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Ja ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa -
mi ta te wy da rze nia z przed pó wie ku,
cho kil ka z nich sta o si pó niej za -

czy nem cze go znacz nie wik sze go. Ar cy -
bi skup Ka rol Woj ty a zo sta mia no wa ny
wte dy kar dy na em, a pod ko niec ro ku od -
by a si w war szaw skim Te atrze Na ro do -
wym pre mie ra „Dzia dów” A. Mic kie wi cza
w re y se rii Ka zi mie rza Dejm ka. W na stp -
nym rok to przed sta wie nie sta nie za rze -
wiem „wy pad ków mar co wych”. W wy -
pad ku gi nie Zbi gniew Cy bul ski,
w War sza wie kon cer tu je ze spó „The Rol -
ling Sto nes”. Pol sk od wie dza rów nie pre -
zy den ta Fran cji, gen. Ch. de Gaul le’a. Z ta -
my mon ta o wej e ra nia scho dzi pierw szy
eg zem plarz Pol skie go Fia ta 125 p. W in -

dy wi du al nym wy mia rze jed nak te do nie -
sie nia mo go przy mi jed no wy da rze nie,
któ re za wa y o na lo sach kil ku set
osób – otrzy ma nie wa sne go miesz ka nia
w na szej spó dziel ni. To ono za pew ne okre -
li o ich pó niej sze lo sy, by o za pew ne te
jed nym z prze o mo wych w ich y ciu. Dzi
w za so bach na szej Spó dziel ni miesz ka po -
nad 80 „50 lat ków” 

Pó wie ku to szmat cza su, na któ ry ska -
da j dni, mie si ce, la ta, na sze ra do ci
i smut ki, na sze suk ce sy i po ra ki. Lu dzie,
któ rzy zwi za li swo je y cie z na sz spó -
dziel ni, za su gu j na wy ró nie nie i sza -
cu nek. Ho no ro wa nie na szych czon ków
z 50 let nim sta em sta o si ju tra dy cj.
W tym ro ku mi a uro czy sto od by a si

pod czas cz cio wych Wal nych Zgro ma -
dze Czon ków Spó dziel ni Miesz ka nio -
wej „ROW”. „50-lat ko wie” – otrzy ma li
upo min ki i pa mit ko we sta tu et ki. Nie wszy -
scy mo gli przyj na t mi  uro czy sto.
Wy mie my wic ich na zwi ska:

 Osie dle XXX-le cia 
An to ni Gro cha la, Win cen ty Kil jan, Zyg -

fryd Pie trzak, Hen ryk Osuch, Ma rian Le -
nart, Au gu styn Gór ka, Ka zi mierz Du dziak,
Fran ci szek Du da, Ry szard Par ty ka, Bo le -
saw P ka la, Piotr No wak, Jó zef War dach,
Je rzy Ka ry czak

 Osie dle Cen trum
Zyg munt i Ger tru da Pa pa a, An to ni u -

bik, Anie la Rze mie, Zyg munt J drze jew -
ski, Ja nusz Ra dom ski, Cze saw Ka nia, Jan
Ma ty jas, An to ni Wa lu ra, Jó zef Ba na,
Edward Szczy gie, Fran ci szek Szy dow -
ski, Sta ni saw Kol busz, Ma rian Go  bic -
ki, An to ni Wi to szek, Ka zi mierz For tu na,
Jó zef Ne ska, Fran ci szek Ka za a, Jan Si -
wek, Cze saw Du dzi ski, Sta ni saw Ty -
czy ski, Je rzy Jó wik, Sta ni saw Ku row -
ski, Jó zef Mo cza a, Ro man Ja nec ki, Jan
Ra bi niak, Ma rian Sell, Sta ni saw Au gu -
sty nek, Sta ni saw De re zi ski, Sta ni saw
Kry szew ski, Sta ni saw Dzie wit ka, Jan Ja -
bon ka, Edward Ku jaw ka, El bie ta Mar -
kow ska, Ste fa nia Czo ga a -Ko ek, Ka rol
Ja no wiak, Fer dy nand Cie plak, Lu dwik Mi -
krut, Edward Du da a, Zyg munt Ant ko -
wiak, Aloj zy Du gaj czyk, He le na Gó ral,
Sta ni saw Flu der, Te re sa Kru pa, Fran ci -
szek Mo ska a, Ste fan Ple szew ski, Bo gu -
saw Pi ta, Ka zi mierz Kemp ny, Le on Tu -
rek, Mie czy saw Tom czak, Ja dwi ga Mro zek,
Jan Lesz czy ski, Ste fan li wa, Mie czy -
saw Dzie dzic, Cze saw Pi wo war czyk, Bo -
gu saw Ra taj ski, Ire na Fuchs, Ire na Ostrow -
ska -Hart man, Ta de usz Cho ciej, Ot ton
Mi cha ek, Jan c ki, Ma rian Chro bot, Ka -
zi mierz So ko ow ski, Jó zef Mia zek, Fran -
ci szek Mro ek, Hen ryk Woj cie chow ski.

 Ra dlin
Jó zef Ko zio, Je rzy Ko sok, Ma go rza ta

Pier cha a, Adam Mu sia

 Pszów
Horst Kan dzio ra, Ró a wi ty

 Ry du to wy
Je rzy Pa chec ki

WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA
NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU 

Pó wie ku z na mi



Czerwiec 2017 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 3

Wieci z „pierwszej rki” PREZES ZARZDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI

Zbli a si czas urlo pów i wik szo z nas jest
ju my la mi przy wa ka cjach, wy jaz dach, od -
wie dzi nach dal szych i bli szych zna jo mych.

Przy po mi nam jak co ro ku, by przed wy jaz dem
zo sta wi swo je miesz ka nie za bez pie czo ne, naj le -
piej pod czuj nym okiem s sia da. Pro sz rów nie
za ufa ad mi ni stra cji i po zo sta wi kon takt te le fo -
nicz ny, któ ry nie jed no krot nie mo e nas ustrzec
przed za gro e niem czy to w po sta ci awa rii wa -
snej czy od nas nie za le nej

Czas wa ka cji ko ja rzy si nam nie odmien nie
z wy po czyn kiem i prze rw w pra cy, jed nak czas
ka ni ku y to dla nas w spó dziel ni in ten syw ny czas
wy ko ny wa nia ro bót eks plo ata cyj nych i re mon to -
wych pod no sz cych stan dard za miesz ki wa nia w bu -
dyn kach i w ota cza j cej in fra struk tu rze to wa rzy -
sz cej.

Za cznij my od te go co ju si uda o zro bi i to
z po mo c wadz miej skich.

War to by o po wi ci spo ro cza su na uzgod -
nie nia i ne go cja cje, gdy wy ni kiem te go nie jest
czst ko wy re mont dróg, a po o e nie no wych dy -
wa ni ków as fal to wych. W du ej cz ci z wy mia -
n kra w ni ków i re mon tem chod ni ków. Wy ko -

na ne s no we dy wa ni ki na osie dlu Pia stów przy bu -
dyn ku 1- 3; 2-4, 5-7. Rów nie po o o no no w
na wierzch nie as fal to w na dro dze do jaz do wej
do bu dyn ku 16-18; wy ko na no tak e re mont dro -
gi wzdu bu dyn ków 9-11 i 13-15. Po nie wa by -
em pra wie co dzien nie przy re ali za cji tych ro bót
to wiem, e by y one uci li we dla miesz ka ców,
ale nie trwa o to du go i war to by o te uci li wo -
ci znie i tro ch po cze ka. A efekt jest bar dzo
do bry. Po zo sta nie nam jesz cze ozna cze nie miejsc
po sto jo wych, któ re b d re ali zo wa ne w nie du -
gim cza sie.

Obec nie trwa j te pra ce przy sta wia niu ekra -
nów dwi ko chon nych wzdu dro gi prze bie ga -
j cej przy osie dlach XXX -le cia PRL i D brów ki.
Po ich wy ko na niu na pew no zmniej szy si ha as
prze je da j cych po jaz dów i po pra wi si kom -
fort za miesz ki wa nia na tych osie dlach, zwasz -
cza w bu dyn kach sto j cych nie da le ko dro gi. Re -
la cj z tych prac i fo to re por ta
za miesz cza my na str. 16 na szej
ga ze ty, a ja ja ko Prezes SM
„ROW”, Rad ny i Prze wod ni -
cz cy Ra dy Mia sta dzi ku j Pa -
nu Pre zy den to wi Wo dzi sa wia
i je go su bom za pod j cie od -
wa nych de cy zji co do za kre su
i wiel ko ci re ali za cji za da.

Mu sz tu do da, e obec nie
re ali zo wa na jest do ku men ta cja
tech nicz na, na nie któ re od cin ki
dróg na osie dlu XXX -le cia PRL
i b d czy ni sta ra nia, aby po za -
ko cze niu opra co wa nia do ku -
men ta cji przy st pio no do jej re -
ali za cji, co te po pra wi stan
tech nicz ny ci gów pie szo -jezd -
nych na tym osie dlu, a w nie -
któ rych miej scach jest to szcze -
gól nie po trzeb ne.

