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• Desz czo wa wio sna daw no już mi nę ła i roz po -
czę ły się wa ka cje dla Pań stwa, czas spo ko ju i od -
po czyn ku. Przed na mi jed nak czas wy tę żo nej
pra cy, zaj mo wać się bo wiem bę dzie my waż ny -
mi te ma ta mi, a do nich z pew no ścią w ostat nim
cza sie na le żą „śmie ci”. Te mat rze ka, któ ry na dzień
dzi siej szy nie jest do koń ca roz wią za ny. Funk -
cjo no wa nie usta wy „śmie cio wej” od 1 lip ca br.
z pew no ścią wska że wie le bra ków za rów no
po stro nie tech nicz nej jak i in for ma cyj nej. 

Pi�sze�w wie�ściach� z „pierw�szej� rę�ki”� Pre�zes
Za�rzą�du�SM�„ROW”�JAN�GRA�BO�WIEC�KI

czy�taj�na str. 3

• Za pcha na ru ra ka na li za cyj na to spo ry kło -
pot i nic przy jem ne go. Brak prze pły wu ście -
ków unie moż li wia ko rzy sta nie z urzą dzeń
sa ni tar nych. Nie czy sto ści nie spły wa ją al bo
wy bi ja ją w in nym miej scu.

Kanalizacja to nie śmietnik!

czy�taj�na str. 12

• Re mon ty to te mat bar dzo emo cjo nu ją cy.
Dzię ki nim usu wa ne uster ki w na szych blo -
kach, zmie nia się oto cze nie, po pra wia się
kom fort miesz ka nia. Pra ce, słu żą ce po pra wie
funk cjo nal ności i es te ty ki za so bów miesz ka -
nio wych, pro wa dzo ne są w na szej Spół dziel -
ni na bar dzo sze ro kim fron cie. 

Remonty�2013
czy�taj�na str. 10
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SPÓłdZIElNIA�MIESZKANIOWA�„ROW”
w�Wodzisławiu�Śląskim

z�siedzibą�przy�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43

O�G�ł�A�S�Z�A
w�dniu�16�lipca�2013�r.�ustny�przetarg�nieograniczony

Wo�dzi�sław�Śl.,�ul.�Przemysława�9/64 o pow. użyt ko wej 50,98 m2 IV piętro
(2 po ko je z kuch nią)

Wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa –�86�300,00 zł
Wy so kość wa dium – 13 000,00 zł o godz. 9.00

uWA�GA! Miesz ka nie moż na oglą dać 12.07.2013 r. od 9.00 do 11.00 po uzgod nie niu tel. 32 456-47-10.

Pszów,�os.�Józefa�Tytki�1A/15 o pow. użyt ko wej 58,66 m2 IV pię tro 
(3 po ko je z kuch nią)

Wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa –�87�200,00 zł
Wy so kość wa dium – 13 100,00 zł o godz. 10.00

uWA�GA!�Miesz ka nie moż na oglą dać 12.07.2013 r. od 11.00 do 13.00 po uzgod nie niu tel. 32 457-84-76.

NA uSTANOWIENIE�OdRęBNEJ�WłASNOŚCI�
lOKAlI�MIESZKAlNyCh�POłOżONyCh:

Wo�dzi�sław�Śl.,�ul.�Prze�my�sła�wa 6/15 o pow. użyt ko wej 50,98 m2 I pię tro 
(2 po ko je z kuch nią)

Wy�wo�ław�cza�war�tość�ryn�ko�wa� –�82�900,00 zł
Wy so kość wa dium – 12 500,00 zł o godz. 11.00

uWA�GA!�Miesz ka nie moż na oglą dać 12.07.2013 r. od 9.00 do 11.00 po uzgod nie niu tel. 32 456-47-10.

NA�SPRZEdAż�OdRęBNEJ�WłASNOŚCI�
lOKAlu�MIESZKAlNEGO�POłOżONEGO:

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Prze�targ�od�bę�dzie�się�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Śl.�
przy�ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43.�

Wa�dium�na�le�ży�wpła�cić�w dniu�prze�tar�gu�w ka�sie�Spół�dziel�ni.

Szcze�gó�ło�wych�in�for�ma�cji�moż�na�uzy�skać:
w Miesz�ka�nio�wym�Biu�rze�Po�śred�nic�twa���tel. 32 455 24 04
w dzia�le�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wym���tel. 32 456 39 05���

na stro�nie�in�ter�ne�to�wej����www.sm�-row.pl

Spół�dziel�nia�za�strze�ga�so�bie�pra�wo�wy�co�fa�nia�miesz�ka�nia�z prze�tar�gu�bez�po�da�nia�przy�czy�ny.
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Pre zes Za rzą du SM „ROW”
Jan GRa bO Wiec Ki

Desz czo wa wio sna daw no
już mi nę ła i roz po czę ły się

wa ka cje dla Pań stwa, czas spo -
ko ju i od po czyn ku. Przed na mi
jed nak czas wy tę żo nej pra cy,
zaj mo wać się bo wiem bę dzie -
my waż ny mi te ma ta mi, a do nich
z pew no ścią w ostat nim cza sie
na le żą „śmie ci”. Te mat rze ka,
któ ry na dzień dzi siej szy nie jest
do koń ca roz wią za ny. Funk cjo -
no wa nie usta wy „śmie cio wej”
od 1 lip ca br. z pew no ścią wska -
że wie le bra ków za rów no
po stro nie tech nicz nej jak i in -

for ma cyj nej, ob szer niej zaj mie -
my się tym te ma tem w po wa -
ka cyj nym nu me rze na szej ga ze ty.
Te raz oprócz spraw zwią za nych
z jej wdra ża niem du żą część
cza su po świę ci my pla no wa nym
re mon tom ze wnętrz nym po czy -
na jąc od mo der ni za cji bu dyn -
ków po pie lę gno wa nie te re nów
zie lo nych. W tych ostat nich dzia -
ła niach bar dzo wspie ra ją nas sa -
mi miesz kań cy, któ rzy an ga żu -
ją swój czas w upięk sza nie obejść
wo kół bu dyn ków. 

Miesz kań cy zaj mu ją cy się
pie lę gna cją ogród ków przy blo -
ko wych ro bią to ku ra do ści
swo jej i swe go oto cze nia.
W tym nu me rze ga ze ty przed -
sta wia my ko lej ne osie dle
i miesz kań ców, któ rzy swą ener -
gią i za an ga żo wa niem zmie nia -
ją i upięk sza ją zie leń wo kół
swych bu dyn ków. To dzię ki
nim oto cze nie wie lu na szych

bu dyn ków sta je się co raz ład -
niej sze i przy jaź niej sze. Tym
miesz kań com bar dzo dzię ku ję
i po pie ram ich dzia ła nia sta -
wia jąc ja ko przy kład dla in -
nych. 

La to trwa, więc dla na szej
Spół dziel ni to okres nie let niej
ka ni ku ły, lecz wzmo żo nej pra -
cy. Tak jak w la tach ubie głych
ko rzy sta jąc z pięk nej po go dy
wszę dzie trwa ją pra ce słu żą ce
po pra wie funk cjo nal ność i es -
te ty ki za so bów miesz ka nio wych.
Re mon to wy se zon wła ści wie

ni gdy się u nas nie koń czy, za -
wsze jest coś no we go do zro -
bie nia, do wy mia ny, na pra wie -
nia, zmo der ni zo wa nia oraz
na praw nie koń czą cych się bez -
myśl nych de wa sta cji. W tym
ro ku front ro bót rów nież jest
i bę dzie bar dzo sze ro ki oraz
zróż ni co wa ny, ale efek ty bę dą
im po nu ją ce. Już jest się czym
po chwa lić i o tym też pi sze my
w tym nu me rze na sze go cza so -
pi sma. 

Pi sze my tak że o pro po zy cjach
Ośrod ków Pra cy Po zasz kol -
nych, wspie ra nych jak za wsze
przez na szą spół dziel nię, a skie -
ro wa nych do na szych naj młod -
szych miesz kań ców. Tak to już
jest, że po za ad mi ni stro wa niem
i ob słu gą tech nicz ną na szych
za so bów miesz ka nio wych nie
bez zna cze nia jest pro wa dze -
nie dzia łal no ści spo łecz no-wy -
cho waw czej pro wa dzo na na te -

re nie dzia ła nia Spół dziel ni.
Jest ona bo ga ta i róż no rod na
od za jęć edu ka cyj nych, ar ty -
stycz nych i spor to wych oraz
oko licz no ścio wych, po za ję cia
re lak sa cyj ne.

Za le tą dzia łań pro wa dzo nych
przez pla ców ki spo łecz no-wy -
cho waw cze jest fakt, że ce men -
tu ją lo kal ną spo łecz ność, zno -
szą ano ni mo wość, zbli ża ją
do sie bie lu dzi, po zwa la jąc im
od kryć zbież ność za in te re so wań
i pa sji, a cza sem, po pro stu i zwy -
czaj nie do brze się ba wić w spor -

to wej ry wa li za cji. Tak sze ro ka
ofer ta róż no rod nych za jęć stwa -
rza mło dzie ży, a i miesz kań com
na szych osie dli, bez wzglę du
na wiek, moż li wość ak tyw ne go
spę dza nia wol ne go cza su.

Więk szość z nas jest już my -
śla mi przy wa ka cjach, wy jaz -
dach od wie dzi nach dal szych lub
bliż szych zna jo mych. Jak co ro -
ku pi sze więc: pa mię taj my
przed wy jaz dem zo sta wić swo -
je miesz ka nie za bez pie czo ne,
naj le piej pod czuj nym okiem
są sia da. Pro szę rów nież po zo -
sta wić kon takt te le fo nicz ny, któ -
ry nie jed no krot nie mo że nas
ustrzec przed za gro że niem czy
to w po sta ci awa rii wła snej czy
u są sia da. I na ko niec ży czę
Pań stwu mi łe go od po czyn ku
na ło nie na tu ry, za po mnie nia,
choć na chwi le o wszyst kich
kło po tach w au rze mi łe go re -
lak su i do brej po go dy. 

Kil ka let nich re flek sji

Wieści z „pierwszej ręki”
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Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

Spół dziel nia na cięż kie cza sy 
Ja ki był ten mi nio ny rok dla na szej spół -

dziel ni? Ja kie po dej mo wa li śmy dzia ła nia
by w do bie kry zy su, jak tyl ko to moż li we,
naj le piej re ali zo wać rocz ne pla ny go spo -
dar czo -fi nan so we? Ja ka jest kon dy cja na -
szej spół dziel ni? 

Na te i wie le in nych py tań sta ra no się
od po wie dzieć pod czas czę ścio wych Wal -
nych Zgro ma dzeń Człon ków Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”. To usta wo wy i sta -
tu to wy obo wią zek m. in. oce ny spra woz -
dań Za rzą du i Ra dy Nad zor czej, gło so wa -
nia w spra wie udzie le nia ab so lu to rium
Za rzą do wi za rok prze szły. 

Wal ne Zgro ma dze nia, po dob nie do lat po -
przed nich, od by ły się w cza sie 5 spo tkań. 

24 kwiet nia br. dla człon ków Spół dziel -
ni z osie dli Dą brów ki, Pia stów i XXX -le -
cia PRL w Po wia to wym Cen trum Kształ -
ce nia Usta wicz ne go w Wo dzi sła wiu Śl.
przy ul. Gał czyń skie go 1. 

25 kwiet nia, w tym sa mym miej scu, spo -
tka li się człon ko wie Spół dziel ni z osie dla
Cen trum.

26 kwiet nia od by ło się spo tka nie dla
człon ków za miesz ka łych na te re nie gmi ny
Pszów w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry – Re -
stau ra cja „AD RIA” w Pszo wie ul. Trau -
gut ta 1.

