
Pod Wspólnym Dachem

Gazeta Spó!dzielni Mieszkaniowej „ROW”
w Wodzis!awiu "l#skim

Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Wzo rem lat ubie gych, w ce lu umo li -
wie nia kon tak tu przede wszyst kim miesz -
ka com na szych za so bów z kie row nic -
twem spó dziel ni mi dzy 1 a 9 mar ca br.
w Spó dziel ni ROW od by y si spo tka nia
z miesz ka ca mi osie dli. Gów nym ce lem
tych spo tka by o po in for mo wa nie o wy -
ni kach go spo dar czo – fi nan so wych
za 2011r. – pisze w wie ciach z „pierw -
szej r ki” Pre zes Za rz du SM „ROW”
JAN GRA BO WIEC KI

czy taj na str. 3

Stra po ar na twier dzi, e gril lo wa
na bal ko nie nie na le y. Z pro stej przy -
czy ny – ta kie za cho wa nie zwik sza za -
gro e nie po a rem. Ostrze e nia ostrze e -
nia mi, a s ta cy, któ rzy uwa a j, e
na bal ko nie ro bi mo na wszyst ko. Nie -
za le nie od te go, czy prze szka dza to in -
nym, czy nie. Wród nich wie lu jest mi -
o ni ków gril lo wa nia, rów nie z na szej
Spó dziel ni. 

Bal ko no wy grill... nie na bal kon!
czy taj na str. 16

Te nis sto o wy to dys cy pli na spor tu, któ r
mo na upra wia przez wie le lat. Tak rów -
nie jest w Wo dzi sa wiu l skim, gdzie dzi -
ki uprzej mo ci wadz Spó dziel ni ROW oraz
Ad mi ni stra cji Osie dla na si miesz ka cy mo -
g przy jem nie sp dza czas po pra cy pod no -
szc swo j spor to w for m, utrzy mu jc szczu -
p syl wet k i po pra wia jc ogól ny stan zdro wia

Gra j i zwy ci a j
czy taj na str. 8

Prze czy taj – zo bacz
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Zaszczytne wyró!nienie
dla naszej spó"dzielni

czy taj str. 9
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23-27 kwiet nia 2012 roku

Ze bra nia Wal ne go Zgro ma dze nia 
cz!on ków Spó! dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”

23.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. po nie -
dzia ek dla czon ków za miesz ka ych na te -
re nie gmi ny Pszów (cz I) w Miej skim
Orod ku Kul tu ry – Re stau ra cja „AD -
RIA” w Pszo wie ul. Trau gut ta 1. 

24.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. wto rek
dla czon ków osie dli D brów ki, Pia stów
i XXX – le cia PRL (cz II) w Ze spo le
Szkó w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Szkol -
nej 1 (Li ceum Ogól no kszta c ce Nr 1). 

25.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. ro da
dla czon ków osie dla Cen trum (cz III)
w Ze spo le Szkó w Wo dzi sa wiu l.
przy ul. Szkol nej 1 (Li ceum Ogól no -
kszta c ce Nr 1).

26.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. czwar -
tek dla czon ków za miesz ka ych na te re -
nie gmi ny Ra dlin (cz IV) w Ka wiar ni
„Gór ni cza Strze cha” w Ra dli nie ul. Kor -
fan te go 42 (Klub NOT). 

27.04.2012 r. o godz. 17.00 tj. pi tek
dla czon ków za miesz ka ych na te re nie
gmi ny Ry du to wy (cz V) w „Go cin -
nym Do mu” w Ry du to wach ul. Strzel -
ców By tom skich 8/7. 

Po rz dek ob rad Wal ne go 
Zgro ma dze nia obej mu je:

1. Otwar cie Wal ne go Zgro ma dze nia.
2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia.(Prze wod -

ni cz ce go ob rad, Se kre ta rza i 2 Ase -
so rów).

3. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej.
4. Przed sta wie nie spra woz da nia Ra dy

Nad zor czej z dzia al no ci w 2011
ro ku.

5. Pod je cie Uchwa y Nr 1/2012 do ty -
cz cej za twier dze nia spra woz da nia
z dzia al no ci Ra dy Nad zor czej w 2011
ro ku.

6. Przed sta wie nie spra woz da nia Za rz -
du Spó dziel ni z dzia al no ci w 2011
r. oraz z re ali za cji Uchwa Wal ne go
Zgro ma dze nia z dnia 15.04.2011r. 

7. Pod j cie Uchwa y Nr 2/2012 w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia rocz -
ne go Za rz du Spó dziel ni za 2011
rok.

8. In for ma cja nt. prze pro wa dzo nej lu -
stra cji Spó dziel ni za la ta 2008-2010.

9. Pod j cie Uchwa y Nr 3/2012 w spra -
wie za twier dze nia spra woz da nia fi -
nan so we go za 2011 rok.

10. Pod j cie Uchwa y Nr 4/2012 w spra -
wie udzie le nia ab so lu to rium czon -
ko wi Za rz du za 2011 rok – Pre ze so -
wi Za rz du Ja no wi Gra bo wiec kie mu.

11. Pod j cie Uchwa y Nr 5/2012 w spra -
wie udzie le nia ab so lu to rium czon -
ko wi Za rz du za 2011 rok – Z -cy
Pre ze sa Za rz du Wa dy sa wo wi Ma -
ryj ka.

12. Pod j cie Uchwa y Nr 6/2012 w spra -
wie udzie le nia ab so lu to rium czon -
ko wi Za rz du za 2011 rok – Z -cy
Pre ze sa Za rz du Iwo nie Ko ecz ko.

13. Pod j cie Uchwa y Nr 7/2012 w spra -
wie po dzia u nad wy ki bi lan so wej
wg sta nu na 31.12.2011r. 

14. Pod j cie Uchwa y Nr 8/2012 w spra -
wie ozna cze nia naj wy szej su my zo -
bo wi za ja k mo e za ci gn Spó -
dziel nia.

15. Pod j cie Uchwa y Nr 9/2012 w spra -
wie jed no ra zo wej spa ty za du e nia
z ty tu u przej cio we go wy ku pie nia
od se tek od kre dy tu miesz ka nio we go
dla bu dyn ku po o o ne go w Wo dzi -
sa wiu l skim przy uli cy Lesz ka 7. 

16. Pod j cie Uchwa y Nr 10/2012 w spra -
wie kie run ków roz wo ju dzia al no ci

go spo dar czej Spó dziel ni na la ta 2012-
2014. 

17. Pod j cie Uchwa y Nr 11/2012 w spra -
wie zmian sta tu tu Spó dziel ni. 

18. Pod j cie Uchwa y Nr 12/2012 w spra -
wie wy bo ru de le ga ta Spó dziel ni
na zjazd De le ga tów Re gio nal ne go
Zwiz ku Re wi zyj ne go Spó dziel czo -
ci Miesz ka nio wej w Ka to wi cach.

19. Pod j cie Uchwa y Nr 13/2012 w spra -
wie wy bo ru dwóch przed sta wi cie li
Spó dziel ni na Zjazd przed kon gre so -
wy w ce lu wy bo ru de le ga tów
na V Kon gres Spó dziel czo ci.

20. Roz pa trze nie od wo a od Uchwa
Ra dy Nad zor czej.

21. Za mkni cie ob rad.

In for mu je my, e do po twier dze nia czon -
ko stwa Spó dziel ni przed roz po cz ciem
Ze bra nia ko niecz ne jest po sia da nie do -
ku men tu to sa mo ci.

W przy pad ku po sia da nia przez czon -
ka wi cej spó dziel czych praw do lo ka lu
lub pra wa od rb nej wa sno ci lo ka lu,
o okre le niu przy na le no ci czon ka do da -
nej cz ci Wal ne go Zgro ma dze nia de cy -
du je da ta uzy ska nia pierw sze go pra wa. 

Za rzd Spó dziel ni in for mu je, e 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 b d przed mio tem ob rad
Wal ne go Zgro ma dze nia zo sta n wy o o -
ne do wgl du, w sie dzi bie Za rz du Spó -
dziel ni w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Kard.
St. Wy szy skie go 43 po kój nr 7,
od dnia 6.04.2012r. 

Jed no cze nie in for mu je my, e czo nek
ma pra wo zga sza nia po pra wek do pro -
jek tów Uchwa nie pó niej ni na 3 dni
przed po sie dze niem Wal ne go Zgro ma -
dze nia lub je go pierw szej cz ci.

Z A R Z  D
Spó dziel ni Miesz ka nio wej  „ROW” 

w Wo dzi sa wiu l skim

Za rzd Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” zgod nie z art. 83 ust. 2 usta wy o spó -
dziel niach miesz ka nio wych oraz art. 39 Usta wy z dnia 16.09.1982 r. Pra wo Spó -
dziel cze (tekst jed no li ty Dz. U. Nr 54 poz. 288 z 1995r z pón. zm.) i § 70 Sta tu tu,
pod j de cy zj o zwo a niu Wal ne go Zgro ma dze nia w na st pu j cych ter mi nach: 
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Wie"ci z „pierwszej r#ki”Pre zes Za rz$ du SM „ROW”
JAN GRA BO WIEC KI

Wzo rem lat ubie gych, równiew tym
ro ku zor ga ni zo wa li my w dniach

po mi dzy 1-9 marca ze bra nia (któ re cie -
sz si du  po pu lar no ci o czym wiad -
czy fre kwen cja) z miesz ka ca mi, z po -
dzia em na osie dla aby umo li wi
miesz ka com bez po red ni kon takt. Z uwa -
gi na zró ni co wa nie pro ble mów, ja kie wy -
st pu j na po szcze gól nych osie dlach, zor -
ga ni zo wa no 7 ta kich spo tka za czy na jc
od Ra dli na, przez osie dla D brów ki, Ry -
du to wy, Pia stów, Cen trum, XXX -le cia
PRL na Pszo wie ko czc. 

Gów nym ce lem tych spo tka by o po in -
for mo wa nie o wy ni kach go spo dar czo-fi nan -
so wych za 2011r. Omó wio no struk tu r kosz -
tów oraz spo sób roz li cza nia wo dy, cen tral ne go
ogrze wa nia jak rów nie przed sta wio no in -
for ma cj nt prze zna cze nia rod ków fi nan -
so wych wpa co nych przez miesz ka ców
na fun dusz re mon to wy.

Na ze bra niach zo sta y rów nie omó wio -
ne spo so by za a twie nia spraw zgo szo nych
na ubie go rocz nych spo tka niach z miesz -
ka ca mi.

Po tych wa nych dla miesz ka ców in for -
ma cjach pod da no pod dys ku sj pla ny re -
mon to we w ra mach wno szo nych rod ków
przez miesz ka ców na rok 2012 z pro b
o uwa gi i pro po zy cje.

Uczest ni cy ze bra osie dlo wych naj cz -
ciej od no si li si do spo so bu roz li cza nia
wo dy po bie ra nej przez wy ko naw ców pod -
czas re mon tów bu dyn ków. Miesz ka cy py -
ta li czy w zwiz ku z tym nie po wsta j ró -
ni ce zu y cia wo dy po mi dzy in dy wi du al ny mi
licz ni ka mi, a gów ny licz ni kiem? 