Re mon ty, o któ rych wspo mi nam s to za da -
nia gmi ny wy ko ny wa ne przy na szym spó dziel -
ni udzia le, co nie ozna cza, e nie re ali zu je my
wa snych za da. Ca y czas trwa j pra ce ter mo -
mo der ni za cyj ne w bu dyn kach przy uli cy Prze -
my sa wa 3 i 9, któ rych pla no wa ne za ko cze nie
jest dla bu dyn ku nr 9 w lipcu br., na to miast dla
bu dyn ku nr 3 w wrzeniu br., a po ich za ko -
cze niu na st pi fa za roz li cze nia si z po zy ska -
nych rod ków ze wntrz nych. Oczy wi cie na tym
eta pie nie re ali zo wa na b dzie cz par te ro wa
tych bu dyn ków, gdy ob j ta ona jest od rb nych
pla nem re ali za cji.

Za ko czo ne zo sta y tak e re mon ty bal ko nów
na osie dlu XXX -le cia PRL 13-16. Du ym za da -
niem in we sty cyj nym b dzie za kres ro bót na bu -
dyn ku os. XXX -le cia PRL 101-104, od mien ny
tech no lo gicz nie od do tych cza so wych re ali za cji
ta kich za da gdy obej mie wy ko na nie od glo nie -
nia cian po przez my cie i ich za bez pie cze nia,
a tak e po o e nie do dat ko wej war stwy sty ro pia -
nu, a od stro ny bal ko no wej wy mia na ba lu strad
i wy mia na pod o a bal ko no wych. Pra ce te chwi -
lo wo wpy n na dys kom fort za miesz ki wa nia dla -
te go ju te raz pro sz o cier pli wo i wy ro zu mia -
o. Z ko lei w bu dyn kach na tym osie dlu 123-125

od by wa si ma lo wa nie kla tek scho do wych i wy -
mia na in sta la cji elek trycz nej. To tyl ko nie któ re
z prac za sy gna li zo wa nych i re ali zo wa nych z pla -
nu re mon to we go..

Za na mi ju cz cio we Wal ne Zgro ma dze nia,
na któ rych pod su mo wa no dzia al no ro ku 2016
i przy j to pla ny go spo dar czo -fi nan so we
na rok 2017. Wród wie lu spraw po ru sza nych
na tych ze bra niach oprócz aspek tów go spo dar -
czo -fi nan so wych uczest ni cy Wal ne go Zgro ma -
dze nia po ru sza li za gad nie nia nie tyl ko ich bez po -
red nio do ty cz ce, ale rów nie bu dyn ku czy
osie dla. Z wy po wie dzi wy ni ka o, e jest jesz cze
wie le do zro bie nia aby po pra wi wa run ki za -
miesz ki wa nia i to b dzie my w naj bli szych la -
tach re ali zo wa.

Za ch cam wszyst kich miesz ka ców na szych
osie dli do bli szej wspó pra cy i dzie le nia si z na -
mi uwa ga mi co do po pra wy funk cjo no wa nia osie -

dla czy oto cze nia bu dyn ku nie cze ka jc na ze bra -
nia. Wy cho dzc na prze ciw po stu la tom
miesz ka ców zmie nia j cych si wy mo gów i ocze -
ki wa uru cho mi li my na na szej stro nie in ter ne -
to wej mo li wo za da wa nia py ta do Spó dziel -
ni. Py ta nia mo na za da wa m.in. w spra wie: opat
za uyt ko wa nie miesz ka nia, czon kow skich, miesz -
ka nio wych, lo ka li uyt ko wych, czy te bez po -
red nio tech nicz nych.

Nasz ze spó pra cow ni ków od po wie na Pa -
stwa py ta nia dro g elek tro nicz n, co zde cy do wa -
nie skró ci czas ko re spon den cji. O szcze gó ach
pisz my na str. 9.

Na za ko cze niu chcia em po in for mo wa, e
w ra mach wspó pra cy Fun da cji Eco Te xtil ze
Spó dziel ni Miesz ka nio w ROW ko lej ne dziec -
ko otrzy ma o ro we rek przy sto so wa ny do re ha bi -
li ta cji na rz dów ru chu. Ak cj ta pro wa dzi my ju
od kil ku lat o czym wie lo krot nie pi sa li my i cie -
sz si, e w ta ki spo sób te mo e my po móc oso -
bom po trze bu j cym. Tym ra zem ro we rek otrzy -
ma Do mi nik Or szu lik.
y cz za tem mi ych uda nych wa ka cji, nie za -

po mi naj my jed no cze nie o wa snym bez pie cze -
stwie i wa ci wym za bez pie cze niu miesz ka
w cza sie wy jaz dów wa ka cyj nych.

Nowe drogi

Oka za le i es te tycz nie pre zen tu je si bu dy nek przy ul. Prze my sa wa 3

Do mi nik Or szu lik ze swo j ma m, pre ze sem Gra bo -
wiec kim i swo im ro wer kiem
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W ko cy kwiet nia br. do ko na li my
w na szej Spó dziel ni oce ny te go
co zro bi li my przez mi nio ne 12

mie si cy. Na kre li li my rów nie kie run ki
roz wo ju dzia al no ci go spo dar czej oraz
spo ecz nej i kul tu ral nej, któ re na sza Spó -
dziel nia b dzie re ali zo wa w naj bli szym
cza sie. Su y y te mu cz cio we Wal ne
Zgro ma dze nia Czon ków Spó dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”. Wal ne Zgro ma -
dze nia, po dob nie do lat po przed nich, od -
by y si w cza sie 5 spo tka.

24 kwiet nia dla czon ków osie dli D -
brów ki, Pia stów i XXX-le cia w I Li ceum
Ogó no kszta c cym im 14 Pu ku Po wsta -
ców l. w Wo dzi sa wiu l. W tym sa mym
miej scu 25 kwiet nia dla czon ków osie dla
Cen trum. 26 kwiet nia dla czon ków za -
miesz ka ych na te re nie gmi ny Ra dlin
w Miej skim Orod ku Kul tu ry w Ra dli -
nie. 27 kwiet nia dla czon ków za miesz ka -
ych na te re nie gmi ny Ry du to wy w Ry -
du tow skim Cen trum Kul tu ry „FE NIKS”.
28 kwiet nia dla czon ków za miesz ka ych
na te re nie gmi ny Pszów w Ze spo le Szkó
Po nad gim na zjal nych w Pszo wie.

Spra woz da nie fi nan so we, ra port i opi -
nia bie ge go re wi den ta oraz wszyst kie pro -
jek ty Uchwa, któ re by y przed mio tem ob -
rad Wal ne go Zgro ma dze nia wraz
z po zo sta y mi ma te ria a mi zo sta y wcze -
niej wy o o ne do wgl du, w sie dzi bie
Za rz du Spó dziel ni.

Pod czas Zgro ma dze nia od by y si po za
sta tu to wy mi punk ta mi Wal ne go Zgro ma -
dze nia mi a uro czy sto uho no ro wa nia
przez Pre ze sa Za rz du SM „ROW” Ja na
Gra bo wiec kie go i Prze wod ni cz ce go Ra -
dy Nad zor czej SM „ROW” Ry szar da Ple -
szew skie go sta u spe cjal ny mi wy ró nie -
nia mi czon ków na szej spó dziel czej ro dzi ny
ma j cych 50 lat (na zwi ska na szych czon -
ków ma j cych pó wiecz ny sta pu bli ku -
je my na str 2).

PRA WI DO WE
FUNK CJO NO WA NIE

SPÓ DZIEL NI

Pod su mo wu jc ak tu al n dzia al no i po -
li ty k Spó dziel ni Prze wod ni cz ce go Ra -
dy Nad zor czej SM „ROW” Ry szard Ple -

szew ski przed sta wia jc spra woz da nie Ra -
dy Nad zor czej z dzia al no ci w 2016 ro ku
stwier dzi, m.in. e pod sta wo wym za da -
niem w za rz dza niu za so ba mi miesz ka -
nio wy mi by a i jest dba o o za bez pie -
cze nie ma jt ku oraz ce lo we i oszczd ne
dys po no wa nie rod ka mi fi nan so wy mi
na za sa dach ra chun ku eko no micz ne go
przy za cho wa niu ko rzy ci czon ków Spó -
dziel ni.

Prio ry te to wy mi za gad nie nia mi, któ rym
Ra da po wi ci a naj wi cej uwa gi by y sy -
tu acja eko no micz na, a w szcze gól no ci
bie  ce mo ni to ro wa nie dzia al no ci Spó -
dziel ni w za kre sie pra wi do wo ci re ali za -
cji uchwa lo ne go pla nu go spo dar czo - fi -
nan so we go, win dy ka cji na le no ci,
pla no wa nia i re ali za cji ro bót re mon to wych
oraz prze strze ga nia dys cy pli ny i za cho -
wa nia pyn no ci fi nan so wej Spó dziel ni.

Ra da Nad zor cza by a na bie  co in for -
mo wa na o ak tu al nej sy tu acji fi nan so wej,
a raz na kwar ta do ko ny wa a ana li zy sy tu -
acji eko no micz no -fi nan so wej na pod sta -
wie przed sta wia nych przez Za rzd in for -
ma cji. Po nad to ana li zo wa no in for ma cje

24-28 KWIET NIA 2017 R. WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZON KÓW SPÓ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ „ROW”

Har mo nij ny i zrów no wa o ny roz wój 
Prze wod ni cz cy Ra dy Nad zor czej SM „ROW” Ry szard Ple szew ski przed sta wi spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia al no ci w 2016 ro ku
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o sta nie za du e nia miesz ka ców oraz
o efek tach po dej mo wa nych czyn no ci win -
dy ka cyj nych na le no ci z tyt. opat za uyt -
ko wa nie za rów no lo ka li miesz kal nych jak
i uyt ko wych oraz ana li zo wa no na bie  -
co wy nik osi ga ny na dzia al no ci go spo -
dar czej Spó dziel ni.

