NARZDZIE USPRAWNI PRAC POLICJI

P

owszechna dostpno internetu umoliwia coraz skuteczniejsz trosk o bezpieczestwo. Jednym z nowoczesnych
interaktywnych narzdzi, majcych pomóc
w tym zadaniu policji, jest Krajowa Mapa
Zagroe Bezpieczestwa. W Wodzisawiu oraz caym województwie lskim aplikacja ta dostpna jest od wrzenia ubiegego ro ku, a stró e pra wa za ch ca j
do zapoznania si z tym systemem.
Krajowa mapa to nowe narzdzie policyjne, które pomaga policjantom w codziennej subie, natomiast mieszkacom
daje moliwo szybkiego przekazywania
informacji o zdarzeniach. Dziki temu kady z nas moe mie wpyw na popraw
bezpieczestwa w naszym regionie. Celem powstania nowego narzdzia jest przede
wszystkim poprawa bezpieczestwa na drodze wspópracy policji z mieszkacami,
którzy s naocznymi wiadkami rónego
typu niepodanych zachowa i zdarze.
Wodzisawianie, bdcy wiadkami negatywnych zachowa i sytuacji, maj dziki
mapie moliwo reagowania na zaobserwowane zagroenia i informowania policji
za porednictwem aplikacji. Policja liczy
tutaj na wiedz, jak maj lokalni mieszkacy, którzy znaj swoje najblisze otoczenie, i wiedz m.in. gdzie i o jakiej porze dochodzi np. do zakóce porzdku,
a gdzie przydao by si ograniczenie prdkoci na szosie.
Aplikacja Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa od momentu jej uruchomienia cieszy si bardzo du popularnoci.
Mieszkacy aktywnie informuj Policj
o pojawiajcych si zagroeniach. Dziki
takiej wspópracy stróe porzdku mog
skutecznie zadziaa nawet w sytuacji, gdy
danego zagroenia bezporednio nie wida lub wystpuje co pewien czas, poniewa system gromadzi w swojej pamici
sygnay dotyczce danego miejsca – ulicy,
skweru czy parku. Policjanci podkrelaj
przejrzysty sposób dziaania mapy i zachcaj do korzystania z tego narzdzia.
Sposób dziaania mapy zagroe jest prosty i atwo mona z niej skorzysta. Wystarczy wej na odnonik umieszczony na stronie
inter neto wej
wodzisaw skiej
policji – a obecnie praktycznie ju na stronie kadego urzdu gminy i miasta oraz
oczywicie na naszej stronie: www.sm-row.pl. Po klikniciu pojawia si mapa,
wtedy naley j sobie przybliy, aby precyzyjnie w danym miejscu, na danej ulicy
doda zagroenie. Wtedy klikamy w znak
„plus” aby doda nowe zagroenie i wybieramy interesujce nas zagroenie z katalogu dostpnych na mapie zdarze.
– W naszym województwie Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa ruszya we
wrzeniu ubiegego roku, i od tego czasu
w samym powiecie wodzisawskim mieli12

Ruszya
KRAJOWA MAPA
ZAGROE

Patrol funkcjonariuszy policji na jednym z wodzisawskich osiedli
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my 930 zgosze naniesionych na map
przez mieszkaców – informuje komisarz
Marta Pydych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisawiu lskim. – Policjanci po otrzymaniu zgoszenia
o danym zagroeniu maj pi dni na jego
weryfikacj, czyli na potwierdzenie bd nie
potwierdzenie tej informacji. Polega to na tym,
e policjanci musz pojecha w miejsce oznaczone na mapie i sprawdzi zgoszenie.
Z tych 930 zgosze na naszym terenie potwierdzio si 357 zagroe.
Dziki zgaszaniu za porednictwem mapy rozmaitych zagroe, mieszkacy mog by pewni, e patrol policji pojawi si
wanie tam gdzie tego oczekuj, czyli skd
pochodzi dane zgoszenie. Naley jednak
pamita, e mapa nie suy do zgaszania
pilnych interwencji. W takiej sytuacji trzeba standardowo wybra numer 997 lub 112.
Policja podkrela, e Krajowa Mapa Zagroe Bezpieczestwa to nowe narzdzie,
wic jest wci testowane, ale i na bieco
poprawiane.
– Naley podkreli, e mapa cay czas
jest modyfikowana i ulepszana. Na pewno
z czasem bdzie wicej kategorii, bo mieszkacy ju zgaszaj takie potrzeby – dodaje komisarz Marta Pydych.
W ramach aplikacji dostpnych w tej
chwili jest 25 kategorii zagroe. To nie
tylko przestpstwa ale take wykroczenia
to np. akty wandalizmu. Mieszkacy mog
zgasza take zauwaone dzikie wysypiska mieci czy nielegalne wycinki drzew.
Mona te dziaa na rzecz poprawy bezpieczestwa zgaszajc za pomoc mapy
miejsca niebezpieczne przy akwenach, gdzie
powstaj dzikie kpieliska, a temat ten
wraz z nadchodzca ciep aura zyskuje

na aktualnoci. Wodzisawianie mog te
dziki mapie poinformowa o brakach w infrastrukturze drogowej – np. zym stanie
oznakowania lub nieprawidowym parkowaniu utrudniajcym ruch na osiedlach.
Do realizacji zgoszonego zagroenia wybierani s policjanci adekwatni do kategorii. Jeli zgoszenie dotyczy np. nadmiernej
prdkoci wysya si w celu potwierdzenia
tej informacji patrol ruchu drogowego.
Do osób spoywajcych piwo pod sklepem
kieruje si policjantów z wydziau prewencji itd. Wród najczstszych negatywnych
zachowa, z którymi maj do czynienia wodzisawscy policjanci s przypadki spoywania alkoholu w miejscu publicznym, przestpstwa narkotykowe, zakócanie spokoju
czy w ostatnim czasie nadal bardzo modne
wypalanie traw.

