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Pamiętajmy o ogrodach...
czyt. str. 8-9
• Deszczowa wiosna dawno już minęła i rozpoczęły się wakacje dla Państwa, czas spokoju i odpoczynku. Przed nami jednak czas wytężonej
pracy, zajmować się bowiem będziemy ważnymi tematami, a do nich z pewnością w ostatnim
czasie należą „śmieci”. Temat rzeka, który na dzień
dzisiejszy nie jest do końca rozwiązany. Funkcjonowanie ustawy „śmieciowej” od 1 lipca br.
z pewnością wskaże wiele braków zarówno
po stronie technicznej jak i informacyjnej.
Pisze w wieściach z „pierwszej ręki” Prezes
ZarząduSM„ROW”JANGRABOWIECKI
czytajna str. 3

Przeczytaj–zobacz
• Remonty to temat bardzo emocjonujący.
Dzięki nim usuwane usterki w naszych blokach, zmienia się otoczenie, poprawia się
komfort mieszkania. Prace, służące poprawie
funkcjonalności i estetyki zasobów mieszkaniowych, prowadzone są w naszej Spółdzielni na bardzo szerokim froncie.
Remonty2013
czytajna str. 10

• Zapchana rura kanalizacyjna to spory kłopot i nic przyjemnego. Brak przepływu ścieków uniemożliwia korzystanie z urządzeń
sanitarnych. Nieczystości nie spływają albo
wybijają w innym miejscu.
Kanalizacja to nie śmietnik!
czytajna str. 12
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

OGłASZA
wdniu16lipca2013r.ustnyprzetargnieograniczony
NA uSTANOWIENIEOdRęBNEJWłASNOŚCI
lOKAlIMIESZKAlNyChPOłOżONyCh:
WodzisławŚl.,ul.Przemysława9/64
(2 pokoje z kuchnią)
Wywoławczawartośćrynkowa
Wysokość wadium

o pow. użytkowej 50,98 m2

IV piętro

–86300,00 zł
– 13 000,00 zł

o godz. 9.00

uWAGA! Mieszkanie można oglądać 12.07.2013 r. od 9.00 do 11.00 po uzgodnieniu tel. 32 456-47-10.
Pszów,os.JózefaTytki1A/15
(3 pokoje z kuchnią)
Wywoławczawartośćrynkowa
Wysokość wadium

o pow. użytkowej 58,66 m2

IV piętro

–87200,00 zł
– 13 100,00 zł

o godz. 10.00

uWAGA!Mieszkanie można oglądać 12.07.2013 r. od 11.00 do 13.00 po uzgodnieniu tel. 32 457-84-76.

NASPRZEdAżOdRęBNEJWłASNOŚCI
lOKAluMIESZKAlNEGOPOłOżONEGO:
WodzisławŚl.,ul.Przemysława 6/15
(2 pokoje z kuchnią)
Wywoławczawartośćrynkowa
Wysokość wadium

o pow. użytkowej 50,98 m2

I piętro

–82900,00 zł
– 12 500,00 zł

o godz. 11.00

uWAGA!Mieszkanie można oglądać 12.07.2013 r. od 9.00 do 11.00 po uzgodnieniu tel. 32 456-47-10.

Przetargodbędziesięw siedzibieSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚl.
przyul.Kard.St.Wyszyńskiego 43.
Wadiumnależywpłacićw dniuprzetarguw kasieSpółdzielni.
Szczegółowychinformacjimożnauzyskać:
w MieszkaniowymBiurzePośrednictwatel. 32 455 24 04
w dzialeczłonkowsko-mieszkaniowymtel. 32 456 39 05
na stronieinternetowejwww.sm-row.pl
Spółdzielniazastrzegasobieprawowycofaniamieszkaniaz przetargubezpodaniaprzyczyny.
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Prezes Zarządu SM „ROW”
Jan GRabOWiecKi

D

eszczowa wiosna dawno
już minęła i rozpoczęły się
wakacje dla Państwa, czas spokoju i odpoczynku. Przed nami
jednak czas wytężonej pracy,
zajmować się bowiem będziemy ważnymi tematami, a do nich
z pewnością w ostatnim czasie
należą „śmieci”. Temat rzeka,
który na dzień dzisiejszy nie jest
do końca rozwiązany. Funkcjonowanie ustawy „śmieciowej”
od 1 lipca br. z pewnością wskaże wie le bra ków za rów no
po stronie technicznej jak i in-

Wieści z „pierwszej ręki”

budynków staje się coraz ładniejsze i przyjaźniejsze. Tym
mieszkańcom bardzo dziękuję
i popieram ich działania stawiając jako przykład dla innych.
Lato trwa, więc dla naszej
Spółdzielni to okres nie letniej
kanikuły, lecz wzmożonej pracy. Tak jak w latach ubiegłych
korzystając z pięknej pogody
wszędzie trwają prace służące
poprawie funkcjonalność i estetyki zasobów mieszkaniowych.
Remontowy sezon właściwie

re nie dzia ła nia Spół dziel ni.
Jest ona bogata i różnorodna
od zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych oraz
okolicznościowych, po zajęcia
relaksacyjne.
Zaletą działań prowadzonych
przez placówki społeczno-wychowawcze jest fakt, że cementują lokalną społeczność, znoszą ano ni mo wość, zbli ża ją
do siebie ludzi, pozwalając im
odkryć zbieżność zainteresowań
i pasji, a czasem, po prostu i zwyczajnie dobrze się bawić w spor-

Kilka letnich refleksji
formacyjnej, obszerniej zajmiemy się tym tematem w powakacyjnym numerze naszej gazety.
Teraz oprócz spraw związanych
z jej wdrażaniem dużą część
czasu poświęcimy planowanym
remontom zewnętrznym poczynając od modernizacji budynków po pielęgnowanie terenów
zielonych. W tych ostatnich działaniach bardzo wspierają nas sami mieszkańcy, którzy angażują swój czas w upiększanie obejść
wokół budynków.
Mieszkańcy zajmujący się
pielęgnacją ogródków przybloko wych ro bią to ku ra do ści
swo jej i swe go oto cze nia.
W tym numerze gazety przedsta wia my ko lej ne osie dle
i mieszkańców, którzy swą energią i zaangażowaniem zmieniają i upiększają zieleń wokół
swych bu dyn ków. To dzię ki
nim otoczenie wielu naszych
Lipiec 2013 r.

nigdy się u nas nie kończy, zawsze jest coś nowego do zrobienia, do wymiany, naprawienia, zmo der ni zo wa nia oraz
napraw niekończących się bezmyślnych dewastacji. W tym
roku front robót również jest
i będzie bardzo szeroki oraz
zróżnicowany, ale efekty będą
imponujące. Już jest się czym
pochwalić i o tym też piszemy
w tym numerze naszego czasopisma.
Piszemy także o propozycjach
Ośrod ków Pra cy Po zasz kol nych, wspieranych jak zawsze
przez naszą spółdzielnię, a skierowanych do naszych najmłodszych mieszkańców. Tak to już
jest, że poza administrowaniem
i obsługą techniczną naszych
zasobów mieszkaniowych nie
bez znaczenia jest prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej prowadzona na tePOD WSPÓLNYM DACHEM

towej rywalizacji. Tak szeroka
oferta różnorodnych zajęć stwarza młodzieży, a i mieszkańcom
naszych osiedli, bez względu
na wiek, możliwość aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Większość z nas jest już myślami przy wakacjach, wyjazdach odwiedzinach dalszych lub
bliższych znajomych. Jak co roku pi sze więc: pa mię taj my
przed wyjazdem zostawić swoje mieszkanie zabezpieczone,
najlepiej pod czujnym okiem
sąsiada. Proszę również pozostawić kontakt telefoniczny, który niejednokrotnie może nas
ustrzec przed zagrożeniem czy
to w postaci awarii własnej czy
u sąsiada. I na koniec życzę
Państwu miłego odpoczynku
na łonie natury, zapomnienia,
choć na chwile o wszystkich
kłopotach w aurze miłego relaksu i dobrej pogody.
3