Ten pro blem nur tu je bar dzo wie lu miesz -
ka ców. Pod czas spo tka mie li my oka -

zj udzie li wy ja nie w tej spra wie i po -
in for mo wa, i fir my re mon to we do ko ny -
wu j ce po bo ru wo dy do ce lów re mon to -
wych otrzy mu j pod licz ni ki na pod sta wie,
któ rych s do ko ny wa ne ob ci e nia za zu -
y t wo d, jak rów nie do ty czy to po zo -
sta ych me diów.

Bio rc pod uwa g wa no tych wszyst -
kich spraw wy ja nie, szcze gó o wo, udzie -
li li czon ko wie za rz du. Aby le piej zo bra -
zo wa i przy bli y miesz ka com in te re su j ce
spra wy jak np. w przy pad ku opat za ener -
gi ciepl n za pre zen to wa ne zo sta y za po -

mo c wy kre sów wy -
ni ki zu y cia ener gii
ciepl nej w po szcze -
gól nych bu dyn kach,
które jednoznacznie
wskazay, i bu dyn -
ki o zbli o nej ku ba -
tu rze, ilo ci miesz -
ka i tech no lo gii
bu do wy czy ocie ple -
nia zu y wa j nie po -
rów ny wal ne ilo ci
ener gii ciepl nej, cza -
sem wrcz o po o w
wi cej ni bu dyn ki
s sied nie. Za su g

tych ró nic s po dziel ni ki cie pa i sa mi
miesz ka cy. 

Trze ba tu zde cy do wa nie pod kre li – i t
spra w wy ja nia my ju od lat – e na fakt zu -
y cia ener gii ciepl nej ma j wpyw sa mi lo ka -
to rzy. Bar dzo cz sto zda rza si, e ener gia
ciepl na w miesz ka niu jest wy ko rzy sty wa na
nie ra cjo nal nie. Co to ozna cza? Nie oszu kuj my
si, nie ste ty sza fu je my cie pem bez a du, ska -
du i umia ru z opa ka ny mi skut ka mi dla na -
szych kie sze ni, a cza sa mi z przy kry mi 
kon se kwen cja mi dla
na sze go zdro wia.
Przy pad ki prze grza -
nia miesz ka s do
cz stym na szym
„grze chem” i to za -
prze cze nie oszczd -
no ci dzie je si nay -
cze nie miesz ka ców.
Chce my mie cie -
plej w miesz ka niu to
ma my, spe nie nie te -
go kosz tow ne go ma -
rze nie w tej chwi li
nie na str cza wik -

szych pro ble mów. Nie ste ty cza sa mi do pie ro
na wio sn, gdy tem pe ra tu ra na dwo rze jest ju
kil ku na sto stop nio wa, orien tu je my si, e spe -
nie nie ma rze sprzed kil ku ty go dni jest rów -
nie kosz tow ne. 

Naj lep szym przy ka dem jest to, i bu dyn -
ki ma j ce po dziel ni ki kosz tów za sie dla j
miesz ka cy ma j cy wy kszta co ny na wyk
oszczd no ci ener gii ciepl nej i chc cy mie
re al ny wpyw na zu y cie cie pa, a ta ka wia -
do mo szyb ko owo cu je znacz nie ni szy mi
kosz ta mi

Pod czas spo tka po ru szo no rów nie kwe -
sti za le go ci czyn szo wych Omó wio no
pro ce du ry win dy ka cyj ne. Miesz ka cy wska -
zy wa li na do bul wer su j ce przy ka dy
osób, któ re nie pa c czyn szu nie z te go
po wo du, e s bied ne i znaj du j si w trud -
nym po o e niu y cio wym – co oczy wi cie
jest po wo dem, by na ta kich lu dzi spoj rze
w od mien ny spo sób i sta ra si im po móc,
co zresz t na sza Spó dziel nia bez prze rwy
czy ni, ale sta je na do ko ny wa nie wpat,
a nie czy ni te go z po wo dów bra ku obo -
wiz ko wo ci, lek ce wa e nia spo ecz nych
norm i in nych, cza sa mi zu pe nie nie zro -
zu mia ych dla in nych, po wo dów.

Te sie dem bar dzo po y tecz nych ze bra
jest ju za na mi. Trze ba zde cy do wa nie
pod kre li, e dla nas spo tka nia te mia y
cha rak ter opi nio twór czy do przy j cia bie -
 cych kie run ków za rz dza nia nie ru cho -
mo cia mi. Wszyst kie po ru szo ne na ze bra -
niu spra wy zo sta y za pro to ko o wa ne.
Z dys ku sji, cza sem burz li wej i emo cjo nal -
nej, zo sta n wy ci gni te naj istot niej sze
wnio ski w spra wach do ty cz cych po pra -
wy za rz dza nia, pro wa dze nia po li ty ki re -
mon to wej i in we sty cyj nej oraz ob su gi
eks plo ata cyj nej za so bów.

Spotkania z mieszka%cami
naszych zasobów

Du &a fre kwen cja, wa& ne spra wy
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Sta !y pro blem nie ter mi no we go uisz cza nia p!at no "ci za miesz ka nia

Za le g!o "ci czyn szo we ma le j$, 
ale...

Spra wa nie ter mi no we go uisz cza nia pat no ci za miesz ka nia,
czy li pro blem za le go ci czyn szo wych nie ste ty jest jed n
z wik szych bo l czek wszyst kich spó dziel ni miesz ka nio wych
w Pol sce. Oczy wi cie ten pro blem do ty ka tak e na sz Spó -
dziel ni. Jak w ka dej dzia al no ci rów nie i u nas wy st pu j
za le go ci w opa tach z ty tu u eks plo ata cji i utrzy ma nia nie ru -
cho mo ci. Wpy wa j one zna cz co na re ali za cj za da go spo -
dar czych i za kres re mon tów w da nym ro ku.

Wska nik udzia u za le go ci w opa tach za uyt ko wa nie lo -
ka li w sto sun ku do przy cho dów w ro ku 2011 wy no si: 4,77%.

Za le go ci w opa tach za uyt ko wa nie miesz ka 1 955 790,64 z
w tym: rosz cze nia spor ne 162 509,48 z.

Spra wy o za pa t, któ re na dzie bi lan so wy znaj du j si
w S dzie sta no wi 8,31% ogól nej su my za le go ci.

Trze ba za uwa y, e wska -
nik udzia u za le go ci czyn szo -
wych na lo ka lach miesz kal nych
w sto sun ku do przy cho dów
w ubie gym ro ku zmniej szy si.
Ten po zy tyw ny, cho nie sta bil -
ny pro ces – w la tach 2009 i 2010
zno wu za le go ci czyn szo we po -
szy w gó r, cho na szcz cie
nie osi gn y po zio mu „re kor -
do we go” ro ku 2006 – mo na
ob ser wo wa od kil ku lat. Na sz
wy kres po ka zu je do brze t ten -
den cj. 

Wska nik udzia u za le go ci
czyn szo wych na lo ka lach miesz -
kal nych w sto sun ku do przy -
cho dów w ostat nich sze ciu la -
tach wy no si:

Przy ro sty

2006 r. 6,59% -0,03 punk tu 
2007 r. 5,66% -0,93 punk tu 
2008 r. 5,07% -0,59 punk tu 
2009 r. 5,32% -0,25 punk tu 
2010 r. 5,67% -0,35 punk tu 
2011 r. 4,77% -0,90 punk tu 

Za du e nie czyn szo we, cho zmniej sza j ce si, s wiel k
uci li wo ci, za gra a j c nie ustan nie spraw ne mu funk cjo no -
wa niu Spó dziel ni. Ona bo wiem ja ko go spo dar cza fir ma, nie
mo e po zwo li so bie na po wsta nie ja kie kol wiek za le go ci
w pat no ciach po dat ków, na le no ci za ener gi elek trycz na,
wo d i cie ki, wy wo e nie mie ci itd.

Kwo t za le go ci w opa tach za uyt ko wa nie miesz ka (czyn -
szu) w roz bi ciu na po szcze gól ne skad ni ki opat sta no wi:

Eks plo ata cja pod sta wo wa – 375 366,84 z
Fun dusz re mon to wy – 340 446,46 z
An te na zbior cza – 20 536,33 z
Ener gia elek trycz na – 22 558,95 z
Po da tek od nie ru cho mo ci, 
grun tu i wiecz. uytk. te re nu – 21 385,26 z
Ubez pie cze nie ma jt ku – 6 046,06 z
Wy wóz nie czy sto ci sta ych – 69 116,63 z
Eks plo ata cja dwi gów – 21 650,92 z
Zim na wo da i od pro wa dze nie cie ków – 296 198,20 z 
Cen tral ne ogrze wa nie – 655 170,35 z
Pod grza nie wo dy – 127 314,64 z

Ra zem:    – 1 955 790,64 z

Dzia windykacji po dej mu je wie lo ra kie (naj pierw per swa -
zyj nej na tu ry) dzia a nia, by do pro wa dzi do zmniej sze nia
ska li za du e. Wy sy a ne s przy po mnie nia i mo ni ty do du -
ni ków. Z du ni ka mi pro wa dzo ne s roz mo wy wy ja nia j ce.
Stwa rza ne s mo li wo ci roz o e nia na ra ty ist nie j cych za -
le go ci pod wa run kiem so lid ne go pa ce nia bie  ce go czyn -
szu. Udzie la na jest po moc (oso bom usta wo wo upraw nio nym)
w za a twia niu do dat ku miesz ka nio we go. Pro po no wa ne s za -
mia ny miesz ka na mniej sze i mniej kosz tow ne (53 w ubie -
gym ro ku).

Do pie ro po wy czer pa niu tych wy ni ka j cych z so li da ry zmu
spó dziel cze go – mo li wo ci, po dej mo wa ne s dzia a nia skut -
ku j ce: wy klu cze niem z czon ko stwa w Spó dziel ni, wy st pie -
niem do s du, a po pra wo moc nym wy ro ku skie ro wa niem do ko -
mor ni czej eg ze ku cji. Fi na em osta tecz nym za du e, smut nym

Wska nik za le go ci w opa tach
w sto sun ku do przy cho dów na prze strze ni 2006 – 2011
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bar dzo ale nie unik nio nym, jest eks mi sja z miesz ka nia. Zgod nie
z pra wem do ty czy ona mo e tak du ni ków z miesz ka lo ka -
tor skich, jak i wa sno cio wych – i to jed na ko wo tych o wa sno -
ci spó dziel czej (tzw. ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go) i tych
o wa sno ci wy od rb nio nej. Ma o te go – wy eks mi to wa nym
(tak e zli cy to wa nym przez ko mor ni ka) by ym wa ci cie lom
miesz ka nie przy su gu je pra wo do lo ka lu so cjal ne go.

Wa dze Spó dziel ni mu sza si ga po tak ry go ry stycz ne dzia -
a nia, bo wiem sta tu to w za sa d jest rów no praw i obo wiz -
ków czon ków.