Mia r oce ny dzia a nia Spó dziel ni przez
jej czon ków, jest przede wszyst kim wy -
so ko opat czyn szo wych, stan tech nicz -
ny i sa ni tar ny za so bów oraz rze tel no re -
ago wa nia na zga sza ne in ter wen cje.
Prze san ki te przy wie ca j Za rz do wi w co -
dzien nym kie ro wa niu Spó dziel ni i Ra -
dzie Nad zor czej w pe nie niu nad zo ru i kon -
tro li. Do wo dem na spe nie nie po wy szych
za le no ci jest sy tu acja fi nan so wa Spó -
dziel ni, któ ra w pe nym uj ciu zo sta a
przed sta wio na w spra woz da niu fi nan so -
wym za rok 2016. Pro to kó z ba da nia
spra woz da fi nan so wych i ksig ra chun -
ko wych przez Bie ge go Re wi den ta zo sta -
y przy j te przez Ra d Nad zor cz bez za -
strze e. We dug opi nii Bie ge go
Re wi den ta stan fi nan so wy Spó dziel ni
jest do bry i nie ma za gro e nia w kon ty -
nu owa niu jej dzia al no ci.

Sy tu acja fi nan so wa Spó dziel ni jest
sta bil na i nie wy st pu j ad ne za gro e -
nia w po szcze gól nych seg men tach jej
dzia al no ci. Wska ni ki pyn no ci za -
bez pie cza j w pe ni rod ki fi nan so we
na bie  c dzia al no i na re ali za cje
pla no wa nych dzia a, któ re zmie rza j
do lep sze go za spo ko je nia po trzeb czon -
ków Spó dziel ni i utrzy my wa nia sub -
stan cji miesz ka nio wej we wa ci wym
sta nie tech nicz nym.

Spó dziel nia od lat sta le i sys te ma tycz -
nie re ali zu je wie lo let ni pro gram po pra wy
tech nicz ne go i es te tycz ne go sta nu za rz -
dza nych bu dyn ków i ota cza j cych jej te -
re nów, co po zy tyw nie wpy wa na wi ze ru -
nek na szych osie dli. W ra mach re mon tów
du y na cisk ka dzie si na bez pie cze -
stwo za rów no w za kre sie sta nu tech nicz -
ne go bu dyn ków tj. wind, owie tle nia, cz -
ci wspól nych w opar ciu o owie tle nie
z czuj ni ka mi ru chu oraz re mon ty da chów,
jak rów nie na wy ko na nie ro bót bru kar -
skich i tzw. ma ej ar chi tek tu ry oraz na sa -
dze ro lin nych. Naj wik sze in we sty cje
Spó dziel ni mi ja j ce go ro ku to jed nak
przede wszyst kim przed si wzi cia ter mo -
mo der ni za cyj ne, któ re oprócz przy no sze -
nia ko rzy ci ma te rial nych w po sta ci po -
zy ski wa nych pre mii, zna cz co pod no sz
kom fort za miesz ki wa nia. Dzi ki tym przed -
si wzi ciom Spó dziel nia wzi a udzia
w pro gra mie pod na zw „Bia e Cer ty fi ka -
ty”, w ra mach któ re go ubie ga si o po zy -
ska nie wia dectw efek tyw no ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków. 

Gów nym za da niem osób za rz dza -
j cych Spó dziel ni jest utrzy ma nie jej
w do brej kon dy cji fi nan so wej, co prze -
ka da si w du ym stop niu na kszta to -
wa nie cen i kosz tów nie za le nych od Spó -
dziel ni. Po twier dza j to ne go cja cje
pro wa dzo ne przez Za rzd, któ ry d y
do za cho wa nia wa ci wych re la cji part -
ner skich po mi dzy Spó dziel ni, a fir ma -
mi do star cza j cy mi me dia. Za cho wa nia te
do pro wa dzi y do mi ni ma li za cji kosz tów
z tyt. roz li cze wo dy, ener gii ciepl nej
i elek trycz nej. W dal szym ci gu pro wa -

dzo na jest wy mia na wo do mie rzy ze zdal -
nym ra dio wym sys te mem od czy tów zu -
y cia zim nej wo dy na za so bach Spó dziel -
ni, co nie wy ma ga obec no ci lo ka to ra
w miesz ka niu, a przy tym od czy ty do ko -
ny wa ne s z du  do kad no ci. W znacz -
nym stop niu wpy wa to na suk ce syw ne
zmniej sza nie si nie do bo ru po mi 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 gów nych.

Ra da Nad zor cza ma jc wia do mo wy -
so kich kosz tów utrzy ma nia miesz ka nia,
jak rów nie trud no ci fi nan so we nie któ -
rych czon ków Spó dziel ni po wo du j ce
za du e nia w opa ca niu na le nych opat
mo ni to ro wa a sys tem win dy ka cji na le -
no ci wo bec Spó dziel ni. W wy ni ku prze -
pro wa dzo nej ana li zy za le go ci z tyt. opat
za uyt ko wa nie lo ka li miesz kal nych, jak
i uyt ko wych Ra da Nad zor cza stwier dza,
e ska la za le go ci z te go ty tu u nie za gra -
a dzia al no ci Spó dziel ni, nie mniej jed -
nak jest jed nym z wa run ków utrzy ma nia
pyn no ci fi nan so wej. Sy tu acja ma te rial -
na nie któ rych du ni ków ogra ni cza mo -
li wo ci dzia a nia Spó dziel ni, jed nak oso -
by te za pra sza ne s na in dy wi du al ne
roz mo wy, co w nie któ rych przy pad kach
po zwa la na uo e nie du go ter mi no wych
pla nów spa ty i po dzia du gu na ra ty.

ZA RZ DZA M DRZE,
WIA RY GOD NIE

I NO WO CZE NIE

Wa nym aspek tem w dzia al no ci Spó -
dziel ni jest bu do wa nie i na wi zy wa nie
du go trwa ych re la cji z miesz ka ca mi,

Ze bra ni go so wa li przez pod nie sie nie r ki
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gdy jest to pod sta wa funk cjo no wa nia
Spó dziel ni, co wy ma ga cza su, za an ga o -
wa nia czon ków or ga nów sa mo rz do wych
i po sza no wa nia ro do wi ska lo kal ne go.
Dzi ki wy t o nej pra cy i prze my la -
nym, a za ra zem od wa nym de cy zjom,
od zna cza jc si kon se kwen cj w d e -
niu do ce lu Za rzd Spó dziel ni udo wod -
ni, e Spó dziel ni mo na za rz dza
m drze, wia ry god nie i no wo cze nie.
Stra te gia za rz dza nia Spó dziel ni bu -
dzi sze ro kie uzna nie. Cel da le ko si ny
to stwo rze nie osie dli kom for to wych, no -
wo cze snych tech nicz nie, z du  ilo ci
zie le ni oraz miejsc do od po czyn ku, re lak -
su, za ba wy dla dzie ci i wi cze dla do ro -
sych. Za so by z ro ku na rok wy gl da j
ad niej, pod no si si kom fort za miesz ki -
wa nia, utrzy mu j si kosz ty cie pa, któ re
s jed nym z naj bar dziej zna cz cych skad -
ni ków opat, do ka sy spó dziel ni wpy wa -
j pre mie za ter mo mo der ni za cj. Czon -
ko wie do strze ga j zmia ny i do ce nia j

dba o wadz Spó dziel ni o ich in te res.
Sprzy ja j te mu rze tel na ko mu ni ka cja, co
po pra wia wia do mo nie zbd nych zmian.
Za rzd po sta wi na ko mu ni ka tyw no
i prze pyw in for ma cji, a co z ko lei skut -
ku je wzro stem wia do mo ci miesz ka ców
o ich pra wach, obo wiz kach, za sa dach
ryn ku, a tak e ro li, ja k pe ni oso by za -
rz dza j ce Spó dziel ni.

Na har mo nij ny i zrów no wa o ny roz wój
Spó dziel ni nie zwy kle ko rzyst ny wpyw
ma te do bra wspó pra ca czon ków wszyst -
kich or ga nów sa mo rz do wych Spó dziel -
ni. Pod sta w jest przede wszyst kim wa -
ci wie ro zu mia ne wza jem ne za ufa nie opar te
na sta tu to wym po dzia le ról, z któ rych
wszyst kie za in te re so wa ne stro ny z na le -
y t dys cy pli n si wy wi zu j. Ra da Nad -
zor cza jest wspar ciem dla dzia a Za rz -
du, a Za rzd oka zu je uczci wo i sza cu nek
wo bec Ra dy, któ ra w rów nym stop niu od -
po wia da za Spó dziel ni. Pra cu j cy skad
Ra dy, jej ostat niej ka den cji, to lu dzie któ -
rzy prze o y li za sa dy swo je go y cia
na funk cjo no wa nie w Ra dzie i m dr stra -
te gi.