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

Spółdzielnia na ciężkie czasy
Jaki był ten miniony rok dla naszej spółdzielni? Jakie podejmowaliśmy działania
by w dobie kryzysu, jak tylko to możliwe,
najlepiej realizować roczne plany gospodarczo-finansowe? Jaka jest kondycja naszej spółdzielni?
Na te i wiele innych pytań starano się
odpowiedzieć podczas częściowych Walnych Zgromadzeń Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „ROW”. To ustawowy i statutowy obowiązek m. in. oceny sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, głosowania w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi za rok przeszły.
Walne Zgromadzenia, podobnie do lat poprzednich, odbyły się w czasie 5 spotkań.
24 kwietnia br. dla członków Spółdzielni z osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX-lecia PRL w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Gałczyńskiego 1.
25 kwietnia, w tym samym miejscu, spotkali się członkowie Spółdzielni z osiedla
Centrum.
26 kwietnia odbyło się spotkanie dla
członków zamieszkałych na terenie gminy
Pszów w Miejskim Ośrodku Kultury – Restauracja „ADRIA” w Pszowie ul. Traugutta 1.
29 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9, spotkali się
członkowie naszej Spółdzielni mieszkający na terenie gminy Radlin.
I wreszcie 30 kwietnia odbyła się w „Gościnnym Domu” w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 8/7 piąta część Zgromadzenia dla członków Spółdzielni
zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy.

dRuGIEWyRÓżNIENIE
TyTułEM
dOBRASPÓłdZIElNIA

Podczas pierwszej części Zgromadzenia
w Wodzisławiu Śl., 24 kwietnia, odbyła
się bardzo miła uroczystość wręczenia naszej spółdzielni tytułu DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013.
Tytuł dOBRASPÓłdZIElNIA to drugie takie wyróżnienie przyznane SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”z Wodzisławia
Śląskiego przez magazyn Strefa Gospodarki w Dzienniku – Gazecie Prawnej.
Wyróżnienie to świadczy, że kondycja finansowa Spółdzielni oraz prowadzone działania remontowo-modernizacyjne są wykonywane na wysokim poziomie i z dużym
zaangażowaniem. W szczególności badany jest zakres robót
i płynność finansowa.
Głównym kryterium wyboru laureatów Programu jest także szeroko rozumiana jakość
zarządzania zasobami mieszkaniowymi, obsługi i działalność prospołecznościowa.
Przy zna ny po raz dru gi
Spółd zieln i Mieszk an iow ej
„ROW” tytuł brzmi dumnie
i jest wiarygodną gwarancją
rzetelności, solidności oraz wysokiej dbałości zarządzania,
a także obsługi zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Dodatkowo jest doskonałym podsumo wa niem dłu go okre so wej
ZaszczytnewyróżnienieDOBRASPÓŁDZIELNIA 2013Pre- strategii remontowej i finanzesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Janowi sowej, a także tradycji i szereGrabowieckiemu przekazał zastępca Redaktora Naczelnego gu odważnych decyzji podejmo wa nych przez wła dze
magazynuStrefaGospodarkiŁukaszOsypiński
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Spółdzielni dla wspólnego dobra mieszkańców osiedli oraz członków. To wszystko zostało docenione przez Redakcję Strefy Biznesu.
Otrzymanie tytułu i godła DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013, potwierdza że Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” jest dobrym,
gospodarnym podmiotem na rynku.
Osiągane przez Spółdzielnię dobre wyniki wskazują na właściwe zarządzanie majątkiem spółdzielców.
Zaszczytne wyróżnienie Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
Janowi Grabowieckiemu przekazał zastępca Redaktora Naczelnego magazynu
Strefa Gospodarki łukaszOsypiński, który w swym wystąpieniu podkreślił zasługi
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” dla lokalnej społeczności.
SOlIdNOŚC I RZETElNOŚĆ
Kolejnym punktem obrad, który był
realizowany na każdym z pięciu spotkań,
było przedstawienie przez przewodniczące go Ra dy Nad zor czej SM „ROW”
Rys zard a Soc hack ieg o spra woz da nia
Rady Nadzorczej z działalności w 2012
roku.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółdzielni za ubiegły rok,
w którym osiągnięto nadwyżkę przychodów nad kosztami podstawowej działalności w wysokości 196582,71 zł oraz uzyska no wy nik po zy tyw ny dzia łal no ści
gospodarczej w wysokości 185642,54 zł.
Realizacja wszystkich remontów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami i zakresem ustalonym w planach remontowych.
Wszystkie płatności były i są regulowane
terminowo.
Lipiec 2013 r.

Pozytywnie należy odebrać wprowadzenie systemu e-kartoteki, który daje możliwości każdemu mieszkańcowi do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń,
zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania
mieszkania przy wykorzystaniu łączy internetowych.
W sprawozdaniu Rady zauważono również nie ko rzyst ne zja wi ska jak cią gle
wzrastające koszty energii cieplnej, nie
mające nic wspólnego z inflacją oraz ich
coraz większy udział w czynszu. Brak
jest też ze strony mieszkańców chęci instalowania podzielników, co nie prowadzi do oszczędzania energii. Innym problemem, z którym wszyscy powinniśmy
walczyć, to nadal występujące dewastacje mienia.
Świadectwem, że nie tylko Rada pozytywnie ocenia solidność i rzetelność zarządzania Spółdzielnią w minionym roku,
jest przyznany Spółdzielni „Złoty Certyfikat Rzetelności” w ramach programu „Rzetelna Firma” realizowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Przyznanie certyfikatu
odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Certyfikat poświadcza wiarygodność płatniczą i stosowanie
najwyższych standardów etycznych w biznesie.
Rada podziękowała za dobrą współpracę Zarządowi, Radom Osiedli, pracownikom Spółdzielni, oraz wszystkim tym członkom Spółdzielni, których wnioski i uwagi
powodowały podejmowanie szeregu działań dla lepszego gospodarowania naszym
wspólnym mieniem.
Po podjęciu uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w minionym roku Prezes Zarządu Jan Grabowiecki przedstawił sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.
Mieszkańcy, którzy przybyli na zebrania
otrzymali sprawozdanie w formie książeczki. Prezes Zarządu Jan Grabowiecki omówił najważniejsze dane w niej zawarte,
a dotyczące m. in. liczby członków która
na koniec 2012 roku liczyła 5894 członków i w stosunku do 2011 roku zmniejszyła się o 199 osób.
Stan mieszkań, który na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 7255, według praw
do lokali mieszkalnych przedstawiał się
następująco (tabela patrz poniżej).

1. Spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
3. Odrębna własność
4. Lokale na umowę najmu i bez tytułu
prawnego
Lipiec 2013 r.

JanGrabowieckiprzedstawiłsprawozdaniaZarząduSpółdzielniz działalnościw 2012r.

Po przez wie lo let nie funk cjo no wa nie
na rynku gospodarczym. Spółdzielnia nasza umiejętnie dostosowuje się do zmieniających rygorów rynku pomimo wprowadzania przez rządzących coraz to gorszych
rozwiązań prawnych dla osób zamieszkałych w wielorodzinnych budynkach spółdzielczych. Pomimo tych niekorzystnych
zmian i uwarunkowań prawnych Spółdzielnia nasza zachowuje płynność finansową
przy ograniczaniu wzrostu opłat zależnych
od Spółdzielni.
Działalność Spółdzielni w roku 2012
kontynuowana była w oparciu o plany gospodarczo-finansowe uchwalone przez Radę Nad zor czą Uchwa łą Nr 19/2012
z dnia 29.02.2012 r. i Uchwałą Nr 62/2012
z dnia 27.09.2012 r. Realizacja tych planów przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami. Przychody i koszty gospodarki
zasobami mieszkaniowymi na skutek zmiany cen mediów, na które Spółdzielnia nie
ma żadnego wpływu, zwiększyły się, co
nie miało wpływu na założenia przyjęte
w planach gospodarczo-finansowych, w pozostałych pozycjach.
Opłaty z tytułu użytkowania mieszkań
są zróżnicowane w zależności od osiedla,
nieruchomości i kosztów w nich powstałych. Wysokość stawek planowana jest indywidualnie dla każdego osiedla – nieruchomości.
Zróżnicowanie wysokości opłat dla poszczególnych osiedli – nieruchomości jest
konsekwencją realizacji zasady, aby mieszIlośćmieszkań

Struktura%

2011

2012

2011

2012

4537

4534

62,54

62,49

267

251

3,68

3,46

2315

2357

31,91

32,49

136

113

1,87

1,56
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kańcy ponosili koszty swojego osiedla – nieruchomości do wysokości faktycznie powstałych, gdyż na koszty utrzymania mieszkań wpływ mają pośrednio lub bezpośrednio
osoby zamieszkałe na danym osiedlu – nieruchomości.
Roczne koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi obejmujące koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości, koszty zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków oraz koszty dostawy
i zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i podgrzania wody, a także koszty konserwacji, napraw i bieżących
remontów wyniosły ogółem 39 113 861,06 zł
stanowiąc 95,53% kosztów planowanych.
Przychody z tytułu opłat za użytkowanie miesz kań sta no wi ły ra zem kwo tę
43 021 246,67 zł, tj. 105,08% przychodów
planowanych.
Spółdzielnia posiada 48 dźwigów osobowych. Do końca roku 2012 wyremontowano 40 dźwigów na kwotę 5 262 804,09 zł.
Remont dźwigów przebiega bez zakłóceń
zgodnie z harmonogramem. W 2012 roku
wy re mon to wa nych zo sta ło ko lej nych
7 dźwigów, a remont pozostałych zakończy się w sierpniu 2013 r.
CORAZdROżSZEMEdIA
Zaliczki wniesione na pokrycie kosztów
zimnej wody i odprowadzenia ścieków
w 2012 roku wynosiły: 6 075 877,23 zł.
Poniesione koszty z tytułu zakupu zimnej wody i odprowadzenia ścieków w 2012
roku wynosiły: 5910 176,25 zł.
Różnica pomiędzy zaliczkami, a kosztami wyniosła 165 700,98 zł.
Koszty ponoszone przez Spółdzielnię i zaliczki wnoszone przez mieszkańców na poczet zimnej wody i odprowadzania ścieków na wszystkich budynkach, osiedlach
nie bilansuje się. Powstają bowiem różnice
między sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach, a licznikiem
głównym na przyłączu budynku, z którego
to licznika właśnie następuje rozliczenie
między dostawcą wody (PWiK i inni dostawcy), a odbiorcą, czyli mieszkańcami.
5

wiązek taki zawarty został w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, która to dyrektywa zobowiązuje
nasz kraj, aby do końca 2016 roku wszystkie mieszkania indywidualnie były opomiarowane, w zależności od możliwości technicznych w liczniki ciepła lub podzielniki
kosztów.
OPTyMAlNyWyNIK

ZebranizatwierdzaliprzezgłosowanieuchwałyWalnegoZgromadzenia

Dążąc do minimalizacji różnicy między sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach, a licznikiem głównym na przyłączu prowadzone są analizy
zużycia wody w poszczególnych budynkach. Ana li zie pod da wa ne są rów nież
mieszkania, gdzie zużycie wody jest zbyt
niskie w odniesieniu do jednego mieszkańca. Korzystając z nowych technologii
zdecydowano o zakupie liczników wody
z możliwością odczytu elektronicznego
bez konieczności wchodzenia do mieszkania, co spełniło oczekiwania osób pracujących lub przebywających czasowo poza miejscem zamieszkania i przyczyniło
się do odczytania wszystkich wodomierzy
w mieszkaniach i wpłynęło pozytywnie
na zmniejszenie powstających niedoborów. Przyjęto również zasadę indywidualnego rozliczania zużycia wody i odprowadzenia ścieków na poszczególne budynki
z możliwością zmiany wielkości zaliczki
przez mieszkańców w każdym okresie.
Ogółem do roku 2012 wymieniono 9 401
liczników wody.
• Koszty zakupu energii cieplnej na cele
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej
wody w 2012 roku wynoszą 14 161 185,93 zł
stanowiąc 36,2% kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
• Koszty zakupu ciepła na poczet centralnego ogrzewania wynoszą 12 388 425,83 zł.
• Zaliczki na centralne ogrzewanie wynoszą 15 348 926,42 zł.
• Nadwyżka przychodów nad kosztami
energii cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania na dzień 31.12.2012 rok wynosi 2 960 500,59 zł.
• Zaliczki wpłacone przez mieszkańców na poczet centralnego ogrzewania
ustalane są na podstawie wskazań licznika ciepła zabudowanego w każdym budynku na przyłączu do sieci i rozliczane
są w stosunku do zużycia w tym budynku, w oparciu również o obowiązującą taryfę. Pozostała nadwyżka po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie została
rozliczona z mieszkańcami.
Zasada ta dotyczy zarówno budynków,
w których koszty centralnego ogrzewania
rozliczane są na podstawie podzielników
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kosztów, czy też na podstawie powierzchni lokali mieszkalnych.
W oparciu o posiadane dane liczbowe
bezspornym jest, iż budynki, opomiarowane podzielnikami kosztów w mieszkaniach
mają niższe zużycie energii cieplnej niż
budynki nie wyposażone w te mierniki, co
ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat
z tytułu centralnego ogrzewania.
We wszystkich budynkach mieszkańcy
mają bezpośredni wpływ na ilość zużytego
ciepła, gdyż na grzejnikach są zabudowane, służące do regulacji temperatury, zawory termostatyczne i tylko częstotliwość
ich używania wpływa bezpośrednio na zużycie ciepła.
W mieszkaniach, gdzie zabudowano podzielniki kosztów, które są pomocniczym
instrumentem przy dokonywaniu rozliczeń
centralnego ogrzewania, każdy mieszkaniec, który poprzez odpowiednie ustawienie zaworu termostatycznego i regulację
dopływu ciepła ma wpływ na ilość zużytego ciepła w swoim mieszkaniu.
Wzrost taryf, szczególnie u niektórych
dostawców powoduje, iż nasze ciepło zaczyna być bardzo drogie i stanowi największą pozycję w opłacie czynszowej za mieszkanie, stąd jego racjonalne wykorzystanie
i kontrola zużycia są bardzo ważne. Konieczność oszczędzania energii cieplnej
i wprowadzenie indywidualnego rozliczania jej zużycia na poszczególne mieszkania
jest zjawiskiem nieuchronnym, gdyż obo-