Pod j te w ro ku 2011 dzia a nia win dy ka cyj ne po le ga y mi -
dzy in ny mi na:
• wy sa niu we zwa i mo ni tów o za pa t                              724
• wysaniu we zwa do ure gu lo wa nia za le go ci

(ener gia elek trycz na)                                                          212
• wysaniu pism za bez u mow ne ko rzy sta nie z miesz ka nia    36
• wysaniu pro po zy cji za mia ny na miesz ka nia ta sze

w eks plo ata cji                                                                       53
• wysaniu we zwa z in for ma cj o li cy ta cji                           54
• prze pro wa dze niu wy wia dów ro do wi sko wych                   86
• wpi sa niu spraw do Kra jo we go Re je stru Du gów               115
• zo e niu wnio sków o nada nie klau zu li wy ko nal no ci

i do r cze nia wy ro ku                                                             41
• zo e niu do S du po zwów o za pa t za du o nych 

miesz ka                                                                            284
• zoenia do Sdu po zwu o za pa t za du o nych

lo ka li uyt ko wych                                                                  1

• zoenia do Sdu wnio sków o wpis do hi po te ki                  25
• zoenia do Sdu po zwów o eks mi sj z zaj mo wa ne go

miesz ka nia                                                                            20
• wy sa niu pism o do bro wol n za pa t za s dzo nych

na le no ci                                                                           189
• wysaniu pism o do bro wol ne opusz cze nie i prze ka za nie

miesz ka nia                                                                            42
• skie ro wa niu do ko mor ni ka wy ro ków o za pa t                 148
• skie ro wa niu do ko mor ni ka wy ro ków o eks mi sj                 16
• skie ro wa niu do ko mor ni ka wnio sków do eg ze ku cji

ko mor ni czej po przez li cy ta cj                                              21
• wy ko na niu eks mi sji                                                              20
• wykonaniu li cy ta cji ko mor ni czych                                        4
• wy st pie niu do U.M. o wska za nie lo ka li so cjal nych           20
• uzy ska no na ka zów za pa ty                                                 291
• uzyskano wy ro ków o eks mi sj                                            18
• przy go to wa no po zwów i nie od da no ze wzgl du

na do ko na n za pa t lub za war t ugo d                               27
• ko mor ni cy zwró ci li wy ro ków o za pa t 
• ja ko eg ze ku cje bez sku tecz ne                                               13

W ro ku 2011 skie ro wa no do s du po zwy o za pa t za le go ci
czyn szo wych na kwo t: 694 183,05 z.

W 2011 ro ku Urz dy Gmin pod j y 602 de cy zje o przy zna -
niu do dat ków miesz ka nio wych na cz n kwo t: 765 593,02 z.

red ni do da tek miesz ka nio wy na mie sic wy niós: 105,98 z.

Ko deks po st po wa nia cy wil ne go od gry wa j cy klu czo -
w ro l w kwe stii wy ko ny wa nia eks mi sji w art. 1046 §4
i 5 sta no wi, e:

§ 4 Wy ko nu jc obo wi zek opró nie nia lo ka lu su  ce go
za spo ko je niu po trzeb miesz ka nio wych du ni ka na pod -
sta wie ty tu u wy ko naw cze go, z któ re go nie wy ni ka pra wo
du ni ka do lo ka lu so cjal ne go lub za mien ne go, ko mor nik
wstrzy ma si z do ko na niem czyn no ci do cza su, gdy gmi -
na wska e tym cza so we po miesz cze nie lub, gdy du nik
znaj dzie ta kie po miesz cze nie;

§ 5 Ko mor nik nie mo e wstrzy ma si z wy ko ny wa niem
czyn no ci je e li wie rzy ciel wska e tym cza so we po miesz -
cze nie o któ rym mo wa w § 4.

W li sto pa dzie 2010 ro ku Try bu na Kon sty tu cyj ny uzna
tre §4 za sprzecz n z art. 45 ust, 1, art. 71 ust. 1 Kon sty -
tu cji oraz z art. 64 ust. 1 w zwiz ku z art. 31 ust. 3 Kon sty -
tu cji RP. Nad to Try bu na oce ni, e brak pre cy zyj ne go
okre le nia obo wiz ków pod mio tów wska za nych w art. 1064
§ 4 i 5 k.p.c. zwi za nych z za pew nie niem du ni ko wi po -
miesz cze nia tym cza so we go po wo du je, e pod mio ty te nie
po dej mu j efek tyw nych czyn no ci w tym kie run ku. W kon -
se kwen cji ko mor nik, któ ry na pod sta wie art. 1064 § 4
k.p.c. jest zo bo wi za ny do wstrzy ma nia czyn no ci eg ze -

ku cyj nych na nie da j cy si prze wi dzie czas, nie jest
w sta nie wy ko na pra wo moc ne go wy ro ku s do we go.
Wska za na sy tu acja po wo du je w prak ty ce, e wy ro ki eks -
mi syj ne nie s wy ko ny wa ne lub wy ko ny wa ne s ze znacz -
nym opó nie niem.

Kon se kwen cj orze cze nia Try bu na u Kon sty tu cyj ne go
jest utra ta mo cy obo wi zu j cej art. 1064 § 4 i 5 k.p.c.
Jed no cze nie Try bu na Kon sty tu cyj ny po sta no wi o od -
ro cze niu ter mi nu utra ty mo cy obo wi zu j ce go, wska za -
ne go prze pi su, o 12 mie si cy. Mia o to na ce lu po zo sta -
wie nie Sej mo wi od po wied nie go cza su na do ko na nie
zmian usta wo wych przy wra ca j cych stan zgod no ci
z Kon sty tu cj. Do zmian jed nak nie do szo. Tym sa -
mym 17 li sto pa da 2011 ro ku we sza w y cie zmia na
prze pi sów praw nych. 

Skut kiem te go oso bom z za le go cia mi w czyn szu
gro zi eks mi sja na uli c („na bruk”), nad to gmi ny
nie b d mu sia y przy zna wa lo ka li za stp czych. Za -
tem po wsta je mo li wo sku tecz ne go usu wa nia lu -
dzi nie pa c cych czyn szu z re pry wa ty zo wa nych ka -
mie nic, bu dyn ków ko mu nal nych i – co nas naj bar dziej
do ty czy – spó dziel czych i wy ko na nie za le gych eks -
mi sji.

W ko cu ubie ge go ro ku 
zmie ni y si prze pi sy praw ne

Eks mi sje bez lo ka lu za stp cze go
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Spe cjal na ofer ta 
dla ro dzin wie lo dziet nych

Od mar ca 2012 ro ku w Wo dzi sa wiu
l skim obo wi zu je no wa spe cjal na ofer -
ta dla ro dzin wie lo dziet nych, któ re b d
mo gy na by wy jt ko w kar t za pew nia -
j c kon kret ne zni ki i ua twie nie wie lu
spraw.

No wy pro gram „Ro dzi na 3+” prze zna -
czo ny jest dla ro dzin ska da j cych si z ro -
dzi ców wy cho wu j cych tro je lub wi cej
dzie ci w wie ku do 18 ro ku y cia lub
do uko cze nia 25 ro ku y cia, gdy dziec ko
uczy si lub stu diu je oraz dla ro dzin za -
stp czych za miesz ka ych na te re nie mia -
sta Wo dzi sa wia l skie go. By cie ro dzi n
wie lo dziet n lub za stp cz to w za sa dzie
je dy ny wa ru nek przy st pie nia do pro gra -
mu. Nie li czy si ad ne kry te rium do cho -
do we.

Kar ta „Ro dzi na 3+” jest wa na przez
okres jed ne go ro ku, imien na i upraw nia
do:

– za ku pu dwóch bi le tów w ce nie jed ne -
go do ki na PE GAZ w Wo dzi saw skim
Cen trum Kul tu ry,

– za ku pu trzech lub wi cej
bi le tów dla dzie ci w ce nie
dwóch na nie dziel ne ro dzin ne
spo tka nia z te atrem w Wo dzi -
saw skim Cen trum Kul tu ry,

– za ku pu trzech lub wi cej
bi le tów dla dzie ci w ce nie
dwóch na usu gi wiad czo ne
przez MO SiR „CEN TRUM”
w Wo dzi sa wiu l skim, w tym:
wej cie na ba sen, jaz d kon n
w Orod ku Je dziec kim, wy -
po y cza nie sprz tu py wa j ce -
go w Orod ku Wod nym 
„BA LA TON” i ko rzy sta nie
z kr giel ni,

– bez pat ne go ko rzy sta nia
przez dzie ci z usug wiad czo -
nych przez MO SiR „CEN -
TRUM” w Wo dzi sa wiu l -
skim w tym: kor tów, mi ni gol fa,
a tak e pierw sze stwo w za pi -
sach zwi za nych z AK CJ LA -
TO i ZI MA z MO SiR,

– pierw sze stwa przy za pi -
sie dzie ci na za j cia or ga ni zo -
wa ne w Miej skiej i Po wia to -
wej Bi blio te ce Pu blicz nej
w Wo dzi sa wiu l skim
w okre sie fe rii zi mo wych i let -
nich,

– pierw sze stwa przy za pi -
sie dzie ci na so bot nie za j cia

w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Wo dzi sa wiu l skim pn.: „So -
bot nie sztucz ki ze sztu k”,

– bez pat ne go wst pu na wy sta wy w Mu -
zeum w Wo dzi sa wiu l skim dla wszyst -
kich dzie ci oraz ulgo we go bi le tu wst pu
dla ro dzi ców / opie ku nów praw nych,

– pierw sze stwa w przy j ciu dzie ci
do przed szko la i ob ka,

– bez pat ne go udzia u dzie ci w szcze -
pie niach pro fi lak tycz nych or ga ni zo wa nych
przez Mia sto. 

Co na le y zro bi, aby przy st pi
do PRO GRA MU i otrzy ma KAR T
„Ro dzi na 3+”?

Wy star czy po bra wnio sek o wy da nie
kart „Ro dzi na3+” do stp ny w Biu rze Ob -
su gi Klien ta Urz du Mia sta przy ul. Bo -
gu mi skiej 4b lub na stro nie in ter ne to wej
http://www.wo dzi slaw -sla ski.pl/fi les/fi -
le/2012/3+/wnio sek%203+.pdf 

Wy pe ni go i zo y w Biu rze Ob su gi
Klien ta. Po we ry fi ka cji zo o ne go wnio -

sku, nie pó niej ni w ci gu 1 mie si ca,
kar ta b dzie do od bio ru.

– By cie ro dzi n wie lo dziet n lub za stp -
cz to w za sa dzie je dy ny wa ru nek przy st -
pie nia do pro gra mu. Nie li czy si kry te -
rium do cho do we – wy ja nia rzecz nik
Urz du Mia sta Bar ba ra Chro bok. – Kar -
ta Ro dzi na 3+ jest imien na, wa na za oka -
za niem do ku men tu to sa mo ci. Jej wa -
no trze ba b dzie prze du a co
ro ku – do da je Bar ba ra Chro bok.

Mi mo, i pro gram „Ro dzi na 3+” za cz
obo wi zy wa 1 mar ca ju od po o wy lu te -
go Urzd Mia sta Wo dzi sa wia l skie go
przyj mo wa wnio ski o wy da nie kart Ro -
dzi na 3+. W ci gu nie spe na trzech ty go -
dni pra cow ni cy urz du opra co wa li pra -
wie 60 zo o nych wnio sków i wy da li
pra wie 300 kart.

