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Zaszczytne wyróżnienie
dla naszej spółdzielni
czytaj str. 9

Wzorem lat ubiegych, w celu umoliwienia kontaktu przede wszystkim mieszkacom naszych zasobów z kierownictwem spódzielni midzy 1 a 9 marca br.
w Spódzielni ROW odbyy si spotkania
z mieszkacami osiedli. Gównym celem
tych spotka byo poinformowanie o wyni kach go spo dar czo – fi nan so wych
za 2011r. – pisze w wieciach z „pierwszej rki” Prezes Zarzdu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI
czytaj na str. 3

Przeczytaj – zobacz
Tenis stoowy to dyscyplina sportu, któr
mona uprawia przez wiele lat. Tak równie jest w Wodzisawiu lskim, gdzie dziki uprzejmoci wadz Spódzielni ROW oraz
Administracji Osiedla nasi mieszkacy mog przyjemnie spdza czas po pracy podnoszc swoj sportow form, utrzymujc szczup sylwetk i poprawiajc ogólny stan zdrowia
Graj i zwyciaj
czytaj na str. 8

Stra poarna twierdzi, e grillowa
na balkonie nie naley. Z prostej przyczyny – takie zachowanie zwiksza zagroenie poarem. Ostrzeenia ostrzeeniami, a s tacy, którzy uwaaj, e
na balkonie robi mona wszystko. Niezalenie od tego, czy przeszkadza to innym, czy nie. Wród nich wielu jest mioników grillowania, równie z naszej
Spódzielni.
Balkonowy grill... nie na balkon!
czytaj na str. 16

23-27 kwietnia 2012 roku

Zebrania Walnego Zgromadzenia
członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
Zarzd Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o spódzielniach mieszkaniowych oraz art. 39 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spódzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 poz. 288 z 1995r z pón. zm.) i § 70 Statutu,
podj decyzj o zwoaniu Walnego Zgromadzenia w nastpujcych terminach:

23.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. poniedziaek dla czonków zamieszkaych na terenie gminy Pszów (cz I) w Miejskim
Orodku Kultury – Restauracja „ADRIA” w Pszowie ul. Traugutta 1.
24.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. wtorek
dla czonków osiedli Dbrówki, Piastów
i XXX – lecia PRL (cz II) w Zespole
Szkó w Wodzisawiu l. przy ul. Szkolnej 1 (Liceum Ogólnoksztacce Nr 1).
25.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. roda
dla czonków osiedla Centrum (cz III)
w Zespole Szkó w Wodzisawiu l.
przy ul. Szkolnej 1 (Liceum Ogólnoksztacce Nr 1).
26.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. czwartek dla czonków zamieszkaych na terenie gminy Radlin (cz IV) w Kawiarni
„Górnicza Strzecha” w Radlinie ul. Korfantego 42 (Klub NOT).
27.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. pitek
dla czonków zamieszkaych na terenie
gminy Rydutowy (cz V) w „Gocinnym Domu” w Rydutowach ul. Strzelców Bytomskich 8/7.
Porzdek obrad Walnego
Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.(Przewodniczcego obrad, Sekretarza i 2 Asesorów).
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady
Nadzorczej z dziaalnoci w 2011
roku.
5. Podjecie Uchway Nr 1/2012 dotyczcej zatwierdzenia sprawozdania
z dziaalnoci Rady Nadzorczej w 2011
roku.

2

6. Przedstawienie sprawozdania Zarzdu Spódzielni z dziaalnoci w 2011
r. oraz z realizacji Uchwa Walnego
Zgromadzenia z dnia 15.04.2011r.
7. Podjcie Uchway Nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarzdu Spódzielni za 2011
rok.
8. Informacja nt. przeprowadzonej lustracji Spódzielni za lata 2008-2010.
9. Podjcie Uchway Nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
10. Podjcie Uchway Nr 4/2012 w sprawie udzielenia absolutorium czonkowi Zarzdu za 2011 rok – Prezesowi Zarzdu Janowi Grabowieckiemu.
11. Podjcie Uchway Nr 5/2012 w sprawie udzielenia absolutorium czonkowi Zarzdu za 2011 rok – Z-cy
Prezesa Zarzdu Wadysawowi Maryjka.
12. Podjcie Uchway Nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium czonkowi Zarzdu za 2011 rok – Z-cy
Prezesa Zarzdu Iwonie Koeczko.
13. Podjcie Uchway Nr 7/2012 w sprawie podziau nadwyki bilansowej
wg stanu na 31.12.2011r.
14. Podjcie Uchway Nr 8/2012 w sprawie oznaczenia najwyszej sumy zobowiza jak moe zacign Spódzielnia.
15. Podjcie Uchway Nr 9/2012 w sprawie jednorazowej spaty zaduenia
z tytuu przejciowego wykupienia
odsetek od kredytu mieszkaniowego
dla budynku pooonego w Wodzisawiu lskim przy ulicy Leszka 7.
16. Podjcie Uchway Nr 10/2012 w sprawie kierunków rozwoju dziaalnoci
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gospodarczej Spódzielni na lata 20122014.
17. Podjcie Uchway Nr 11/2012 w sprawie zmian statutu Spódzielni.
18. Podjcie Uchway Nr 12/2012 w sprawie wy bo ru delegata Spódzielni
na zjazd Delegatów Regionalnego
Zwizku Rewizyjnego Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach.
19. Podjcie Uchway Nr 13/2012 w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli
Spódzielni na Zjazd przedkongresowy w ce lu wy bo ru de le ga tów
na V Kongres Spódzielczoci.
20. Rozpatrzenie odwoa od Uchwa
Rady Nadzorczej.
21. Zamknicie obrad.
Informujemy, e do potwierdzenia czonkostwa Spódzielni przed rozpoczciem
Zebrania konieczne jest posiadanie dokumentu tosamoci.
W przypadku posiadania przez czonka wicej spódzielczych praw do lokalu
lub prawa odrbnej wasnoci lokalu,
o okreleniu przynalenoci czonka do danej czci Walnego Zgromadzenia decyduje data uzyskania pierwszego prawa.
Zarzd Spódzielni informuje, e sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegego Rewidenta oraz wszystkie projekty Uchwa, które bd przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia zostan wyoone do wgldu, w siedzibie Zarzdu Spódzielni w Wodzisawiu l. przy ul. Kard.
St. Wy szy skie go 43 po kój nr 7,
od dnia 6.04.2012r.
Jednoczenie informujemy, e czonek
ma prawo zgaszania poprawek do projektów Uchwa nie póniej ni na 3 dni
przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej czci.
ZARZD
Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzisawiu lskim
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Prezes Zarządu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

Wieści z „pierwszej ręki”

Spotkania z mieszkańcami
naszych zasobów
Duża frekwencja, ważne sprawy

W

zorem lat ubiegych, równie w tym
roku zorganizowalimy w dniach
pomidzy 1-9 marca zebrania (które ciesz si du popularnoci o czym wiadczy frekwencja) z mieszkacami, z podzia em na osiedla aby umoliwi
mieszkacom bezporedni kontakt. Z uwagi na zrónicowanie problemów, jakie wystpuj na poszczególnych osiedlach, zorganizowano 7 takich spotka zaczynajc
od Radlina, przez osiedla Dbrówki, Rydutowy, Piastów, Centrum, XXX-lecia
PRL na Pszowie koczc.

Gównym celem tych spotka byo poinformowanie o wynikach gospodarczo-finansowych za 2011r. Omówiono struktur kosztów oraz sposób rozliczania wody, centralnego
ogrzewania jak równie przedstawiono informacj nt przeznaczenia rodków finansowych wpaconych przez mieszkaców
na fundusz remontowy.
Na zebraniach zostay równie omówione sposoby zaatwienia spraw zgoszonych
na ubiegorocznych spotkaniach z mieszkacami.
Po tych wanych dla mieszkaców informacjach poddano pod dyskusj plany remontowe w ramach wnoszonych rodków
przez mieszkaców na rok 2012 z prob
o uwagi i propozycje.
Uczestnicy zebra osiedlowych najczciej odnosili si do sposobu rozliczania
wody pobieranej przez wykonawców podczas remontów budynków. Mieszkacy pytali czy w zwizku z tym nie powstaj rónice zuycia wody pomidzy indywidualnymi
licznikami, a gówny licznikiem?
Ten problem nurtuje bardzo wielu mieszkaców. Podczas spotka mielimy okaKwiecień 2012 r.