Przed sta wia jc spra woz da nie Za rzd Ry -
szard Ple szew ski zo y po dzi ko wa nie
wszyst kim, któ rzy przy czy ni li si do re -
ali za cji omó wio nych i przed sta wio nych
za da, zwasz cza za dzia a czom or ga nów
sa mo rz do wych Spó dziel ni, któ rzy na bie -
 co spra wo wa li funk cje nad zor czo -kon -
tro l ne nad pra c Za rz du Spó dziel ni, pra -
cow ni kom Spó dziel ni oraz wszyst kim
Czon kom, któ rzy kon struk tyw nie wspó -
pra co wa li z or ga na mi sa mo rz do wy mi
oraz pra cow ni ka mi Spó dziel ni przy wy -
ko na niu po wie rzo nych im za da.

Ra da Nad zor cza uwzgld nia jc ca o -
ksztat dzia al no ci Spó dziel ni w ro ku 2016
oraz bio rc pod uwa g trzy let ni okres ka -
den cji, a przede wszyst kim stan tech nicz -
ny nie ru cho mo ci miesz kal nych oraz osi -
gni te wy ni ki go spo dar czo -fi nan so we
po twier dza j ce pra wi do woc funk cjo no -
wa nia Spó dziel ni i do br sta bil n sy tu -
acj fi nan so w wnio sko wa a do Wal ne go

Zgro ma dze nia czon ków o: za twier dze nie
spra woz da nia Za rz du z dzia al no ci Spó -
dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi -
sa wiu l. Za rok 2016, za twier dze nie
spra woz da nia fi nan so we go Spó dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu
l. Za rok 2016, udzie le nie ab so lu to rium
czon kom Za rz du Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l.
Za rok 2016 Pre ze so wi Za rz du – Ja no wi
Gra bo wiec kie mu, Za stp cy Pre ze sa Za -
rz du – Wa dy sa wo wi Ma ryj ka, Za stp -
cy Pre ze sa Za rz du – Iwo nie Ko ecz ko.

Po pod j cie uchwa y do ty cz cej za twier -
dze nia spra woz da nia z dzia al no ci Ra dy
Nad zor czej w mi nio nym ro ku Pre zes Za -
rz du Jan Gra bo wiec ki przed sta wi spra -
woz da nia Za rz du Spó dziel ni z dzia al -
no ci w 2016 r.

STA BIL NA
SY TU ACJA FI NAN SO WA

SPÓ DZIEL NI

Na dzie 31.12.2016 r. Spó dziel nia li -
czy a 5 084 czon ków i w sto sun ku do ro -
ku 2015 ich licz ba ule ga zmniej sze niu
o 200 osób. W skad za so bów Spó dziel ni
wcho dzi 156 bu dyn ków miesz kal nych,
w tym 7.262 lo ka li miesz kal nych.

Prze pro wa dzo na przy po mo cy wska -
ni ków eko no micz nych ana li za dzia al -
no ci Spó dziel ni wska zu je na utrzy ma -
nie w 2016 ro ku do brej sta bil nej
go spo dar ki fi nan so wej. Wszyst kie wska -
ni ki pyn no ci fi nan so wej, któ re kszta -
tu j si na po zio mie opty mal nych, gwa -
ran tu j cych sta bil no fi nan so w
i bie  c wy pa cal noc Spó dziel ni, wiad -
cz o wa ci wym za rz dza niu ma jt -
kiem Spó dziel ni. Wy so ki udza fun du -
szu wa sne go w struk tu rze pa sy wów
wiad czy o nie za le no ci Spó dziel ni i wy -
so kim stop niu sa mo dziel no ci fi nan so -
wej. Uwzgld nia jc wska ni ki ana li zy
eko no micz no -fi nan so wej oraz wy ni ki
ba da nia spra woz da nia fi na so we go Za -
rzd nie wi dzi zgro e dla dal sze go
funk cjo no wa nia Spó dziel ni.

Na dzie 31.12.2016 rok bi lans Spó dziel ni za mkn si po stro nie ak ty wów
i pa sy wów kwo ta 94 412 648, 62 z.

Struk tu ra sta nu miesz ka  wg praw do lokali w 2016 roku

Struk tu ra bilansu
na dzie 31.12.2016 rok

Struk tu ra opat
za uytkowanie mieszka
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Na go spo dar ce za so ba mi miesz ka nio -
wy mi w 2016 ro ku osi gni ty zo sta wy -
nik w wy so ko ci 286 967,82 z, któ ry od -
po wied nio zwik szy przy cho dy ro ku
na stp ne go.

Na kosz ty zwi za ne z eks plo ata cj i utrzy -
ma niem za so bów miesz ka nio wych ska -
da j si kosz ty za le ne od Spó dziel ni – eks -
plo ata cja i utrzy ma nie za so bów
miesz ka nio wych i fun dusz re mon to wy
oraz kosz ty nie za le ne od Spó dziel -
ni – opa ty za me dia (cen tral ne ogrze wa -
nie, pod grze wa nie wo dy, zim na wo da i od -
pro wa dza nie cie ków, ener gia elek trycz na),
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi
oraz po dat ki i opa ty na rzecz urz dów
mia sta (po da tek od nie rtu cho mo  cu i grun -
tu, opa ta za wie czy ste uzyt ko wa nie grun -
tu). Kosz ty nie za le ne od Spó dziel ni sta -
no wi red nio 57,8% opat za uyt ko wa nie
miesz ka nia, a ich wy so ko za le na jest
od miesz ka ców.

W 2016 ro ku kosz ty eks plo ata cji i utrzy -
ma nia za so bów miesz ka nio wyh po nie sio -
ne przez Spó ziel ni ogó em wy no si -
y 44 173 139, 76 z i ule gy zwik sze niu
o 4,3% w sto sun ku do ro ku 2015.

Spó dziel nia po sia da 48 dwi gów oso -
bo wych. Wpro wa dzo na w pa dzier ni -
ku 2015 ro ku zmia na spo so bu na li cza nia
opat z ty tu u dwi gów (pro por cjo nal nie
do udzia u w nie ru cho mo ci wspól nej)
spo wo do wa a, e kosz ty utrzy ma nia dwi -
gów zo sta y po kry te przez wszyst kich mie -
ska ców (nie ru cho mo ci po sia da j ce dwi -
gi) bez po trze by re gu la cji opat w tym
za kre sie

Przed sta wio ne spra woz da nie jest po -
twier dze niem, e sy tu acja fi nan so wa Spó -
dziel ni jest sta bil na, a re ali za cja za da
okre lo nych w pla nach go spo dar czo - fi -
nan so wych i in nych uchwa ach or ga nów
sa mo rz do wych, po mi mo ogra ni czo nej
wiel ko ci rod ków, prze bie ga a zgod nie
z ich za o e nia mi. Mo li we to by o, dzi -
ki te mu, e ka da de cy zja po dej mo wa na
by a na pod sta wie ana li zy pod wzgl dem
fi nan so wym i rze czo wym szcze gó o wo

przy go to wa nych do ku men tów. Dla te go
te z ca  od po wie dzial no ci mo na
stwier dzi, e w ro ku 2016 Spó dziel nia
osi gn a bar dzo do bry wy nik fi nan so -
wy.

W ra mach eks plo ata cji utrzy ma nia za -
so bów miesz ka nio wych zre ali zo wa no
w pe ni ce le na kre lo ne na rok 2016, wy -
ni 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 ra mach
fun du szu re mon to we go zre ali zo wa no za -
da nia wy ni ka j ce z Uchwa y Ra dy Nad -
zor czej Nr5 4/2015 z 31.12.2015 r.

Wa ne jest, e na re ali za cj po wy szych
za da prze zna czo ne zo sta y rod ki fi nan -
so we za rów no z dzia al no ci go spo dar -
czej jak i po zy ska ne z ze wntrz, co ma
du e zna cze nie w za kre sie ter mo mo de mi -
za cji bu dyn ków miesz kal nych bez ko -
niecz no ci po no sze nia tych kosz tów przez
miesz ka ców.

Wi ze ru nek Spó dziel ni w prze ci gu ostat -
nich kil ku lat zna cz co si po pra wi. Wy -
ko na no wie le ro bót nie tyl ko tych po pra -
wia j cych es te ty k bu dyn ków, ale du y

na cisk po o o no rów nie na tak zwa n
ma  in fra struk tu r. Wy ko na nie ci gów
pie szych, za go spo da ro wa nie te re nów zie -
lo nych przy wej ciach do bu dyn ków zna -
cz co zmie ni y wy gld osie dli.

Wik szo miesz ka ców za uwa y o rów -
nie zmia ny we wntrz bu dyn ków. Re mon -
ty kla tek scho do wych obej mu j ce mi dzy
in ny mi: wy mia n in sta la cji owie tle nio -
wej, upo rzd ko wa nie in sta la cji te le tech -
nicz nej, cz cio w wy mia n ba lu strad
zmie nia j na sze bu dyn ki two rzc jed n
ca o.