– Tak du e za in te re so wa nie pro gra mem
Ro dzi na 3+ bar dzo mnie cie szy – mó wi
pre zy dent Mie czy saw Kie ca. – Ilo kart
wy da nych jesz cze przed uru cho mie niem

pro gra mu wiad czy o tym, e
pro gram wspie ra j cy ro dzi ny
wie lo dziet ne, ich funk cjo no wa -
nie i re ali za cj po trzeb jest w na -
szym mie cie po trzeb ny. Mam
na dzie j, e do Biu ra Ob su gi
Klien ta w Urz dzie Mia sta b -
d spy wa ko lej ne wy pe nio ne
wnio ski – do da je pre zy dent.

* * *

Wszyst kie szcze gó y do ty -
cz ce pro gra mu, a zwasz cza
je go re gu la min, li st miejsc
ofe ru j cych zni ki i pro mo cje
oraz wzór wnio sku o wy da nie
kart mo na zna le na stro nie:
http://wo dzi slaw -sla ski.pl/ak -
tu al nosc,14902,pl.htm.

Wszy scy za in te re so wa ni mo -
g rów nie py ta o wnio sek
w Biu rze Ob su gi Klien ta Urz -
du Mia sta. O pro gra mie „Ro -
dzi na 3+” in for ma cji udzie la -
j tak e pra cow ni cy Biu ra
Pro mo cji i In for ma cji pod nu -
me rem te le fo nu 32 459 05 39.
Do kon tak tu Urzd Miej ski za -
pra sza tak e przed si bior ców
pry wat nych, któ rzy ze chcie li -
by przy  czy si do pro gra -
mu wspie ra j ce go wo dzi saw -
skie ro dzi ny wie lo dziet ne.

PA MI TAJ!
Kar ta „Ro dzi na3+” wa na jest je dy nie z do ku men tem ze zdj -
ciem po twier dza j cym to sa mo po sia da cza kar ty. W przy pad -
ku dzie ci nie po sia da j cych jesz cze do ku men tu po twier dza j ce -
go to sa mo, kar ta wa na jest wraz z kar t ro dzi ca, opie ku na,
bd ro dze stwa i do ku men tem ze zdj ciem po twier dza j cym
je go to sa mo. 
W przy pad ku uszko dze nia lub utra ty kar ty oso ba upraw nio na
zo bo wi za na jest do nie zwocz ne go za wia do mie nia w for mie
pi sem nej Urz du Mia sta o tym fak cie wraz z pro b o wy da nie
du pli ka tu.
Po upy wie ro ku na le y wy pe ni wnio sek o prze du e nie kar ty
i zo y go wraz z nie ak tu al n kar t.

Pro gram Ro dzi na 3+ cie szy si# spo rym po wo dze niem
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OFER TA GIM NA ZJUM NR 3 W ZE SPO LE SZKÓ NR 3 W WO DZI SA WIU L. 
DLA UCZNIÓW KLAS PIERW SZYCH W 2012/2013

I. Pla no wa ne jest utwo rze nie na st pu j cych ro dza jów klas:
1. Kla sa mi strzo stwa spor to we go o spe cjal no ci pi ka no na i bie gi nar ciar skie.
2. Kla sa spor to wa o spe cjal no ci pi ka siat ko wa dziew czt i pi ka ko szy ko wa chop ców. 
3. Kla sa ma te ma tycz no -przy rod ni cza. 
4. Kla sa z roz sze rzo nym j zy kiem ob cym (j. an giel ski lub j. nie miec ki). 
5. Kla sa ogól na bez okre lo nej spe cy fi ki. 
6. Wa run ki na bo ru do po szcze gól nych ro dza jów klas:
Przy re kru ta cji uczniów nie obo wi zu je za sa da przy na le no ci do ob wo du.
• Do kla sy mi strzo stwa spor to we go i kla sy spor to wej prze pro wa dzo ne b d te sty spraw no cio we w na st pu j cych ter mi nach:
– 22.05.2012 r. o godz. 16.00 – bie gi nar ciar skie
– 23.05.2012 r. o godz. 16.00 – pi ka ko szy ko wa chop ców,
– 25.05.2012 r. o godz. 16.00 – pi ka siat ko wa dziew czt,
– 31.05.2012 r. o godz. 17.00 – pi ka no na.
• Do kla sy j zy ko wej obo wi zu je test ze zna jo mo ci j zy ka ob ce go po kla sie szó stej (od b dzie si w czerw cu). O przy j ciu do tej kla sy de cy -

do wa b dzie ilo punk tów z te stu eg za mi na cyj ne go. Lau re aci po wia to we go kon kur su z j zy ka an giel skie go (nie miec kie go zwol nie ni b d
z obo wiz ku pi sa nia te stu).

• Do kla sy ma te ma tycz no -przy rod ni czej przy j ci b d ucznio wie, któ rzy z przed mio tów kie run ko wych otrzy ma li w kla sie szó stej co naj mniej
oce n do br.

• Do 18 ma ja 2012 r. kan dy dat do gim na zjum po wi nien zo y po da nie o przy j cie do szko y.
• Ter min ska da nia po da o przy j cie do szko y upy wa 18 ma ja 2012 r. kan dy dat do gim na zjum.
• Zo bo wi za ny jest do star czy uwie rzy tel nio ne kse ro ko pie wia dec twa uko cze nia szko y pod sta wo wej i za wiad cze nia o przy st pie niu

do spraw dzia nu ze wntrz ne go.
• Do 5 lip ca 2011 r. na st pi ogo sze nie list uczniów przy j tych do klas pierw szych Gim na zjum nr 3.
II. Szko a ofe ru je wszyst kim uczniom ró no rod ne za j cia po za lek cyj ne, któ re umo li wia j roz wój ich za in te re so wa i ta len tów, np. Szkol ny

Te atr Pro fi lak tycz ny, Klub Wo lon ta riu sza, Ko o PCK, Ko o Dzien ni kar skie, Ko o Ta necz ne, Szkol ny Klub Spor to wy, ko a przed mio to we.
III. Dla uczniów ma j cych pro ble my z na uk, or ga ni zo wa ne s za j cia wspo ma ga j ce, tzw. za j cia wy rów naw cze.
IV. W szko le co rocz nie re ali zo wa ne s licz ne pro jek ty edu ka cyj ne. W ra mach wy mia ny do wiad cze mi dzy na ro do wych pro wa dzo na jest

wspó pra ca z pa stwa mi UE (pro gra my Co me nius So cra tes, „Pro gram ope ra cyj ny wspó pra cy trans gra nicz nej Re pu bli ka Cze ska – Rzecz -
po spo li ta Pol ska”). Pla ców ka otrzy ma a cer ty fi ka ty: SZKO A PRO MU J CA ZDRO WIE, SZKO A Z KLA S.

V. Do dys po zy cji uczniów po zo sta j: Szkol ne Cen trum In for ma cji, wie tli ca, bi blio te ka, pe no wy mia ro wa ha la spor to wa, wie lo funk cyj ne bo -
isko spor to we OR LIK, zi m – pro fe sjo nal ne lo do wi sko ad mi ni stro wa ne przez MO SiR, dwa am fi te atry  – ze wntrz ny i we wntrz ny. 

VI. Do dat ko wym atu tem szko y jest lo ka li za cja. Bu dy nek po o o ny jest z da la od zgie ku uli cy, wród zie le ni. Bez pie cze stwo gwa ran tu je wi -
zyj ny mo ni to ring i sys tem alar mo wy.

VII. 10 mar ca 2011 r. w Gim na zjum nr 3 or ga ni zo wa ny b dzie „Dzie otwar ty”, a ma ju 2011 r. spo tka nie in for ma cyj ne dla uczniów i ro dzi ców. 

UWA GA! KO MU NI KAT DLA SZE CIO LAT KÓW I SIED MIO LAT KÓW
SZKO A POD STA WO WA NR 28 W ZE SPO LE SZKÓ NR 3

W WO DZI SA WIU L. OGA SZA NA BÓR DO KLAS PIERW SZYCH 2012/2013
I. Za sa dy na bo ru:

1. Przy re kru ta cji uczniów nie obo wi zu je za sa da przy na le no ci do ob wo du.
2. Do klas pierw szych przyj mo wa ne b d dzie ci w wie ku sze ciu (rocz nik 2006) i sied miu lat (rocz nik 2005).
3. Otwar cie od dziel nej kla sy dla sze cio lat ków uza le nio ne jest od ilo ci zgo szo nych dzie ci.
4. Do 18 ma ja 2012 r. ro dzi ce kan dy da tów do kla sy pierw szej po win ni zo y po da nia o przy j cie do szko y (wzór po da nia na stro nie

http://www.zs3wo dzi slaw.eu”, www.zs3wo dzi slaw.eu).
5. Na po zio mie klas czwar tych pla nu je si otwar cie od dzia ów spor to wych o spe cjal no ci pi ka ko szy ko wa chop ców, pi ka siat ko wa dziew -

czt oraz pi ka no na chop ców. 
6. Wa run kiem przy j cia do klas spor to wych jest za li cze nie te stów spraw no ci fi zycz nej, któ re od b d si w na st pu j cych ter mi nach: 

• Pi ka ko szy ko wa chop ców – 4 czerw ca 2012 r. o godz. 16.00.
• Pi ka siat ko wa dziew czt – 24 ma ja 2012 r. o ogdz. 16.00.
• Pi ka no na chop ców – 30 ma ja 2012 r. o godz. 17.00.
SZCZE GÓ O WE ZA SA DY NA BO RU DO KLAS SPOR TO WYCH ZNAJ DU J SI NA STRO NIE IN TER NE TO WEJ SZKO Y

www.zs3wo dzi slaw.eu
II. Ba za szko y:
1. Ucznio wie SP 28 ma j do dys po zy cji od rb n, od po wied nio wy po sa o n wie tli c, czyn n w dni na uki w godz. 7.00-16.00. Po nad to do dys -

po zy cji wy cho wan ków po zo sta j: Szkol ne Cen trum In for ma cji, sto ów ka, pe no wy mia ro wa sa la gim na stycz na, wie lo funk cyj ny kom pleks
bo isk „Or lik”, dwa am fi te atry –we wntrz ny i ze wntrz ny, w któ rych or ga ni zu je si im pre zy szkol ne i ro do wi sko we.

2. W kla sach I – III re ali zo wa ny b dzie pro gram „In dy wi du ali za cja na ucza nia”, w ra mach któ re go or ga ni zo wa ne b d za j cia te ra peu tycz ne, lo -
go pe dycz ne, roz wi ja j ce ró no ra kie umie jt no ci oraz za j cia wspo ma ga j ce dla uczniów ma j cych pro ble my z na uk.
W pro gra mie na ucza nia kla sy pierw szej znaj du je si j. an giel ski ja ko przed miot obo wiz ko wy.