zj udzieli wyjanie w tej sprawie i poinformowa, i firmy remontowe dokonywujce poboru wody do celów remontowych otrzymuj podliczniki na podstawie,
których s dokonywane obcienia za zuyt wod, jak równie dotyczy to pozostaych mediów.
Biorc pod uwag wano tych wszystkich spraw wyjanie, szczegóowo, udzielili czonkowie zarzdu. Aby lepiej zobrazowa i przybliy mieszkacom interesujce
sprawy jak np. w przypadku opat za energi ciepln zaprezentowane zostay za pomoc wykresów wyniki zuycia energii
cieplnej w poszczególnych budynkach,
które jednoznacznie
wskazay, i budynki o zblionej kubaturze, iloci mieszka i tech no lo gii
budowy czy ocieplenia zuywaj nieporównywalne iloci
energii cieplnej, czasem wrcz o poow
wicej ni budynki
ssiednie. Zasug
tych rónic s podzielniki ciepa i sami
mieszkacy.
Trzeba tu zdecydowanie podkreli – i t
spraw wyjaniamy ju od lat – e na fakt zuycia energii cieplnej maj wpyw sami lokatorzy. Bardzo czsto zdarza si, e energia
cieplna w mieszkaniu jest wykorzystywana
nieracjonalnie. Co to oznacza? Nie oszukujmy
si, niestety szafujemy ciepem bez adu, skadu i umiaru z opakanymi skutkami dla naszych kieszeni, a czasami z przykrymi
konsekwencjami dla
naszego zdrowia.
Przypadki przegrzania mieszka s do
czstym naszym
„grzechem” i to zaprzeczenie oszczdnoci dzieje si na yczenie mieszkaców.
Chcemy mie cieplej w mieszkaniu to
mamy, spenienie tego kosztownego marzenie w tej chwili
nie nastrcza wikPOD WSPÓLNYM DACHEM

szych problemów. Niestety czasami dopiero
na wiosn, gdy temperatura na dworze jest ju
kilkunastostopniowa, orientujemy si, e spenienie marze sprzed kilku tygodni jest równie kosztowne.
Najlepszym przykadem jest to, i budynki majce podzielniki kosztów zasiedlaj
mieszkacy majcy wyksztacony nawyk
oszczdnoci energii cieplnej i chccy mie
realny wpyw na zuycie ciepa, a taka wiadomo szybko owocuje znacznie niszymi
kosztami
Podczas spotka poruszono równie kwesti zalegoci czynszowych Omówiono
procedury windykacyjne. Mieszkacy wskazywali na do bulwersujce przykady
osób, które nie pac czynszu nie z tego
powodu, e s biedne i znajduj si w trudnym pooeniu yciowym – co oczywicie
jest powodem, by na takich ludzi spojrze
w odmienny sposób i stara si im pomóc,
co zreszt nasza Spódzielnia bez przerwy
czyni, ale sta je na dokonywanie wpat,
a nie czyni tego z powodów braku obowizkowoci, lekcewaenia spoecznych
norm i innych, czasami zupenie nie zrozumiaych dla innych, powodów.
Te siedem bardzo poytecznych zebra
jest ju za nami. Trzeba zdecydowanie
podkreli, e dla nas spotkania te miay
charakter opiniotwórczy do przyjcia biecych kierunków zarzdzania nieruchomociami. Wszystkie poruszone na zebraniu spra wy zo sta y za pro to ko o wa ne.
Z dyskusji, czasem burzliwej i emocjonalnej, zostan wycignite najistotniejsze
wnioski w sprawach dotyczcych poprawy zarzdzania, prowadzenia polityki remontowej i inwestycyjnej oraz obsugi
eksploatacyjnej zasobów.
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Stały problem nieterminowego uiszczania płatności za mieszkania

Zaległości czynszowe maleją,
ale...
Sprawa nieterminowego uiszczania patnoci za mieszkania,
czyli problem zalegoci czynszowych niestety jest jedn
z wikszych bolczek wszystkich spódzielni mieszkaniowych
w Polsce. Oczywicie ten problem dotyka take nasz Spódzielni. Jak w kadej dziaalnoci równie i u nas wystpuj
zalegoci w opatach z tytuu eksploatacji i utrzymania nieruchomoci. Wpywaj one znaczco na realizacj zada gospodarczych i zakres remontów w danym roku.
Wskanik udziau zalegoci w opatach za uytkowanie lokali w stosunku do przychodów w roku 2011 wynosi: 4,77%.
Zalegoci w opatach za uytkowanie mieszka 1 955 790,64 z
w tym: roszczenia sporne 162 509,48 z.
Sprawy o zapat, które na dzie bilansowy znajduj si
w Sdzie stanowi 8,31% ogólnej sumy zalegoci.
Trzeba zauway, e wskanik udziau zalegoci czynszowych na lokalach mieszkalnych
w sto sun ku do przy cho dów
w ubiegym roku zmniejszy si.
Ten pozytywny, cho niestabilny proces – w latach 2009 i 2010
znowu zalegoci czynszowe poszy w gór, cho na szczcie
nie osigny poziomu „rekordowego” roku 2006 – mona
obserwowa od kilku lat. Nasz
wykres pokazuje dobrze t tendencj.

Kwot zalegoci w opatach za uytkowanie mieszka (czynszu) w rozbiciu na poszczególne skadniki opat stanowi:
Eksploatacja podstawowa
Fundusz remontowy
Antena zbiorcza
Energia elektryczna
Podatek od nieruchomoci,
gruntu i wiecz. uytk. terenu
Ubezpieczenie majtku
Wywóz nieczystoci staych
Eksploatacja dwigów
Zimna woda i odprowadzenie cieków
Centralne ogrzewanie
Podgrzanie wody

– 375 366,84 z
– 340 446,46 z
– 20 536,33 z
– 22 558,95 z
– 21 385,26 z
– 6 046,06 z
– 69 116,63 z
– 21 650,92 z
– 296 198,20 z
– 655 170,35 z
– 127 314,64 z

Razem: – 1 955 790,64 z

Wskanik zalegoci w opatach
w stosunku do przychodów na przestrzeni 2006 – 2011

Wskanik udziau zalegoci
czynszowych na lokalach mieszkalnych w stosunku do przychodów w ostatnich szeciu latach wynosi:

Przyrosty
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.

6,59%
5,66%
5,07%
5,32%
5,67%
4,77%

-0,03 punktu
-0,93 punktu
-0,59 punktu
-0,25 punktu
-0,35 punktu
-0,90 punktu

Zaduenie czynszowe, cho zmniejszajce si, s wielk
uciliwoci, zagraajc nieustannie sprawnemu funkcjonowaniu Spódzielni. Ona bowiem jako gospodarcza firma, nie
moe pozwoli sobie na powstanie jakiekolwiek zalegoci
w patnociach podatków, nalenoci za energi elektryczna,
wod i cieki, wywoenie mieci itd.
4

Dzia windykacji podejmuje wielorakie (najpierw perswazyjnej natury) dziaania, by doprowadzi do zmniejszenia
skali zadue. Wysyane s przypomnienia i monity do duników. Z dunikami prowadzone s rozmowy wyjaniajce.
Stwarzane s moliwoci rozoenia na raty istniejcych zalegoci pod warunkiem solidnego pacenia biecego czynszu. Udzielana jest pomoc (osobom ustawowo uprawnionym)
w zaatwianiu dodatku mieszkaniowego. Proponowane s zamiany mieszka na mniejsze i mniej kosztowne (53 w ubiegym roku).
Dopiero po wyczerpaniu tych wynikajcych z solidaryzmu
spódzielczego – moliwoci, podejmowane s dziaania skutkujce: wykluczeniem z czonkostwa w Spódzielni, wystpieniem do sdu, a po prawomocnym wyroku skierowaniem do komorniczej egzekucji. Finaem ostatecznym zadue, smutnym
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bardzo ale nieuniknionym, jest eksmisja z mieszkania. Zgodnie
z prawem dotyczy ona moe tak duników z mieszka lokatorskich, jak i wasnociowych – i to jednakowo tych o wasnoci spódzielczej (tzw. ograniczonego prawa rzeczowego) i tych
o wasnoci wyodrbnionej. Mao tego – wyeksmitowanym
(take zlicytowanym przez komornika) byym wacicielom
mieszka nie przysuguje prawo do lokalu socjalnego.
Wadze Spódzielni musza siga po tak rygorystyczne dziaania, bowiem statutow zasad jest równo praw i obowizków czonków.
Podjte w roku 2011 dziaania windykacyjne polegay midzy innymi na:
• wysaniu wezwa i monitów o zapat
724
• wysaniu wezwa do uregulowania zalegoci
(energia elektryczna)
212
• wysaniu pism za bezumowne korzystanie z mieszkania 36
• wysaniu propozycji zamiany na mieszkania tasze
w eksploatacji
53
• wysaniu wezwa z informacj o licytacji
54
• przeprowadzeniu wywiadów rodowiskowych
86
• wpisaniu spraw do Krajowego Rejestru Dugów
115
• zoeniu wniosków o nadanie klauzuli wykonalnoci
i dorczenia wyroku
41
• zoeniu do Sdu pozwów o zapat zaduonych
mieszka
284
• zoenia do Sdu pozwu o zapat zaduonych
lokali uytkowych
1