29 kwiet nia w Miej skim Ośrod ku Kul tu -
ry w Ra dli nie ul. Ma riac ka 9, spo tka li się
człon ko wie na szej Spół dziel ni miesz ka ją -
cy na te re nie gmi ny Ra dlin. 

I wresz cie 30 kwiet nia od by ła się w „Go -
ścin nym Do mu” w Ry duł to wach ul. Strzel -
ców By tom skich 8/7 pią ta część Zgro-
ma dze nia dla człon ków Spół dziel ni
za miesz ka łych na te re nie gmi ny Ry duł to wy. 

dRu�GIE�Wy�RÓż�NIE�NIE�
Ty�Tu�łEM�

dO�BRA�SPÓł�dZIEl�NIA

Pod czas pierw szej czę ści Zgro ma dze nia
w Wo dzi sła wiu Śl., 24 kwiet nia, od by ła
się bar dzo mi ła uro czy stość wrę cze nia na -
szej spół dziel ni ty tu łu DO BRA SPÓŁ -
DZIEL NIA 2013. 

Ty tuł dO�BRA�SPÓł�dZIEl�NIA to dru -
gie ta kie wy róż nie nie przy zna ne Spół�dziel�-
ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�zWo�dzi�sła�wia
Ślą�skie�go przez ma ga zyn Stre fa Go spo dar -
ki w Dzien ni ku – Ga ze cie Praw nej.

Wy róż nie nie to świad czy, że kon dy cja fi -
nan so wa Spół dziel ni oraz pro wa dzo ne dzia -
ła nia re mon to wo -mo der ni za cyj ne są wy ko -
ny wa ne na wy so kim po zio mie i z du żym

za an ga żo wa niem. W szcze gól -
no ści ba da ny jest za kres ro bót
i płyn ność fi nan so wa.

Głów nym kry te rium wy bo -
ru lau re atów Pro gra mu jest tak -
że sze ro ko ro zu mia na ja kość
za rzą dza nia za so ba mi miesz -
ka nio wy mi, ob słu gi i dzia łal -
ność pro spo łecz no ścio wa.

Przy zna ny po raz dru gi 
Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
„ROW”� ty tuł brzmi dum nie
i jest wia ry god ną gwa ran cją
rze tel no ści, so lid no ści oraz wy -
so kiej dba ło ści za rzą dza nia,
a tak że ob słu gi za so bów miesz -
ka nio wych Spół dziel ni. Do dat -
ko wo jest do sko na łym pod su -
mo wa niem dłu go okre so wej
stra te gii re mon to wej i fi nan -
so wej, a tak że tra dy cji i sze re -
gu od waż nych de cy zji po dej -
mo wa nych przez wła dze

Spół dziel ni dla wspól ne go do bra miesz -
kań ców osie dli oraz człon ków. To wszyst -
ko zo sta ło do ce nio ne przez Re dak cję Stre -
fy Biz ne su.

Otrzy ma nie ty tu łu i go dła DO BRA SPÓŁ -
DZIEL NIA 2013, po twier dza że Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa „ROW” jest do brym,
go spo dar nym pod mio tem na ryn ku.

Osią ga ne przez Spół dziel nię do bre wy -
ni ki wska zu ją na wła ści we za rzą dza nie ma -
jąt kiem spół dziel ców. 

Za szczyt ne wy róż nie nie Pre ze so wi Za -
rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
Ja�no�wi� Gra�bo�wiec�kie�mu prze ka zał za -
stęp ca Re dak to ra Na czel ne go ma ga zy nu
Stre fa Go spo dar ki łu�kasz�Osy�piń�ski, któ -
ry w swym wy stą pie niu pod kre ślił za słu gi
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” dla lo -
kal nej spo łecz no ści.

SO�lId�NOŚC I RZE�TEl�NOŚĆ

Ko lej nym punk tem ob rad, któ ry był
re ali zo wa ny na każ dym z pię ciu spo tkań,
by ło przed sta wie nie przez prze wod ni czą -
ce go Ra dy Nad zor czej SM „ROW” 
Ry�szar�da� So�chac�kie�go spra woz da nia 
Ra dy Nad zor czej z dzia łal no ści w 2012
ro ku. 

Ra da Nad zor cza po zy tyw nie oce ni ła dzia -
łal ność Za rzą du Spół dziel ni za ubie gły rok,
w któ rym osią gnię to nad wyż kę przy cho -
dów nad kosz ta mi pod sta wo wej dzia łal no -
ści w wy so ko ści 196582,71 zł oraz uzy -
ska no wy nik po zy tyw ny dzia łal no ści
go spo dar czej w wy so ko ści 185642,54 zł.
Re ali za cja wszyst kich re mon tów prze bie -
ga ła zgod nie z za war ty mi umo wa mi i za -
kre sem usta lo nym w pla nach re mon to wych.
Wszyst kie płat no ści by ły i są re gu lo wa ne
ter mi no wo.

Za�szczyt�ne�wy�róż�nie�nie�DO�BRA�SPÓŁ�DZIEL�NIA 2013�Pre�-
ze�so�wi� Za�rzą�du� Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej� „ROW”�Ja�no�wi
Gra�bo�wiec�kie�mu� prze�ka�zał� za�stęp�ca�Re�dak�to�ra�Na�czel�ne�go
ma�ga�zy�nu�Stre�fa�Go�spo�dar�ki�Łu�kasz�Osy�piń�ski
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Po zy tyw nie na le ży ode brać wpro wa dze -
nie sys te mu e -kar to te ki, któ ry da je moż li -
wo ści każ de mu miesz kań co wi do sa mo -
dziel nej ana li zy sta nu wła snych roz li czeń,
zo bo wią zań i wpłat z ty tu łu użyt ko wa nia
miesz ka nia przy wy ko rzy sta niu łą czy in -
ter ne to wych. 

W spra woz da niu Ra dy za uwa żo no rów -
nież nie ko rzyst ne zja wi ska jak cią gle
wzra sta ją ce kosz ty ener gii ciepl nej, nie
ma ją ce nic wspól ne go z in fla cją oraz ich
co raz więk szy udział w czyn szu. Brak
jest też ze stro ny miesz kań ców chę ci in -
sta lo wa nia po dziel ni ków, co nie pro wa -
dzi do oszczę dza nia ener gii. In nym pro -
ble mem, z któ rym wszy scy po win ni śmy
wal czyć, to na dal wy stę pu ją ce de wa sta -
cje mie nia.

Świa dec twem, że nie tyl ko Ra da po zy -
tyw nie oce nia so lid ność i rze tel ność za -
rzą dza nia Spół dziel nią w mi nio nym ro ku,
jest przy zna ny Spół dziel ni „Zło ty Cer ty fi -
kat Rze tel no ści” w ra mach pro gra mu „Rze -
tel na Fir ma” re ali zo wa ne go przez Kra jo -
wy Re jestr Dłu gów. Przy zna nie cer ty fi ka tu
od by ło się w ra mach Eu ro pej skie go Kon -
gre su Go spo dar cze go. Cer ty fi kat po świad -
cza wia ry god ność płat ni czą i sto so wa nie
naj wyż szych stan dar dów etycz nych w biz -
ne sie.

Ra da po dzię ko wa ła za do brą współ pra -
cę Za rzą do wi, Ra dom Osie dli, pra cow ni -
kom Spół dziel ni, oraz wszyst kim tym człon -
kom Spół dziel ni, któ rych wnio ski i uwa gi
po wo do wa ły po dej mo wa nie sze re gu dzia -
łań dla lep sze go go spo da ro wa nia na szym
wspól nym mie niem.

Po pod ję ciu uchwa ły do ty czą cej za twier -
dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Ra dy
Nad zor czej w mi nio nym ro ku Pre zes Za -
rzą du Jan Gra bo wiec ki przed sta wił spra -
woz da nia Za rzą du Spół dziel ni z dzia łal no -
ści w 2012 r.

Miesz kań cy, któ rzy przy by li na ze bra nia
otrzy ma li spra woz da nie w for mie ksią żecz -
ki. Pre zes Za rzą du Jan Gra bo wiec ki omó -
wił naj waż niej sze da ne w niej za war te,
a do ty czą ce m. in. licz by człon ków któ ra
na ko niec 2012 ro ku li czy ła 5894 człon -
ków i w sto sun ku do 2011 ro ku zmniej szy -
ła się o 199 osób. 

Stan miesz kań, któ ry na dzień 31 grud -
nia 2012 ro ku wy no sił 7255, we dług praw
do lo ka li miesz kal nych przed sta wiał się
na stę pu ją co (ta be la patrz po ni żej).

Po przez wie lo let nie funk cjo no wa nie
na ryn ku go spo dar czym. Spół dziel nia na -
sza umie jęt nie do sto so wu je się do zmie -
nia ją cych ry go rów ryn ku po mi mo wpro -
wa dza nia przez rzą dzą cych co raz to gor szych
roz wią zań praw nych dla osób za miesz ka -
łych w wie lo ro dzin nych bu dyn kach spół -
dziel czych. Po mi mo tych nie ko rzyst nych
zmian i uwa run ko wań praw nych Spół dziel -
nia na sza za cho wu je płyn ność fi nan so wą
przy ogra ni cza niu wzro stu opłat za leż nych
od Spół dziel ni. 

Dzia łal ność Spół dziel ni w ro ku 2012
kon ty nu owa na by ła w opar ciu o pla ny go -
spo dar czo -fi nan so we uchwa lo ne przez Ra -
dę Nad zor czą Uchwa łą Nr 19/2012
z dnia 29.02.2012 r. i Uchwa łą Nr 62/2012
z dnia 27.09.2012 r. Re ali za cja tych pla -
nów prze bie ga ła zgod nie z przy ję ty mi za -
ło że nia mi. Przy cho dy i kosz ty go spo dar ki
za so ba mi miesz ka nio wy mi na sku tek zmia -
ny cen me diów, na któ re Spół dziel nia nie
ma żad ne go wpły wu, zwięk szy ły się, co
nie mia ło wpły wu na za ło że nia przy ję te
w pla nach go spo dar czo -fi nan so wych, w po -
zo sta łych po zy cjach.

Opła ty z ty tu łu użyt ko wa nia miesz kań
są zróż ni co wa ne w za leż no ści od osie dla,
nie ru cho mo ści i kosz tów w nich po wsta -
łych. Wy so kość sta wek pla no wa na jest in -
dy wi du al nie dla każ de go osie dla – nie ru -
cho mo ści.

Zróż ni co wa nie wy so ko ści opłat dla po -
szcze gól nych osie dli – nie ru cho mo ści jest
kon se kwen cją re ali za cji za sa dy, aby miesz -

kań cy po no si li kosz ty swo je go osie dla – nie -
ru cho mo ści do wy so ko ści fak tycz nie po -
wsta łych, gdyż na kosz ty utrzy ma nia miesz -
kań wpływ ma ją po śred nio lub bez po śred nio
oso by za miesz ka łe na da nym osie dlu – nie -
ru cho mo ści.

Rocz ne kosz ty go spo dar ki za so ba mi
miesz ka nio wy mi obej mu ją ce kosz ty utrzy -
ma nia i bie żą cej eks plo ata cji nie ru cho mo -
ści, kosz ty zu ży cia zim nej wo dy i od pro -
wa dze nia ście ków oraz kosz ty do sta wy
i zu ży cia ener gii ciepl nej na ce le cen tral -
ne go ogrze wa nia i pod grza nia wo dy, a tak -
że kosz ty kon ser wa cji, na praw i bie żą cych
re mon tów wy nio sły ogó łem 39 113 861,06 zł
sta no wiąc 95,53% kosz tów pla no wa nych.
Przy cho dy z ty tu łu opłat za użyt ko wa-
nie miesz kań sta no wi ły ra zem kwo tę
43 021 246,67 zł, tj. 105,08% przy cho dów
pla no wa nych. 