3. Na po zio mie klas IV -VI od dzia y spor to we. 
4. SP nr 28 ubie ga si o cer ty fi kat „Szko a pro mu j ca zdro wie”.
5. Szko a ofe ru je wszyst kim uczniom ró no rod ne za j cia po za lek cyj ne, któ re umo li wia j roz wój ich za in te re so wa i ta len tów, np. za j cia te -

atral ne, eko lo gicz ne, hi sto rycz no -re - gio nal ne, spor to we.
6. Dla uczniów ma j cych pro ble my z na uk, or ga ni zo wa ne s za j cia wspo ma ga j ce, tzw. za j cia wy rów naw cze.
7. Do dat ko wym atu tem szko y jest lo ka li za cja. Bu dy nek po o o ny jest z da la od zgie ku uli cy, wród zie le ni. Bez pie cze stwo gwa ran tu je wi zyj -

ny mo ni to ring i sys tem alar mo wy.

15 03. 2012 r. o godz. 15.00 w Szko le Pod sta wo wej nr 28 ob dzie si lek cja otwar ta, na któ r za pra sza my przy szych pierw szo kla si stów i ich ro dzi ców.
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Te nis sto o wy to dys cy pli na spor tu, któ r
mo na upra wia przez wie le lat. Tak rów -
nie jest w Wo dzi sa wiu l skim, gdzie
dzi ki uprzej mo ci wadz Spó dziel ni ROW
oraz Ad mi ni stra cji Osie dla na si miesz ka cy
mo g przy jem nie sp dza czas po pra cy
pod no szc swo j spor to w for m, utrzy mu -
jc szczu p syl wet k i po pra wia jc ogól ny
stan zdro wia.

W tre nin gach te ni sa sto o we go uczest -
ni czy kil ka na cie osób, Naj mod szy za -
wod nik Krzy Mar ci niec ma 10 lat, naj -
star szy Fran ci szek Mro zik 76. Dzi ki
mo li wo ci tre nin gów i swe mu za an ga o -
wa niu, am bi cji i upo ro wi na si miesz ka cy
do sko na l swo je umie jt no ci i zaj mu j
wy so kie lo ka ty w tur nie jach or ga ni zo wa -
nych na szcze blu wo je wódz twa, na are -
nach kra jo wych, a tak e na za wo dach mi -
dzy na ro do wych.

Krzysz tof Go do, Ro bert Mu sur oraz
Bo gu saw Ba la waj der gra j obec nie w III li -
go wej dru y nie Gwiaz da Skrzy szów, a Sa -
wo mir Ma rzec w li dze okr go wej Wi cher
Wil chwy.

An to ni Szwab zdo by w tym ro -
ku III miej sca w mi strzo stwach l ska
w ka te go rii po wy ej 65 lat. Zaj mo wa rów -
nie czo o we miej sca w swo jej ka te go rii
wie ko wej w ogól no pol skich tur nie jach we -
te ra nów w Ja strz biu Zdro ju, W gier skiej
Gór ce i Oa ro wi cach.

Woj ciech Kap tur jest zwy ciz c Ogól -
no pol skie go Tur nie ju w Saw ko wie (zwy -
ci stwo w fi na le nad Es to czy kiem miesz -
ka j cym w Kra ko wie Puu Aar nee, trze cie
miej sce za j An to ni Szwab). Zwy ci y
rów nie w ogól no pol skim tur nie ju w Biel -
sku -Bia ej w 2010 r. oraz za j dru gie miej -
sce w 2011 r. (prze gra je dy nie w fi na le

z Cze chem Ja ro sla vem Cel la rem). Pan
Woj ciech dwu krot ne za j rów nie miej -
sca 5-6 w tur nie jach ogól no pol skich w W -
gier skiej Gór ce i Oa ro wi cach.

Ma rek Ka czo rek i Ja nusz Ma kow ski,
wy gra li kil ka tur nie jów, po ko nu jc czo o -
wych za wod ni ków wo je wódz twa.

Fran ci szek Mro zik, Edward u kie -
wicz i Sta ni saw Ba la waj der to star si
pa no wie, któ rzy od wie lu lat zaj mu j czo -
o we lo ka ty w swo jej ka te go rii wie ko wej.
Do tej gru py do  czy li Je rzy Wrzód, Da -
mian Po rb ski, An drzej Jam ro zik, Ta -
de usz Ma zu rek, Grze gorz Mar ci niec
oraz je go syn Krzy, któ ry ro bi by ska -
wicz ne po st py i w swo jej ka te go rii wie -
ko wej – 10 lat – nie ma so bie rów nych.

Za wod ni cy tre nu j cy na wie tli cy re pre -
zen tu j na sze mia sto Wo dzi saw la ski
przy no szc mia stu do br re kla m, a or ga -
ni za cja tur nie jów od by wa si po przez Klub
TKKF Re laks wspie ra ny przez Urzd Mia -
sta i TKKF w Ka to wi cach.

Klub Re laks ju po raz 3. star tu je w kon -
kur sach oga sza nych przez Pre zy den ta Mia -
sta Wo dzi sa wia l skie go.

Te nis sto !o wy sport dla wszyst kich

Gra j$ i zwy ci# &a j$

Krzy Mar ci niec ma 10 lat, ale gra ju bar dzo
do brze.

Star si chop cy po 70.Woj ciech Kap tur w zwy ci skiej jak zwy kle ak cji.

Na ogól no pol skim tur nie ju w W gier skiej Gór ce.
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Zaszczytne wyró&nienie 
dla naszej spó!dzielni

Ce lem Pro gra mu jest wzmoc -
nie nie wi ze run ku pol skiej
spó dziel czo ci miesz ka nio -

wej i ko mu ni ko wa nie za sad ni czych
idei przy wie ca j cych po t ne mu,
pol skie mu ru cho wi spó dziel cze mu.
Pro gram ma za za da nie upo wszech -
nia, a tak e pro pa go wa wa ci we
wzor ce, mo de le oraz stra te gie funk -
cjo no wa nia spó dziel ni i spraw ne
za rz dza nie przez nie za so ba mi
miesz ka nio wy mi.

Gów nym kry te rium wy bo ru lau -
re atów Pro gra mu jest sze ro ko ro zu -
mia na ja ko za rz dza nia za so ba mi
miesz ka nio wy mi, ob su gi i dzia al -
no pro spo ecz no cio wa.

Mo e my do nie z du m, e w tym
ro ku tym za szczyt nym go dem zo -
sta a wy ró nio na na sza spó dziel -
nia. Za j li my IV miej sce w wo je -
wódz twie l skim

Przy zna ny nam ty tu brzmi dum -
nie i jest wia ry god n gwa ran cj
rze tel no ci, so lid no ci oraz wy so -
kiej dba o ci za rz dza nia, a tak e
ob su gi za so bów miesz ka nio wych
na szej Spó dziel ni. Do dat ko wo jest
do sko na ym pod su mo wa niem na -
szej du go let niej hi sto rii, tra dy cji
i sze re gu od wa nych de cy zji po -
dej mo wa nych przez wa dze Spó -
dziel ni dla wspól ne go do bra miesz -
ka ców osie dli oraz czon ków. To
wszyst ko zo sta o do ce nio ne przez
Re dak cj Stre fy Gospodarki.

DO BRA SPÓ DZIEL NIA 2012 – Ran king Naj lep szych Spó -
dziel ni Miesz ka nio wych w Pol sce to ogól no pol ski pro gram uzna -
nio wy, re ali zo wa ny przez re dak cj Stre fy Gospodarki, do dat ku
do Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej. 

DOBRA SPÓ'DZIELNIA 2012
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Po nad 8 mln zo tych prze zna czo no w ubie -
gym ro ku na pra ce re mon to we i mo der ni -
za cyj ne w Spó dziel ni Mieszkaniowej ROW.
Za kres prac jest ogrom ny po czw szy od naj -
bar dziej kosz tow nych do cie pla bu dyn ków,
przez wy mia n dwi gów, re mon ty kla tek
scho do wych, na pra wy da chów, chod ni ków
na bie  cych pra cach przy in sta la cjach sko -
czyw szy.

Re ali za cja pla nów re mon to wych przy go -
to wa nych przez ad mi ni stra cj osie dli i Ra dy
Osie dlo we w ubie gym ro ku prze bie ga a
w spo sób przy j ty w pla nach. In for ma cja
o wy ko na niu za da re mon to wych zo sta a
prze ka za na miesz ka com na ze bra niach ja -
kie od by y si na po czt ku mar ca br. Zgo -
szo ne wnio ski na tych spo tka niach bd re -
ali zo wa ne w tym ro ku. 

Co wic do ko na li my w za kre sie re mon -
tów w 2011 ro ku. Li sta jest du ga i nie
o wszyst kich pra cach tu pi sze my. Wy mie -
my naj wa niej sze za czy na jc od

Ad mi ni stra cji Cen trum

w któ rej wy ko na no re mon ty na su m po -
nad 1 mi lio na 639 ty si cy zo tych. 

Naj wik sze na ka dy – 620 tys – Spó -
dziel nia prze zna czy a na ro bo ty in sta la cyj -
ne wod no ka na li za cyj ne. Wy mia na ka na li -
za cji sa ni tar nej wraz z li kwi da cj kra tek
cie ko wych prze pro wa dzo na zo sta a w bu -
dyn kach przy Pla cu Zwy ci stwa 2 i 4 oraz
przy ul. PCK 22-24 i 26-28. Przy ul 26
Mar ca 168 wy ko na ne zo sta y pio ny na wod -
nio ne. 

Do ko na no wy mia ny in sta la cji ka na li za -
cyj nej w bu dyn kach przy uli cy 26 Mar -
ca 154, 156, 158,166 i cz cio wo – pra ce
b d kon ty nu owa ne w tym ro ku – w bu -

dyn kach przy ul. 26 Mar ca 166 i 170.
W tym ostat nim bu dyn ku kosz tem po -
nad 316 tys., wy mie nio no 2 dwi gi oso -
bo we.

Na osie dlu prze pro wa dzo no tak e re -
mon ty w sta cjach wy mien ni ków po le ga j -
ce na wy mia nie za wo rów, si ow ni ków
i pomp.

Za ok. 30 tys. kon ser wo wa no i na pra wia -
no da chy oraz cz cio wo wy mie nio no po -
kry cie da cho we w bu dyn ku przy ul. 26 Mar -
ca 70-72.

Ma lo wa nie wraz z wy mia n sto lar ki
okien nej na klat kach scho do wych, w su -
szar ni i pral ni prze pro wa dzo no w bu dyn -
kach przy ul. Wa ry skie go 2-4, 14-16 i ul.
Wy szy skie go 25-29, kosz to wa o to ok. 170
tys. z. W tych bu dyn kach i w do mu przy ul.

Ra dli skiej 5-7 do dat ko wo zo sta a prze -
pro wa dzo na wy mia na drzwi wej cio wych
do kla tek scho do wych – koszt po nad 20
tys. z. W bu dyn ku przy ul. Wy szy skie -
go 14-16 i 22-28 kosz tem pra wie 18 tys.
z wy re mon to wa no bal ko ny.

Ma lo wa nie kla tek, bez wy mia ny sto lar ki,
pro wa dzo no w bu dyn kach przy ul. Ra dli -
skiej 5-7 i 9-11, ul. Po ko ju 1-3-5 – koszt po -
nad 110 tys.