• zoenia do Sdu wniosków o wpis do hipoteki
25
• zoenia do Sdu pozwów o eksmisj z zajmowanego
mieszkania
20
• wysaniu pism o dobrowoln zapat zasdzonych
nalenoci
189
• wysaniu pism o dobrowolne opuszczenie i przekazanie
mieszkania
42
• skierowaniu do komornika wyroków o zapat
148
• skierowaniu do komornika wyroków o eksmisj
16
• skierowaniu do komornika wniosków do egzekucji
komorniczej poprzez licytacj
21
• wykonaniu eksmisji
20
• wykonaniu licytacji komorniczych
4
• wystpieniu do U.M. o wskazanie lokali socjalnych
20
• uzyskano nakazów zapaty
291
• uzyskano wyroków o eksmisj
18
• przygotowano pozwów i nie oddano ze wzgldu
na dokonan zapat lub zawart ugod
27
• komornicy zwrócili wyroków o zapat
• jako egzekucje bezskuteczne
13
W roku 2011 skierowano do sdu pozwy o zapat zalegoci
czynszowych na kwot: 694 183,05 z.
W 2011 roku Urzdy Gmin podjy 602 decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych na czn kwot: 765 593,02 z.
redni dodatek mieszkaniowy na miesic wyniós: 105,98 z.

W kocu ubiegego roku
zmieniy si przepisy prawne

Eksmisje bez lokalu zastpczego
Kodeks postpowania cywilnego odgrywajcy kluczow rol w kwestii wykonywania eksmisji w art. 1046 §4
i 5 stanowi, e:
§ 4 Wykonujc obowizek oprónienia lokalu sucego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dunika na podstawie tytuu wykonawczego, z którego nie wynika prawo
dunika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik
wstrzyma si z dokonaniem czynnoci do czasu, gdy gmina wskae tymczasowe pomieszczenie lub, gdy dunik
znajdzie takie pomieszczenie;
§ 5 Komornik nie moe wstrzyma si z wykonywaniem
czynnoci jeeli wierzyciel wskae tymczasowe pomieszczenie o którym mowa w § 4.
W listopadzie 2010 roku Trybuna Konstytucyjny uzna
tre §4 za sprzeczn z art. 45 ust, 1, art. 71 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 64 ust. 1 w zwizku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Nadto Trybuna oceni, e brak precyzyjnego
okrelenia obowizków podmiotów wskazanych w art. 1064
§ 4 i 5 k.p.c. zwizanych z zapewnieniem dunikowi pomieszczenia tymczasowego powoduje, e podmioty te nie
podejmuj efektywnych czynnoci w tym kierunku. W konsekwencji komornik, który na podstawie art. 1064 § 4
k.p.c. jest zobowizany do wstrzymania czynnoci egzeKwiecień 2012 r.

kucyjnych na nie dajcy si przewidzie czas, nie jest
w stanie wykona prawomocnego wyroku sdowego.
Wskazana sytuacja powoduje w praktyce, e wyroki eksmisyjne nie s wykonywane lub wykonywane s ze znacznym opónieniem.
Konsekwencj orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego
jest utrata mocy obowizujcej art. 1064 § 4 i 5 k.p.c.
Jednoczenie Trybuna Konstytucyjny postanowi o odroczeniu terminu utraty mocy obowizujcego, wskazanego przepisu, o 12 miesicy. Miao to na celu pozostawienie Sejmowi odpowiedniego czasu na dokonanie
zmian ustawowych przywracajcych stan zgodnoci
z Konstytucj. Do zmian jednak nie doszo. Tym samym 17 listopada 2011 roku wesza w ycie zmiana
przepisów prawnych.
Skutkiem tego osobom z zalegociami w czynszu
grozi eksmisja na ulic („na bruk”), nadto gminy
nie bd musiay przyznawa lokali zastpczych. Zatem powstaje moliwo skutecznego usuwania ludzi nie paccych czynszu z reprywatyzowanych kamienic, budynków komunalnych i – co nas najbardziej
dotyczy – spódzielczych i wykonanie zalegych eksmisji.
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Program Rodzina 3+ cieszy się sporym powodzeniem

Specjalna oferta
dla rodzin wielodzietnych
Od marca 2012 roku w Wodzisawiu w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu- sku, nie póniej ni w cigu 1 miesica,
lskim obowizuje nowa specjalna ofer- blicznej w Wodzisawiu lskim pn.: „So- karta bdzie do odbioru.
ta dla rodzin wielodzietnych, które bd botnie sztuczki ze sztuk”,
– Bycie rodzin wielodzietn lub zastpmogy naby wyjtkow kart zapewnia– bezpatnego wstpu na wystawy w Mu- cz to w zasadzie jedyny warunek przystjc konkretne zniki i uatwienie wielu zeum w Wodzisawiu lskim dla wszyst- pienia do programu. Nie liczy si krytespraw.
kich dzieci oraz ulgowego biletu wstpu rium do cho do we – wy ja nia rzecz nik
Nowy program „Rodzina 3+” przezna- dla rodziców / opiekunów prawnych,
Urzdu Miasta Barbara Chrobok. – Karczony jest dla rodzin skadajcych si z ro– pierw sze stwa w przy j ciu dzie ci ta Rodzina 3+ jest imienna, wana za okadziców wychowujcych troje lub wicej do przedszkola i obka,
zaniem dokumentu tosamoci. Jej wadzieci w wieku do 18 roku ycia lub
– bezpatnego udziau dzieci w szcze- no trze ba b dzie prze du a co
do ukoczenia 25 roku ycia, gdy dziecko pieniach profilaktycznych organizowanych roku – dodaje Barbara Chrobok.
uczy si lub studiuje oraz dla rodzin za- przez Miasto.
Mimo, i program „Rodzina 3+” zacz
stpczych zamieszkaych na terenie miaCo na le y zro bi, aby przy st pi obowizywa 1 marca ju od poowy lutesta Wodzisawia lskiego. Bycie rodzin do PROGRAMU i otrzyma KART go Urzd Miasta Wodzisawia lskiego
wielodzietn lub zastpcz to w zasadzie „Rodzina 3+”?
przyjmowa wnioski o wydanie kart Rojedyny warunek przystpienia do prograWystarczy pobra wniosek o wydanie dzina 3+. W cigu niespena trzech tygomu. Nie liczy si adne kryterium docho- kart „Rodzina3+” dostpny w Biurze Ob- dni pracownicy urzdu opracowali pradowe.
sugi Klienta Urzdu Miasta przy ul. Bo- wie 60 zoonych wniosków i wydali
Karta „Rodzina 3+” jest wana przez gumiskiej 4b lub na stronie internetowej prawie 300 kart.
okres jednego roku, imienna i uprawnia http://www.wodzislaw-slaski.pl/files/fi– Tak due zainteresowanie programem
do:
le/2012/3+/wniosek%203+.pdf
Rodzina 3+ bardzo mnie cieszy – mówi
– zakupu dwóch biletów w cenie jedneWypeni go i zoy w Biurze Obsugi prezydent Mieczysaw Kieca. – Ilo kart
go do kina PEGAZ w Wodzisawskim Klienta. Po weryfikacji zoonego wnio- wydanych jeszcze przed uruchomieniem
Centrum Kultury,
programu wiadczy o tym, e
– zakupu trzech lub wicej
program wspierajcy rodziny
bi le tów dla dzie ci w ce nie
wielodzietne, ich funkcjonowadwóch na niedzielne rodzinne
nie i realizacj potrzeb jest w naspotkania z teatrem w Wodziszym miecie potrzebny. Mam
sawskim Centrum Kultury,
nadziej, e do Biura Obsugi
– zakupu trzech lub wicej
Klienta w Urzdzie Miasta bbi le tów dla dzie ci w ce nie
d spywa kolejne wypenione
dwóch na usugi wiadczone
wnioski – dodaje prezydent.
przez MOSiR „CENTRUM”
w Wodzisawiu lskim, w tym:
***
wejcie na basen, jazd konn
w Orodku Jedzieckim, wyWszystkie szczegóy dotypoyczanie sprztu pywajceczce programu, a zwaszcza
go w Orod ku Wod nym
jego regulamin, list miejsc
„BA LATON” i ko rzy sta nie
oferujcych zniki i promocje
z krgielni,
oraz wzór wniosku o wydanie
– bezpatnego korzystania
kart mona znale na stronie:
przez dzieci z usug wiadczohttp://wodzislaw-slaski.pl/aknych przez MO SiR „CEN tualnosc,14902,pl.htm.
TRUM” w Wodzisawiu l- Karta „Rodzina3+” wana jest jedynie z dokumentem ze zdjWszyscy zainteresowani moskim w tym: kortów, mini golfa, ciem potwierdzajcym tosamo posiadacza karty. W przypad- g równie pyta o wniosek
a take pierwszestwo w zapi- ku dzieci nie posiadajcych jeszcze dokumentu potwierdzajce- w Biurze Obsugi Klienta Urzsach zwizanych z AKCJ LA- go tosamo, karta wana jest wraz z kart rodzica, opiekuna, du Miasta. O programie „RoTO i ZIMA z MOSiR,
bd rodzestwa i dokumentem ze zdjciem potwierdzajcym dzina 3+” informacji udziela– pierwszestwa przy zapi- jego tosamo.
j tak e pra cow ni cy Biu ra
sie dzieci na zajcia organizo- W przypadku uszkodzenia lub utraty karty osoba uprawniona Promocji i Informacji pod nuwane w Miejskiej i Powiato- zobowizana jest do niezwocznego zawiadomienia w formie merem telefonu 32 459 05 39.
wej Bi blio te ce Pu blicz nej pisemnej Urzdu Miasta o tym fakcie wraz z prob o wydanie Do kontaktu Urzd Miejski zaw Wo dzi sa wiu l skim duplikatu.
prasza take przedsibiorców
w okresie ferii zimowych i let- Po upywie roku naley wypeni wniosek o przeduenie karty prywatnych, którzy zechcielinich,
by przyczy si do prograi zoy go wraz z nieaktualn kart.
– pierwszestwa przy zapimu wspierajcego wodzisawsie dzieci na sobotnie zajcia
skie rodziny wielodzietne.