Spół dziel nia po sia da 48 dźwi gów oso -
bo wych. Do koń ca ro ku 2012 wy re mon to -
wa no 40 dźwi gów na kwo tę 5 262 804,09 zł.
Re mont dźwi gów prze bie ga bez za kłó ceń
zgod nie z har mo no gra mem. W 2012 ro ku
wy re mon to wa nych zo sta ło ko lej nych
7 dźwi gów, a re mont po zo sta łych za koń -
czy się w sierp niu 2013 r.

CO�RAZ�dROż�SZE�ME�dIA

Za licz ki wnie sio ne na po kry cie kosz tów
zim nej wo dy i od pro wa dze nia ście ków
w 2012 ro ku wy no si ły: 6 075 877,23 zł. 

Po nie sio ne kosz ty z ty tu łu za ku pu zim -
nej wo dy i od pro wa dze nia ście ków w 2012
ro ku wy no si ły: 5910 176,25 zł. 

Róż ni ca po mię dzy za licz ka mi, a kosz ta -
mi wy nio sła 165 700,98 zł. 

Kosz ty po no szo ne przez Spół dziel nię i za -
licz ki wno szo ne przez miesz kań ców na po -
czet zim nej wo dy i od pro wa dza nia ście -
ków na wszyst kich bu dyn kach, osie dlach
nie bi lan su je się. Po wsta ją bo wiem róż ni ce
mię dzy su mą wska zań licz ni ków in dy wi -
du al nych w miesz ka niach, a licz ni kiem
głów nym na przy łą czu bu dyn ku, z któ re go
to licz ni ka wła śnie na stę pu je roz li cze nie
mię dzy do staw cą wo dy (PWiK i in ni do -
staw cy), a od bior cą, czy li miesz kań ca mi.

Ilość�miesz�kań Struk�tu�ra�%

2011 2012 2011 2012

1. Spół dziel cze wła sno ścio we pra wo 
do lo ka lu 4537 4534 62,54 62,49 

2. Spół dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka lu 267 251 3,68 3,46 

3. Od ręb na wła sność 2315 2357 31,91 32,49 

4. Lo ka le na umo wę naj mu i bez ty tu łu 
praw ne go 136 113 1,87 1,56

Jan�Gra�bo�wiec�ki�przed�sta�wił�spra�woz�da�nia�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�z dzia�łal�no�ści�w 2012�r.
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Dą żąc do mi ni ma li za cji róż ni cy mię -
dzy su mą wska zań licz ni ków in dy wi du al -
nych w miesz ka niach, a licz ni kiem głów -
nym na przy łą czu pro wa dzo ne są ana li zy
zu ży cia wo dy w po szcze gól nych bu dyn -
kach. Ana li zie pod da wa ne są rów nież
miesz ka nia, gdzie zu ży cie wo dy jest zbyt
ni skie w od nie sie niu do jed ne go miesz -
kań ca. Ko rzy sta jąc z no wych tech no lo gii
zde cy do wa no o za ku pie licz ni ków wo dy
z moż li wo ścią od czy tu elek tro nicz ne go
bez ko niecz no ści wcho dze nia do miesz -
ka nia, co speł ni ło ocze ki wa nia osób pra -
cu ją cych lub prze by wa ją cych cza so wo po -
za miej scem za miesz ka nia i przy czy ni ło
się do od czy ta nia wszyst kich wo do mie rzy
w miesz ka niach i wpły nę ło po zy tyw nie
na zmniej sze nie po wsta ją cych nie do bo -
rów. Przy ję to rów nież za sa dę in dy wi du al -
ne go roz li cza nia zu ży cia wo dy i od pro wa -
dze nia ście ków na po szcze gól ne bu dyn ki
z moż li wo ścią zmia ny wiel ko ści za licz ki
przez miesz kań ców w każ dym okre sie.
Ogó łem do ro ku 2012 wy mie nio no 9 401
licz ni ków wo dy. 

• Kosz ty za ku pu ener gii ciepl nej na ce le
cen tral ne go ogrze wa nia i cen tral nej cie płej
wo dy w 2012 ro ku wy no szą 14 161 185,93 zł
sta no wiąc 36,2% kosz tów go spo dar ki za -
so ba mi miesz ka nio wy mi.

• Kosz ty za ku pu cie pła na po czet cen tral -
ne go ogrze wa nia wy no szą 12 388 425,83 zł. 

• Za licz ki na cen tral ne ogrze wa nie wy -
no szą 15 348 926,42 zł. 

• Nad wyż ka przy cho dów nad kosz ta mi
ener gii ciepl nej na po trze by cen tral ne go
ogrze wa nia na dzień 31.12.2012 rok wy -
no si 2 960 500,59 zł.

• Za licz ki wpła co ne przez miesz kań -
ców na po czet cen tral ne go ogrze wa nia
usta la ne są na pod sta wie wska zań licz ni -
ka cie pła za bu do wa ne go w każ dym bu -
dyn ku na przy łą czu do sie ci i roz li cza ne
są w sto sun ku do zu ży cia w tym bu dyn -
ku, w opar ciu rów nież o obo wią zu ją cą ta -
ry fę. Po zo sta ła nad wyż ka po za twier dze -
niu przez Wal ne Zgro ma dze nie zo sta ła
roz li czo na z miesz kań ca mi.

Za sa da ta do ty czy za rów no bu dyn ków,
w któ rych kosz ty cen tral ne go ogrze wa nia
roz li cza ne są na pod sta wie po dziel ni ków

kosz tów, czy też na pod sta wie po wierzch -
ni lo ka li miesz kal nych.

W opar ciu o po sia da ne da ne licz bo we
bez spor nym jest, iż bu dyn ki, opo mia ro wa -
ne po dziel ni ka mi kosz tów w miesz ka niach
ma ją niż sze zu ży cie ener gii ciepl nej niż
bu dyn ki nie wy po sa żo ne w te mier ni ki, co
ma bez po śred ni wpływ na wy so kość opłat
z ty tu łu cen tral ne go ogrze wa nia.

We wszyst kich bu dyn kach miesz kań cy
ma ją bez po śred ni wpływ na ilość zu ży te go
cie pła, gdyż na grzej ni kach są za bu do wa -
ne, słu żą ce do re gu la cji tem pe ra tu ry, za -
wo ry ter mo sta tycz ne i tyl ko czę sto tli wość
ich uży wa nia wpły wa bez po śred nio na zu -
ży cie cie pła.

W miesz ka niach, gdzie za bu do wa no po -
dziel ni ki kosz tów, któ re są po moc ni czym
in stru men tem przy do ko ny wa niu roz li czeń
cen tral ne go ogrze wa nia, każ dy miesz ka -
niec, któ ry po przez od po wied nie usta wie -
nie za wo ru ter mo sta tycz ne go i re gu la cję
do pły wu cie pła ma wpływ na ilość zu ży te -
go cie pła w swo im miesz ka niu.

Wzrost ta ryf, szcze gól nie u nie któ rych
do staw ców po wo du je, iż na sze cie pło za -
czy na być bar dzo dro gie i sta no wi naj więk -
szą po zy cję w opła cie czyn szo wej za miesz -
ka nie, stąd je go ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie
i kon tro la zu ży cia są bar dzo waż ne. Ko -
niecz ność oszczę dza nia ener gii ciepl nej
i wpro wa dze nie in dy wi du al ne go roz li cza -
nia jej zu ży cia na po szcze gól ne miesz ka nia
jest zja wi skiem nie uchron nym, gdyż obo -

wią zek ta ki za war ty zo stał w Dy rek ty wie
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Unii Eu -
ro pej skiej 2012/27/UE z dnia 25 paź dzier -
ni ka 2012 r. w spra wie efek tyw no ści ener -
ge tycz nej, któ ra to dy rek ty wa zo bo wią zu je
nasz kraj, aby do koń ca 2016 ro ku wszyst -
kie miesz ka nia in dy wi du al nie by ły opo mia -
ro wa ne, w za leż no ści od moż li wo ści tech -
nicz nych w licz ni ki cie pła lub po dziel ni ki
kosz tów.

OPTy�MAl�Ny�Wy�NIK

W ra mach eks plo ata cji i utrzy ma nia za -
so bów miesz ka nio wych zre ali zo wa no w peł -
ni pod sta wo we obo wiąz ki wy ni ka ją ce z obo -
wią zu ją cych prze pi sów praw nych (cho ciaż by
z za kre su obo wią zu ją cych prze glą dów ga -
zo wych, wen ty la cyj nych i ener ge tycz nych),
a po nie sio ne na kła dy wpły nę ły na po pra -
wę es te ty ki i sta nu tech nicz ne go za so bów.

Osią gnię ty wy nik do dat ni w kwo -
cie 181 212,54 zł zgod nie z art. 75 i art. 76
Usta wy Pra wo Spół dziel cze zo stał prze -
zna czo ny zgod nie z de cy zją Wal ne go Zgro -
ma dze nia człon ków.

Osią gnię te wy ni ki fi nan so we oraz stan środ -
ków ob ro to wych na ko niec ro ku świad czy
o tym, że Za rząd w peł ni kon tro lo wał prze -
pły wy fi nan so we oraz po no szo ne wy dat ki
i w ro ku 2012 zre ali zo wał wszyst kie za mie -
rzo ne ce le.

Do bra go spo dar ka za so ba mi miesz ka -
nio wy mi za rów no pod wzglę dem fi nan so -
wym jak i rze czo wym zo sta ła za uwa żo -
na i do ce nio na przez pod mio ty mo ni to ru ją ce
ry nek miesz ka nio wy, co za owo co wa ło przy -
zna niem na szej Spół dziel ni w ro ku 2012
wy róż nień.

Wy róż nie nia te uła twia ją po zy ski wa nie
środ ków ze wnętrz nych, są istot nym wspar -
ciem w re ali za cji wie lu przed się wzięć re -
mon to wych re ali zo wa nych na na szych za -
so bach. Mię dzy in ny mi uda ło nam się
wy ne go cjo wać sta łe opła ty z ty tu łu ener gii
elek trycz nej. 

Wpro wa dzi li śmy e -kar to te kę, któ ra uła -
twia Pań stwu bie żą ce mo ni to ro wa nie zmian
opłat z ty tu łu użyt ko wa nia miesz ka nia. For -
ma ta cie szy się du żą ak cep ta cją wśród na -
szych człon ków. Tym bar dziej jest to dla
nas sa tys fak cjo nu ją ce, że mo gli śmy się
przy czy nić do lep szej i szyb szej ko mu ni -
ka cji z Pań stwem.

Sta ła kon tro la prze pły wów fi nan so wych
w Spół dziel ni oraz pro wa dzo na po li ty ka
fi nan so wa, efek tyw nie pro wa dzo na win -
dy ka cja opłat za użyt ko wa nie miesz kań
oraz spraw dzo ne me to dy pla no wa nia wy -
dat ków da ją gwa ran cję utrzy ma nia przez
ca ły rok peł nej płyn no ści fi nan so wej Spół -
dziel ni.

Na ca ło kształt dzia łal no ści Spół dziel ni
du ży wpływ ma ją Or ga ny Sa mo rzą do we,
któ re na bie żą co spra wu ją kon tro lę
nad przy ję ty mi kie run ka mi dzia łań i ak -
tyw nie uczest ni czą w pro ce sie re ali za cji
pla nów rze czo wo - fi nan so wych i re mon -
to wych za rów no po stro nie przy cho dów
jak i kosz tów.