Roz biór ka sta rych chod ni ków i wy ko na -
nie no wych na ul. 26 Mar ca od 130-138
do stud ni kosz to wa a pra wie 9 tys. 32 tys.
z prze zna czo nych zo sta o na do fi nan so -
wa nie wy mia ny sto lar ki okien nej w miesz -
ka niach. 

Re mont in sta la cji elek trycz nej 26 Mar -
ca 62-64 to koszt 6,8 tys. z Na to miast in sta -
la cja od gro mo wa w bu dyn ku przy Po ko -
ju 15 po nad 26 tys. z.

Bie  ce na pra wy i re mon ty in sta la cji
wod no - ka na li za cyj nych, ga zo wych, elek -

trycz nych wy ko ny wa ne przez wa sne
su by kon ser wa cyj ne to koszt po nad 144
tys. z. 

Ad mi ni stra cja XXX -le cia
os. XXX -le cia

Tu taj naj wik sze rod ki prze zna czo no
na do cie ple nie cian bal ko no wych w bu -
dyn ku nr 127 –129 – po nad 680 tys. z.,
na to miast w bu dyn ku 131-135, gdzie ro -
bo ty s kon ty nu owa ne w tym ro ku, po -
nad 455 tys.

Na tym osie dlu du e na ka dy skie ro wa no
tak e na ro bo ty de kar skie.

Wy mia na po kry cia da cho we go na pa p
ter mo zgrze wal n, wy mia na ob ró bek bla -
char skich oraz od gro mów oraz wy mia na

wie tli ków da cho wych w bu dyn kach nr 50-
53 oraz kon ser wa cja da chów i usu wa nie
prze cie ków w bu dyn kach bud. 54-58, 35-
39, 72-75, 93-96, 18-21, 97-100 kosz to wa -
o pra wie 240 tys. z. 

Re mont ko ry ta rzy wraz z wy mia n drzwi
do ko mó rek i uo e nie no wej po sadz ki z ro -
bo ta mi to wa rzy sz cy mi w bu dyn kach
nr 131 – 135 to koszt 125 tys. w bu dyn -
ku 119 gdzie ro bo ty s kon ty nu owa ne w tym
ro ku po nad 40 tys. z.

Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu dyn -
ku 131 -35 – po nad 136 tys. z.

Na pra wa drzwi wej cio wych do bu dyn -
ków to 15 tys. z, a wy mia na drzwi wej cio -
wych w bu dyn ku 119-121 to pra wie 5 tys. z.

110 tys. z prze zna czo nych zo sta nie na do -
fi nan so wa nie wy mia ny sto lar ki okien nej
w miesz ka niach.

doko$czenie na str. 12

Re mon ty 2011
Co zo sta !o zro bio ne w ubie g!ym ro ku

Wyremontowany budynek przy ulicy PCK Ulica Piastów tu po odnowieniu budynek prezentuje si wspaniale



Kwiecie! 2012 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 11

Te go rocz na zi ma ju na szcz cie za na -
mi. Po wo li za po mi na my o mro zie i nie gu
i cie szy my si wio sn. Ta do kucz li wa i lu -
bia na chy ba tyl ko przez dzie ci i nar cia rzy
po ra ro ku by a do nie ty po wa, wa ci wie
trwa a krót ko, za le d wie mie sic, ale da a
nam „w ko” po nad 20 stop nio wym mro -
zem i gwa tow ny mi opa da mi.

Od po o wy stycz nia trze ba by o wic
roz po cz „AK CJ ZI MA”. Gów nym pro -
ble mem ad mi ni stra cji na szej spó dziel ni
by o od nie a nia ci gów ko mu ni ka cyj nych

dla pie szych i sa mo cho dów. Dzi ki wa -
sne mu sprz to wi – ma ym pu gom do od -
gar nia nia nie gu z chod ni ków oraz lu dziom
wy po sa o nym w szu fle wal ka z bia ym
pu chem da a ca kiem do bre re zul ta ty. 

Do ak cji w czy si tak e sprzt z fir my
ze wntrz nej. Spy cho – ko par ki oczysz cza -
y dro gi i za pew nia y bez piecz ny prze jazd
dla kie row ców.

Pro ble mem by y tak e za ma rza j ce
przy do cho dz cym do –24 stop ni mro zie,
in sta la cje. Naj po wa niej sza awa ria, któ ra

do tkn a pra wie ca y Wo dzi saw l ski
spo wo do wa na by nie spraw no ci ko ta
miej sco we go PEC -u.. Zda rza y si jed nak
rów nie drob ne awa rie roz sz czel nia nia in -
sta la cji grzew czej, któ ry mi szyb ko zaj mo -
wa y si su by re mon to we spó dziel ni.

Ogó em cz ny koszt po nie sio ny przez
Spó dziel ni na „AK CJ ZI MA” 2011/2012
wy niós 32 210,70 z kwo ta ta za wie ra
kosz ty pra cy sprz tu, ma te ria y oraz koszt
pra cow ni ków bio r cych udzia przy od -
nie a niu.

Wan da le nie pró% nu j&

Czym za wi ni !y ko mór ki?

Zi ma ju% za na mi

Krót ka, ale uci$& li wa

W po o wie ubie ge go ro ku pi szc o re -
mon tach, w któ re wo o no wie le na szych
pie ni dzy i trud dzie si tek osób, wspo mi -
na li my o wy mia nie drzwi do ko mó rek
w bu dyn kach na osie dlu XXX -le cia. No -
men omen na pi sa li my, e trze ba je chro -
ni przed wan da la mi i wy kra ka li my... Wa -
nie ty mi drzwa mi, któ re w zde cy do wa ny
spo sób po pra wi y es te ty k i funk cjo nal -
no w bu dyn kach, za j li si, za pew ne
mo dzi, chu li ga ni. 

Czy za wi ni y im po spo li te drzwi? Nie
wie my. Efekt jest ta ki, e bez myl na hor da
uszko dzi a klam ki i ga ki otwie ra j ce drzwi,
wy ry a na drzwiach swo je „cen ne” prze -

my le nia i emo cje i w re zul ta cie drzwi na -
da j si do po now nej wy mia ny. Na sza pra -
ca i pie ni dze po szy za spra w za pew ne
na szych dzie ci czy dzie ci na szych s sia -
dów, na mar ne.

– Spraw ca mi wie lu ak tów wan da li zmu oka -
zu j si mo dzi lu dzie. Po zda rze niu cz sto
nie po tra fi po da ra cjo nal nych po wo dów
swo je go po st po wa nia – mó wi w na szej ga -
ze cie nie daw no by y szef wo dzi saw skiej po -
li cji m. insp. mgr Da riusz Ostrow ski. 

Za pew ne tak byo rów nie w tym przy -
pad ku. Ko men dant Ostrow ski po wie dzia
rów nie to co od lat sy gna li zu je my i co
po win ni my jed nak wzi so bie do ser ca:

– Przy czyn po pe nia nia przez mo dych
lu dzi wy bry ków chu li ga skich na le y do -
pa try wa si nie ste ty w spo ecz nej obo -
jt no ci na ta kie za cho wa nia. Cz sto lu -
dzie uda j, e nie wi dz, bd wrcz
od wra ca j wzrok. Tu ma cz, e to nie ich
spra wa. Trze ba jed nak pa mi ta, i jed -
ne go dnia kto nisz czy mie nie pu blicz ne
al bo s sia da, ale ju tro to sa mo mo e spo -
tka nas. Brak re ak cji oto cze nia na za -
cho wa nia nie zgod ne z pra wem, chu li ga -
skie od bie ra na jest przez spraw ców ja ko
ak cep ta cja spo ecz na – przy zwo le nie. Ta -
ki stan rze czy nie ste ty jesz cze bar dziej ich
roz zu chwa la. 
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Bie  ce na pra wy i re mon ty in sta la cji to
koszt pra wie 250 tys. z. 

Ogó em w ubie gym ro ku na re mon ty
prze zna czo no na tym osie dlu po nad
2 mln z.

Ad mi ni stra cja XXX -le cia
os. Pia stów

Na re mon ty prze zna czo no re kor do w su -
m po nad 3,1 mln z.

Naj wik sza in we sty cja na tym osie dlu to
ocie ple nie kosz tem pra wie 2 mln z bu dyn -
ku nr 12 przy ul. Przemysawa.

Wy mia na po kry cia da cho we go na pa p
ter mo zgrze wal n, wy mia na ob ró bek bla char -
skich oraz od gro mów bud. nr 7 A -E przy ul.
Przemysawa po cho n a 120 tys. z.

Od wod nie nie piw nic bu dy nek 5 – 10 tys. z.
Ro bo ty ma lar skie po po a rze – bud. 9

przy ul. Przemysawa –14 tys. z.
Wy mia na drzwi wej cio wych z na wie -

tla mi, wy ko na nie ro bót ma lar skich, re -
mont po de stów przed wej ciem – bud. nr 9
przy ul. Przemysawa – 30 tys.

Wy mia na ka na li za cji sa ni tar nej w kon -
dygn. techn. bud. nr 4, 5, 6, 9 i 13 172 tys. z.

Re mon ty chod ni ków wraz z ro bo ta mi to wa -
rzy sz cy mi – os. Pia stów pra wie 30 tys. z

Wy mia na i na pra wy dwi gów ul. Prze -
my sa wa 5 (me blo wy) i ul. Prze my sa wa 9
(oso bo wy) po nad 300 tys. z.

Bie  ce na pra wy i re mon ty in sta la cji to
koszt po nad 248 tys. z. 

Ad mi ni stra cja XXX -le cia
os. D brów ki

Na tym osie dlu prze pro wa dza ne by y du -
e ro bo ty de kar skie. Ma lo wa nie po a ci da -
cho wych wraz z wy mia n ry nien i rur spu -

sto wych w bu dyn ku nr 2 kosz to wa o 30tys.
Na to miast usu wa nie przy czyn prze cie ków
z da chów – 13 tys. z

Ma lo wa nie kla tek scho do wych (bu dyn ki
nr 3, 10, 15, 16, 24, 26) to koszt 75 tys. Wy -
mie nio no rów nie drzwi wej cio we (bu dyn -
ki nr 3, 15, 16, 24) za su m pra wie 36 tys.

Na wy mia n po p ka nych wi tro li tów na bal -
ko nach prze zna czo no 35 tys. z.

Wy ko na nie re mon tu chod ni ków i miejsc
po sto jo wych na osie dlu pra wie 40 tys. z.

Bie  ce na pra wy i re mon ty in sta la cji to
koszt po nad 41 tys. z.

Ra zem po nad 322 tys. z.

Ad mi ni stra cja Ry du to wy
mia sto Ry du to wy

Na re mon ty prze zna czo no po nad 652 tys. z.
Na ro bo ty de kar skie – 26 tys. z.
Wy mia na drzwi wej cio wych do bu dyn -

ków przy ul. Ple bi scy to wej nr 38 i 40 (re -
mont po  czo ny by tu z na pra w scho dów)
oraz 46 i 34 oraz ul. Ofiar Ter ro ru to koszt
pra wie 60 tys. z.

Ro bo ty bru kar skie li kwi da cja szkód gór -
ni czych chod nik ul. Ofiar Ter ro ru 97 i Krzy -
ko wic ka 20-24 – po nad 33 tys. z.