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium
za 2012rokPrezesowiZarząduJanowiGrabowieckiemu,zastępczyniprezesaIwonieKołeczko,zastępcyprezesaWładysławowiMaryjce
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W ramach eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych zrealizowano w pełni podstawowe obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawnych (chociażby
z zakresu obowiązujących przeglądów gazowych, wentylacyjnych i energetycznych),
a poniesione nakłady wpłynęły na poprawę estetyki i stanu technicznego zasobów.
Osią gnię ty wy nik do dat ni w kwo cie 181 212,54 zł zgodnie z art. 75 i art. 76
Ustawy Prawo Spółdzielcze został przeznaczony zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia członków.
Osiągnięte wyniki finansowe oraz stan środków obrotowych na koniec roku świadczy
o tym, że Zarząd w pełni kontrolował przepływy finansowe oraz ponoszone wydatki
i w roku 2012 zrealizował wszystkie zamierzone cele.
Dobra gospodarka zasobami mieszkaniowymi zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym została zauważona i doceniona przez podmioty monitorujące
rynek mieszkaniowy, co zaowocowało przyznaniem naszej Spółdzielni w roku 2012
wyróżnień.
Wyróżnienia te ułatwiają pozyskiwanie
środków zewnętrznych, są istotnym wsparciem w realizacji wielu przedsięwzięć remontowych realizowanych na naszych zasobach. Między innymi udało nam się
wynegocjować stałe opłaty z tytułu energii
elektrycznej.
Wprowadziliśmy e-kartotekę, która ułatwia Państwu bieżące monitorowanie zmian
opłat z tytułu użytkowania mieszkania. Forma ta cieszy się dużą akceptacją wśród naszych członków. Tym bardziej jest to dla
nas satysfakcjonujące, że mogliśmy się
przyczynić do lepszej i szybszej komunikacji z Państwem.
Stała kontrola przepływów finansowych
w Spółdzielni oraz prowadzona polityka
finansowa, efektywnie prowadzona windykacja opłat za użytkowanie mieszkań
oraz sprawdzone metody planowania wydatków dają gwarancję utrzymania przez
cały rok pełnej płynności finansowej Spółdzielni.
Na całokształt działalności Spółdzielni
duży wpływ mają Organy Samorządowe,
któ re na bie żą co spra wu ją kon tro lę
nad przyjętymi kierunkami działań i aktywnie uczestniczą w procesie realizacji
planów rzeczowo- finansowych i remontowych zarówno po stronie przychodów
jak i kosztów.
Lipiec 2013 r.

ZMNIEJSZASIęZAdłużENIE
W OPłATACh
ZAużyTKOWANIEMIESZKAŃ
Terminowość wnoszonych opłat jest
najistotniejszym warunkiem utrzymania
płynności finansowej Spółdzielni. Zaległości w opłatach z tytułu eksploatacji
i utrzymania nieruchomości wpływają
znacząco na realizację zadań gospodarczych i na zakres remontów w danym
roku.
Zadłużenie w opłatach na przestrzeni
ostatnich dwóch lat wykazuje tendencje
malejącą.

Wskaźnik zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań liczony jako stosunek
zadłużenia do należnych opłat w 2012 roku wynosił 4,91%, podczas, gdy na koniec 2011 roku wynosił 4,77%. Nastąpił
wzrost o 0,14 punktu procentowego. Wskaźniki te kształtują się grubo poniżej średniej
w województwie śląskim, gdzie wartość
zaległości czynszowych stanowiła 5,0%
dochodów budżetowych miast i 63,3% dochodów z gospodarki mieszkaniowej.
Za istotną przyczynę powstawania zaległości można uznać swoiste przyzwolenie
społeczne dla ignorowania obowiązku terminowego regulowania opłat.

Wskaźnikzaległościw opłatachw stosunkudo przychodów
na przestrzeni2006–2012

udziałzaległościwstosunkudownoszonychopłat

Śledzenie zmian w wysokości zadłużenia i bieżąca analiza jego struktury umożliwia szybkie reagowanie i podejmowanie
dzia łań win dy ka cyj nych. Nie wąt pli wy
wpływ na spadek zadłużenia, głównie w latach 2008 – 2009, miała spłata zaległości
przez członków, którzy na mocy Ustawy
z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie
ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw zawarli umowy przeniesienia własności lokalu, gdzie
jednym z warunków była całkowita spłata
zadłużenia. Po uzyskaniu prawa odrębnej
własności większość osób, które zalegały
z opłatami czynszu powróciły do nie regulowania na bieżąco opłat z tytułu użytkowania mieszkań (czynszu).
Lipiec 2013 r.

Aby uniknąć płacenia za osoby, których
bieżące regulowanie opłat za mieszkanie
nie interesuje, współmieszkańcy danego
budynku lub klatki schodowej winni baczniej zwracać uwagę na to zjawisko i nie
przechodzić nad tym obojętnie, bo w efekcie zapłacimy za osoby zalegające wszyscy. Dlatego istotną rolę może odegrać każdy z nas, bo niejednokrotnie osoby zalegające
w opinii sąsiadów mogłyby regulować
czynsz na bieżąco, a tego nie robią.
PAMIęTAMyO dZIECIACh
I MłOdZIEży
Oprócz działalności związanej z administrowaniem i obsługą techniczną naszych
POD WSPÓLNYM DACHEM