WRA LI WO
NA CE LE

SPO ECZ NE

Oprócz dzia al no ci zwi za nej z ad mi -
ni stro wa niem i ob su g tech nicz n na -
szych za so bów w sze ro kim za kre sie pro -
pa gu je my za j cia edu ka cyj ne ar ty stycz ne,
spor to we, oko licz no cio we i re lak sa cyj -
ne. Ta ka dzia al no pro wa dzo na jest w pie -
ciu pla ców kach: Ogni sku Pra cy Po zasz -
kol nej w Ry dul to wach, ZHP Huf cu Zie mi
Wo dzi saw skiej w Ra dli nie, Uczniow skim
Klu bie Spor to wym „MA STER” w Ry du -
to wach, Ogni sku Pra cy Po zasz kol nej nr 1
w Wo dzi sa wiu l skim i Klu bie Spor to -
wym „OCTA GON” w Wo dzi sa wiu l -
skim. Pla ców ki te pro wa dz za j cia za -
rów no dla dzie ci, mo dzie y, jak i osób
do ro sych. Ich dzia al no po le ga na or -
ga ni zo wa niu i pro wa dze niu za j w za -
kre sie ta ca, pie wu, gry na in stru men -
tach, za j pla stycz nych, te atral nych, a tak e
za j spor to wo -re kre acyj nych po le ga j -
cych na na uce sztuk wal ki, któ re od by wa -
j si pod okiem za wo do wych in struk to -
rów. Pla ców ki te ofe ru j tak e za j cia dla
grup star szych wie ko wo. Pod opiecz ni jed -
ne go z klu bów w ubie gym ro ku zdo by li
bli sko 50 me da li bio rc udzia w wie lu
tur nie jach w Pol sce mi dzy in ny mi w za -
wo dach Ogól no pol skiej Li gii Jiu Jit su
dzie ci i mo dzie y. Tak sze ro ka ofer ta ró -
no rod nych za j stwa rza wszyst kim miesz -

Struk tu ra opat za uytkowanie mieszka w latach 2012 – 2016

Stawki opat za dwigi w 2016 roku ksztaoway si nastpujco:
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ka com na szych osie dli, mo li wo ak -
tyw ne go sp dza nia wol ne go cza su.

W ro ku 2016 wska nik za le go ci w opa -
tach za uyt ko wa nie miesz ka w sto sun -
ku do ro ku 2015 zma la o 0,37 punk tu
pro cen to we go. Ma le j cy wska nik wiad -
czy o sku tecz no ci pro wa dzo nej przez
Spó dziel ni win dy ka cji, po mi mo e
w ostat nich la tach wzro sa ilo osób za -
du o nych, po sia da j cych pra wo od rb -
nej wa sno ci lub spó dziel cze wa sno -
cio we pra wo do lo ka lu. Bie  ce
mo ni to ro wa nie i pro wa dzo ne pro ce du ry
eg ze kwo wa nia za du e nia, w tym szyb kie
re ago wa nie i po dej mo wa nie dzia a win -
dy ka cyj nych przy czy nia si do zmniej -
sze nia zo bo wi za wo bec Spó dziel ni.

Jed nym z naj bar dziej istot nych za da
ja kie re ali zu je Za rzd to go spo dar ka re -
mon to wa za so bów Spó dziel ni. W ro -

ku 2016 na fun dusz re mon to wy miesz -
ka cy wnie li ogó em 9.162.040,57 z,
a wy dat ki rod ków na ten cel sta no wi y
kwo t 9.993.934,40 z. Kwo ta ta za wie ra
rod ki fi nan so we ja kie Spó dziel nia wy -
go spo da ro wa a z dzia al no ci go spo dar -
czej oraz po zy ska a na ce le ter mo mo de -
mi za cji – gów nie po ycz ki udzie lo ne
na ko rzyst nych wa run kach z mo li wo ci
umo rze nia do 40%, po ter mi no wej i re gu -
lar nej spa cie po o wy tej po ycz ki.

W ostat nich la tach – gów nie na ter mo -
mo de mi za cj bu dyn ków miesz kal nych – po -
zy ska no rod ki tzw. „ze wntrz ne”, któ re
li czc na ra sta j co na dzie 31.12.2016r.
Sta no wi y ogó em kwo t 21.999.904,85 z,
z cze go 4.299.303,09 z sta no wi y umo -
rze nia, do ta cje i pre mie ter mo mo der ni za -
cyj ne. Re asu mu jc na le y stwier dzi, e
za kres prac re mon to wych prze kra cza zna -

cz co rod ki wno szo ne przez miesz ka -
ców na ten cel. Dla te go te wa ne jest,
aby na sze rod ki wpa ca ne na fun dusz re -
mon to wy, jak i te po zy ska ne z ze wntrz,
nie by y mar no wa ne przez de wa sta cje (za -
rów no kla tek scho do wych jak i ele wa cji
ze wntrz nej).

Na za ko cze nie Pre zes Gra bo wiec ki
zwró ci si z ape lem nie to le ro wa nie za -
cho wa s sia dów, któ rzy mar no tra wi
wspól n pra c oraz pie ni dze spó dziel -
ców. – Za dbaj my o to, aby oso by de wa -
stu j ce na sze miej sce za miesz ka nia po -
nio sy za su o n ka r i nie wy ci ga y nam
z port fe li do dat ko wych rod ków na na -
pra w te go, co kto bez myl nie znisz czy.
Oso by ta kie win ny bez wzgld nie po nie
od po wie dzial no, a to mo li we jest tyl ko
przy na szej sze ro kiej wspó pra cy, wska zu -
jc spraw ców nisz cz cych na sze wspól ne
mie nie i eli mi nu jc ich z na sze go ro do -
wi ska. Wiecz ne usu wa nie skut ków tych
dzia a po cha nia rod ki, któ re mo na
prze zna czy na in ne – no we ce le. Pro si my
wic o roz sd n wspó pra c miesz ka ców
z or ga na mi sa mo rz do wy mi, ma j c na ce -
lu osi gni cie w przy szo ci jesz cze lep -
szych wy ni ków przy re ali za cji za da re -
mon to wych.

* * *

Wal ne Zgro ma dze nie za twier dzi o
spra woz da nie z dzia al no ci Ra du Nad -
zor czej w 2016 r., spra woz da nie rocz ne
Za rz du Spó dziel ni za 2016 r. i spra -
woz da nie fi nan so we za 2016 rok.

Wal ne Zgro ma dze nie udzie li o ab so -
lu to rium za 2016 rok Pre ze so wi Za rz -
du Ja no wi Gra bo wiec kie mu, za stp cy
pre ze sa Wa dy sa wo wi Ma ryj ce, za stp -
czy ni pre ze sa Iwo nie Ko ecz ko.

Wal ne Zgro ma dze nie udzie li o ab so lu to rium za 2016 rok Pre ze so wi Za rz du Ja no wi Gra bo wiec kie mu, za stp czy ni pre ze sa Iwo nie Ko ecz ko i za stp cy
pre ze sa Wa dy sa wo wi Ma ryj ce

Pre zes Za rz du Jan Gra bo wiec ki przed sta wi spra woz da nia Za rz du Spó dziel ni
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W zwiz ku z usta w o za ka zie pro pa -
go wa nia ko mu ni zmu lub in ne go
ustro ju to ta li tar ne go przez nazwy

budowli, obiektów i urzdze uytecznoci
publicznej i koniecznoci dokonania zmany
- ogo si li my kon kurs „Mo ja na zwa osie dla
w Wo dzi sa wiu l skim” na no w na zw.
Za in te re so wa nie by o du e, za pro po no wa -
no na st pu j ce na zwy: Osie dle Nasz Dom,
So bie skie go, Ka zi mie rza Wiel kie go, Ja giel -
lo nów, Par ko we, Ró a ne, Waw rzy ca lub
wi te go Waw rzy ca, Po ko le nie, Wi do ko -
we, Be to nów ki, Sta lo we, Je y ków, Przy ja -
zny Za k tek, o nie rzy, Pa trio tów, Zie lo ne -
go Przy ld ka, Ko lo ro we, Na dziei, Trzy
Ko lo ry, wi tej Bar ba ry, wi te go Krzysz -
to fa, Na Pa gór ku, Zie lo ny Za k tek, Wzgó -
rze Wiel kie, Za cisz ne, Pro mien ne, So necz -
ne i Ser decz ne. 

Ko mi sja kon kur so wa stwier dzi a, e wród
wnie sio nych pro po zy cji na no w na zw
osie dla naj wik sz ilo go sów otrzy ma a
na zwa OSIE LE JA GIEL LO NÓW. Zy ska -
a ona zna cz c prze wa g nad dru g pro -
po zy cj „Na Wzgó rzu”, któ ra zdo by a tyl -
ko 6 go sów. Wo bec po wy sze go ko mi sja
jed no znacz nie stwier dzi a, i miesz ka cy

wska zu j no w na zw osie dla ja ko Osie -
dle Ja giel lo nów i z po ród osób bio r cych
udzia w kon kur sie wy o nio no Lau re ata
któ rym zo sta To masz Ha sior z osie dla XXX -
le cia PRL. Na pod sta wie opi nii miesz ka -
ców, któ rzy wska za li no w na zw osie dla

Za rzd Spó dziel ni wy st pi do Pa na Pre -
zy den ta i Ra dy Miej skiej w Wo dzi sa wiu
l skim o uwzgld nie nie pro po zy cji miesz -
ka ców przy po dej mo wa niu uchwa y
o zmia nie na zwy osie dla i nada nie no wej
zgod nie z wo l miesz ka ców. 