Ze�bra�ni�za�twier�dza�li�przez�gło�so�wa�nie�uchwa�ły�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie� udzie�li�ło� ab�so�lu�to�rium
za 2012�rok�Pre�ze�so�wi�Za�rzą�du�Ja�no�wi�Gra�bo�-
wiec�kie�mu,�za�stęp�czy�ni�pre�ze�sa�Iwo�nie�Ko�łecz�-
ko,�za�stęp�cy�pre�ze�sa�Wła�dy�sła�wo�wi�Ma�ryj�ce�
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ZMNIEJ�SZA�SIę�ZA�dłu�żE�NIE
WOPłA�TACh�

ZA�użyT�KO�WA�NIE�MIESZ�KAŃ

Ter mi no wość wno szo nych opłat jest
naj istot niej szym wa run kiem utrzy ma nia
płyn no ści fi nan so wej Spół dziel ni. Za le -
gło ści w opła tach z ty tu łu eks plo ata cji
i utrzy ma nia nie ru cho mo ści wpły wa ją
zna czą co na re ali za cję za dań go spo dar -
czych i na za kres re mon tów w da nym 
ro ku.

Za dłu że nie w opła tach na prze strze ni
ostat nich dwóch lat wy ka zu je ten den cje
ma le ją cą.

Śle dze nie zmian w wy so ko ści za dłu że -
nia i bie żą ca ana li za je go struk tu ry umoż -
li wia szyb kie re ago wa nie i po dej mo wa nie
dzia łań win dy ka cyj nych. Nie wąt pli wy
wpływ na spa dek za dłu że nia, głów nie w la -
tach 2008 – 2009, mia ła spła ta za le gło ści
przez człon ków, któ rzy na mo cy Usta wy
z dnia 14 czerw ca 2007 ro ku o zmia nie
usta wy o Spół dziel niach miesz ka nio wych
oraz nie któ rych in nych ustaw za war li umo -
wy prze nie sie nia wła sno ści lo ka lu, gdzie
jed nym z wa run ków by ła cał ko wi ta spła ta
za dłu że nia. Po uzy ska niu pra wa od ręb nej
wła sno ści więk szość osób, któ re za le ga ły
z opła ta mi czyn szu po wró ci ły do nie re gu -
lo wa nia na bie żą co opłat z ty tu łu użyt ko -
wa nia miesz kań (czyn szu).

Wskaź nik za le gło ści w opła tach za użyt -
ko wa nie miesz kań li czo ny ja ko sto su nek
za dłu że nia do na leż nych opłat w 2012 ro -
ku wy no sił 4,91%, pod czas, gdy na ko -
niec 2011 ro ku wy no sił 4,77%. Na stą pił
wzrost o 0,14 punk tu pro cen to we go. Wskaź -
ni ki te kształ tu ją się gru bo po ni żej śred niej
w wo je wódz twie ślą skim, gdzie war tość
za le gło ści czyn szo wych sta no wi ła 5,0%
do cho dów bu dże to wych miast i 63,3% do -
cho dów z go spo dar ki miesz ka nio wej.

Za istot ną przy czy nę po wsta wa nia za le -
gło ści moż na uznać swo iste przy zwo le nie
spo łecz ne dla igno ro wa nia obo wiąz ku ter -
mi no we go re gu lo wa nia opłat.

Aby unik nąć pła ce nia za oso by, któ rych
bie żą ce re gu lo wa nie opłat za miesz ka nie
nie in te re su je, współ miesz kań cy da ne go
bu dyn ku lub klat ki scho do wej win ni bacz -
niej zwra cać uwa gę na to zja wi sko i nie
prze cho dzić nad tym obo jęt nie, bo w efek -
cie za pła ci my za oso by za le ga ją ce wszy -
scy. Dla te go istot ną ro lę mo że ode grać każ -
dy z nas, bo nie jed no krot nie oso by za le ga ją ce
w opi nii są sia dów mo gły by re gu lo wać
czynsz na bie żą co, a te go nie ro bią.

PA�MIę�TA�My�O dZIE�CIACh
I MłO�dZIE�ży

Oprócz dzia łal no ści zwią za nej z ad mi ni -
stro wa niem i ob słu gą tech nicz ną na szych

za so bów nie bez zna cze nia jest pro wa dze nie
dzia łal no ści spo łecz no -wy cho waw czej, któ -
ra pro wa dzo na jest w dzie wię ciu pla ców -
kach na te re nie dzia ła nia Spół dziel ni.

Dzia łal ność ta pro wa dzo na jest w sze ro -
kim aspek cie po cząw szy od za jęć edu ka cyj -
nych, ar ty stycz nych i spor to wych oraz oko -
licz no ścio wych, po za ję cia re lak sa cyj ne.

W Ogni skach Pra cy Po zasz kol nej pro -
wa dzo ne są za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży
w za kre sie tań ca, śpie wu i gry na in stru -
men tach. Po nad to po ma ga ją 36 roz sze rzać
i udo sko na lać umie jęt no ści pla stycz ne i te -
atral ne. Or ga ni zu ją im pre zy ple ne ro we
i oko licz no ścio we np. Dzień Mat ki, Dzień
Dziec ka, Dzień Dziad ka.

Wśród pla có wek kul tu ral no -oświa to wych
są też na le żą ce do Związ ku Har cer stwa Pol -
skie go. Dzia łal ność huf ca sku pia się na gro -
ma dze niu mło dzie ży dru ży ny har cer skie,
a dzie ci w gro ma dy zu cho we. Dla naj star -
szych człon ków or ga ni za cji funk cjo nu je Krąg
Se nio ra. Uczest ni cy za jęć tej pla ców ki po -
za ca łym spek trum dzia łal no ści ar ty stycz nej
ma ją moż li wość na uki udzie la nia pierw szej
po mo cy przed me dycz nej, zgłę bia nia wie -
dzy na te mat orien ta cji w te re nie, a tak że
bra nia udzia łu w spa ce rach trek kin go wych.

Pla ców ki pro wa dzą ce dzia łal ność spo -
łecz no -wy cho waw czą dla swo ich pod -
opiecz nych or ga ni zu ją rów nież za ję cia
o cha rak te rze spor to wo re kre acyj nym. Po -
cząw szy od te ni sa sto ło we go po przez JU -
DO i na Bra zy lij skim JIU JIT SU skoń -
czyw szy, za ję cia pro wa dzo ne są pod okiem
za wo do wych in struk to rów.

Za le tą dzia łań pro wa dzo nych przez pla -
ców ki spo łecz no -wy cho waw cze jest fakt,
że ce men tu ją lo kal ną spo łecz ność, zno szą
ano ni mo wość, zbli ża ją do sie bie lu dzi, po -
zwa la jąc im od kryć zbież ność za in te re so -
wań i pa sji, a cza sem, po pro stu i zwy czaj -
nie do brze się ba wić w spor to wej ry wa li za cji.

Tak sze ro ka ofer ta róż no rod nych za jęć
stwa rza mło dzie ży, a i miesz kań com na -
szych osie dli, bez wzglę du na wiek, moż li -
wość ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su.

Na za koń cze nie swe go wy stą pie nia Pre -
zes Gra bo wiec ki skie ro wał sło wa po dzię -
ko wa nia do wszyst kich osób bio rą cych
czyn ny udział w pra cach or ga nów sa mo -
rzą do wych, miesz kań ców, któ rzy swo ją po -
sta wą da ją świa dec two dba ło ści o nasz
spół dziel czy wspól ny ma ją tek oraz do pra -
cow ni ków za wy si łek ja ki zo stał wło żo ny
w re ali za cję za dań

*�*�*

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�za�twier�dzi�ło�spra�-
woz�da�nie� z dzia�łal�no�ści� Ra�du� Nad�zor�-
czej�w 2012�r.,�spra�woz�da�nie�rocz�ne�Za�-
rzą�du�Spół�dziel�ni�za 2012�r.�i spra�woz�da�nie
fi�nan�so�we�za 2012�rok.
Wal�ne� Zgro�ma�dze�nie� udzie�li�ło� ab�so�-

lu�to�rium�za 2012�rok�Pre�ze�so�wi�Za�rzą�-
du� Ja�no�wi� Gra�bo�wiec�kie�mu,� za�stęp�cy
pre�ze�sa�Wła�dy�sła�wo�wi�Ma�ryj�ce,�za�stęp�-
czy�ni�pre�ze�sa�Iwo�nie�Ko�łecz�ko.
Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�do�ko�na�ło�wy�bo�-

ru�Ra�dy�Nad�zor�czej.�

Wskaź�nik�za�le�gło�ści�w opła�tach�w sto�sun�ku�do przy�cho�dów
na prze�strze�ni�2006�–�2012

udział�zaległości�w�stosunku�do�wnoszonych�opłat
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…śpie wał nie gdyś Jo nasz Ko fta i tę
pio sen kę za pew ne z roz rzew nie niem mo -
gą wspo mi nać wszy scy ci, któ rzy sta ra ją
się wła sny mi si ła mi, kre atyw no ścią i zwy -
kle w du żej mie rze wła sny mi fun du sza -
mi zmie niać swe oto cze nie. Upięk szać,
sa dzić, ob ci nać – to jest to co spra wia im
naj więk szą ra dość. Wie lo krot nie pi sa li -
śmy w na szej ga ze cie to ta kich pa sjo na -
tach. W ze szłym ro ku od wie dzi li śmy Jo -
achi ma „Ka la” Ba si stę, któ ry miesz ka
na osie dlu Tyt ki w Pszo wie i wraz z gru -
pą przy ja ciół, człon ków na szej Spół dziel -
ni, po sia da ogrom ny po ten cjał po zy tyw -
nej ener gii i dzię ki te mu oko li ca, w któ rej
miesz ka ją, zmie nia się i pięk nie je. 

Pi sa li śmy tak że o pa ni Pe la gii Mracz -
ny miesz ka ją cej od 41 lat na osie dlu Li -
go nia w Ra dli nie, któ ra od lat sys te ma -
tycz nie dba o traw nik przed swo im
blo kiem przy ci na ży wo płot, sa dzi i pie -
lę gnu je kwia ty. Efek ty rzu ca ją się w oczy
i od ra zu wi dać, że jej trud nie idzie
na mar ne.

Te raz, na prze ło mie desz czo wej wio -
sny i miej my na dzie je uda ne go la ta, od -

Pa�ni�Kry�sty�na�i jej�ro�ślin�ne�kom�po�zy�cje Ży�wo�płot�po przy�ci�na�niu�ro�bi�du�że�wra�że�nie

Osie�dle�Dą�brów�ka�jest�po�ło�żo�ne�w ład�nej�oko�li�cy,�peł�nej�zie�le�ni

Zieleń to ich pasja

Pamiętajmy o ogrodach...
wie dzi li śmy osie dle Dą brów ka w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim. Po ło żo ne w ład nej
oko li cy, peł ne zie le ni i cie ka wie za pro -
jek to wa nych do mów zbu do wa nych
pod ko niec lat 80 ro bi bar dzo do bre wra -
że nie oa zy zie le ni i spo ko ju. 

Wśród osób, któ re tak do brze dba ją tu
o zie leń jest pa ni Kry sty na Kna flew ska,
oso ba któ ra już na pierw szy rzut oka moż -
na okre ślić ja ko peł ną ener gii i za rad no ści. 

– Miesz kam tu od 23 lat, od sa me go
po cząt ku – opo wia da pa ni Kry sty -
na – i od po cząt ku sta ra łam się zmie nić
oto cze nie blo ku w któ rym miesz kam.