Wodzisawska policja dziki swojej wiedzy na temat specyfiki terenu spodziewa
si te, i do duo sygnaów od mieszkaców miasta zwizanych bdzie ze zym
oznakowaniem dróg oraz przekraczaniem
prdkoci przez kierowców na drogach
na terenie powiatu.
W przypadku pyta oraz wtpliwoci
zwizanych z obsug Krajowej Mapy Zagroe Bezpieczestwa, a take uwag
do funkcjonalnoci mapy, policja apeluje
o kontakt za porednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl.
TB
Zdjcia: Komenda Powiatowa Policji
w Wodzisawiu lskim

Wród zdarze z jakimi stykaj si policjanci z Wodzisawia spor cz stanowi wykroczenia drogowe
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nr licencji 1314
– licencjonowanego porednika
w obrocie nieruchomociami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane Mieszkaniowe Biuro Porednictwa
przy Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300 Wodzisaw lski, ul. Kardynaa St. Wyszyskiego 43
tel. 32 428 27 44, kom. 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl
U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz  sprzedasz  zamienisz  wynajmniesz

Czynne:
poniedziaek
wtorek, czwartek
roda
pitek
14

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00

POD WSPÓLNYM DACHEM

Czerwiec 2017 r.

ADRESY
TELEFONY
WANE INFORMACJE
ZARZD SPÓDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisaw lski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziaki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziaki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
pitki 7:30-13:00
dzia czonkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dzia wkadów: 32 428 27 53;
dzia nalicze czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dzia techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa:
32 428 27 44;
dzia lokali uytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. album filatelisty. 6. las syberyjski. 9. jednostka znana elektrykowi. 10. tysic tysicy. 11. zorganizowane
dziaanie. 12. biay na niebie. 15. rezerwa. 18. posiada go m. in. kade stowarzyszenie. 21. trzs si tchórzliwemu. 22. wozi na pitra. 23. rodzaj
lakieru. 24. twardy metal. 25. wielka
awantura. 28. buja w obokach. 32. miejski zieleniec. 34. pacony przez lokatorów. 35. uk z kolb. 36. tradycyjna woska potrawa. 37. kocielna mównica. 40.
polecenie patnicze. 43. rolinny ornament. 46. oblicze. 47. wyrubowany wynik. 48. wokó niej woda. 49. pokrywa
na zawiasach. 50. kocówka biegu.
Pionowo: 2. imi trenerki fitnes z popoudniowego serialu telewizyjnego. 3.
odkadana pugiem. 4. pora dnia. 5. wgiel lub koks. 6. szlak komunikacyjny. 7.
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luksusowa ód. 8. przystojny aktor. 13.
ma fundamenty i dach. 14. dzielnica
mieszkaniowa. 15. fach. 16. przed zamciem. 17. rozgos. 19. element psiej tresury. 20. polska kawaleria. 26. umys. 27.
rachunek bankowy. 29. egzotyczny huragan. 30. czubek buta. 31. zy pdzel. 32.
ptak w sadzie. 33. w nim kwiaty. 37. cenna staro. 38. obok furtki. 39. miano, okrelenie. 41. sznur kowboja. 42. miejsce zamieszkania. 44. al, uraza. 45. lepy
przypadek.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 19 dadz rozwizanie
krzyówki.
Haso z poprzedniej krzyówki: „Wielkanoc to czas nadziei”.
Nagrody ksikowe za rozwizanie krzyówki otrzymuj: HALINA WÓJCIK,
TE RE SA OLSZY NA, DA NU TA
SMAGACKA.

 ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziaku
do pitku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DBRÓWKI:
44-286 Wodzisaw lski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00;
RYDUTOWY: 44-280 Rydutowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziaku do pitku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
pitki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziaki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
 AWARIE po godzinach pracy sub Spódzielni
prosimy zgasza telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisaw lski
– kom. 601 857 402
• Administracja Rydutowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dwigowiec – kom. 785 848 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu lskim.
Adres redakcji w siedzibie Spódzielni: 44-300 Wodzisaw lski, ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43. Materiay do redakcji prosimy kierowa pod powyszym adresem lub skada je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiaów redakcja nie zwraca. Ogoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dzia organizacji, spraw socjalnych Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarzdu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za tre ogosze redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadaj.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

KRZYÓWKA Z HASEM

DROGI jak nowe
Trzeba byo powici sporo czasu na uzgodnienia i negocjacje, trzeba byo przey troch uciliwoci, które
towarzysz kademu remontowi, ale efekt jest imponujcy. Dziki Prezydentowi Wodzisawia i jego subom
na osiedlu Piastów pooono nowe nawierzchnie asfaltowe. W duej czci wymieniono równie krawniki
i przeprowadzono remont chodników. Obecnie wykonane s ekrany dwikochonne wzdu dwupasmowej drogi przebiegajcej koo naszych osiedli XXX-lecia i Dbrówki.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Przemysawa 2-4

Przemysawa 5-7 tu ju wida efekty

Prace na Przemysawa 16-18

Remont krawników i chodników Przemysawa 2-8

Budowa ekranów na wysokoci osiedla XXX-lecia