PAMITAJ!
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OFERTA GIMNAZJUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓ NR 3 W WODZISAWIU L.
DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W 2012/2013
I. Planowane jest utworzenie nastpujcych rodzajów klas:
1. Klasa mistrzostwa sportowego o specjalnoci pika nona i biegi narciarskie.
2. Klasa sportowa o specjalnoci pika siatkowa dziewczt i pika koszykowa chopców.
3. Klasa matematyczno-przyrodnicza.
4. Klasa z rozszerzonym jzykiem obcym (j. angielski lub j. niemiecki).
5. Klasa ogólna bez okrelonej specyfiki.
6. Warunki naboru do poszczególnych rodzajów klas:
Przy rekrutacji uczniów nie obowizuje zasada przynalenoci do obwodu.
• Do klasy mistrzostwa sportowego i klasy sportowej przeprowadzone bd testy sprawnociowe w nastpujcych terminach:
– 22.05.2012 r. o godz. 16.00 – biegi narciarskie
– 23.05.2012 r. o godz. 16.00 – pika koszykowa chopców,
– 25.05.2012 r. o godz. 16.00 – pika siatkowa dziewczt,
– 31.05.2012 r. o godz. 17.00 – pika nona.
• Do klasy jzykowej obowizuje test ze znajomoci jzyka obcego po klasie szóstej (odbdzie si w czerwcu). O przyjciu do tej klasy decydowa bdzie ilo punktów z testu egzaminacyjnego. Laureaci powiatowego konkursu z jzyka angielskiego (niemieckiego zwolnieni bd
z obowizku pisania testu).
• Do klasy matematyczno-przyrodniczej przyjci bd uczniowie, którzy z przedmiotów kierunkowych otrzymali w klasie szóstej co najmniej
ocen dobr.
• Do 18 maja 2012 r. kandydat do gimnazjum powinien zoy podanie o przyjcie do szkoy.
• Termin skadania poda o przyjcie do szkoy upywa 18 maja 2012 r. kandydat do gimnazjum.
• Zobowizany jest dostarczy uwierzytelnione kserokopie wiadectwa ukoczenia szkoy podstawowej i zawiadczenia o przystpieniu
do sprawdzianu zewntrznego.
• Do 5 lipca 2011 r. nastpi ogoszenie list uczniów przyjtych do klas pierwszych Gimnazjum nr 3.
II. Szkoa oferuje wszystkim uczniom rónorodne zajcia pozalekcyjne, które umoliwiaj rozwój ich zainteresowa i talentów, np. Szkolny
Teatr Profilaktyczny, Klub Wolontariusza, Koo PCK, Koo Dziennikarskie, Koo Taneczne, Szkolny Klub Sportowy, koa przedmiotowe.
III. Dla uczniów majcych problemy z nauk, organizowane s zajcia wspomagajce, tzw. zajcia wyrównawcze.
IV. W szkole corocznie realizowane s liczne projekty edukacyjne. W ramach wymiany dowiadcze midzynarodowych prowadzona jest
wspópraca z pastwami UE (programy Comenius Socrates, „Program operacyjny wspópracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska”). Placówka otrzymaa certyfikaty: SZKOA PROMUJCA ZDROWIE, SZKOA Z KLAS.
V. Do dyspozycji uczniów pozostaj: Szkolne Centrum Informacji, wietlica, biblioteka, penowymiarowa hala sportowa, wielofunkcyjne boisko sportowe ORLIK, zim – profesjonalne lodowisko administrowane przez MOSiR, dwa amfiteatry – zewntrzny i wewntrzny.
VI. Dodatkowym atutem szkoy jest lokalizacja. Budynek pooony jest z dala od zgieku ulicy, wród zieleni. Bezpieczestwo gwarantuje wizyjny monitoring i system alarmowy.
VII. 10 marca 2011 r. w Gimnazjum nr 3 organizowany bdzie „Dzie otwarty”, a maju 2011 r. spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców.

UWAGA! KOMUNIKAT DLA SZECIOLATKÓW I SIEDMIOLATKÓW
SZKOA PODSTAWOWA NR 28 W ZESPOLE SZKÓ NR 3
W WODZISAWIU L. OGASZA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 2012/2013
I. Zasady naboru:
1. Przy rekrutacji uczniów nie obowizuje zasada przynalenoci do obwodu.
2. Do klas pierwszych przyjmowane bd dzieci w wieku szeciu (rocznik 2006) i siedmiu lat (rocznik 2005).
3. Otwarcie oddzielnej klasy dla szeciolatków uzalenione jest od iloci zgoszonych dzieci.
4. Do 18 maja 2012 r. rodzice kandydatów do klasy pierwszej powinni zoy podania o przyjcie do szkoy (wzór podania na stronie
http://www.zs3wodzislaw.eu”, www.zs3wodzislaw.eu).
5. Na poziomie klas czwartych planuje si otwarcie oddziaów sportowych o specjalnoci pika koszykowa chopców, pika siatkowa dziewczt oraz pika nona chopców.
6. Warunkiem przyjcia do klas sportowych jest zaliczenie testów sprawnoci fizycznej, które odbd si w nastpujcych terminach:
• Pika koszykowa chopców – 4 czerwca 2012 r. o godz. 16.00.
• Pika siatkowa dziewczt – 24 maja 2012 r. o ogdz. 16.00.
• Pika nona chopców – 30 maja 2012 r. o godz. 17.00.
SZCZEGÓOWE ZASADY NABORU DO KLAS SPORTOWYCH ZNAJDUJ SI NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOY
www.zs3wodzislaw.eu
II. Baza szkoy:
1. Uczniowie SP 28 maj do dyspozycji odrbn, odpowiednio wyposaon wietlic, czynn w dni nauki w godz. 7.00-16.00. Ponadto do dyspozycji wychowanków pozostaj: Szkolne Centrum Informacji, stoówka, penowymiarowa sala gimnastyczna, wielofunkcyjny kompleks
boisk „Orlik”, dwa amfiteatry –wewntrzny i zewntrzny, w których organizuje si imprezy szkolne i rodowiskowe.
2. W klasach I – III realizowany bdzie program „Indywidualizacja nauczania”, w ramach którego organizowane bd zajcia terapeutyczne, logopedyczne, rozwijajce rónorakie umiejtnoci oraz zajcia wspomagajce dla uczniów majcych problemy z nauk.
W programie nauczania klasy pierwszej znajduje si j. angielski jako przedmiot obowizkowy.
3. Na poziomie klas IV-VI oddziay sportowe.
4. SP nr 28 ubiega si o certyfikat „Szkoa promujca zdrowie”.
5. Szkoa oferuje wszystkim uczniom rónorodne zajcia pozalekcyjne, które umoliwiaj rozwój ich zainteresowa i talentów, np. zajcia teatralne, ekologiczne, historyczno-re- gionalne, sportowe.
6. Dla uczniów majcych problemy z nauk, organizowane s zajcia wspomagajce, tzw. zajcia wyrównawcze.
7. Dodatkowym atutem szkoy jest lokalizacja. Budynek pooony jest z dala od zgieku ulicy, wród zieleni. Bezpieczestwo gwarantuje wizyjny monitoring i system alarmowy.
15 03. 2012 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 28 obdzie si lekcja otwarta, na któr zapraszamy przyszych pierwszoklasistów i ich rodziców.
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Tenis stołowy sport dla wszystkich