Moż na bez prze sa dy stwier dzić, że
swe dzia ła nia za czę ła od „go łej zie mi”.
Z ro ku na rok swą pra cą, upo rem i po -
my sło wo ścią sta ra ła się prze kształ cić
oko li ce do mu w pięk ny, za dba ny ogród.
Ku po wa ła, ro śli ny, kwia ty, krze wy, po -

sta ra ła się o upraw ną, ży zną zie mię, zni -
we lo wa ła w uzgod nie niu z ad mi ni stra -
cją te ren. W tej pra cy za wsze po ma gał
jej mąż Ta de usz. Kie dyś ży li i miesz ka -
li z ni mi ro dzi ce pa ni Kry sty ny i to dla
nich też ta zie leń by ła ja kąś oa zą u schył -
ku ich ży cia.

Te raz oko li ce blo ku nr 11 ro bią im po -
nu ją ce wra że nie. Gu stow nie pod cię ty
ży wo płot, pięk nie za dba ne traw ni ki i cie -
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ka we kom po zy cje róż nych ro ślin cie szą
oko. Jest na wet ko mi nek i ką cik dla re -
lak su.

– Cie szy mnie to, że mo gę coś zro bić
po ży tecz ne go, ze swo jej pra cy czer pię
wiel ką ener gią – mó wi pa ni Kry sty -
na. – Je ste śmy z mę żem na eme ry tu rze
i bar dzo do brze się nam tu miesz ka. Wkła -
da my du żo pra cy aby to co nas ota cza ła
pięk nia ło. Po no si my cza sa mi du że kosz -
ty tych zmian, bo prze cież wszyst ko od ro -
ślin po wo dę i prąd spo ro te raz kosz tu je,
ale to nic naj waż niej sze by by ło ład nie.
Chcie li by śmy też, by na si są sie dzi ro zu -
mie li, że to co ro bi my słu ży też im, że zie -

leń spo wo do wa ła, że oko li ce te go blo ku
są zu peł nie in ne, mil sze i przy jem niej sze
niż gdzie in dziej i że to wszyst ko jed nak
nie ro bi się sa mo, ale wy ma ga na praw dę
wie le pra cy. 

Do tej fi lo zo fii zmian na pew no nie
trze ba prze ko ny wać pa na Hen ryk Ogra -
bek, któ ry rów nież miesz ka na tym osie -
dlu i rów nież sta ra się, by by ło tu jak
naj wię cej zie le ni. 

Pan Hen ryk miesz ka tu od ćwierć wie -
ku i od lat prze kształ ca w oko li cę swe go
do mu nr 15 w pięk ny ogród. 

– Wy ma ga to du żo cza su i tro chę fi -
zycz ne go wy sił ku – mó wi z uśmie chem
pan Hen ryk – ści na nie ży wo pło tu na przy -
kład to pra ca na 3 go dzi ny i cza sa mi rę -
ce bo lą od te ro bo ty. 

Ale oczy wi ście pan Hen ryk na nic by
te go nie za mie nił. Cie szy go ten wy si -
łek. Sa dzi wszę dzie igla ki, któ re sam ho -
du je, kształ tu je pięk nie ro śli ny i chy ba
jest szczę śli wy. Naj bliż sze pla ny to prze -

kształ ce nie nie wiel kiej skar py za do mem,
już się do te go szy ku je.

Jan Gra bo wiec ki, pre zes Spół dziel ni
Miesz ka nio wej ROW, któ ry wie lo krot -
nie da wał do wo dy jak na ser cu le ży mu
pięk nie za dba na oko li ca blo ków, uwa ża,
że po sta wa ta kich lu dzi, za an ga żo wa -
nych, ener gicz nych chcą cych coś do bre -
go zro bić, jest god na uzna nia: – Tyl ko
ich wy si łek gwa ran tu je, że obej ścia blo -
ków są tak za dba ne. Cie szy my się, że
miesz kań cy bio rą spra wy w swo je rę ce.
Jest to bar dzo bu du ją ce i da ją ce przy -
kład in nym.

Pa�na�Hen�ry�ka�bar�dzo�cie�szy�to�co�ro�bi

Skar�pa�cze�ka�na prze�kształ�ce�nie

Igla�ki�w du�żej�mie�rze�sam�ho�du�je
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Po�pra�wa�funk�cjo�nal�no�ści�i es�te�ty�ki�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych

Re mon ty 2013
Re mon ty to te mat dla wszyst kich bar dzo

emo cjo nu ją cy. Dzię ki nim usu wa ne uster ki
w na szych blo kach, zmie nia się na lep sze
oto cze nie, po pra wia się kom fort
miesz ka nia. Pra ce, słu żą ce po pra wie funk -
cjo nal ności i es te ty ki za so bów miesz ka nio -
wych, któ re po chła nia ją ogrom ne środ ki fi -
nan so we, pro wa dzo ne są w na szej Spół dziel ni
na bar dzo sze ro kim fron cie. Re mon to wy
se zon wła ści wie ni gdy się nie koń czy, za -
wsze jest coś no we go do zro bie nia, do wy -
mia ny, na pra wie nia, zmo der ni zo wa nia. Tu
trze ba uszczel nić da chy, tam od świe żyć klat -
ki scho do we, gdzie in dziej wy mie nić okna
lub na pra wić scho dy, a jesz cze w in nym bu -
dyn ku po ma lo wać ele wa cję, ocie plić ścia -
ny lub wy mie nić bruk przed do ma mi. Cza -
sa mi – oby w tym ro ku ta kie przy pad ki nas
omi nę ły – za re ago wać na ka pry sy na tu ry
i prze pro wa dzić pra ce in ter wen cyj ne jak
po ze szło rocz nym gra do bi ciu. 

W tych dzia ła niach bar dzo du żą ro lę od -
gry wa ją su ge stie i uwa gi mieszkańców
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, któ -
rzy naj le piej wie dzą co na le ży zmie nić lub
po pra wić. Tak jak w la tach ubie głych rów -
nież i w tym ro ku w ce lu umoż li wie nia
kon tak tu wszyst kim miesz kań com na szych
za so bów z kie row nic twem spół dziel ni mię -
dzy 11 a 19 mar ca od by ło się 7 spo tkań
z miesz kań ca mi osie dli. 

W cza sie tych bar dzo waż nych dla obu
stron kon sul ta cji poddano pod dys ku sję
rów nież pla ny re mon to we w ra mach wno -
szo nych środ ków przez miesz kań ców
na rok 2013 z proś bą o uwa gi i pro po zy cje.
Te wszyst kie su ge stie bra no pod uwa gę
kon stru ując pla ny re mon tów. 

Co więc cze ka nas na fron cie re mon to -
wym w cią gu naj bliż szych mie się cy?

ZA�CZNIJ�My�Od
Ad�MI�NI�STRA�CJI�CEN�TRuM

Na re ali za cję po trzeb re mon to wych wy -
go spo da ro wa no tu su mę po nad 1 766 tys. zł.

Po nie waż ostat nio po go da nas nie roz -
piesz cza i z nie ba le ją się hek to li try wo dy
za cznij my od ro bót de kar skich. Do naj po -
waż niej szych te go ty pu prac bę dzie na le -
ża ła wy mia na po kry cia da cho we go na pa -
pę ter mo zgrze wal ną oraz wy mia na ob ró bek
bla char skich, ry nien i rur spu sto wych wraz
z prze bu do wą ko mi nów przy ul. Ra dliń -
skiej 9-11. Koszt tych ro bót to 60 tys. zł.

Kon ser wa cja da chu wraz z na pra wą świe -
tli ków prze pro wa dzo na bę dzie przy ul.
Kard. St. Wy szyń skie go 75-79. (Koszt 66
tys. zł) i ul. 26 Mar ca 62-64 (35 tys. zł).
Do dat ko wo na na pra wy miej sco we da chów,
we dług po trzeb, prze zna czo no 20 tys. zł.

Po pra wie es te ty ki na sze go naj bliż sze go
oto cze nia słu żyć bę dzie grun to w ne ma lo -

wa nie kla tek scho do wych i po miesz czeń
w bu dyn kach przy ul. Kard. St. Wy szyń -
skie go 75-79 (re no wa cji zo sta ną pod da -
ne 3 klat ki, kosz tem 65 tys. zł) i 26 Mar -
ca 154 (1 klat ka, koszt 70 tys. zł) i 62-64
(2 klat ki, 50 tys. zł). 

Wy mia na drzwi wej ścio wych do kla tek
scho do wych na stą pi w bu dyn kach przy uli -
cach: Wy szyń skie go 18-20 i 14-16 (4 szt,
koszt pra wie 12 tys. zł), ul. Ra dliń skiej 9-
11 (1 szt ok. 3 tys, zł), 26 Mar ca 130-138
i 62-64 (5 drzwi, koszt 14,5 tys, zł).

Je śli cho dzi o cie pło to za pla no wa no ro -
bo ty in sta la cyj ne zwią za ne c.o. Li kwi da cja
cen tral ne go od po wie trze nia in sta la cji w bu -
dyn ku przy ul. 26 Mar ca 154 to koszt 20
tys. zł, na to miast na na pra wy wę złów wy -
mien ni ko wych c.o. prze zna czo no 50 tys. zł.

Na pra wa pie cy grzew czych (ro bo ty zduń -
skie) to 5 tys. zł i wresz cie słu żą ce oszczęd -
no ści cie pła do fi nan so wa nie do wy mia ny
sto lar ki okien nej w miesz ka niach to 25 tys. 

Na osie dlu Cen trum za pla no wa no po -
waż ne ro bo ty bru kar skie. Sta re chod ni ki
zo sta ną ro ze bra ne i po ło żo ne zo sta ną no -
we z kost ki be to no wej. Pra ce te, kosz tem
pra wie 65 tys. zł, wy ko ny wa ne bę dą
przy ul. Woj ska Pol skie go 2-4 i 22-26
oraz 26 Mar ca 156 (od par kin gu w kie -
run ku nr 156).

Do naj bar dziej kosz tow nych prac (pra -
wie 900 tys. zł) w tym ro ku na tym osie dlu
bę dzie na le żał re mont ele wa cji – de mon -
taż płyt ele wa cyj nych, wy ko na nie ocie ple -
nia ścian me to dą lek ką mo krą bu dyn ku
przy ul. 26 Mar ca 156 – z wy ko rzy sta niem
środ ków – około 400 tys. zł – z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

Do in nych prac zwią za nych z re no wa cją
ele wa cji bę dą na le ża ły na pra wy miej sco -
we tyn ku w bu dyn ku przy ul. Wy szyń skie -
go 19 (koszt 5 tys. zł).

Na tym osie dlu zakończona zo sta nie wy -
mia na dźwi gów w ra mach „pro gra mu wy -
mia ny dźwi gów” (koszt po nad 428 tys. zł)
w bu dyn kach przy ul. 26 Mar ca 154 i 158.

Po wyż sze pla ny przed sta wio no na ze -
bra niu z miesz kań ca mi w dniu 13 mar ca
br. ro ku. Miesz kań cy po stu lo wa li kon ty -
nu owa nia w na stęp nych la tach na praw ele -
wa cji wej ścio wych z wy mia ną drzwi wej -
ścio wych bu dyn ków przy ul. 26 Mar ca
154-170 i wy ko na nie za bez pie cze nia siat -
ką okien kla tek bu dyn ków przy pl. Zwy -
cię stwa 2 i 4.

Ad�MI�NI�STRA�CJAXXX�-lE�CIA�
OS. XXX�-lE�CIA

Na re ali za cję po trzeb re mon to wych jest
tu 1 849 132 zł.