zasobów nie bez znaczenia jest prowadzenie
działalności społeczno-wychowawczej, która prowadzona jest w dziewięciu placówkach na terenie działania Spółdzielni.
Działalność ta prowadzona jest w szerokim aspekcie począwszy od zajęć edukacyjnych, artystycznych i sportowych oraz okolicznościowych, po zajęcia relaksacyjne.
W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży
w zakresie tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Ponadto pomagają 36 rozszerzać
i udoskonalać umiejętności plastyczne i teatralne. Organizują imprezy plenerowe
i okolicznościowe np. Dzień Matki, Dzień
Dziecka, Dzień Dziadka.
Wśród placówek kulturalno-oświatowych
są też należące do Związku Harcerstwa Polskiego. Działalność hufca skupia się na gromadzeniu młodzieży drużyny harcerskie,
a dzieci w gromady zuchowe. Dla najstarszych członków organizacji funkcjonuje Krąg
Seniora. Uczestnicy zajęć tej placówki poza całym spektrum działalności artystycznej
mają możliwość nauki udzielania pierwszej
pomocy przed medycznej, zgłębiania wiedzy na temat orientacji w terenie, a także
brania udziału w spacerach trekkingowych.
Placówki prowadzące działalność społeczno-wychowawczą dla swoich podopiecznych organizują również zajęcia
o charakterze sportowo rekreacyjnym. Począwszy od tenisa stołowego poprzez JUDO i na Brazylijskim JIU JITSU skończywszy, zajęcia prowadzone są pod okiem
zawodowych instruktorów.
Zaletą działań prowadzonych przez placówki społeczno-wychowawcze jest fakt,
że cementują lokalną społeczność, znoszą
anonimowość, zbliżają do siebie ludzi, pozwalając im odkryć zbieżność zainteresowań i pasji, a czasem, po prostu i zwyczajnie dobrze się bawić w sportowej rywalizacji.
Tak szeroka oferta różnorodnych zajęć
stwarza młodzieży, a i mieszkańcom naszych osiedli, bez względu na wiek, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na zakończenie swego wystąpienia Prezes Grabowiecki skierował słowa podziękowania do wszystkich osób biorących
czynny udział w pracach organów samorządowych, mieszkańców, którzy swoją postawą dają świadectwo dbałości o nasz
spółdzielczy wspólny majątek oraz do pracowników za wysiłek jaki został włożony
w realizację zadań
***
WalneZgromadzeniezatwierdziłosprawozdanie z działalności Radu Nadzorczejw 2012r.,sprawozdanieroczneZarząduSpółdzielniza 2012r.i sprawozdanie
finansoweza 2012rok.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutoriumza 2012rokPrezesowiZarządu Janowi Grabowieckiemu, zastępcy
prezesaWładysławowiMaryjce,zastępczyniprezesaIwonieKołeczko.
WalneZgromadzeniedokonałowyboruRadyNadzorczej.
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Zieleń to ich pasja
…śpiewał niegdyś Jonasz Kofta i tę
piosenkę zapewne z rozrzewnieniem mogą wspominać wszyscy ci, którzy starają
się własnymi siłami, kreatywnością i zwykle w dużej mierze własnymi funduszami zmieniać swe otoczenie. Upiększać,
sadzić, obcinać – to jest to co sprawia im
największą radość. Wielokrotnie pisaliśmy w naszej gazecie to takich pasjonatach. W zeszłym roku odwiedziliśmy Joachima „Kala” Basistę, który mieszka
na osiedlu Tytki w Pszowie i wraz z grupą przyjaciół, członków naszej Spółdzielni, posiada ogromny potencjał pozytywnej energii i dzięki temu okolica, w której
mieszkają, zmienia się i pięknieje.
Pisaliśmy także o pani Pelagii Mraczny mieszkającej od 41 lat na osiedlu Ligonia w Radlinie, która od lat systematycz nie dba o traw nik przed swo im
blokiem przycina żywopłot, sadzi i pielęgnuje kwiaty. Efekty rzucają się w oczy
i od razu widać, że jej trud nie idzie
na marne.
Teraz, na przełomie deszczowej wiosny i miejmy nadzieje udanego lata, od-

OsiedleDąbrówkajestpołożonew ładnejokolicy,pełnejzieleni

Pamiętajmy o ogrodach...
wiedziliśmy osiedle Dąbrówka w Wodzisławiu Śląskim. Położone w ładnej
okolicy, pełne zieleni i ciekawie zaprojek to wa nych do mów zbu do wa nych
pod koniec lat 80 robi bardzo dobre wrażenie oazy zieleni i spokoju.
Wśród osób, które tak dobrze dbają tu
o zieleń jest pani Krystyna Knaflewska,
osoba która już na pierwszy rzut oka można określić jako pełną energii i zaradności.

PaniKrystynai jejroślinnekompozycje
8

– Mieszkam tu od 23 lat, od samego
po cząt ku – opo wia da pa ni Kry sty na – i od początku starałam się zmienić
otoczenie bloku w którym mieszkam.
Można bez przesady stwierdzić, że
swe działania zaczęła od „gołej ziemi”.
Z roku na rok swą pracą, uporem i pomysłowością starała się przekształcić
okolice domu w piękny, zadbany ogród.
Kupowała, rośliny, kwiaty, krzewy, po-

starała się o uprawną, żyzną ziemię, zniwelowała w uzgodnieniu z administracją teren. W tej pracy zawsze pomagał
jej mąż Tadeusz. Kiedyś żyli i mieszkali z nimi rodzice pani Krystyny i to dla
nich też ta zieleń była jakąś oazą u schyłku ich życia.
Teraz okolice bloku nr 11 robią imponujące wrażenie. Gustownie podcięty
żywopłot, pięknie zadbane trawniki i cie-

Żywopłotpo przycinaniurobidużewrażenie
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kawe kompozycje różnych roślin cieszą
oko. Jest nawet kominek i kącik dla relaksu.
– Cieszy mnie to, że mogę coś zrobić
pożytecznego, ze swojej pracy czerpię
wielką energią – mówi pani Krystyna. – Jesteśmy z mężem na emeryturze
i bardzo dobrze się nam tu mieszka. Wkładamy dużo pracy aby to co nas otaczała
piękniało. Ponosimy czasami duże koszty tych zmian, bo przecież wszystko od roślin po wodę i prąd sporo teraz kosztuje,
ale to nic najważniejsze by było ładnie.
Chcielibyśmy też, by nasi sąsiedzi rozumieli, że to co robimy służy też im, że zie-

PanaHenrykabardzocieszytocorobi

kształcenie niewielkiej skarpy za domem,
już się do tego szykuje.
Jan Grabowiecki, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW, który wielokrotnie dawał dowody jak na sercu leży mu
pięknie zadbana okolica bloków, uważa,
że postawa takich ludzi, zaangażowanych, energicznych chcących coś dobrego zrobić, jest godna uznania: – Tylko
ich wysiłek gwarantuje, że obejścia bloków są tak zadbane. Cieszymy się, że
mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce.
Jest to bardzo budujące i dające przykład innym.
Iglakiw dużejmierzesamhoduje

leń spowodowała, że okolice tego bloku
są zupełnie inne, milsze i przyjemniejsze
niż gdzie indziej i że to wszystko jednak
nie robi się samo, ale wymaga naprawdę
wiele pracy.
Do tej filozofii zmian na pewno nie
trzeba przekonywać pana Henryk Ograbek, który również mieszka na tym osiedlu i również stara się, by było tu jak
najwięcej zieleni.
Pan Henryk mieszka tu od ćwierć wieku i od lat przekształca w okolicę swego
domu nr 15 w piękny ogród.
– Wymaga to dużo czasu i trochę fizycznego wysiłku – mówi z uśmiechem
pan Henryk – ścinanie żywopłotu na przykład to praca na 3 godziny i czasami ręce bolą od te roboty.
Ale oczywiście pan Henryk na nic by
tego nie zamienił. Cieszy go ten wysiłek. Sadzi wszędzie iglaki, które sam hoduje, kształtuje pięknie rośliny i chyba
jest szczęśliwy. Najbliższe plany to przeLipiec 2013 r.