Je li masz py ta nie do Spó dziel ni
Wy cho dzc na prze ciw ocze ki wa niom na szych miesz ka ców uru cho mi li my za -

kad k PY TA NIA DO SPÓ DZIEL NI za daj py ta nie, dzi ki któ rej mo na zada
pytanie do ty cz ce miesz ka nia w na szych za so bach.

Na stro nie http://sm -row.pl/472,py ta nia -do -spo ldziel ni.html jest spe cjal ny for -
mu larz, któ ry na le y wy pe ni. Trze ba za znacz spra w, któ ra nas in te re su je i wpi sa
tre swo je go za py ta nia. Na stp nie za zna czy od po wied nie zgo dy i wy sa za py ta nie.

Nasz ze spó pracowników od po wie na py ta nie dro g elek tro nicz n, co zde cy do wa -
nie skró ci czas ko re spon den cji. W ten pro sty spo sób mo na dro g elek tro nicz n uzy -
ska od po wied na nur tu j ce py ta nia do ty cz ce m.in. opat za uyt ko wa nie miesz ka -
nia, czon kow sko – miesz ka nio wych, lo ka li uyt ko wych, spraw tech nicz nych. 

Uwa ga
na ci -
gacz ka!

Do cho dz do nas sy gna y
od miesz ka ców z ró nych osie -
dli – Lu dwi ka Wa ry skie go, Kar -
dy na a Ste fa na Wy szy skie go, Ty -
sic le cia w spra wie ko bie ty cho dz cej
po miesz ka niach, po wo u j cej si
na na sz Spó dziel ni i na ci ga j -
cej lo ka to rów na wpa t na wy bra -
ny przez miesz ka ca re mont np.
wy mia ny okien, wy mia ny sprz tu
AGD, Jun ker sów itp. Ko bie ta twier -
dzi, e miesz ka cy ma j zwro ty
z fun du szu re mon to we go po 500 z
i przy do dat ko wej wpa cie te oko -
o 500 z mo g so bie „co” wy re -
mon to wa, wy mie ni. 

Uwa ga to nie jest praw da, a ta
pa ni jest oszust k. Bd my czuj ni
i nie daj my si na bie ra! 

PRO PO ZY CJA MIESZKACÓW NA NOW NAZW OSIEDLA XXX-LECIA PRL

to OSIE DLE JA GIEL LO NÓW

To masz Ha sior otrzy mu je na gro d w na szym kon kur sie na no w na zw osie dla
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Jan Mac kie wicz miesz ka jcy na jed -
nym z na szych osie dli od lat zaj mu je
si w Wo dzi sa wiu po ka n pa sie k.

W je go ro dzi nie pszcze lar stwo to tra dy cja
prze nie sio na na lk z Kre sów Wschod -
nich. Ko rzy ci z po sia da nia uli jest bez li -
ku, ale by na le y cie zaj mo wa si pszczo -
a mi, sa me mu trze ba by pra co wi tym jak
pszczo a.

Dla Ja na Mac kie wi cza fa scy nu j cy i skom -
pli ko wa ny wiat pszczó nie ma ta jem nic.
Nic dziw ne go, tro ska o utrzy ma nie pszcze -
lich ro dzin wy ma ga nie tyl ko na ka dów,
cza su i wy si ku, ale te ogrom nej wie dzy.

– Obec nie je stem w po sia da niu 14 pszcze -
lich ro dzin – wy ja nia pszcze larz z Wo dzi -
sa wia. – Jed na ro dzi na – to je den ul, w któ -
rym za miesz ku je ok. 90 ty si cy osob ni ków.

Pszczo y w ro dzi nie pa na Mac kie wi cza
zaj mo wa y istot ne miej sce od po ko le. Ule
po sia da ju dzia dek pszcze la rza. Ro dzi na
miesz ka a wte dy na Kre sach Wschod nich,
w miej sco wo ci Wiel ki Kra nik, obec nie
na te re nie Bia o ru si. Wo jen ne ko le je lo su
spo wo do wa y, i Mac kie wi czów wy sie dlo -
no na Za chód, a po woj nie osie dli li si we
wsi Bo ry sów ka we wschod niej Pol sce. Tam
na no wo za o y li pa sie k. Bar ci do gl da
oj ciec pa na Ja na. Nie by a to ho dow la za -
rob ko wa, lecz ro dzaj po y tecz ne go hob by,
któ re go efek tem by y ko rzy ci w po sta ci
mio du i wo sku pszcze le go. Gdy w 1962
ro ku Jan Mac kie wicz przy je cha na lsk
w po szu ki wa niu pra cy, kon ty nu owa ro -
dzin n  tra dy cj. Pra co wa ja ko gór nik w ko -
pal ni Pszów, a po tem 1 Ma ja w Wo dzi sa -
wiu, jed nak czas wol ny po wi ca
uko cha nym pszczo om. Po czt ko wo mia

dwa ule, jed nak pa sie ka dzi ki sta ra niom
pszcze la rza roz wi ja a si dy na micz nie. Prze -
cho dzc na eme ry tu r pszcze larz mia ju 48
pszcze lich ro dzin.

– Ja ko eme ryt mia em wi ej wol ne go
cza su, któ ry mo gem po wi ca pa sie -
ce – do da je pan Mac kie wicz. – Te raz mam
jed nak mniej pszczó, bo nie da bym ra dy
po do a obo wiz kom zwi za nym z pra wie
pi dzie si cio ma ula mi. Bo nie jest to tak,
jak wy da je si oso bom po stron nym – e
wy star czy po sta wi ul i ju si sa mo to
wszyst ko kr ci. 

O obo wiz kach pszcze la rza pan Jan móg -
by na pi sa ksik, a o je go zna jo mo ci
te ma tu wiad czy zda nie eg za mi nu na mi -
strza pszcze lar skie go. Jed nym z pod sta wo -
wych za da pszcze la rza jest wio sen ny prze -
gld pszczó pod k tem zdro wia. Prób ki
pszczó prze sy a si do po wia to wej sta cji
we te ry na rii w Wo dzi sa wiu, skd tra fia j
na szcze gó o we ba da nia w Ka to wi cach.
Ko lej nym wio sen nym obo wiz kiem jest
za bez pie cze nie pszczó przed go dem. Do -
kar mia si je spe cjal n kar m, któ r mo -
na ku pi lub zro bi sa me mu w po sta ci za -
wie si ny wo dy z cu krem w pro por cjach
je den litr wo dy wy mie sza ny z ki lo gra mem
cu kru. Na le y tak ro bi, gdy wcze sn wio -
sn nie kwit n jesz cze kwia ty, z któ rych
pszczo y zbie ra j swój na tu ral ny po karm.

Skom pli ko wa ny jest te sam pro ces pro -
duk cji mio du. Pszczo y pro du ku j go ja ko
po y wie nie dla sie bie i dla larw. Jed na ro -
dzi na zja da w ci gu ro ku ok. 90 kg mio du
i ok 35 kg py ku. Do ula pszczo y przy no -
sz nek tar i py ek, zbie ra ny na kwia tach.
Pszczo y zbie ra j ce nek tar po wta rza j t

czyn no nie ustan nie, przy no szc w wo -
lach w swo im cie le a du nek, a po po zo sta -
wia niu go w ulu wy ru sza j w te ren po na -
stp n por cj. Pra cow ni ce, ubi ja j ce ma te ria
w ulu bio r do swo ich wo li przy nie sio ny
nek tar i prze twa rza j go, od pa ro wu jc wo -
d. Miód pro du ko wa ny przez swo je gru -
czo y pszczo y ma ga zy nu j w pla strze,
za bez pie cza jc go wo skiem by nie sfer -
men to wa. Gdy pla ster po kry ty jest wo -
skiem, dla pszcze la rza jest to sy gna i go -
to wy, w pe ni na tu ral ny pro dukt mo na
wy bra z ula. Pla stry te wka da ne s do mio -
da rek – spe cjal nych wi ró wek, któ re wy -
ko rzy stu jc si  od rod ko w od wi ro wu j
mód. Ta ki pro dukt za nim tra fi do so ików
mu si od sta jesz cze trzy dni, aby z g ste -
go mio du uszy p che rzy ki po wie trza. Mo -
na te usu n drob ne za nie czysz cze nia, jak
odro bi ny pszcze le go wo sku, któ re sa me
wy py wa j na wierzch, gdy s lej sze ni
miód.