Do jed nych z naj po waż niej szych i naj -
kosz tow niej szych prac na osie dlu XXX -
-le cia na le żeć bę dzie re mont i do cie ple nie
ścian bal ko no wych w bud. nr 54 – 58, 3 kl,
koszt 980 tys. zł i re mont ba lu strad bal ko -
no wych po le ga ją cy przede wszyst kim na li -
kwi da cja płyt „ace kol” w bu dyn kach
nr 106 – 109. Ogó łem wy re mon to wa nych
bę dzie 40 bal ko nów, a koszt tych prac wy -
nie sie 245 tys zł.

W bu dyn ku nr 127 – 129 za koń czo ny
zo sta nie, roz po czę ty w ubie głym ro ku, re -
mont ko ry ta rzy w 2 klat kach po łą czo ny
z wy mia ną drzwi do ko mó rek i uło że niem
no wej po sadz ki z ro bo ta mi to wa rzy szą cy -
mi (koszt 9 tys. zł). Po dob ny re mont jest
już wykonany w bud. nr 31 – 33, 2 kl,
koszt 86 tys. zł. W bu dyn kach tych wy -
mie nio ne zo sta nie tak że oświe tle nia na kla -
tach scho do wych – koszt 37 tys. zł – a na -
stęp nie kosz tem po nad 5 tys. zł te klat ki
zo sta ną po ma lo wa ne.

Re mont po miesz czeń wę złów ciepl nych
bud. nr 89 i bud. nr 101 po chło nie 23 tys zł

Na to miast do fi nan so wa nie do wy mia ny
sto lar ki okien nej w miesz ka niach na tym
osie dlu to su ma ok. 30 tys. zł.

Na bie żą 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 wła sne służ by kon ser wa -
cyj ne prze zna czo no pra wie 40 tys. zł.

Na osie dlu XXX -le cia pla no wa na jest
re ali za cja pro gra mu wy mia ny dźwi gów.
Koszt te go przed się wzię cia to po nad 388
tyś zł. 

W od nie sie niu do po wyż szych pla nów,
któ re przed sta wio no na ze bra niu z miesz -
kań ca mi w dniu 12.03.2013 r obec ni na ze -
bra niu wnie śli o kon ty nu owa nie i roz po -
czę cie jesz cze w 2013 ro ku ocie ple nia
bal ko nów ostat nie go bu dyn ku na osie dlu
nr 35 – 39.

Ad�MI�NI�STRA�CJAXXX�-lE�CIA�
OS.�PIA�STÓW

Na re ali za cję po trzeb re mon to wych prze -
zna czo nych jest 1 700 526 zł.
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Naj po waż niej sze za da nie re mon to we
na tym osie dlu to ocie ple nie bu dyn ku przy ul.
Prze my sła wa 5 przy po zy ska niu do fi nan so -
wa nia z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka -
to wi cach w wy so ko ści 130 tys. zł, przy
pla no wa nym kosz cie 2.500 tys. zł.

250 tys. zł prze zna czo na zo sta nie na na -
pra wę ele wa cji z bal ko na mi w bu dyn ku
przy ul. Lesz ka 7.

Bie żą 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 wła sne służ by kon ser wa -
cyj ne pla nu je się, że po chło ną około
141 tys. zł, a re ali za cja pro gra mu wy mia -
ny dźwi gów oso bo wych kosz to wać bę dzie
po nad 361 tys. zł.

Ad�MI�NI�STRA�CJAXXX�-lE�CIA�
OS.�dą�BRÓW�KI

Na re ali za cję po trzeb re mon to wych jest
tu 381 117 zł. 

Du ży za kres bę dą mia ły tu ro bo ty de kar -
skie po le ga ją ce na ma lo wa niu po ła ci da -
cho wych wraz z wy mia ną ry nien i rur spu -
sto wych w bu dyn ku nr 8 A -C – koszt 105
tys. zł. Na to miast na drob ne na pra wy bla -
char ki i usu wa nie przy czyn prze cie ków
z da chu prze zna czo nych zo sta nie 25 tys. zł.

Klat ki scho do wych w bu dyn ku nr 12 A -
-F do cze ka ją się ma lo wa nia (koszt 115 tys.
zł) i nie tyl ko, bo w bu dyn ku tym na stą pi
wy mia na oświe tle nia na ste rowane z czuj -
ni ka mi ru chu (27 tys. zł) i kosz tem 20 tys.
zł wy mie nio ne zo sta ną okna na 2 klat kach
oraz pa ra drzwi wej ścio wych. Za po wia da
się więc w tym do mu znaczny re mont. Je -
śli mo wa już o wy mia nie okien to do fi nan -
so wa nie do wy mia ny sto lar ki okien nej
w miesz ka niach na tym osie dlu wy nie -
sie 10 tys. zł.

Z in nych prac war to wy mie nić re mont
bal ko nów: wy mie niane będą uszkodzone
wi tro li ty, w zależności od potrzeb prze pro -
wa dzo ny re mont izo la cji bal ko nów
nad miesz ka nia mi, re mont po sadz ki ga le -
rii bud. nr 3 oraz ocie ple nie LU KARN
bud. nr 25. Koszt tych wszyst kich prac to
pra wie 70 tys. zł.

Na ze bra niu z miesz kań ca mi w dniu 15.
mar ca br. obec ni miesz kań cy osie dla pod -
nie śli po trze bę za bu do wy mo ni to rin gu na os.
w re jo nie bu dyn ków nr 2 – 4 w ce lu zli -
kwi do wa nia uciąż li wo ści po bli skiej ka -
wiar ni.

Ad�MI�NI�STRA�CJA�Ry�duł�TO�Wy�
OSIEdlA�Ry�duł�TO�Wy

Na re mon ty mo że być tu prze zna czo -
nych 967 048 zł. 

Po nie waż nikt nie lu bi, by la ło mu się
za koł nierz za cznij my od ro bót de kar skich.
Ko niecz ne kon ser wa cje i miej sco we na -
pra wy po ła ci da cho wych i ko mi nów po -
chło ną 20 tys. zł. Usu nię cie ist nie ją cej pa -
py as fal to wej, na pra wa i kon ser wa cja
pod ło ża i w koń cu kry cie da chu pa pą ter -
mo-zgrze wal ną oraz na pra wa ko mi nów

i wraz ob rób ka mi bla char ski mi w bu dyn ku
przy ul. Szpi tal na 2A to koszt 87 tys. Na to -
miast re mont świe tli ków da cho wych przy ul.
Ple bi scy to wej 42 to wy da tek 30 tys. zł. 

Du ży za kres bę dą mia ły na tym osie dlu
pra ce re mon to we na kla tach scho do wych.
W bu dyn ku przy ul. Szpi tal nej 2 wy mie -
nio ne zo sta ną drzwi wej ścio we do bu dyn -
ku – 3,5 tys. zł. Ma lo wa nie kla tek scho -
do wych i ko ry ta rzy piw nicz nych
zre ali zo wa ne zo sta nie przy ul. Ple bi scy -
to wa 34 38, 40 i ul. Ofiar Ter ro ru 95. Wy -
mie nio ne bę dą tak że drzwi wej ścio we
do piw nic w tych sa mych bu dyn kach oraz
w bu dyn ku ul. Ofiar Ter ro ru 95 na stą pi
wy mia na okien na klat kach scho do wych.
Koszt 35 tys. zł. 

Na pra wa wy pra wy na ele wa cji ul. Ple bi -
scy to wa 46 (ca łość) to wy da tek 155 tys. zł.

Na to miast na pra wa po sa dzek piw nicz -
nych z czę ścio wym od wod nie niem w bu -
dyn ku przy ul. Ple bi scy to wej 32 to koszt 15
tys. zł.

Wy mia na in sta la cji ka na li za cyj nej wy -
ko na na zo sta nie w bu dyn ku przy ul. Li go -
nia 14 i w piw ni cy przy ul. Ple bi scy to wej
36, II klat ka. Koszt pra wie 110 tys. zł.

Czyn nik eko no micz ny spo wo do wał, ze
wy mie nio ne zo sta ną opra wy oświe tle nio -
we kla tek scho do wych na lam py ty pu LED
z czuj ka mi ru chu w bu dyn ku przy ul. Ofiar
Ter ro ru 95 – koszt 24 tys. zł.

Ocie ple nie stro po da chów gra nu la tem weł -
ny mi ne ral nej przy ul. Ofiar Ter ro ru 97 to
koszt 36 tys. zł. Na re mon ty sta cji wy mien -
ni ków cie pła prze zna czy się 50 tys. zł. Na -
to miast na do fi nan so wa nie wy mia ny sto -
lar ki okien nej w miesz ka niach 20 tys zł. 

Bie żą ce na pra wy i re mon ty to koszt pra -
wie 30 tys. zł.

Do pla nów, któ re przed sta wio no na spo -
tka niu z miesz kań ca mi w dniu 14 mar ca br
obec ni na ze bra niu wnie śli po stu lat o: wy -
ko na nie miejsc po sto jo wych przy bud. Ofiar
Ter ro ru 93 i 95, po trze bę wy ko na nia prze -
gród po mię dzy seg men ta mi w piw ni cy bu -
dyn ku Ofiar Ter ro ru 95, oraz wy ko na nia
re mon tu świe tli ków klat ki w bu dyn ku
przy ul. Ple bi scy to wej 44.

Ad�MI�NI�STRA�CJA�Ry�duł�TO�Wy�
OSIEdlA�RA�dlIN

Na re ali za cję po trzeb re mon to wych jest
tu 444 646 zł.

Ro bo ty de kar skie na tym osie dlu po le -
gać bę dą na ko niecz nych kon ser wa cjach
i miej sco wej na pra wi da chów i ko mi nów 20
oraz wy mia nie ry nien i rur spu sto wych
na ele wa cji wej ścio wej w bu dyn kach przy ul.
Kor fan te go 18, 22 i 26. Te da cho we pra ce
to koszt 35 tys. zł.

W Ra dli nie prze pro wa dzo ne zo sta nie ma -
lo wa nie kla tek scho do wych i ko ry ta rzy
piw nicz nych z wy mia ną drzwi wej ścio -
wych do piw nic ul. Ma ku szyń skie go 14-
22, 5 kl. – koszt 95 tys. zł. Na pra wa tyn -
ków na bal ko nach (bocz ne) ul. Ry me ra
4, 6, 8 (20 bal ko nów – 43 tys. zł). Wy mia -
na wo do mie rzy ul. Ma ku szyń skie go 8-
12 – 40 szt. – koszt po nad 7 tys.

Po dob nie jak na in nych osie dlach wy -
mie nio ne zo sta ną opra wy oświe tle nio we
kla tek scho do wych na lam py ty pu LED
z czuj ka mi ru chu przy ul. Ma ku szyń skie -
go 14-22 (5 kl.) – koszt 24 tys. zł.

Ocie ple nie stro po da chu w bu dyn ku ul.
Ma ku szyń skie go 8-12 (675 m2) po chło nie
34 tys zł. Na do fi nan so wa nie wy mia ny sto -
lar ki okien nej w miesz ka niach prze zna czo -
no 28 tys. zł. 

Re mon ty sta cji wy mien ni ków cie pła
to 15 tys. zł. Bie żą ce na pra wy i re mon ty
in sta la cji 46 tys. I w koń cu re ali za cja pro -
gra mu wy mia ny dźwi gów to koszt po -
nad 105 tys. zł.

W od nie sie niu do po wyż szych pla nów,
któ re przed sta wio no na ze bra niu z miesz -
kań ca mi w dniu 19 mar ca br. obec ni na ze -
bra niu wnie śli po trze bę kon ty nu owa nia
w na stęp nych la tach roz po czę te go w 2012
r. re mon tu ele wa cji bu dyn ku przy ul. Fin -
de ra 7 (w 2012 r. wy ko na no re mont ele wa -
cji za chod niej).