Skarpaczekana przekształcenie
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Poprawafunkcjonalnościi estetykizasobówmieszkaniowych

Remonty 2013
Remonty to temat dla wszystkich bardzo
emocjonujący. Dzięki nim usuwane usterki
w naszych blokach, zmienia się na lepsze
oto czenie, po prawia się komfort
mieszkania. Prace, służące poprawie funkcjonalności i estetyki zasobów mieszkaniowych, które pochłaniają ogromne środki finansowe, prowadzone są w naszej Spółdzielni
na bardzo szerokim froncie. Remontowy
sezon właściwie nigdy się nie kończy, zawsze jest coś nowego do zrobienia, do wymiany, naprawienia, zmodernizowania. Tu
trzeba uszczelnić dachy, tam odświeżyć klatki schodowe, gdzie indziej wymienić okna
lub naprawić schody, a jeszcze w innym budynku pomalować elewację, ocieplić ściany lub wymienić bruk przed domami. Czasami – oby w tym roku takie przypadki nas
ominęły – zareagować na kaprysy natury
i przeprowadzić prace interwencyjne jak
po zeszłorocznym gradobiciu.
W tych działaniach bardzo dużą rolę odgrywają sugestie i uwagi mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, którzy najlepiej wiedzą co należy zmienić lub
poprawić. Tak jak w latach ubiegłych również i w tym roku w celu umożliwienia
kontaktu wszystkim mieszkańcom naszych
zasobów z kierownictwem spółdzielni między 11 a 19 marca odbyło się 7 spotkań
z mieszkańcami osiedli.
W czasie tych bardzo ważnych dla obu
stron konsultacji poddano pod dyskusję
również plany remontowe w ramach wnoszo nych środ ków przez miesz kań ców
na rok 2013 z prośbą o uwagi i propozycje.
Te wszystkie sugestie brano pod uwagę
konstruując plany remontów.
Co więc czeka nas na froncie remontowym w ciągu najbliższych miesięcy?
ZACZNIJMyOd
AdMINISTRACJICENTRuM
Na realizację potrzeb remontowych wygospodarowano tu sumę ponad 1 766 tys. zł.
Ponieważ ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza i z nieba leją się hektolitry wody
zacznijmy od robót dekarskich. Do najpoważniejszych tego typu prac będzie należała wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną oraz wymiana obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych wraz
z przebudową kominów przy ul. Radlińskiej 9-11. Koszt tych robót to 60 tys. zł.
Konserwacja dachu wraz z naprawą świetlików przeprowadzona będzie przy ul.
Kard. St. Wyszyńskiego 75-79. (Koszt 66
tys. zł) i ul. 26 Marca 62-64 (35 tys. zł).
Dodatkowo na naprawy miejscowe dachów,
według potrzeb, przeznaczono 20 tys. zł.
Poprawie estetyki naszego najbliższego
otoczenia służyć będzie gruntowne malo10

wanie klatek schodowych i pomieszczeń
w budynkach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 75-79 (renowacji zostaną poddane 3 klatki, kosztem 65 tys. zł) i 26 Marca 154 (1 klatka, koszt 70 tys. zł) i 62-64
(2 klatki, 50 tys. zł).
Wymiana drzwi wejściowych do klatek
schodowych nastąpi w budynkach przy ulicach: Wyszyńskiego 18-20 i 14-16 (4 szt,
koszt prawie 12 tys. zł), ul. Radlińskiej 911 (1 szt ok. 3 tys, zł), 26 Marca 130-138
i 62-64 (5 drzwi, koszt 14,5 tys, zł).
Jeśli chodzi o ciepło to zaplanowano roboty instalacyjne związane c.o. Likwidacja
centralnego odpowietrzenia instalacji w budynku przy ul. 26 Marca 154 to koszt 20
tys. zł, natomiast na naprawy węzłów wymiennikowych c.o. przeznaczono 50 tys. zł.
Naprawa piecy grzewczych (roboty zduńskie) to 5 tys. zł i wreszcie służące oszczędności ciepła dofinansowanie do wymiany
stolarki okiennej w mieszkaniach to 25 tys.
Na osiedlu Centrum zaplanowano poważne roboty brukarskie. Stare chodniki
zostaną rozebrane i położone zostaną nowe z kostki betonowej. Prace te, kosztem
pra wie 65 tys. zł, wy ko ny wa ne bę dą
przy ul. Wojska Polskiego 2-4 i 22-26
oraz 26 Marca 156 (od parkingu w kierunku nr 156).
Do najbardziej kosztownych prac (prawie 900 tys. zł) w tym roku na tym osiedlu
będzie należał remont elewacji – demontaż płyt elewacyjnych, wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką mokrą budynku
przy ul. 26 Marca 156 – z wykorzystaniem
środków – około 400 tys. zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Do innych prac związanych z renowacją
elewacji będą należały naprawy miejscowe tynku w budynku przy ul. Wyszyńskiego 19 (koszt 5 tys. zł).
Na tym osiedlu zakończona zostanie wymiana dźwigów w ramach „programu wymiany dźwigów” (koszt ponad 428 tys. zł)
w budynkach przy ul. 26 Marca 154 i 158.