Wy mia na in sta la cji wod -kan – ul. Li go -
nia 6 po nad 164 tys. z.

Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków po le ga j -
ca na ocie ple nie cia ny wej cio wej ul. Li go -
nia 6 to koszt po nad 170 tys. z.

Re mon ty sta cji wy mien ni ków cie pa
27 tys. z.

Od wod nie nie piw ni cy – ul. Ple bi scy to -
wa 46 po nad 27 tys. z.

26 tys. z prze zna czo nych zo sta o na do fi -
nan so wa nie wy mia ny sto lar ki okien nej
w miesz ka niach.

98 tys. z prze zna czo no na bie  ce na pra -
wy i re mon ty in sta la cji wod.-kan, ga zo wych,
elek trycz nych wy ko ny wa ne przez wa sne
su by kon ser wa cyj ne.

Ad mi ni stra cja Ry du to wy
mia sto Ra dlin

Na ro bo ty de kar skie prze zna czo no pra -
wie 15 tys.

Du e na ka dy – 60 tys. prze zna czo ne zo -
sta y na ma lo wa nie kla tek scho do wych i ko -
ry ta rzy piw nicz nych ul. Ry me ra 8, (1 klat -
ka), i ul. Sien kie wi cza 26-30, (3 klat ki).

Re mont ko mó rek lo ka tor skich przy ul.
Sien kie wi cza 26-30 do ko na ny zo sta kosz -
tem 169 tys. z.

Re mon ty sta cji wy mien ni ków cie pa – 10
tys. z.

Wy mia na inst. ka na li za cji sa ni tar nej w bu -
dyn ku ul. K. Ma ku szy skie go 8-12 pra -
wie 57 tys. z.

Od wod nie nie piw nic – ul. Kor fan te go 22
i 26 pra wie 6 tys. z.

15 tys. z prze zna czo nych zo sta o na do fi -
nan so wa nie wy mia ny sto lar ki okien nej
w miesz ka niach.

Po nad 127 tys. z prze zna czo no na bie  -
ce na pra wy i re mon ty in sta la cji wod.-kan,
ga zo wych, elek trycz nych wy ko ny wa ne przez
wa sne su by kon ser wa cyj ne. 

Ra zem na re mon to we pra ce prze zna czo -
no w ubie gym ro ku pra wie 471 tys. z.

Ad mi ni stra cja Ry du to wy 
mia sto Pszów

263 tys. z. kosz to wa y re mon ty na tym
osie dlu.

Naj wik szym przed si wzi ciem by o tu -
taj ocie ple nie cia ny wej cio wej w bu dyn ku
na os. Tyt ki 2 – koszt 151 tys. z.

Usu wa nie przy czyn prze cie ków z da chów
pro wa dzo no kosz tem 13 tys. z.

Re mont po sadz ki w ko ry ta rzu piw nicz -
nym – Tyt ki 1C 12 tys. z.

Re mon ty chod ni ków i miejsc po sto jo wych
po nad 35.

Bie  ce na pra wy i re mon ty in sta la cji po -
nad 48 tys. z.

doko$czenie ze str. 10

Re mon ty 2011

Budynek przy ulicy Pokoju Odnowiony pawilon przy ul. Wyszyskiego
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W 2007 ro ku za cz# !y obo wi& zy wa' no we prze pi sy do ty cz& ce prze ka zy wa nia 1% po dat ku do cho do we go
od osób ( zycz nych dla or ga ni za cji po %yt ku pu blicz ne go

Jak prze ka za( 1% po dat ku
or ga ni za cji po &yt ku pu blicz ne go?

1. Wy bra or ga ni za cj po yt ku pu blicz ne go, któ rej chce my prze ka -
za 1%.
Ba za Or ga ni za cji Po yt ku Pu blicz ne go, w któ rej mo na zwe ry fi -
ko wa, czy da na or ga ni za cja ma sta tus OPP znaj du je si na stro -
nach Mi ni ster stwa Spra wie dli wo.

2. Wy pe ni od po wied ni ru bry k w rocz nym ze zna niu po dat ko wym
(PIT -36, PIT -36L, PIT -37, PIT -38, PIT -39 lub PIT -28).

W ze zna niu po da je my na zw or ga ni za cji oraz nu -
mer jej wpi su do Kra jo we go Re je stru S do we go.
W ze zna niach po dat ko wych od 2009 ro ku zo sta a
wy od rb nio na ru bry ka, w któ rej po dat nik mo e
po da do dat ko we in for ma cje, któ re w je go oce -
nie mo g mie wpyw na dys try bu cj rod ków
gro ma dzo nych przez OPP (np. na kon kret ny cel).
Do dat ko wo po dat nik mo e zde cy do wa czy
do or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne go ma j zo -
sta prze ka za ne je go da ne, tj. imi, na zwi sko,
ad res oraz wy so ko prze ka za nej kwo ty. W la -
tach wcze niej szych, gdy po dat ni cy sa mi wpa -
ca li 1% po dat ku na rzecz OPP ich da ne za war te
by y na prze le wach, co umo li wia o or ga ni za cjom po yt ku pu -
blicz ne go wy sto so wa nie po dzi ko wa. 
PIT -36 – w ze zna niu po dat ko wym PIT -36 wnio sek o prze ka za nie 1%
po dat ku znaj du je si w blo ku O – ru bry ki 305-306, oraz w blo ku
P – ru bry ki 307 – 308.
PIT -36L – w ze zna niu po dat ko wym PIT -36L wnio sek o prze ka za -
nie 1% po dat ku znaj du je si w blo ku N – ru bry ki 105-106, oraz
w blo ku O – ru bry ki 107-108.

PIT -37 – w ze zna niu po dat ko wym PIT -37 wnio sek o prze ka za nie 1%
po dat ku znaj du je si w blo ku H – ru bry ki 124-125, oraz w blo -
ku I – ru bry ki 126-127.
PIT -38 – w ze zna niu po dat ko wym PIT -38 wnio sek o prze ka za nie 1%
po dat ku znaj du je si w blo ku G – ru bry ki 58-59, oraz w blo ku H – ru -
bry ki 60-61.
PIT -39 – w ze zna niu po dat ko wym PIT -39 wnio sek o prze ka za nie 1%

po dat ku znaj du je si w blo ku G – ru bry ki 51-52,
oraz w blo ku H – ru bry ki 53-54.
PIT -28 – w ze zna niu po dat ko wym PIT -28 wnio -
sek o prze ka za nie 1% po dat ku znaj du je si w blo -
ku M – ru bry ki 126-127, oraz w blo ku N – ru bry -
ki 128-129.
Dla po zo sta ych for mu la rzy wy pe nia si ru bry ki
z od po wied nich blo ków w ana lo gicz ny spo sób.
Po dat nik w ze zna niu po dat ko wym mo e po da
do dat ko we in for ma cje, któ re w je go oce nie mo g
mie wpyw na dys try bu cj rod ków gro ma dzo -
nych przez or ga ni za cj po yt ku pu blicz ne go (np.
na kon kret ny cel).

In for ma cj t po dat nik b dzie móg za mie ci w ru bry ce „cel szcze -
gó o wy 1%”, znaj du j cej pod wnio skiem o prze ka za nie 1% po dat ku
na le ne go, od po wied nio 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.

Po wy sze in for ma cje zo sta n prze sa ne or ga ni za cji po yt ku pu blicz ne -
go przez or gan po dat ko wy ja ko uszcze gó o wie nie prze ka za nych kwot.
Po dat nik nie mo e po dzie li swo je go 1% mi dzy kil ka or ga ni za cji.

W zwiz ku z trwa j c ak cj roz li cze rocz nych w po dat ku do cho -
do wym od osób fi zycz nych za 2011 rok przy po mi na si po dat ni -
kom o obo wiz ku zo e nia ze zna nia o wy so ko ci do cho du osi -
gni te go w 2011 ro ku.
Osta tecz ny ter min ska da nia ze zna i za pa ty po dat ku do cho do we -
go upy wa 30 kwiet nia 2012 r.
Roz li cze nia mo na do ko na na for mu la rzach: 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 ro ku ubie gym roz li cza jc si z po dat ku do cho do we go
za 2011 r. po dat ni cy mo g zo y swo je ze zna nie PIT dro g elek -
tro nicz n bez pod pi su kwa li fi ko wa ne go, ko rzy sta jc z sys te mu e -
-De kla ra cje. Wy sa nie de kla ra cji po dat ko wej przez In ter net jest
naj prost szym i naj szyb szym spo so bem zo e nia ze zna nia rocz ne -
go. Mo na to zro bi bez wy cho dze nia z do mu lub z do wol ne go,
naj wy god niej sze go dla sie bie miej sca. W tej for mie mo li we jest
zo e nie ze zna nia: 
– in dy wi du al nie,
– wspól nie z ma on kiem,
– w spo sób prze wi dzia ny dla osób sa mot nie wy cho wu j cych dzie -

ci.
Do wy sa nia ze zna trze ba:
• po sia da do stp do In ter ne tu,
• przy go to wa da ne ta kie jak: NIP/PE SEL, imi i na zwi sko, da ta uro -

dze nia, kwo ta przy cho du wy ka za na w ze zna niu rocz nym za 2010 r.
– za bez pie cza j one au ten tycz no ska da nej de kla ra cji.

Da lej wy star czy 5 kro ków:
1)  wej na stro n www.e -de kla ra cje.gov.pl i po bra z za kad ki

Do po bra nia apli ka cj de sk to po w e -De kla ra cje lub po bra wa -
ci wy for mu larz z za kad ki For mu la rze,

2) wy pe ni for mu larz,
3) pod pi sa go wpi su jc kwo t przy cho du wy ka za n w ze zna niu

rocz nym za 2010 r.,
4) wy sa do ku ment,
5) po bra i za cho wa Urz do we Po wiad cze nie Od bio ru (UPO).
Jest ono do wo dem trak to wa nym na rów ni z do wo dem nada nia li stu
po le co ne go, czy po twier dze niem zo e nia PIT -u w urz dzie skar -
bo wym.
W przy pad ku po ja wie nia si wt pli wo ci za wsze mo na sko rzy -
sta z in struk cji wy pe nia nia ze zna „krok po kro ku” za miesz -
czo nej na stro nie www.e -de kla ra cje.gov.pl Sys tem e -De kla ra cje
to pro sty spo sób na zo e nie ze zna nia bez ko niecz no ci wy pe -
nia nia pa pie ro we go for mu la rza oraz unik ni cie w nich b dów ra -
chun ko wych. Roz wi za nie ta kie nie wy ma ga sta wie nia si w urz -
dzie skar bo wym, ani po no sze nia ja kich kol wiek opat, sys tem
dzia a 24 go dzi ny na do b i 7 dni w ty go dniu. In fo li nia sys te mu
e -De kla ra cje Kra jo wa In for ma cja Po dat ko wa (po moc w spra wie
pro ce dur ska da nia de kla ra cji) tel. 801 055 055 tel. 22 330 03 30
czyn na od po nie dzia ku do pit ku w godz. 7.00-18.00. Po moc
tech nicz na sys te mu e -De kla ra cje (po moc w spra wie pro ble mów
tech nicz nych przy ob su dze sys te mu) tel. 22 694 49 74 e -ma il:
in fo.e -de kla ra cje@mof net.gov.pl czyn na od po nie dzia ku do pit -
ku w godz. 8.15-16.15.