Grają i zwyciężają

z Czechem Jaroslavem Cellarem). Pan
Wojciech dwukrotne zaj równie miejsca 5-6 w turniejach ogólnopolskich w Wgierskiej Górce i Oarowicach.
Marek Kaczorek i Janusz Makowski,
wygrali kilka turniejów, pokonujc czoowych zawodników województwa.
Franciszek Mrozik, Edward ukiewicz i Stanisaw Balawajder to starsi
panowie, którzy od wielu lat zajmuj czoowe lokaty w swojej kategorii wiekowej.
Do tej grupy doczyli Jerzy Wrzód, Damian Porbski, Andrzej Jamrozik, Tadeusz Mazurek, Grzegorz Marciniec
oraz jego syn Krzy, który robi byskawiczne postpy i w swojej kategorii wiekowej – 10 lat – nie ma sobie równych.
Zawodnicy trenujcy na wietlicy reprezentuj nasze miasto Wodzisaw laski
przynoszc miastu dobr reklam, a organizacja turniejów odbywa si poprzez Klub
TKKF Relaks wspierany przez Urzd Miasta i TKKF w Katowicach.
Klub Relaks ju po raz 3. startuje w konkursach ogaszanych przez Prezydenta Miasta Wodzisawia lskiego.

Na ogólnopolskim turnieju w Wgierskiej Górce.

Tenis stoowy to dyscyplina sportu, któr
mona uprawia przez wiele lat. Tak równie jest w Wodzisawiu lskim, gdzie
dziki uprzejmoci wadz Spódzielni ROW
oraz Administracji Osiedla nasi mieszkacy
mog przyjemnie spdza czas po pracy
podnoszc swoj sportow form, utrzymujc szczup sylwetk i poprawiajc ogólny
stan zdrowia.
W treningach tenisa stoowego uczestniczy kilkanacie osób, Najmodszy zawodnik Krzy Marciniec ma 10 lat, najstarszy Franciszek Mrozik 76. Dziki
moliwoci treningów i swemu zaangaowaniu, ambicji i uporowi nasi mieszkacy
doskonal swoje umiejtnoci i zajmuj
wysokie lokaty w turniejach organizowanych na szczeblu województwa, na arenach krajowych, a take na zawodach midzynarodowych.

Wojciech Kaptur w zwyciskiej jak zwykle akcji.
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Krzysztof Godo, Robert Musur oraz
Bogusaw Balawajder graj obecnie w III ligowej druynie Gwiazda Skrzyszów, a Sawomir Marzec w lidze okrgowej Wicher
Wilchwy.
An to ni Szwab zdo by w tym ro ku III miejsca w mistrzostwach lska
w kategorii powyej 65 lat. Zajmowa równie czoowe miejsca w swojej kategorii
wiekowej w ogólnopolskich turniejach weteranów w Jastrzbiu Zdroju, Wgierskiej
Górce i Oarowicach.
Wojciech Kaptur jest zwycizc Ogólnopolskiego Turnieju w Sawkowie (zwycistwo w finale nad Estoczykiem mieszkajcym w Krakowie Puu Aarnee, trzecie
miejsce zaj Antoni Szwab). Zwyciy
równie w ogólnopolskim turnieju w Bielsku-Biaej w 2010 r. oraz zaj drugie miejsce w 2011 r. (przegra jedynie w finale

Krzy Marciniec ma 10 lat, ale gra ju bardzo
dobrze.

Starsi chopcy po 70.
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DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012

Zaszczytne wyróżnienie
dla naszej spółdzielni
DOBRA SPÓDZIELNIA 2012 – Ranking Najlepszych Spódzielni Mieszkaniowych w Polsce to ogólnopolski program uznaniowy, realizowany przez redakcj Strefy Gospodarki, dodatku
do Dziennika Gazety Prawnej.

C

elem Programu jest wzmocnienie wizerunku polskiej
spódzielczoci mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych
idei przywiecajcych potnemu,
polskiemu ruchowi spódzielczemu.
Program ma za zadanie upowszechnia, a take propagowa waciwe
wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spódzielni i sprawne
zarzdzanie przez nie zasobami
mieszkaniowymi.
Gównym kryterium wyboru laureatów Programu jest szeroko rozumiana jako zarzdzania zasobami
mieszkaniowymi, obsugi i dziaalno prospoecznociowa.
Moemy donie z dum, e w tym
roku tym zaszczytnym godem zostaa wyróniona nasza spódzielnia. Zajlimy IV miejsce w województwie lskim
Przyznany nam tytu brzmi dumnie i jest wiarygodn gwarancj
rzetelnoci, solidnoci oraz wysokiej dbaoci zarzdzania, a take
obsugi zasobów mieszkaniowych
naszej Spódzielni. Dodatkowo jest
doskonaym podsumowaniem naszej dugoletniej historii, tradycji
i szeregu odwanych decyzji podejmowanych przez wadze Spódzielni dla wspólnego dobra mieszkaców osiedli oraz czonków. To
wszystko zostao docenione przez
Redakcj Strefy Gospodarki.

Kwiecień 2012 r.
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Co zostało zrobione w ubiegłym roku

Remonty 2011
Ponad 8 mln zotych przeznaczono w ubiegym roku na prace remontowe i modernizacyjne w Spódzielni Mieszkaniowej ROW.
Zakres prac jest ogromny poczwszy od najbardziej kosztownych dociepla budynków,
przez wymian dwigów, remonty klatek
schodowych, naprawy dachów, chodników
na biecych pracach przy instalacjach skoczywszy.
Realizacja planów remontowych przygotowanych przez administracj osiedli i Rady
Osiedlowe w ubiegym roku przebiegaa
w sposób przyjty w planach. Informacja
o wykonaniu zada remontowych zostaa
przekazana mieszkacom na zebraniach jakie odbyy si na pocztku marca br. Zgoszone wnioski na tych spotkaniach bd realizowane w tym roku.

Wyremontowany budynek przy ulicy PCK

Co wic dokonalimy w zakresie remontów w 2011 roku. Lista jest duga i nie
o wszystkich pracach tu piszemy. Wymiemy najwaniejsze zaczynajc od
Administracji Centrum
w której wykonano remonty na sum ponad 1 miliona 639 tysicy zotych.
Najwiksze nakady – 620 tys – Spódzielnia przeznaczya na roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne. Wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacj kratek
ciekowych przeprowadzona zostaa w budynkach przy Placu Zwycistwa 2 i 4 oraz
przy ul. PCK 22-24 i 26-28. Przy ul 26
Marca 168 wykonane zostay piony nawodnione.
Dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej w budynkach przy ulicy 26 Marca 154, 156, 158,166 i czciowo – prace
bd kontynuowane w tym roku – w bu10

dynkach przy ul. 26 Marca 166 i 170.
W tym ostatnim budynku kosztem ponad 316 tys., wymieniono 2 dwigi osobowe.
Na osiedlu przeprowadzono take remonty w stacjach wymienników polegajce na wymianie zaworów, siowników
i pomp.
Za ok. 30 tys. konserwowano i naprawiano dachy oraz czciowo wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. 26 Marca 70-72.
Malowanie wraz z wymian stolarki
okiennej na klatkach schodowych, w suszarni i pralni przeprowadzono w budynkach przy ul. Waryskiego 2-4, 14-16 i ul.
Wyszyskiego 25-29, kosztowao to ok. 170
tys. z. W tych budynkach i w domu przy ul.

trycz nych wy ko ny wa ne przez wa sne
suby konserwacyjne to koszt ponad 144
tys. z.
Administracja XXX-lecia
os. XXX-lecia
Tutaj najwiksze rodki przeznaczono
na docieplenie cian balkonowych w budynku nr 127 –129 – ponad 680 tys. z.,
natomiast w budynku 131-135, gdzie roboty s kontynuowane w tym roku, ponad 455 tys.
Na tym osiedlu due nakady skierowano
take na roboty dekarskie.
Wymiana pokrycia dachowego na pap
termozgrzewaln, wymiana obróbek blacharskich oraz odgromów oraz wymiana