Powyższe plany przedstawiono na zebraniu z mieszkańcami w dniu 13 marca
br. roku. Mieszkańcy postulowali kontynuowania w następnych latach napraw elewacji wejściowych z wymianą drzwi wejściowych budynków przy ul. 26 Marca
154-170 i wykonanie zabezpieczenia siatką okien klatek budynków przy pl. Zwycięstwa 2 i 4.
AdMINISTRACJA XXX-lECIA
OS. XXX-lECIA
Na realizację potrzeb remontowych jest
tu 1 849 132 zł.
Do jednych z najpoważniejszych i najkosztowniejszych prac na osiedlu XXX-lecia należeć będzie remont i docieplenie
ścian balkonowych w bud. nr 54 – 58, 3 kl,
koszt 980 tys. zł i remont balustrad balkonowych polegający przede wszystkim na likwi da cja płyt „ace kol” w bu dyn kach
nr 106 – 109. Ogółem wyremontowanych
będzie 40 balkonów, a koszt tych prac wyniesie 245 tys zł.
W budynku nr 127 – 129 zakończony
zostanie, rozpoczęty w ubiegłym roku, remont korytarzy w 2 klatkach połączony
z wymianą drzwi do komórek i ułożeniem
nowej posadzki z robotami towarzyszącymi (koszt 9 tys. zł). Podobny remont jest
już wykonany w bud. nr 31 – 33, 2 kl,
koszt 86 tys. zł. W budynkach tych wymienione zostanie także oświetlenia na klatach schodowych – koszt 37 tys. zł – a następnie kosztem ponad 5 tys. zł te klatki
zostaną pomalowane.
Remont pomieszczeń węzłów cieplnych
bud. nr 89 i bud. nr 101 pochłonie 23 tys zł
Natomiast dofinansowanie do wymiany
stolarki okiennej w mieszkaniach na tym
osiedlu to suma ok. 30 tys. zł.
Na bieżące naprawy i remonty instalacji
wod.-kan., gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyjne przeznaczono prawie 40 tys. zł.
Na osiedlu XXX-lecia planowana jest
realizacja programu wymiany dźwigów.
Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 388
tyś zł.
W odniesieniu do powyższych planów,
które przedstawiono na zebraniu z mieszkańcami w dniu 12.03.2013 r obecni na zebraniu wnieśli o kontynuowanie i rozpoczęcie jeszcze w 2013 roku ocieplenia
balkonów ostatniego budynku na osiedlu
nr 35 – 39.
AdMINISTRACJA XXX-lECIA
OS.PIASTÓW
Na realizację potrzeb remontowych przeznaczonych jest 1 700 526 zł.
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Najpoważniejsze zadanie remontowe
na tym osiedlu to ocieplenie budynku przy ul.
Przemysława 5 przy pozyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 130 tys. zł, przy
planowanym koszcie 2.500 tys. zł.
250 tys. zł przeznaczona zostanie na naprawę elewacji z balkonami w budynku
przy ul. Leszka 7.
Bieżące naprawy i remonty instalacji
wod.-kan., gazowych, elektrycznych wykonywane przez własne służby konserwacyj ne pla nu je się, że po chło ną około
141 tys. zł, a realizacja programu wymiany dźwigów osobowych kosztować będzie
ponad 361 tys. zł.
AdMINISTRACJA XXX-lECIA
OS.dąBRÓWKI
Na realizację potrzeb remontowych jest
tu 381 117 zł.
Duży zakres będą miały tu roboty dekarskie polegające na malowaniu połaci dachowych wraz z wymianą rynien i rur spustowych w budynku nr 8 A-C – koszt 105
tys. zł. Natomiast na drobne naprawy blacharki i usuwanie przyczyn przecieków
z dachu przeznaczonych zostanie 25 tys. zł.
Klatki schodowych w budynku nr 12 A-F doczekają się malowania (koszt 115 tys.
zł) i nie tylko, bo w budynku tym nastąpi
wymiana oświetlenia na sterowane z czujnikami ruchu (27 tys. zł) i kosztem 20 tys.
zł wymienione zostaną okna na 2 klatkach
oraz para drzwi wejściowych. Zapowiada
się więc w tym domu znaczny remont. Jeśli mowa już o wymianie okien to dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej
w mieszkaniach na tym osiedlu wyniesie 10 tys. zł.
Z innych prac warto wymienić remont
balkonów: wymieniane będą uszkodzone
witrolity, w zależności od potrzeb przeprowa dzo ny re mont izo la cji bal ko nów
nad mieszkaniami, remont posadzki galerii bud. nr 3 oraz ocieplenie LUKARN
bud. nr 25. Koszt tych wszystkich prac to
prawie 70 tys. zł.
Na zebraniu z mieszkańcami w dniu 15.
marca br. obecni mieszkańcy osiedla podnieśli potrzebę zabudowy monitoringu na os.
w rejonie budynków nr 2 – 4 w celu zlikwidowania uciążliwości pobliskiej kawiarni.
AdMINISTRACJARydułTOWy
OSIEdlARydułTOWy
Na remonty może być tu przeznaczonych 967 048 zł.
Ponieważ nikt nie lubi, by lało mu się
za kołnierz zacznijmy od robót dekarskich.
Konieczne konserwacje i miejscowe naprawy połaci dachowych i kominów pochłoną 20 tys. zł. Usunięcie istniejącej papy as fal to wej, na pra wa i kon ser wa cja
podłoża i w końcu krycie dachu papą termo-zgrzewalną oraz naprawa kominów
Lipiec 2013 r.

i wraz obróbkami blacharskimi w budynku
przy ul. Szpitalna 2A to koszt 87 tys. Natomiast remont świetlików dachowych przy ul.
Plebiscytowej 42 to wydatek 30 tys. zł.
Duży zakres będą miały na tym osiedlu
prace remontowe na klatach schodowych.
W budynku przy ul. Szpitalnej 2 wymienione zostaną drzwi wejściowe do budynku – 3,5 tys. zł. Malowanie klatek schodo wych i ko ry ta rzy piw nicz nych
zrealizowane zostanie przy ul. Plebiscytowa 34 38, 40 i ul. Ofiar Terroru 95. Wymienione będą także drzwi wejściowe
do piwnic w tych samych budynkach oraz
w budynku ul. Ofiar Terroru 95 nastąpi
wymiana okien na klatkach schodowych.
Koszt 35 tys. zł.
Naprawa wyprawy na elewacji ul. Plebiscytowa 46 (całość) to wydatek 155 tys. zł.
Natomiast naprawa posadzek piwnicznych z częściowym odwodnieniem w budynku przy ul. Plebiscytowej 32 to koszt 15
tys. zł.
Wymiana instalacji kanalizacyjnej wykonana zostanie w budynku przy ul. Ligonia 14 i w piwnicy przy ul. Plebiscytowej
36, II klatka. Koszt prawie 110 tys. zł.
Czynnik ekonomiczny spowodował, ze
wymienione zostaną oprawy oświetleniowe klatek schodowych na lampy typu LED
z czujkami ruchu w budynku przy ul. Ofiar
Terroru 95 – koszt 24 tys. zł.
Ocieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej przy ul. Ofiar Terroru 97 to
koszt 36 tys. zł. Na remonty stacji wymienników ciepła przeznaczy się 50 tys. zł. Natomiast na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach 20 tys zł.
Bieżące naprawy i remonty to koszt prawie 30 tys. zł.
Do planów, które przedstawiono na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 14 marca br
obecni na zebraniu wnieśli postulat o: wykonanie miejsc postojowych przy bud. Ofiar
Terroru 93 i 95, potrzebę wykonania przegród pomiędzy segmentami w piwnicy budynku Ofiar Terroru 95, oraz wykonania
remontu świetlików klatki w budynku
przy ul. Plebiscytowej 44.
AdMINISTRACJARydułTOWy
OSIEdlARAdlIN
Na realizację potrzeb remontowych jest
tu 444 646 zł.
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Roboty dekarskie na tym osiedlu polegać będą na koniecznych konserwacjach
i miejscowej naprawi dachów i kominów 20
oraz wymianie rynien i rur spustowych
na elewacji wejściowej w budynkach przy ul.
Korfantego 18, 22 i 26. Te dachowe prace
to koszt 35 tys. zł.
W Radlinie przeprowadzone zostanie malowanie klatek schodowych i korytarzy
piwnicznych z wymianą drzwi wejściowych do piwnic ul. Makuszyńskiego 1422, 5 kl. – koszt 95 tys. zł. Naprawa tynków na balkonach (boczne) ul. Rymera
4, 6, 8 (20 balkonów – 43 tys. zł). Wymiana wodomierzy ul. Makuszyńskiego 812 – 40 szt. – koszt ponad 7 tys.
Podobnie jak na innych osiedlach wymienione zostaną oprawy oświetleniowe
klatek schodowych na lampy typu LED
z czujkami ruchu przy ul. Makuszyńskiego 14-22 (5 kl.) – koszt 24 tys. zł.
Ocieplenie stropodachu w budynku ul.
Makuszyńskiego 8-12 (675 m2) pochłonie
34 tys zł. Na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach przeznaczono 28 tys. zł.
Remonty stacji wymienników ciepła
to 15 tys. zł. Bieżące naprawy i remonty
instalacji 46 tys. I w końcu realizacja programu wymiany dźwigów to koszt ponad 105 tys. zł.
W odniesieniu do powyższych planów,
które przedstawiono na zebraniu z mieszkańcami w dniu 19 marca br. obecni na zebraniu wnieśli potrzebę kontynuowania
w następnych latach rozpoczętego w 2012
r. remontu elewacji budynku przy ul. Findera 7 (w 2012 r. wykonano remont elewacji zachodniej).
AdMINISTRACJARydułTOWy
OSIEdlAPSZÓW
Na realizację potrzeb remontowych jest
w Pszowie przeznaczonych 769 625 zł.
Konieczne konserwacje i miejscowe naprawy połaci dachowych i kominów
to koszt 15 tys. zł.
Wymieniona zostanie instalacja kanalizacyjna na os. Tytki 4 – 60 mieszkań
(koszt 94 tys. zł) i os. Tytki 7 – 55 mieszkań (koszt 80 tys. zł).
Dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach zamknie się sumą ponad 24 tys. zł. Remonty stacji wymienników ciepła kosztować będą 25 tys. zł,
a bieżące naprawy i remonty instalacji ponad 67 tys. zł.
W odniesieniu do powyższych planów,
które przedstawiono na zebraniu z mieszkańcami w dniu 18 marca br. zebrani sygnalizowali potrzebę kontynuowania wymia ny in sta la cji ka na li za cyj nej na
kolejnych budynkach os. Tytki 1, 2 i 3,
naprawienie dachu z uwagi na zalewanie
elewacji budynku Juranda 4, wyremontowanie schodów wejściowych do budynku Jagienki 4 oraz wykonanie podjaz dów dla wóz ków na bu dyn ku
Kruczkowskiego 2A.
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Zapchanerury