Od ro lin kwit n cych w oko li cach pa -
sie ki za le y ro dzaj oraz ja ko mio du, ja ki
po wsta nie z przy nie sio ne go do ula py ku.
Ro li ny te mu sz ro sn w pro mie niu nie
wik szym ni sie dem ki lo me trów od ula,
bo ta ki jest mak sy mal ny dy stans, ja ki po -
ko na mo e pszczo a, jed nak im mniej sz -
o dle go mu si ona prze le cie, tym le piej,
bo pod czas du gie go lo tu nie jest zmu szo -
na po si la si czci te go, co ze bra a. Dla -
te go pszcze la rze sta ra j si tak sta wia pa -
sie ki, by pszczo y mia y jak naj bli ej
do mio do daj nych ro lin. Nie któ rzy prze -
wo  se zo no wo swo je ule w spe cjal nych
sa mo cho dach w po bli e sku pisk od po wied -
niej ro lin no ci. Pan Mac kie wicz uwa a,

Ssiad z osiedla SM „ROW” JAN MACKIEWICZ

Z PSZCZO A MI ZA PAN BRAT OD PO KO LE

PA SIE KA – do bra rzecz
Jan Mackiewicz w swoim królestwie



Czerwiec 2017 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 11

e ra jem dla pszczó s np. te re ny daw -
nych po li go nów woj sko wych. Piasz czy ste
nie uyt ki, na ogrom nych po a ciach za ro -
ni te s wrzo sem, a kwiat tej ro li ny da je
spe cy ficz ny py ek po  da ny przy pro duk -
cji mio du. Bar dzo do brze na pra c pszczó
wpy wa j te re ny le ne, gdzie wy st pu je
spad. Jest to ubocz ny pro dukt wy twa rza -
ny przez mszy ce, któ re wy sy sa j so ki z mo -
dych li ci. Po nie wa owa dy te nie tra wi
cu kru, wy da la j go w po sta ci spa dzi. Pszczo -
y zbie ra j t sod k wy dzie li n, z któ rej
w ulach po wsta je naj dro szy ga tu nek mio -
du – miód spa dzio wy. Nie ste ty w oko li -
cach Wo dzi sa wia nie ma jo de, na któ rych
wy st pu je naj wi cej spa dzi; jest jed nak
spad po cho dz ca z drzew li cia stych. Po -
zy tyw ny wpyw na wy daj no pszczó ma
te wy st po wa nie ta kich ro lin jak aka cja
i rze pak a tak e li pa i gry ka. Z ich py ków
po wsta j osob ne ga tun ki mio dów, jed nak
naj po pu lar niej szy jest miód wie lo kwia to -
wy, otrzy my wa ny w wy ni ku prze two rze -
nia py ków ró nych ro lin.

Od ga tun ku wy st pu j cych ro lin za le y
te wy daj no pszcze lich ro dzin, czy li ilo
mio du ja k pszczo y mo g wy pro du ko -
wa. W pol skich wa run kach ilo ta wa ha
si mi dzy 10 a 15 ki lo gra mów – tyle mio -
du w ci gu ro ku pszcze larz mo e po zy -
ska z jed ne go ula.

Oprócz mio du, pro duk ty z pa sie ki to
wosk pszcze li, mlecz ko oraz jad pszcze li,
wy ko rzy sty wa ny w ap te kach przy pro duk -
cji nie któ rych le ków. Pro ces po wsta wa nia
pszcze le go wo sku tak e nie jest pro sty.

– Pszczo a zja da miód, tra wi go, i wy -
dzie la tuszcz. Le pi w ten spo sób pla stry
z cha rak te ry stycz ny mi ko mór ka mi, w któ -
rych ska da po karm i w któ rych roz wi ja j
si lar wy pszczó – wy ja nia pan Mac kie -
wicz. – Pszcze larz po tem te sta re ram ki
prze ta pia, od ci ga tuszcz, wal cu je, a otrzy -
ma ny pro dukt sprze da je. Wosk ku pu j np.
pro du cen ci sa mo cho do wych ko sme ty ków
do kon ser wa cji ka ro se rii. Ro bi si te z nie -
go np. wy so ko ga tun ko we wie ce, lub pro -
dukt dla pszcze la rzy – go to we pla stry do uli,

któ rych ko mór ki pszczo y za czn po now -
nie wy pe nia mio dem.

Tro ska o pszczo y to nie tyl ko po da wa -
nie sod kiej kar my w okre sie wio sen nym.
To tak e zwal cza nie cho rób i nie bez piecz -
nych dla pszczó pa so y tów, któ re po tra fi
uni ce stwi pszcze l ro dzi n. W tym ce lu
oka dza si ule, a ram ki pod pla stry mio du
od ka a siar k.

Od nie daw na we dle li te ry pra wa pszczo y
kla sy fi ko wa ne s ja ko zwie rz ta ho dow la ne.

– Trud no wy li czy  w szyst kie po win no ci
i obo wi ki, ja kie na ka da na pszcze la rza
po sia da nie pa sie ki – pod su mo wu je pan
Jan. – Jed nak je li kto po do a tym wy mo -
gom i utrzy ma pszczo y, to zna czy e po ra -
dzi so bie bez tru du z ka dym in nym zwie -
rz iem, bez ró ni cy czy to ko czy wi nia.
ad na ho dow la nie jest tak wy ma ga ja jak
utrzy ma nie pszczó, jed nak sa tys fak cja
z pszcze lar skich suk ce sów jest te go war ta.

Bez pszczó nie by o by y cia, ciesz my
si, e Pan Jan z ta k tro sk dba o na sze
ma e y wi cel ki. TB

Ka dy ul za miesz ku je ok. 90 ty siy pszczóTen pla ster wkrót ce po kry je si  o dyw czym mio dem

W ta kiej for mie po zy ski wa ny jest na tu ral ny wosk pszcze liWo sko we pla stry wkrót ce tra fi  do ula
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Po wszech na do stp no in ter ne tu umo -
li wia co raz sku tecz niej sz tro sk o bez -
pie cze stwo. Jed nym z no wo cze snych

in te rak tyw nych na rz dzi, ma j cych po móc
w tym za da niu po li cji, jest Kra jo wa Ma pa
Za gro e Bez pie cze stwa. W Wo dzi sa -
wiu oraz ca ym wo je wódz twie l skim apli -
ka cja ta do stp na jest od wrze nia ubie ge -
go ro ku, a stró e pra wa za ch ca j
do za po zna nia si z tym sys te mem.

Kra jo wa ma pa to no we na rz dzie po li -
cyj ne, któ re po ma ga po li cjan tom w co -
dzien nej su bie, na to miast miesz ka com
da je mo li wo szyb kie go prze ka zy wa nia
in for ma cji o zda rze niach. Dzi ki te mu ka -
dy z nas mo e mie wpyw na po pra w
bez pie cze stwa w na szym re gio nie. Ce -
lem po wsta nia no we go na rz dzia jest przede
wszyst kim po pra wa bez pie cze stwa na dro -
dze wspó pra cy po li cji z miesz ka ca mi,
któ rzy s na ocz ny mi wiad ka mi ró ne go
ty pu nie po  da nych za cho wa i zda rze.
Wo dzi sa wia nie, b d cy wiad ka mi ne ga -
tyw nych za cho wa i sy tu acji, ma j dzi ki
ma pie mo li wo re ago wa nia na za ob ser -
wo wa ne za gro e nia i in for mo wa nia po li cji
za po red nic twem apli ka cji. Po li cja li czy
tu taj na wie dz, ja k ma j lo kal ni miesz -
ka cy, któ rzy zna j swo je naj bli sze oto -
cze nie, i wie dz m.in. gdzie i o ja kiej po -
rze do cho dzi np. do za kó ce po rzd ku,
a gdzie przy da o by si ogra ni cze nie prd -
ko ci na szo sie.

Apli ka cja Kra jo wa Ma pa Za gro e Bez -
pie cze stwa od mo men tu jej uru cho mie -
nia cie szy si bar dzo du  po pu lar no ci.
Miesz ka cy ak tyw nie in for mu j Po li cj
o po ja wia j cych si za gro e niach. Dzi ki
ta kiej wspó pra cy stró e po rzd ku mo g
sku tecz nie za dzia a na wet w sy tu acji, gdy
da ne go za gro e nia bez po red nio nie wi -
da lub wy st pu je co pe wien czas, po nie -
wa sys tem gro ma dzi w swo jej pa mi ci
sy gna y do ty cz ce da ne go miej sca – uli cy,
skwe ru czy par ku. Po li cjan ci pod kre la j
przej rzy sty spo sób dzia a nia ma py i za ch -
ca j do ko rzy sta nia z te go na rz dzia.

Spo sób dzia a nia ma py za gro e jest pro -
sty i a two mo na z niej sko rzy sta. Wy star -
czy wej na od no nik umiesz czo ny na stro -
nie in ter ne to wej wo dzi saw skiej
po li cji – a obec nie prak tycz nie ju na stro -
nie ka de go urz du gmi ny i mia sta oraz
oczy wi cie na na szej stro nie: www.sm -
-row.pl. Po klik ni ciu po ja wia si ma pa,
wte dy na le y j so bie przy bli y, aby pre -
cy zyj nie w da nym miej scu, na da nej uli cy
do da za gro e nie. Wte dy kli ka my w znak
„plus” aby do da no we za gro e nie i wy bie -
ra my in te re su j ce nas za gro e nie z ka ta lo -
gu do stp nych na ma pie zda rze.