Ulica Piastów tu po odnowieniu budynek prezentuje si wspaniale

Radliskiej 5-7 dodatkowo zostaa przeprowadzona wymiana drzwi wejciowych
do klatek schodowych – koszt ponad 20
tys. z. W budynku przy ul. Wyszyskiego 14-16 i 22-28 kosztem prawie 18 tys.
z wyremontowano balkony.
Malowanie klatek, bez wymiany stolarki,
prowadzono w budynkach przy ul. Radliskiej 5-7 i 9-11, ul. Pokoju 1-3-5 – koszt ponad 110 tys.
Rozbiórka starych chodników i wykonanie nowych na ul. 26 Marca od 130-138
do studni kosztowaa prawie 9 tys. 32 tys.
z przeznaczonych zostao na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach.
Remont instalacji elektrycznej 26 Marca 62-64 to koszt 6,8 tys. z Natomiast instalacja odgromowa w budynku przy Pokoju 15 ponad 26 tys. z.
Biece naprawy i remonty instalacji
wodno- kanalizacyjnych, gazowych, elekPOD WSPÓLNYM DACHEM

wietlików dachowych w budynkach nr 5053 oraz konserwacja dachów i usuwanie
przecieków w budynkach bud. 54-58, 3539, 72-75, 93-96, 18-21, 97-100 kosztowao prawie 240 tys. z.
Remont korytarzy wraz z wymian drzwi
do komórek i uoenie nowej posadzki z robotami towarzyszcymi w budynkach
nr 131 – 135 to koszt 125 tys. w budynku 119 gdzie roboty s kontynuowane w tym
roku ponad 40 tys. z.
Malowanie klatek schodowych w budynku 131 -35 – ponad 136 tys. z.
Naprawa drzwi wejciowych do budynków to 15 tys. z, a wymiana drzwi wejciowych w budynku 119-121 to prawie 5 tys. z.
110 tys. z przeznaczonych zostanie na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach.
dokończenie na str. 12
Kwiecień 2012 r.

Wandale nie próżnują

Czym zawiniły komórki?

W poowie ubiegego roku piszc o remontach, w które woono wiele naszych
pienidzy i trud dziesitek osób, wspominalimy o wymianie drzwi do komórek
w budynkach na osiedlu XXX-lecia. Nomen omen napisalimy, e trzeba je chroni przed wandalami i wykrakalimy... Wanie tymi drzwami, które w zdecydowany
sposób poprawiy estetyk i funkcjonalno w budynkach, zajli si, zapewne
modzi, chuligani.
Czy zawiniy im pospolite drzwi? Nie
wiemy. Efekt jest taki, e bezmylna horda
uszkodzia klamki i gaki otwierajce drzwi,
wyrya na drzwiach swoje „cenne” prze-

Zima już za nami

– Przyczyn popeniania przez modych
ludzi wybryków chuligaskich naley dopatrywa si niestety w spoecznej obojtnoci na takie zachowania. Czsto ludzie uda j, e nie wi dz, bd wrcz
odwracaj wzrok. Tumacz, e to nie ich
sprawa. Trzeba jednak pamita, i jednego dnia kto niszczy mienie publiczne
albo ssiada, ale jutro to samo moe spotka nas. Brak reakcji otoczenia na zachowania niezgodne z prawem, chuligaskie odbierana jest przez sprawców jako
akceptacja spoeczna – przyzwolenie. Taki stan rzeczy niestety jeszcze bardziej ich
rozzuchwala.

Krótka, ale uciążliwa

Tegoroczna zima ju na szczcie za nami. Powoli zapominamy o mrozie i niegu
i cieszymy si wiosn. Ta dokuczliwa i lubiana chyba tylko przez dzieci i narciarzy
pora roku bya do nietypowa, waciwie
trwaa krótko, zaledwie miesic, ale daa
nam „w ko” ponad 20 stopniowym mrozem i gwatownymi opadami.
Od poowy stycznia trzeba byo wic
rozpocz „AKCJ ZIMA”. Gównym problemem administracji naszej spódzielni
byo odnieania cigów komunikacyjnych
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mylenia i emocje i w rezultacie drzwi nadaj si do ponownej wymiany. Nasza praca i pienidze poszy za spraw zapewne
naszych dzieci czy dzieci naszych ssiadów, na marne.
– Sprawcami wielu aktów wandalizmu okazuj si modzi ludzie. Po zdarzeniu czsto
nie potrafi poda racjonalnych powodów
swojego postpowania – mówi w naszej gazecie niedawno byy szef wodzisawskiej policji m. insp. mgr Dariusz Ostrowski.
Zapewne tak byo równie w tym przypadku. Komendant Ostrowski powiedzia
równie to co od lat sygnalizujemy i co
powinnimy jednak wzi sobie do serca:

dla pieszych i samochodów. Dziki wasnemu sprztowi – maym pugom do odgarniania niegu z chodników oraz ludziom
wyposaonym w szufle walka z biaym
puchem daa cakiem dobre rezultaty.
Do akcji wczy si take sprzt z firmy
zewntrznej. Spycho – koparki oczyszczay drogi i zapewniay bezpieczny przejazd
dla kierowców.
Pro ble mem by y tak e za ma rza j ce
przy dochodzcym do –24 stopni mrozie,
instalacje. Najpowaniejsza awaria, która
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dotkna prawie cay Wodzisaw lski
spowodowana by niesprawnoci kota
miejscowego PEC-u.. Zdarzay si jednak
równie drobne awarie rozszczelniania instalacji grzewczej, którymi szybko zajmoway si suby remontowe spódzielni.
Ogóem czny koszt poniesiony przez
Spódzielni na „AKCJ ZIMA” 2011/2012
wyniós 32 210,70 z kwota ta zawiera
koszty pracy sprztu, materiay oraz koszt
pracowników biorcych udzia przy odnieaniu.

11

Remonty 2011
dokończenie ze str. 10
Biece naprawy i remonty instalacji to
koszt prawie 250 tys. z.
Ogóem w ubiegym roku na remonty
przeznaczono na tym osiedlu ponad
2 mln z.
Administracja XXX-lecia
os. Piastów
Na remonty przeznaczono rekordow sum ponad 3,1 mln z.
Najwiksza inwestycja na tym osiedlu to
ocieplenie kosztem prawie 2 mln z budynku nr 12 przy ul. Przemysawa.
Wymiana pokrycia dachowego na pap
termozgrzewaln, wymiana obróbek blacharskich oraz odgromów bud. nr 7 A-E przy ul.
Przemysawa pochona 120 tys. z.
Odwodnienie piwnic budynek 5 – 10 tys. z.
Roboty malarskie po poarze – bud. 9
przy ul. Przemysawa –14 tys. z.
Wymiana drzwi wejciowych z nawietlami, wykonanie robót malarskich, remont podestów przed wejciem – bud. nr 9
przy ul. Przemysawa – 30 tys.
Wymiana kanalizacji sanitarnej w kondygn. techn. bud. nr 4, 5, 6, 9 i 13 172 tys. z.
Remonty chodników wraz z robotami towarzyszcymi – os. Piastów prawie 30 tys. z
Wymiana i naprawy dwigów ul. Przemysawa 5 (meblowy) i ul. Przemysawa 9
(osobowy) ponad 300 tys. z.
Biece naprawy i remonty instalacji to
koszt ponad 248 tys. z.
Administracja XXX-lecia
os. Dbrówki
Na tym osiedlu przeprowadzane byy due roboty dekarskie. Malowanie poaci dachowych wraz z wymian rynien i rur spu-

Budynek przy ulicy Pokoju
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stowych w budynku nr 2 kosztowao 30tys.
Natomiast usuwanie przyczyn przecieków
z dachów – 13 tys. z
Malowanie klatek schodowych (budynki
nr 3, 10, 15, 16, 24, 26) to koszt 75 tys. Wymieniono równie drzwi wejciowe (budynki nr 3, 15, 16, 24) za sum prawie 36 tys.
Na wymian popkanych witrolitów na balkonach przeznaczono 35 tys. z.
Wykonanie remontu chodników i miejsc
postojowych na osiedlu prawie 40 tys. z.
Biece naprawy i remonty instalacji to
koszt ponad 41 tys. z.
Razem ponad 322 tys. z.
Administracja Rydutowy
miasto Rydutowy
Na remonty przeznaczono ponad 652 tys. z.
Na roboty dekarskie – 26 tys. z.
Wymiana drzwi wejciowych do budynków przy ul. Plebiscytowej nr 38 i 40 (remont poczony by tu z napraw schodów)
oraz 46 i 34 oraz ul. Ofiar Terroru to koszt
prawie 60 tys. z.
Roboty brukarskie likwidacja szkód górniczych chodnik ul. Ofiar Terroru 97 i Krzykowicka 20-24 – ponad 33 tys. z.
Wymiana instalacji wod-kan – ul. Ligonia 6 ponad 164 tys. z.
Termomodernizacja budynków polegajca na ocieplenie ciany wejciowej ul. Ligonia 6 to koszt ponad 170 tys. z.
Remonty stacji wymienników ciepa
27 tys. z.
Odwodnienie piwnicy – ul. Plebiscytowa 46 ponad 27 tys. z.
26 tys. z przeznaczonych zostao na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach.
98 tys. z przeznaczono na biece naprawy i remonty instalacji wod.-kan, gazowych,
elektrycznych wykonywane przez wasne
suby konserwacyjne.