Urzd Skar bo wy w Wo dzi sa wiu l skim in for mu je 
PIT PRZEZ IN TER NET
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Gadzie  Malowanie cianm  Cyklinowanie parkietów
Tel. 32 451 46 68; 605 414 659

SPÓDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ROW”
ul. Kard. St. Wyszyskiego 43 
44-300 Wodzisaw l. 

OFERUJE DO WYNAJCIA
Wodzisaw l.:
ul. Kard. St. Wyszyskiego 43 pow. uytkowa 78,50 m2

os. Dbrówki 12 pow. uytkowa 131,44 m2

ul. Przemysawa 12 pow. uytkowa 24,70 m2

ul. Przemysawa 5 pow. uytkowa 20,77 m2

ul. Przemysawa 13 pow. uytkowa 180,80 m2

ul. Marklowicka 23 pow. uytkowa 83,76 m2

Rydutowy:
ul. Ligonia 16 pow. uytkowa 30,00 m2

ul. Ofiar Terroru 77 pow. uytkowa 54,60 m2

Radlin:
ul. Korfantego 20 pow. uytkowa 42,49 m2

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE: 
Wodzisaw l.
ul. Marklowicka 23 pow. uytkowa 45,00 m2

ul. Marklowicka 23 pow. uytkowa 102,10 m2

ul. Marklowicka 23 pow. uytkowa 35,10 m2

ul. Marklowicka 23 pow. uytkowa 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

Rok
za!o"enia

1924

tradycja
dowiadczenie

nowoczesno



Kwiecie! 2012 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 15

KRZY)ÓWKA Z HAS'EM

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) 455 66 86,
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 czwart ku od 7:00 do 15:00,
pit ki 7:00 do 14:00.

Te le fo ny cen tra la – 32 455 66 86; 32 455 67 56;
DZIA OBSUGI KLIENTA:

Godziny otwarcia: 
po nie dzia ki 7.30-16.00; 

od wtor ku do czwart ku 7.30-15.00
pit ki 7.30-14.00

dzia czon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dzia wka dów: 32 55 66 86 wew. 114

dzia na li cze czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

dzia roz li cze z czon ka mi: 32 455 38 72;
dzia tech nicz ny: 32 456 39 04;

Li cen cjo no wa ne
Miesz ka nio we Biu ro Po red nic twa:

(32) 455 24 04.
Stro na in ter ne to wa:

www.sm -row.pl

AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski, ul. Kar -
dy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; 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) 456 47 10, (32) 456 51 80, 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) 457 84 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) 729 10 40 czyn na: wtor ki i pit ki od 13.00
do 15.00;

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

 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 Cen trum

– (0) 607 041 129,
– Ad mi ni stra cja XXX -le cia, Pia stów i D brów -

ki – (0) 601 857 402,
– Ad mi ni stra cja Ry du to wy – (0) 605 365 674,
– Elek trycz ne i dwi go we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dwi go wiec – (0) 78 58 48 480.

– 
Z

A
 C

H
O

 W
A

J 
– 

W
Y

 T
N
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 –

 K
O

 R
Z

Y
 ST

A
J 

–

Zna cze nie wy ra zów: 

Po zio mo: 1. ubie ga nie si o pierw sze -
stwo. 4. o ga wi zna lub od mia na kal cy tu.
7. nie prze kra czal na gra ni ca. 8. susz no.
9. stro me, za le sio ne par tie gór w Ta trach.
10. cz wa gi. 14. drew no lej sze od kor -
ka. 17. wy der ka bot na. 18. pra cu je w ko -
pal ni. 19. du y b be nek. 20. na czy nie go -
ry czy. 23. mo e by te le fo nicz ny. 27.
do bu tów lub do pod o gi. 29. strój ma ska -
ra do wy. 30. b kit. 31. mu. 32. skrót pod -
pi su. 35. woj sko. 38. lu to wa so le ni zant -
ka. 41. pod no nik. 42. wszel ki od po czy nek.
43. dro ga na tu ral na. 44. kom plet kart
do gry. 45. zió ko.

Pio no wo: 1. zbli a j ce si wi ta. 2.
wie tli sty krg, au re ola. 3. dyn gus. 4.
stan wzmo o ne go na pi cia ner wo we -
go. 5. w ubra niu: otwór na ra mi. 6.
ad na gdy zie lo na na  ce. 11. zmia ny

barw nie ba. 12. imi eskie. 13. cz
ope ry. 14. cia sto wiel ka noc ne. 15. mia -
ra ilo ci pa pie ru. 16. krew ny ze stro ny
oj ca. 21. po jed na nie. 22. stan znisz cze -
nia. 24. wi co na w Nie dzie l Pal mo -
w. 25. umys. 26. na ra mie niu li sto no -
sza. 27. wia no. 28. od da nie ho no rów
woj sko wych. 32. in wen cja twór cza. 33.
prze ciw nik. 34. rzecz nie po wa na. 36.
ru cho my wa ek. 37. cza sem wy sko czy
z pa le ni ska. 39. wy so ka sa la na po sie -
dze nia. 40. sta tek No ego.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 22 da dz roz wi za nie krzy -
ów ki.

Ha so z po przed niej krzy ów ki:
GWIAZDKA WIGILIJNA.

Na gro dy ksi ko we za roz wi za nie
krzy ów ki otrzy mu j: Piszczek Andrzej,
Werner Ferenc, Pawlenka Franciszek.



Problem nie do rozwi&zania?

Balkonowy grill... 
nie na balkon!

Wresz cie przy sza wio sna i wraz
z ni wio sen no -let nie roz ryw -
ki, do któ rych z pew no ci na -

le y gril lo wa nie. W na szej tra dy cji wy da -
j si, e zwy czaj opie ka nia ró no rod ne go
ja da na wol nym ogniu jest dla wie lu sym -
bo lem ni czym nie skr po wa nej wol no ci.
Na wet po su ni tej do skraj nej i z lek ka
de wia cyj nej for my pie cze nia mi sa czy
kie ba sek na wa snym bal ko nie. Nic to,
e prze szka dza my i de ner wu je my s sia -
dów, e stwa rza my za gro e nie po a ro -
we – wol no Tom ku w swo im dom ku – oto
na sza de wi za. 

Stra po ar na twier dzi, e gril lo wa
na bal ko nie nie na le y. Z pro stej przy czy -
ny – ta kie za cho wa nie zwik sza za gro e -
nie po a rem. – By y ju w Pol sce przy -
pad ki, gdy pod czas gril lo wa nia na
bal ko nach lub log giach do cho dzi o do po -
a rów s sied nich miesz ka. Kil ka po a -
rów mia o miej sce pod czas nie obec no ci
lo ka to rów, bo le by do ga szo ny ar – prze -
strze ga j stra a cy.

Ostrze e nia ostrze e nia mi, a s ta cy,
któ rzy uwa a j, e na bal ko nie ro bi
mo na wszyst ko. Nie za le nie od te go,
czy prze szka dza to in nym, czy nie.
Wród nich wie lu jest mi o ni ków gril -
lo wa nia. 

Do nich na le a tak e je den z miesz -
ka ców na szej spó dziel ni, któ ry nie daw -
no – gdy tyl ko son ko przy grza o – na swo -
im bal ko nie za cz opie ka to i owo.

S sia dom nie za bar dzo si to spodo ba o
i kie dy sow ne per swa zje nie za ko czy y
tej ra do snej czyn no ci, we zwa li od po -
wied nie su by. 

Stra a cy przy je cha li, ale po dob nie jak
stra miej ska, nie mo gli wie le zro bi.
Gril lu j cy tu ma czy swe za cho wa nie
tym, e ku pi, jak go si na pis na pu de -
ku, grill bal ko no wy, wic gdzie go ma
uy wa?

Rze czy wi cie pro blem gril lo wa nia na bal -
ko nach jest, po dob nie jak wie le in nych
spraw w na szym pik nym kra ju, spra w
nie do roz wi za nia. Dwa la ta te mu spra -
w za j si na wet rzd. Za kaz gril lo wa -
nia chcia wpro wa dzi roz po rz dze niem
mi ni ster in fra struk tu ry, jed nak jak zwy -
kle u nas spra wa si roz my a i osta tecz nie
nie zde cy do wa no si na praw ne roz wi -
za nie.

Nie ma prze pi sów, jed no znacz nie okre -
la j cych miej sca, w któ rych nie mo -
na gril lo wa. Na to miast, bio rc pod uwa -
g pew n lo gi k, a tak e nie bez pie cze stwo,
któ re stwa rza gril lo wa nie na bal ko nach,
log giach czy uyt ko wych da chach bu dyn -
ków, a tak e w pro mie niu co naj mniej kil -
ku na stu me trów od bu dyn ków miesz kal -
nych i uy tecz no ci pu blicz nej – w tych
miej scach de fac to gril lo wa nie wol -
no – uwa a j stra a cy i nie tylko. 

Po mi mo bra ku re gu la cji w tej spra wie
stra a cy in ter we niu j, in for mu jc o za gro -
e niach ja kie nie sie ze so b gril lo wa nie.

Sko ro nie mo na za ka za pa le nia gril la
na bal ko nie, to mo e da si do te go sku -
tecz nie znie ch ci? Z ta kie go za o e nia
zda j si wy cho dzi stra a cy, któ rzy ostrze -
ga j, e od roz pa lo ne go rusz tu za j si
mo g cho by fi ran ki, zgro ma dzo ne na bal -
ko nie przed mio ty czy wy ka dzi na na pod -
o dze. Tak e przed mio ty a two pal ne na ni -
szych pi trach, na któ re spa mo e
roz a rzo ny w giel.

Ma jc na uwa dze do bro s sia dów i ja -
ko wspól za miesz ki wa nia a przede
wszyst kim na sze i in nych bez pie cze stwo
gril lo wa na bal ko nach nie po win no si.
Wo kó na szych bu dyn ków w ka dym mie -
cie jest wie le te re nów zie lo nych przy -
blo ko wych, na któ rych znacz nie przy jem -
niej sp dza si czas wraz z ro dzi n
i zna jo my mi nie mó wic ju, e mo e my
wyj i urz dzi ma y pik nik z da la od blo -
ków na o nie na tu ry. 

Ape lu je my o roz s dek i roz wa g
przy swo bo dzie z ja k dys po nu je my na -
szym do brem. Gril lo wa nie na bal ko nie to
nie tyl ko nie bez pie cze stwo, ale te dys -
kom fort dla po zo sta ych miesz ka ców,
któ rym wy do by wa j ce si za pa chy mo g
prze szka dza. Trud no aby z po wo du przy -
jem no ci ja k ser wu je so bie s siad in ni
mu sie li za my ka okna i nie ko rzy sta
z bal ko nów. We my pod uwa g to, e
gdy by wszy scy miesz ka cy gril lo wa li osie -
dla na sze za mie ni y by si w ja ka wiel k
w dzar ni.

Polski grill – problem nie do rozwizania? Najlepiej grillowa na onie natury i to bezpieczniej i przyjemniej ni na balkonie