– W na szym wo je wódz twie Kra jo wa Ma -
pa Za gro e Bez pie cze stwa ru szy a we
wrze niu ubie ge go ro ku, i od te go cza su
w sa mym po wie cie wo dzi saw skim mie li -

Ru szy a
KRA JO WA MA PA
ZA GRO E

Pa trol funk cjo na riu szy po li cji na jed nym z wo dzi saw skich osie dli

NO WE NA RZ DZIE USPRAW NI PRA C PO LI CJI
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my 930 zgo sze na nie sio nych na ma p
przez miesz ka ców – in for mu je ko mi sarz
Mar ta Py dych, rzecz nik pra so wy Ko men -
dy Po wia to wej Po li cji w Wo dzi sa wiu l -
skim. – Po li cjan ci po otrzy ma niu zgo sze nia
o da nym za gro e niu ma j pi dni na je go
we ry fi ka cj, czy li na po twier dze nie bd nie
po twier dze nie tej in for ma cji. Po le ga to na tym,
e po li cjan ci mu sz po je cha w miej sce ozna -
czo ne na ma pie i spraw dzi zgo sze nie.
Z tych 930 zgo sze na na szym te re nie po -
twier dzi o si 357 za gro e.

Dzi ki zga sza niu za po red nic twem ma -
py roz ma itych za gro e, miesz ka cy mo -
g by pew ni, e pa trol po li cji po ja wi si
wa nie tam gdzie te go ocze ku j, czy li skd
po cho dzi da ne zgo sze nie. Na le y jed nak
pa mi ta, e ma pa nie su y do zga sza nia
pil nych in ter wen cji. W ta kiej sy tu acji trze -
ba stan dar do wo wy bra nu mer 997 lub 112.

Po li cja pod kre la, e Kra jo wa Ma pa Za -
gro e Bez pie cze stwa to no we na rz dzie,
wic jest wci te sto wa ne, ale i na bie  co
po pra wia ne.

– Na le y pod kre li, e ma pa ca y czas
jest mo dy fi ko wa na i ulep sza na. Na pew no
z cza sem b dzie wi cej ka te go rii, bo miesz -
ka cy ju zga sza j ta kie po trze by – do da -
je ko mi sarz Mar ta Py dych.

W ra mach apli ka cji do stp nych w tej
chwi li jest 25 ka te go rii za gro e. To nie
tyl ko prze stp stwa ale tak e wy kro cze nia
to np. ak ty wan da li zmu. Miesz ka cy mo g
zga sza tak e za uwa o ne dzi kie wy sy pi -
ska mie ci czy nie le gal ne wy cin ki drzew.
Mo na te dzia a na rzecz po pra wy bez -
pie cze stwa zga sza jc za po mo c ma py
miej sca nie bez piecz ne przy akwe nach, gdzie
po wsta j dzi kie k pie li ska, a te mat ten
wraz z nad cho dz ca cie p au ra zy sku je

na ak tu al no ci. Wo dzi sa wia nie mo g te
dzi ki ma pie po in for mo wa o bra kach w in -
fra struk tu rze dro go wej – np. zym sta nie
ozna ko wa nia lub nie pra wi do wym par ko -
wa niu utrud nia j cym ruch na osie dlach.

Do re ali za cji zgo szo ne go za gro e nia wy -
bie ra ni s po li cjan ci ade kwat ni do ka te go -
rii. Je li zgo sze nie do ty czy np. nad mier nej
prd ko ci wy sy a si w ce lu po twier dze nia
tej in for ma cji pa trol ru chu dro go we go.
Do osób spo y wa j cych pi wo pod skle pem
kie ru je si po li cjan tów z wy dzia u pre wen -
cji itd. Wród naj czst szych ne ga tyw nych
za cho wa, z któ ry mi ma j do czy nie nia wo -
dzi saw scy po li cjan ci s przy pad ki spo y -
wa nia al ko ho lu w miej scu pu blicz nym, prze -
stp stwa nar ko ty ko we, za kó ca nie spo ko ju
czy w ostat nim cza sie na dal bar dzo mod ne
wy pa la nie traw.

Wo dzi saw ska po li cja dzi ki swo jej wie -
dzy na te mat spe cy fi ki te re nu spo dzie wa
si te, i do du o sy gna ów od miesz -
ka ców mia sta zwi za nych b dzie ze zym
ozna ko wa niem dróg oraz prze kra cza niem
prd ko ci przez kie row ców na dro gach
na te re nie po wia tu.

W przy pad ku py ta oraz wt pli wo ci
zwi za nych z ob su g Kra jo wej Ma py Za -
gro e Bez pie cze stwa, a tak e uwag
do funk cjo nal no ci ma py, po li cja ape lu je
o kon takt za po red nic twem pocz ty elek -
tro nicz nej na ad res: kmzb@po li cja.gov.pl.

TB

Zdj cia: Ko men da Po wia to wa Po li cji
w Wo dzi sa wiu l skim

Wród zda rze z ja ki mi sty ka j si po li cjan ci z Wo dzi sa wia spo r cz sta no wi wy kro cze nia dro go we
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Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA 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

Czynne:
poniedziaek 7:00 – 16:00

wtorek, czwartek 7:00 – 15:00
roda 9:00 – 15:00

pitek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego porednika
w obrocie nieruchomociami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz  sprzedasz  zamienisz  wynajmniesz
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Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – Ga ze ta Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spó dziel ni: 44-300 Wo dzi saw l ski, ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. Ma te -
ria y do re dak cji pro si my kie ro wa pod po wy szym ad re sem lub ska da je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria ów re dak cja nie zwra ca. Ogo sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dzia or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rz du, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za tre ogo sze re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da j.

AD RE SY
TE LE FO NY

WA NE IN FOR MA CJE
ZA RZD SPÓ DZIEL NI

MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:
44-300 Wo dzi saw l ski,

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

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

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

DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

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

pitki 7:30-13:00

dzia czon kow sko -miesz ka nio wy: 32 428 27 55;
dzia wka dów: 32 428 27 53;

dzia na li cze czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

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

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

dzia lokali uytkowych: 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 saw l ski, 
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dzia ku
do pit ku od 7.00 do 15.00;
XXX -le cia, PIA STÓW i D BRÓW KI:
44-286 Wo dzi saw l ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dzia ku do pit ku od 7.00 do 15.00;
RY DU TO WY: 44-280 Ry du to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dzia ku do pit 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,
pit 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 -
dzia 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 sub Spó dziel ni
pro si my zga sza te le fo nicz nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
• Ad mi ni stra cja Wodzisaw lski

– kom. 601 857 402 
• Ad mi ni stra cja Ry du to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dwi go wiec – kom. 785 848 480.

– 
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. al bum fi la te li sty. 6. las sy -
be ryj ski. 9. jed nost ka zna na elek try ko -
wi. 10. ty sic ty si cy. 11. zor ga ni zo wa ne
dzia a nie. 12. bia y na nie bie. 15. re zer -
wa. 18. po sia da go m. in. ka de sto wa -
rzy sze nie. 21. trz s si tchórz li we -
mu. 22. wo zi na pi tra. 23. ro dzaj
la kie ru. 24. twar dy me tal. 25. wiel ka
awan tu ra. 28. bu ja w ob o kach. 32. miej -
ski zie le niec. 34. pa co ny przez lo ka to -
rów. 35. uk z kol b. 36. tra dy cyj na wo -
ska po tra wa. 37. ko ciel na mów ni ca. 40.
po le ce nie pat ni cze. 43. ro lin ny or na -
ment. 46. ob li cze. 47. wy ru bo wa ny wy -
nik. 48. wo kó niej wo da. 49. po kry wa
na za wia sach. 50. ko ców ka bie gu.

Pio no wo: 2. imi tre ner ki fit nes z po -
po u dnio we go se ria lu te le wi zyj ne go. 3.
od ka da na pu giem. 4. po ra dnia. 5. w -
giel lub koks. 6. szlak ko mu ni ka cyj ny. 7.

luk su so wa ód. 8. przy stoj ny ak tor. 13.
ma fun da men ty i dach. 14. dziel ni ca
miesz ka nio wa. 15. fach. 16. przed za m -
ciem. 17. roz gos. 19. ele ment psiej tre -
su ry. 20. pol ska ka wa le ria. 26. umys. 27.
ra chu nek ban ko wy. 29. eg zo tycz ny hu ra -
gan. 30. czu bek bu ta. 31. zy p dzel. 32.
ptak w sa dzie. 33. w nim kwia ty. 37. cen -
na sta ro. 38. obok furt ki. 39. mia no, okre -
le nie. 41. sznur kow bo ja. 42. miej sce za -
miesz ka nia. 44. al, ura za. 45. le py
przy pa dek.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 19 da dz roz wi za nie
krzy ów ki. 

Ha so z po przed niej krzy ów ki: „Wiel -
ka noc to czas na dziei”. 

Na gro dy ksi ko we za roz wi za nie krzy -
ów ki otrzy mu j: HA LI NA WÓJ CIK,
TE RE SA OL SZY NA, DA NU TA
SMA GAC KA.

KRZYÓWKA Z HASEM 



Trze ba by o po wi ci spo ro cza su na uzgod nie nia i ne go cja cje, trze ba by o prze y tro ch uci li wo ci, któ re
to wa rzy sz ka de mu re mon to wi, ale efekt jest im po nu j cy. Dzi ki Pre zy den to wi Wo dzi sa wia i je go su bom
na osie dlu Pia stów po o o no no we na wierzch nie as fal to we. W du ej cz ci wy mie nio no rów nie kra w ni ki
i prze pro wa dzo no re mont chod ni ków. Obec nie wy ko na ne s ekra ny dwi ko chon ne wzdu dwu pa smo wej dro -
gi prze bie ga j cej ko o na szych osie dli XXX -le cia i D brów ki.

DROGI jak nowe

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