Administracja Rydutowy
miasto Radlin
Na roboty dekarskie przeznaczono prawie 15 tys.
Due nakady – 60 tys. przeznaczone zostay na malowanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych ul. Rymera 8, (1 klatka), i ul. Sienkiewicza 26-30, (3 klatki).
Remont komórek lokatorskich przy ul.
Sienkiewicza 26-30 dokonany zosta kosztem 169 tys. z.
Remonty stacji wymienników ciepa – 10
tys. z.
Wymiana inst. kanalizacji sanitarnej w budynku ul. K. Makuszyskiego 8-12 prawie 57 tys. z.
Odwodnienie piwnic – ul. Korfantego 22
i 26 prawie 6 tys. z.
15 tys. z przeznaczonych zostao na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach.
Ponad 127 tys. z przeznaczono na biece naprawy i remonty instalacji wod.-kan,
gazowych, elektrycznych wykonywane przez
wasne suby konserwacyjne.
Razem na remontowe prace przeznaczono w ubiegym roku prawie 471 tys. z.
Administracja Rydutowy
miasto Pszów
263 tys. z. kosztoway remonty na tym
osiedlu.
Najwikszym przedsiwziciem byo tutaj ocieplenie ciany wejciowej w budynku
na os. Tytki 2 – koszt 151 tys. z.
Usuwanie przyczyn przecieków z dachów
prowadzono kosztem 13 tys. z.
Remont posadzki w korytarzu piwnicznym – Tytki 1C 12 tys. z.
Remonty chodników i miejsc postojowych
ponad 35.
Biece naprawy i remonty instalacji ponad 48 tys. z.

Odnowiony pawilon przy ul. Wyszyskiego
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W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego

Jak przekazać 1% podatku
organizacji pożytku publicznego?

1. Wybra organizacj poytku publicznego, której chcemy przekaza 1%.
Baza Organizacji Poytku Publicznego, w której mona zweryfikowa, czy dana organizacja ma status OPP znajduje si na stronach Ministerstwa Sprawiedliwo.
2. Wypeni odpowiedni rubryk w rocznym zeznaniu podatkowym
(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazw organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego.
W zeznaniach podatkowych od 2009 roku zostaa
wyodrbniona rubryka, w której podatnik moe
poda dodatkowe informacje, które w jego ocenie mog mie wpyw na dystrybucj rodków
gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel).
Do datko wo po datnik mo e zdecy do wa czy
do organizacji poytku publicznego maj zosta przekazane jego dane, tj. imi, nazwisko,
adres oraz wysoko przekazanej kwoty. W latach wczeniejszych, gdy podatnicy sami wpacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte
byy na przelewach, co umoliwiao organizacjom poytku publicznego wystosowanie podzikowa.
PIT-36 – w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1%
podatku znajduje si w bloku O – rubryki 305-306, oraz w bloku
P – rubryki 307 – 308.
PIT-36L – w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si w bloku N – rubryki 105-106, oraz
w bloku O – rubryki 107-108.

PIT-37 – w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1%
podatku znajduje si w bloku H – rubryki 124-125, oraz w bloku I – rubryki 126-127.
PIT-38 – w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1%
podatku znajduje si w bloku G – rubryki 58-59, oraz w bloku H – rubryki 60-61.
PIT-39 – w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1%
podatku znajduje si w bloku G – rubryki 51-52,
oraz w bloku H – rubryki 53-54.
PIT-28 – w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje si w bloku M – rubryki 126-127, oraz w bloku N – rubryki 128-129.
Dla pozostaych formularzy wypenia si rubryki
z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.
Podatnik w zeznaniu podatkowym moe poda
dodatkowe informacje, które w jego ocenie mog
mie wpyw na dystrybucj rodków gromadzonych przez organizacj poytku publicznego (np.
na konkretny cel).
Informacj t podatnik bdzie móg zamieci w rubryce „cel szczegóowy 1%”, znajdujcej pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku
nalenego, odpowiednio w:
PIT-36 – poz. 307, PIT-36L – poz. 107, PIT-37 – poz. 126, PIT-38
– poz. 60, PIT-39 – poz. 53, PIT-28 – poz. 128.
Powysze informacje zostan przesane organizacji poytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegóowienie przekazanych kwot.
Podatnik nie moe podzieli swojego 1% midzy kilka organizacji.

Urzd Skarbowy w Wodzisawiu lskim informuje

PIT PRZEZ INTERNET
W zwizku z trwajc akcj rozlicze rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 rok przypomina si podatnikom o obowizku zoenia zeznania o wysokoci dochodu osignitego w 2011 roku.
Ostateczny termin skadania zezna i zapaty podatku dochodowego upywa 30 kwietnia 2012 r.
Rozliczenia mona dokona na formularzach: PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Za cz ni ka mi do ze zna s: PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B,
PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG
Tak jak w roku ubiegym rozliczajc si z podatku dochodowego
za 2011 r. podatnicy mog zoy swoje zeznanie PIT drog elektroniczn bez podpisu kwalifikowanego, korzystajc z systemu e-Deklaracje. Wysanie deklaracji podatkowej przez Internet jest
najprostszym i najszybszym sposobem zoenia zeznania rocznego. Mona to zrobi bez wychodzenia z domu lub z dowolnego,
najwygodniejszego dla siebie miejsca. W tej formie moliwe jest
zoenie zeznania:
– indywidualnie,
– wspólnie z maonkiem,
– w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych dzieci.
Do wysania zezna trzeba:
• posiada dostp do Internetu,
• przygotowa dane takie jak: NIP/PESEL, imi i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2010 r.
– zabezpieczaj one autentyczno skadanej deklaracji.

Kwiecień 2012 r.

Dalej wystarczy 5 kroków:
1) wej na stron www.e-deklaracje.gov.pl i pobra z zakadki
Do pobrania aplikacj desktopow e-Deklaracje lub pobra waciwy formularz z zakadki Formularze,
2) wypeni formularz,
3) podpisa go wpisujc kwot przychodu wykazan w zeznaniu
rocznym za 2010 r.,
4) wysa dokument,
5) pobra i zachowa Urzdowe Powiadczenie Odbioru (UPO).
Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu
poleconego, czy potwierdzeniem zoenia PIT-u w urzdzie skarbowym.
W przypadku pojawienia si wtpliwoci zawsze mona skorzysta z instrukcji wypeniania zezna „krok po kroku” zamieszczonej na stronie www.e-deklaracje.gov.pl System e-Deklaracje
to prosty sposób na zoenie zeznania bez koniecznoci wypeniania papierowego formularza oraz uniknicie w nich bdów rachunkowych. Rozwizanie takie nie wymaga stawienia si w urzdzie skarbowym, ani ponoszenia jakichkolwiek opat, system
dziaa 24 godziny na dob i 7 dni w tygodniu. Infolinia systemu
e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa (pomoc w sprawie
procedur skadania deklaracji) tel. 801 055 055 tel. 22 330 03 30
czynna od poniedziaku do pitku w godz. 7.00-18.00. Pomoc
techniczna systemu e-Deklaracje (pomoc w sprawie problemów
technicznych przy obsudze systemu) tel. 22 694 49 74 e-mail:
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl czynna od poniedziaku do pitku w godz. 8.15-16.15.
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SPÓDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ROW”
ul. Kard. St. Wyszyskiego 43
44-300 Wodzisaw l.
Rok
założenia