Ad�MI�NI�STRA�CJA�Ry�duł�TO�Wy�
OSIEdlA�PSZÓW

Na re ali za cję po trzeb re mon to wych jest
w Pszo wie prze zna czo nych 769 625 zł. 

Ko niecz ne kon ser wa cje i miej sco we na -
pra wy po ła ci da cho wych i ko mi nów
to koszt 15 tys. zł.

Wy mie nio na zo sta nie in sta la cja ka na li -
za cyj na na os. Tyt ki 4 – 60 miesz kań
(koszt 94 tys. zł) i os. Tyt ki 7 – 55 miesz -
kań (koszt 80 tys. zł).

Do fi nan so wa nie wy mia ny sto lar ki okien -
nej w miesz ka niach za mknie się su mą po -
nad 24 tys. zł. Re mon ty sta cji wy mien ni -
ków cie pła kosz to wać bę dą 25 tys. zł,
a bie żą ce na pra wy i re mon ty in sta la cji po -
nad 67 tys. zł.

W od nie sie niu do po wyż szych pla nów,
któ re przed sta wio no na ze bra niu z miesz -
kań ca mi w dniu 18 mar ca br. ze bra ni sy -
gna li zo wa li po trze bę kon ty nu owa nia wy -
mia ny in sta la cji ka na li za cyj nej na
ko lej nych bu dyn kach os. Tyt ki 1, 2 i 3,
na pra wie nie da chu z uwa gi na za le wa nie
ele wa cji bu dyn ku Ju ran da 4, wy re mon -
to wa nie scho dów wej ścio wych do bu -
dyn ku Ja gien ki 4 oraz wy ko na nie pod -
jaz dów dla wóz ków na bu dyn ku
Krucz kow skie go 2A.
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Zapchane�rury

Kanalizacja to nie śmietnik!
Za pcha na ru ra ka na li za cyj na to spo -

ry kło pot i nic przy jem ne go. Brak
prze pły wu ście ków unie moż li wia ko -
rzy sta nie z urzą dzeń sa ni tar nych. Nie -
czy sto ści nie spły wa ją al bo wy bi ja ją
w in nym miej scu. Mo gło by się wy da -
wać, że tak pro sta oczy wi stość jak
stwier dze nie, że se de su nie na le ży
trak to wać jak ko sza na śmie ci, tkwi
od daw na w gło wie każ de go lo ka to -
ra. Nic bar dziej błęd ne go. Co raz czę -
ściej eki py re mon to we wzy wa ne są
do udroż nia nia rur od pły wo wych gdyż
prze sta ły być droż ne i zro bi ło się bar -
dzo nie przy jem nie i śmier dzą co. Win -
ny mi tej sy tu acji są miesz kań cy po -
zba wie ni wy obraź ni i wy rzu ca ją cy
do ka na li za cji co tyl ko moż li we. Wy -
star czy po dać tyl ko kil ka przy kła dów
z na szych osie dli, by prze ko nać się
jak du ży jest to pro blem.

W ma ju na Osie dlu Cen trum, w blo -
ku przy ul. Kard. St. Wy szyń skie -
go 29, eki pa re mon to wa mu sia ła li -
kwi do wać za tor w ka na li za cji, któ ry
spo wo do wa ły za le ga ją ce w ru rach
szma ty, ga ze ty i obier ki. Mie siąc wcze -
śnie rów nież na tym osie dlu – bu dy -
nek Kard. St. Wy szyń skie go 42 – w ka -
na li za cji znaj do wa ły się wor ki fo lio we,
ko lo ro we ga ze ty, szma ty. Usu wa -

nie – a by ła to Wiel ka So bo ta – trwa -
ło po nad 5 godz. i trze ba by ło użyć
spe cja li stycz ne go sprzę tu. 

W tym sa mym dniu, tuż przed świę -
ta mi, za tka na zo sta ła tak że ka na li za -
cja w bu dyn ku na Osie dlu XXX le cia,
a tak że w bu dyn ku przy uli cy Prze -
my sła wa 16, seg B. W tym do mu by ła
to już zresz tą swo ista „re cy dy wa”, bo
kil ka na ście dni wcze śniej, 15 mar ca,
w tym sa mym bu dyn ku tak że za tka no
ka na li za cję. 

6 kwiet nia za tor po wstał w bu dyn -
ku, a wła ści wie w je go piw ni cy, przy
ul. Prze my sła wa 5. W lu tym udraż nia -
no ka na li za cję w piw ni cy bu dyn ku
przy ul. XXX -le cia 27, a stycz niu
– zno wu w piw ni cach – do mów przy
ul. XXX -le cia 70 i Prze my sła wa 12.
Wy jąt ko we go „pe cha” lub ra czej lo -
ka to ra bez wy obraź ni miał bu dy nek
przy ul. Prze my sła wa 14a. Piw ni ce te -
go bu dyn ku spe cja li ści od ka na li za cji
w ostat nim kwar ta le mi nio ne go ro ku
mu sie li od wie dzać sys te ma tycz nie co
mie siąc: 17 paź dzier ni ka, 6 li sto pa da
i w koń cu 20 grud nia.

Ta ką li stę moż na by cią gnąć w nie -
skoń czo ność. Każ dy ta ki przy pa dek
nie tyl ko jest ma ło przy jem ny i wy -
jąt ko wo uciąż li wy dla lo ka to rów, ale

po cią ga za so bą spo re kosz ty i za an -
ga żo wa nie lu dzi z ekip re mon to wych,
któ rzy go dzi na mi mu szą li kwi do wać
skut ki na szej bez myśl no ści. A prze -
cież wy star czy ło by tro chę roz wa gi...

Sieć ka na li za cyj na jest za pro jek to -
wa na tak, by przyj mo wać ście ki z na -
szych do mów, nie czy sto ści sa ni tar ne
i pa pier to a le to wy. Śmie ci wrzu co ne
do to a le ty, mo gą za pchać nie tyl ko
se des, ale rów nież we wnętrz ną ka na -
li za cję bu dyn ku i stać się przy czy ną
po waż nej awa rii.

Wy róż nia się kil ka przy czyn za py -
cha nia się rur ka na li za cyj nych. Mo że
to być spo wo do wa ne błę da mi po peł -
nio ny mi już na eta pie pro jek to wa nia
in sta la cji. Kło po ty z nie droż ną ka na -
li za cją mo gą się po ja wić, je śli np. źle
zo sta ły do bra ne śred ni ce prze wo dów,
lub też źle ob li czo no spa dek ka na łu.
Ale na wet naj le piej za pro jek to wa -
na i wy ko na na in sta la cja mo że się za -
pchać, je śli nie bę dzie my z niej od�po�-
wied�nio� ko�rzy�stać. Dziś in sta la cje
ka na li za cyj ne wy ko nu je się naj czę -
ściej z two rzy wa sztucz ne go, któ re ma
wie le za let (mię dzy in ny mi bar dzo
gład kie po wierzch nie rur, od por ne
na po wsta wa nie ka mie nia i agre syw -
ne sub stan cje che micz ne). Jed nak na -
wet naj le piej wy ko na na in sta la cja bę -
dzie się za ty kać, je śli nie bę dzie my
z niej wła�ści�wie�ko�rzy�stać. Naj częst -
szą przy czy ną po wsta wa nia za to rów
w ru rach są błę dy w eks plo ata cji i nie -
dba łość o ka na li za cję od stro ny miesz -
kań ców.

Dla te go wo do cią gow cy prze strze -
ga ją i na le ży o tym za wsze pa mię tać,
by nie wrzu cać do se de sów, a tak że
umy wa lek, zle wo zmy wa ków i kra tek
ście ko wych:

– sta łych od pa dów, ta kich jak: szma -
ty, opa ko wa nia po kost kach za pa cho -
wych do WC, wło sów, na wil ża nych
chu s te czek, ma te ria łów opa trun ko -
wych, pa tycz ków do czysz cze nia uszu,
raj stop oraz in nych czę ści gar de ro by,
któ re łą czą się w splo ty, unie moż li -
wia ją swo bod ny prze pływ ście ków.

– ręcz ni ków pa pie ro wych, ga zet i in -
nych nie roz pusz cza ją cych się w wo -
dzie ma te ria łów, zbi ja ją cych się w ru -
rach w zwar tą ma sę,

– igieł, któ re za le ga ją w ka na łach
sta no wiąc nie wi docz ne nie bez pie czeń -Ekipa�remontowa�usuwa�kolejny�zator�w�kanalizacji�na�Osiedlu�XXX-lecia
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stwo dla pra cow ni ków sie ci ka na li za -
cyj nej. Mo gą prze bić rę ka wi ce i bo -
le śnie ukłuć, po wo du jąc ry zy ko za -
ka że nia,

– nie do pał ków pa pie ro sów, le karstw,
farb oraz che mi ka liów in nych niż po -
wszech nie uży wa ne środ ki czy sto ści.
Za war te w nich sub stan cje che micz -
ne są szko dli we dla po ży tecz nych mi -
kro or ga ni zmów oczysz cza ją cych ście -
ki w bio lo gicz nej czę ści oczysz czal ni,

– tłusz czów i ole jów, któ re tę że jąc
w ru rach zmniej sza ją ich śred ni ce
i przy śpie sza ją ko niecz ność re mon tu
sie ci ka na li za cyj nej w bu dyn ku,

– du żych ilo ści resz tek po ży wie nia
zwłasz cza gdy są one tłu ste

W żad nym wy pad ku nie wol no wy -
le wać do ka na li za cji za nie czysz czeń
za wie ra ją cych gli nę, ce ment, gips, jak
rów nież far by czy klej. 

Wszyst kie te od pa dy w przy pad ku
zmniej szo ne go prze pły wu ście ków (np.
w no cy) osa dza ją się na dnie ka na łu
sa ni tar ne go stop nio wo zmniej sza jąc je -
go śred ni cę a w kon se kwen cji unie -
moż li wia jąc prze pływ. Od pa dy te wcze -
śniej czy póź niej i tak mu szą zo stać
usu nię te, przy czym koszt usu nię cia
z sie ci ka na li za cyj nej lub w oczysz -
czal ni ście ków jest bar dzo wy so ki. 

Na le ży też zdać so bie spra wę z te -
go, że od pa dy wrzu co ne do ka na li za -
cji sa ni tar nej nie ko niecz nie od ra zu
za py cha ją ka na li za cję w bu dyn kach
mo gą rów nież do pro wa dzić do uszko -
dze nia pomp prze pom pow ni, czy li
spe cjal nych obiek tów, któ re tło czą
ście ki do oczysz czal ni ście ków. Szma -
ta wplą ta na w pom pę prze pom pow ni

spra wia, że ule ga ona uszko dze niu,
a dzia ła nie pom pow ni zo sta je za trzy -
ma ne. 

Czę ścio we za pcha nie się prze wo -
dów ka na li za cyj nych po wo du je zwol -
nio ny od pływ ście ków. Zda rza się
rów nież bul go ta nie w zle wie lub WC.
Wte dy już na le ży szyb ko wy kryć miej -
sce za to ru, aby nie do pu ścić do cał -
ko wi te go za pcha nia się prze wo dów.
Je śli nie droż ne jest przy łą cze ka na li -
za cyj ne na le ży we zwać eki pę ze spe -
cja li stycz nym sprzę tem do udraż nia -
nia ka na li za cji.