1924

tradycja
dowiadczenie
nowoczesno

OFERUJE DO WYNAJCIA
Wodzisaw l.:
ul. Kard. St. Wyszyskiego 43
os. Dbrówki 12
ul. Przemysawa 12
ul. Przemysawa 5
ul. Przemysawa 13
ul. Marklowicka 23

pow. uytkowa
pow. uytkowa
pow. uytkowa
pow. uytkowa
pow. uytkowa
pow. uytkowa

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

Rydutowy:
ul. Ligonia 16
ul. Ofiar Terroru 77

pow. uytkowa
pow. uytkowa

30,00 m2
54,60 m2

Radlin:
ul. Korfantego 20

pow. uytkowa

42,49 m2

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE:
Wodzisaw l.
ul. Marklowicka 23
pow. uytkowa
ul. Marklowicka 23
pow. uytkowa
ul. Marklowicka 23
pow. uytkowa
ul. Marklowicka 23
pow. uytkowa

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

GARA:
Wodzisaw l.
ul. Marklowicka 23

pow. uytkowa

16,80 m2

Bliszych informacji udziela Dzia Lokali Uytkowych
w budynku Zarzdu SM „ROW”,
Wodzisaw l., ul. Kard. St. Wyszyskiego 43 – pokój nr 29,
tel. 32-455-66-86, wew. 127

Gadzie  Malowanie cianm  Cyklinowanie parkietów
Tel. 32 451 46 68; 605 414 659
14
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ADRESY
TELEFONY
WAŻNE
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,
pitki 7:00 do 14:00.
Telefony centrala – 32 455 66 86; 32 455 67 56;
DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziaki 7.30-16.00;
od wtorku do czwartku 7.30-15.00
pitki 7.30-14.00
dzia czonkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dzia wkadów: 32 55 66 86 wew. 114
dzia nalicze czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dzia rozlicze z czonkami: 32 455 38 72;
dzia techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa:
(32) 455 24 04.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:

barw nieba. 12. imi eskie. 13. cz
opery. 14. ciasto wielkanocne. 15. miara iloci papieru. 16. krewny ze strony
ojca. 21. pojednanie. 22. stan zniszczenia. 24. wicona w Niedziel Palmow. 25. umys. 26. na ramieniu listonosza. 27. wiano. 28. oddanie honorów
wojskowych. 32. inwencja twórcza. 33.
przeciwnik. 34. rzecz niepowana. 36.
ruchomy waek. 37. czasem wyskoczy
z paleniska. 39. wysoka sala na posiedzenia. 40. statek Noego.

Poziomo: 1. ubieganie si o pierwszestwo. 4. ogawizna lub odmiana kalcytu.
7. nieprzekraczalna granica. 8. suszno.
9. strome, zalesione partie gór w Tatrach.
10. cz wagi. 14. drewno lejsze od korka. 17. wyderka botna. 18. pracuje w kopalni. 19. duy bbenek. 20. naczynie goryczy. 23. moe by telefoniczny. 27.
do butów lub do podogi. 29. strój maskaradowy. 30. bkit. 31. mu. 32. skrót podpisu. 35. wojsko. 38. lutowa solenizantka. 41. podnonik. 42. wszelki odpoczynek.
43. droga naturalna. 44. komplet kart
do gry. 45. zióko.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 22 dadz rozwizanie krzyówki.

Pionowo: 1. zbliajce si wita. 2.
wietlisty krg, aureola. 3. dyngus. 4.
stan wzmoonego napicia nerwowego. 5. w ubraniu: otwór na rami. 6.
adna gdy zielona na ce. 11. zmiany

Ha so z po przed niej krzy ów ki:
GWIAZDKA WIGILIJNA.
Nagrody ksikowe za rozwizanie
krzyówki otrzymuj: Piszczek Andrzej,
Werner Ferenc, Pawlenka Franciszek.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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 ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CENTRUM: 44-300 Wodzisaw lski, ul. Kardy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; 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) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00;
RYDUTOWY: 44-280 Rydutowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziaku do pitku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i pitki od 13.00
do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziaki i czwartki od 13.00 do 15.00.
 AWARIE po godzinach pracy sub Spódzielni
prosimy zgasza telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia, Piastów i Dbrówki – (0) 601 857 402,
– Administracja Rydutowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dwigowiec – (0) 78 58 48 480.

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) 455 66 86,
wewn. 126. Za tre ogosze redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadaj.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Problem nie do rozwiązania?

Balkonowy grill...
nie na balkon!
W

reszcie przysza wiosna i wraz
z ni wiosenno-letnie rozrywki, do których z pewnoci naley grillowanie. W naszej tradycji wydaj si, e zwyczaj opiekania rónorodnego
jada na wolnym ogniu jest dla wielu symbolem niczym nie skrpowanej wolnoci.
Nawet posunitej do skrajnej i z lekka
dewiacyjnej formy pieczenia misa czy
kiebasek na wasnym balkonie. Nic to,
e przeszkadzamy i denerwujemy ssiadów, e stwarzamy zagroenie poarowe – wolno Tomku w swoim domku – oto
nasza dewiza.
Stra poarna twierdzi, e grillowa
na balkonie nie naley. Z prostej przyczyny – takie zachowanie zwiksza zagroenie poarem. – Byy ju w Polsce przypad ki, gdy pod czas gril lo wa nia na
balkonach lub loggiach dochodzio do poarów ssiednich mieszka. Kilka poarów miao miejsce podczas nieobecnoci
lokatorów, bo le by dogaszony ar – przestrzegaj straacy.
Ostrzeenia ostrzeeniami, a s tacy,
którzy uwaaj, e na balkonie robi
mona wszystko. Niezalenie od tego,
czy prze szka dza to in nym, czy nie.
Wród nich wielu jest mioników grillowania.
Do nich nalea take jeden z mieszkaców naszej spódzielni, który niedawno – gdy tylko sonko przygrzao – na swoim balkonie zacz opieka to i owo.

Polski grill – problem nie do rozwizania?

Ssiadom nie za bardzo si to spodobao
i kiedy sowne perswazje nie zakoczyy
tej radosnej czynnoci, wezwali odpowiednie suby.
Straacy przyjechali, ale podobnie jak
stra miejska, nie mogli wiele zrobi.
Grillujcy tumaczy swe zachowanie
tym, e kupi, jak gosi napis na pudeku, grill balkonowy, wic gdzie go ma
uywa?
Rzeczywicie problem grillowania na balkonach jest, podobnie jak wiele innych
spraw w naszym piknym kraju, spraw
nie do rozwizania. Dwa lata temu spraw zaj si nawet rzd. Zakaz grillowania chcia wprowadzi rozporzdzeniem
minister infrastruktury, jednak jak zwykle u nas sprawa si rozmya i ostatecznie
nie zdecydowano si na prawne rozwizanie.
Nie ma przepisów, jednoznacznie okrelajcych miejsca, w których nie mona grillowa. Natomiast, biorc pod uwag pewn logik, a take niebezpieczestwo,
które stwarza grillowanie na balkonach,
loggiach czy uytkowych dachach budynków, a take w promieniu co najmniej kilkunastu metrów od budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej – w tych
miejscach de facto grillowa nie wolno – uwaaj straacy i nie tylko.
Pomimo braku regulacji w tej sprawie
straacy interweniuj, informujc o zagroeniach jakie niesie ze sob grillowanie.

Skoro nie mona zakaza palenia grilla
na balkonie, to moe da si do tego skutecznie zniechci? Z takiego zaoenia
zdaj si wychodzi straacy, którzy ostrzegaj, e od rozpalonego rusztu zaj si
mog choby firanki, zgromadzone na balkonie przedmioty czy wykadzina na pododze. Take przedmioty atwopalne na niszych pi trach, na któ re spa mo e
rozarzony wgiel.
Majc na uwadze dobro ssiadów i jako wspól za miesz ki wa nia a przede
wszystkim nasze i innych bezpieczestwo
grillowa na balkonach nie powinno si.
Wokó naszych budynków w kadym miecie jest wiele terenów zielonych przyblokowych, na których znacznie przyjemniej sp dza si czas wraz z ro dzi n
i znajomymi nie mówic ju, e moemy
wyj i urzdzi may piknik z dala od bloków na onie natury.
Ape lu je my o roz s dek i roz wa g
przy swobodzie z jak dysponujemy naszym dobrem. Grillowanie na balkonie to
nie tylko niebezpieczestwo, ale te dyskomfort dla pozostaych mieszkaców,
którym wydobywajce si zapachy mog
przeszkadza. Trudno aby z powodu przyjemnoci jak serwuje sobie ssiad inni
musieli zamyka okna i nie korzysta
z balkonów. Wemy pod uwag to, e
gdyby wszyscy mieszkacy grillowali osiedla nasze zamieniyby si w jaka wielk
wdzarni.

Najlepiej grillowa na onie natury i to bezpieczniej i przyjemniej ni na balkonie