Przy ko rzy sta niu z ka na li za cji na le -
ży rów nież pa mię tać o tym, że by na -

szy mi nie któ ry mi od pa da mi, któ re co
praw da nie za ty ka ją rur, nie za tru wać
śro do wi ska na tu ral ne go

Każ dy z nas mo że przy czy nić się
do te go, by od pro wa dza ne ście ki w jak
naj mniej szym stop niu ne ga tyw nie od -
dzia ły wa ły na śro do wi sko oraz by
koszt ich oczysz cza nia był jak naj -
niż szy. Na wet naj bar dziej no wo cze -
sna oczysz czal nia ście ków, nie jest
w sta nie w spo sób eko no micz nie uza -
sad nio ny usu nąć wszyst kich za nie -
czysz czeń ja kie za wie ra ją ście ki. 
Za po bie gać za nie czysz cze niom śro -
do wi ska wod ne go jest bar dzo pro sto.
Jak?

Ekipa�remontowa�usuwa�kolejny�zator�w�kanalizacji�na�Osiedlu�XXX-lecia

Odpady,�które�
nie�powinny�być�zrzucane�
do�sieci�kanalizacyjnej

Jakie�jest�oddziaływanie�tych�substancji,�
jeżeli�zostaną�zrzucone�do�sieci�kanalizacyjnej Co�powinniśmy�z�nimi�zrobić

Zużyte oleje silnikowe,
rozpuszczalniki 
itp. substancje (odpady)

Węglowodory ropopochodne, które stanowią podstawową część
wymienionych obok substancji, są silnymi truciznami dla
większości organizmów wodnych. Z tego też względu utrudniają
(hamują) procesy biologicznego oczyszczania ścieków. Jedna
kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów
wody!!! Niezależnie od ww. skutków, wprowadzenie tych
substancji do sieci kanalizacyjnej przyczynić się może do
stworzenia bardzo niebezpiecznych warunków (warunki
wybuchowe) dla pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną.

Przekazywać do punktu odbioru
odpadów niebezpiecznych

Farby, lakiery oraz impregnaty,
przeterminowane lekarstwa,
przeterminowane środki
ochrony roślin

Substancje wymienione w odpadach wymienionych obok
wykazują dużą trwałość (są trudno biorozkładalne). Ścieki
zawierające te substancje, pomimo poddaniu ich biologicznemu
oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości
organizmów wodnych żyjących w wodach do których zrzucane
są ścieki oczyszczone. Substancje te przyczyniają się także do
do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności
oczyszczania ścieków.

Przekazywać do punktu odbioru
odpadów niebezpiecznych 
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”
w�Wodzisławiu�Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia LOKALE UŻYTKOWE

Wo�dzisław�Śl.:
• ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43 pow. użytk. 78,50 m2

• os. XXX-lecia PRL 84 pow. użytk. 57,31 m
• ul. Przemysława 6 pow. użytk. 19,40 m2

• ul. Przemysława 6 pow. użytk. 21,30 m2

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

• ul. Dąbrówki 12 pow. użytk. 42,83 m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�
Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�
ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”
w�Wodzisławiu�Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia LOKAL UŻYTKOWY

położony�w�Wodzisławiu�Śl.�przy�ul.�Przemysława�13�o�pow.�użytk.�181,68�m2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
o charakterze opiekuńczo-wychowawczej

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym na dużym osiedlu, z niezależnym

wejściem i bezpośrednim dojazdem oraz parkingiem.

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�
Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�
ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

Radlin
• ul. J. Rymera 4 pow. użytk. 92,82 m2
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KRZYŻÓWKa Z HaSŁeM

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POd�WSPÓl�NyM�dA�ChEM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

aD Re SY
Te Le FO nY

WaŻ ne
in FOR Ma cJe

ZA�RZąd�SPÓł�dZIEl�NI
MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:

44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 

Go dzi ny pra cy:
po nie dział ki od 7:00 do 16:00,

od wtor ku do czwart ku od 7:00 do 15:00,
piąt ki 7:00 do 14:00.

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;
dZIAł�OBSłuGI�KlIENTA:

Godziny otwarcia: 
po nie dział ki 7.30-16.00; 

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

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dział wkła dów: 32 55 66 86 wew. 114;

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

dział roz li czeń z człon ka mi: 32 455 38 72;
dział tech nicz ny: 32 456 39 04;

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

(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm�-row.pl

■Ad�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�dlO�WE:
CEN�TRuM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar -
dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX�-le�cia, PIA�STÓW i dą�BRÓW�KI:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

Ry�duł�TO�Wy: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pra cy:
od po nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czyn na: wtor ki i piąt 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 dział ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

■ AWA�RIE po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne:Ad mi ni stra cja Cen trum

– (0) 607 041 129,
– Ad�mi�ni�stra�cjaXXX�-le�cia,�Pia�stów�i dą�brów�-
ki – (0) 601 857 402,
– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy – (0) 605 365 674,
– Elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:
Po�zio�mo: 1. kwe stia, wy da rze nie. 6.

okrut ny wład ca. 9. dak ty lo wa lub ko ko so -
wa. 10. mia sto Gór no ślą skie go Związ ku
Me tro po li tal ne go. 11. coś z pie czy wa. 12.
cien ka li na. 15. sta ła opła ta urzę do wa. 18.
owal na brył ka ma sła. 21. ma ły sklep z ga -
lan te rią. 22. na czy nie go ry czy. 23. po klask,
bra wo. 24. bia ły mar mur. 25. ryb ka akwa -
rio wa. 28. ro ścian, drze wo tro pi kal ne. 32.
ro śli na ple cho wa ta, po zba wio na ko rze -
ni. 34. strze że nie, do zór. 35. urwis, swa -
wol nik. 36. prze gląd, po kaz. 37. pod sta -
wo wy wa ru nek. 40. two rzy wo imi tu ją ce
skó rę. 43. ma ła miej sco wość. 46. pier wia -
stek che micz ny o cha rak te rze nie me ta licz -
nym. 47. trój stop nio wość. 48. śmie tan ka
to wa rzy ska. 49. w Chu do wie. 50. sa mo -
cho dem w sa mo chód.
Pio�no�wo: 2. ro bo ta. 3. miej sce za -

miesz ka nia. 4. ode zwa. 5. wy bi ja ny kli -
nem. 6. sze ro ki bal kon. 7. sze reg pół -

ek. 8. ry ba wód ark tycz nych z ro dzi ny
ło so sio wa tych. 13. po ży tek, ko rzyść. 14.
wstąż ka. 15. wie lo barw ny łuk na nie -
bie. 16. po kry wa na za wia sach. 17. ko -
no pie ma nil skie. 19. za mek bły ska wicz -
ny. 20. kor ba przy stud ni w gwa rze
ślą skiej. 26. ma ła kę pa. 27. Le śni ca w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim. 29. sys tem. 30. ko -
rzen na przy pra wa ku chen na. 31. mia -
no. 32. bło to. 33. fach. 37. za bro nie nie. 38.
skar biec z ba śni. 39. ma ły dom. 41. mu -
rarz z po moc ni ka mi. 42. „zło ty” wład ca
Fry gii. 44. część ope ry. 45. na tar cie.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 15�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Smacz�ne�go�jaj�ka”.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie krzy -
żów ki otrzy mu ją: Pawlenka�Franciszek,
Eleonora�Miklas,� Jolanta�hetmaniok.



Wakacyjne�propozycje

nie bę dzie cza su na nu dę
Wa ka cje już się za czę ły i dla dzie ci, któ -

re spę dza ją czas w do mu przy go to wa no
cie ka wą ofer tę spę dza nia wol ne go cza su.
Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1 w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim ser decz nie za pra sza
dzie ci i mło dzież na za ję cia wa ka cyj ne w
ostat nim ty go dniu wa ka cji (26.08-
30.08.2013 r.). Oczy wi ście za ję cia są bez -
płat ne.

W pro gra mie przy go to wa nym przez ośro -
dek zna la zły się m.in. za ję cia pla stycz ne
„Kart�ki� na każ�dą� oka�zję”� – uczest ni cy
bę dą mo gli wy ko nać kart kę oko licz no ścio -
wą na wy bra ną przez sie bie oka zję, za po -
zna jąc się z ta ki mi tech ni ka mi jak: scrap -
bo oking, per ga ma no, ko laż, qu il ling, pop -up
i „K -cards”. Moż na bę dzie po pra co wać się

z pra cą na ma szyn ce „big shot” i ze sta wie
„ul ti ma te pro”.

● Bar�dzo� atrak�cyj�ną� pro�po�zy�cja� są
„Gry�i za�ba�wy” – za ję cia ar ty stycz ne (mu -
zycz no -ta necz ne, pla stycz ne) dla dzie ci
młod szych, a w szcze gól no ści dla przed -
szko la ków.

● Z ko lei „Wa�ka�cyj�na Szko�ła�Tań�ca” – to
ofer ta dla tych, któ rzy chcie li by na być lub
ulep szyć swo je umie jęt no ści ta necz ne w róż -
nych ty pach tań ca: no wo cze sne go, to wa rzy -
skie go i ulicz ne go.

● Or ga ni zo wa ne bę dą też „Warsz�ta�ty
gra�ficz�ne” – za ję cia pla stycz ne, w cza sie
któ rych uczest ni cy za po zna ją się z tech ni -
ką li no ry tu, bę dą mo gli wy ko nać ma try ce
i od bić je za po mo cą spe cjal nej pra sy.

● Z ko lei „Ka�ra�oke�–�śpie�wać�każ�dy
mo�że” – to za ję cia mu zycz ne, gdzie moż -
na bę dzie wy pró bo wać swo je umie jęt no -
ści wo kal ne śpie wa jąc po pu lar ne prze bo je.

Za ję cia wa ka cyj ne po zwo lą cie ka wie spę -
dzić wol ny czas, ucząc się cze goś cie ka -
we go i no we go. Dla dzie ci i mło dzie ży
o nie spre cy zo wa nych za in te re so wa niach
udział w za ję ciach Ogni ska Pra cy Po zasz -
kol nej nr 1 w Wo dzi sła wiu Ślą skim jest
pierw szym kro kiem do roz po zna nia i roz -
wi ja nia swych za in te re so wań. Mo że też
być szan są od kry cia i ukie run ko wa nia umie -
jęt no ści i ta len tów. 

Dla tych, któ rzy jesz cze nie tra fi li do Ogni -
ska po zwo lą na za po zna nie się z na szą
ofer tą i dzia łal no ścią. 

Pod su mo wa nie wa ka cji jak co ro ku bę -
dzie fe styn „Po�że�gna�nie� la�ta”, któ ry od -
bę dzie się 21.09.2013 r. Że gna jąc la to OP -
P1 za pra sza dzie ci i mło dzież z oko licz nych
osie dli do wzię cia udzia łu w kon kur sach
pla stycz nych, mu zycz nych i spor to wych. 

Uczest ni cy im pre zy ry su ją kre dą na chod -
ni ku swo je wspo mnie nia z wa ka cji, pa ste -
la mi olej ny mi (na kart kach za wie szo nych
na szta lu gach) przed sta wia ją ota cza ją ce
pla ców kę frag men ty osie dla. In ni mo gą
kon ku ro wać w ilo ści sko ków na ska kan ce,
od bi ciach pi łecz ką ping pon go wą lub rzu -
tów strzał ka mi do ce lu. Moż na by ło się
tak że bę dzie po pi sać się śpie wa jąc pio sen -
kę lub przed sta wia jąc układ ta necz ny.
Wszyst kie kon ku ren cje od bę dą się w rytm
we so ło przy gry wa ją cej mu zy ki a bio rą cy
udział w kon kur sach otrzy ma ją na gro dy
i upo min ki.

Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej nr 1 w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim ser decz nie za pra sza
na swo je za ję cia, tak że w no wym ro ku
szkol nym 2013/2014.
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