Kanalizacja to nie śmietnik!
Zapchana rura kanalizacyjna to spory kłopot i nic przyjemnego. Brak
przepływu ścieków uniemożliwia korzystanie z urządzeń sanitarnych. Nieczystości nie spływają albo wybijają
w innym miejscu. Mogłoby się wydawać, że tak prosta oczywistość jak
stwierdzenie, że sedesu nie należy
traktować jak kosza na śmieci, tkwi
od dawna w głowie każdego lokatora. Nic bardziej błędnego. Co raz częściej ekipy remontowe wzywane są
do udrożniania rur odpływowych gdyż
przestały być drożne i zrobiło się bardzo nieprzyjemnie i śmierdząco. Winnymi tej sytuacji są mieszkańcy pozbawieni wyobraźni i wyrzucający
do kanalizacji co tylko możliwe. Wystarczy podać tylko kilka przykładów
z naszych osiedli, by przekonać się
jak duży jest to problem.
W maju na Osiedlu Centrum, w bloku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 29, ekipa remontowa musiała likwidować zator w kanalizacji, który
spo wo do wa ły za le ga ją ce w ru rach
szmaty, gazety i obierki. Miesiąc wcześnie również na tym osiedlu – budynek Kard. St. Wyszyńskiego 42 – w kanalizacji znajdowały się worki foliowe,
ko lo ro we ga ze ty, szma ty. Usu wa -

nie – a była to Wielka Sobota – trwało ponad 5 godz. i trzeba było użyć
specjalistycznego sprzętu.
W tym samym dniu, tuż przed świętami, zatkana została także kanalizacja w budynku na Osiedlu XXX lecia,
a także w budynku przy ulicy Przemysława 16, seg B. W tym domu była
to już zresztą swoista „recydywa”, bo
kilkanaście dni wcześniej, 15 marca,
w tym samym budynku także zatkano
kanalizację.
6 kwietnia zator powstał w budynku, a właściwie w jego piwnicy, przy
ul. Przemysława 5. W lutym udrażniano kanalizację w piwnicy budynku
przy ul. XXX-lecia 27, a styczniu
– znowu w piwnicach – domów przy
ul. XXX-lecia 70 i Przemysława 12.
Wyjątkowego „pecha” lub raczej lokatora bez wyobraźni miał budynek
przy ul. Przemysława 14a. Piwnice tego budynku specjaliści od kanalizacji
w ostatnim kwartale minionego roku
musieli odwiedzać systematycznie co
miesiąc: 17 października, 6 listopada
i w końcu 20 grudnia.
Taką listę można by ciągnąć w nieskończoność. Każdy taki przypadek
nie tylko jest mało przyjemny i wyjątkowo uciążliwy dla lokatorów, ale
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pociąga za sobą spore koszty i zaangażowanie ludzi z ekip remontowych,
którzy godzinami muszą likwidować
skutki naszej bezmyślności. A przecież wystarczyłoby trochę rozwagi...
Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne
i papier toaletowy. Śmieci wrzucone
do toalety, mogą zapchać nie tylko
sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną
poważnej awarii.
Wyróżnia się kilka przyczyn zapychania się rur kanalizacyjnych. Może
to być spowodowane błędami popełnionymi już na etapie projektowania
instalacji. Kłopoty z niedrożną kanalizacją mogą się pojawić, jeśli np. źle
zostały dobrane średnice przewodów,
lub też źle obliczono spadek kanału.
Ale na wet naj le piej za pro jek to wa na i wykonana instalacja może się zapchać, jeśli nie będziemy z niej odpowiednio korzystać. Dziś instalacje
kanalizacyjne wykonuje się najczęściej z tworzywa sztucznego, które ma
wiele zalet (między innymi bardzo
gład kie po wierzch nie rur, od por ne
na powstawanie kamienia i agresywne substancje chemiczne). Jednak nawet najlepiej wykonana instalacja będzie się zatykać, jeśli nie będziemy
z niej właściwiekorzystać. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów
w rurach są błędy w eksploatacji i niedbałość o kanalizację od strony mieszkańców.
Dlatego wodociągowcy przestrzegają i należy o tym zawsze pamiętać,
by nie wrzucać do sedesów, a także
umywalek, zlewozmywaków i kratek
ściekowych:
– stałych odpadów, takich jak: szmaty, opakowania po kostkach zapachowych do WC, włosów, nawilżanych
chu s te czek, ma te ria łów opa trun ko wych, patyczków do czyszczenia uszu,
rajstop oraz innych części garderoby,
które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
– ręczników papierowych, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
– igieł, które zalegają w kanałach
stanowiąc niewidoczne niebezpieczeńLipiec 2013 r.

stwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia,
– niedopałków papierosów, lekarstw,
farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości.
Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
– tłuszczów i olejów, które tężejąc
w ru rach zmniej sza ją ich śred ni ce
i przyśpieszają konieczność remontu
sieci kanalizacyjnej w budynku,
– dużych ilości resztek pożywienia
zwłaszcza gdy są one tłuste
W żadnym wypadku nie wolno wylewać do kanalizacji zanieczyszczeń
zawierających glinę, cement, gips, jak
również farby czy klej.
Wszystkie te odpady w przypadku
zmniejszonego przepływu ścieków (np.
w nocy) osadzają się na dnie kanału
sanitarnego stopniowo zmniejszając jego średnicę a w konsekwencji uniemożliwiając przepływ. Odpady te wcześniej czy później i tak muszą zostać
usunięte, przy czym koszt usunięcia
z sieci kanalizacyjnej lub w oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoki.
Należy też zdać sobie sprawę z tego, że odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej niekoniecznie od razu
zapychają kanalizację w budynkach
mogą również doprowadzić do uszkodze nia pomp prze pom pow ni, czy li
specjalnych obiektów, które tłoczą
ścieki do oczyszczalni ścieków. Szmata wplątana w pompę przepompowni
Odpady,które
niepowinnybyćzrzucane
dosiecikanalizacyjnej
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sprawia, że ulega ona uszkodzeniu,
a działanie pompowni zostaje zatrzymane.
Częściowe zapchanie się przewodów kanalizacyjnych powoduje zwolniony odpływ ścieków. Zdarza się
również bulgotanie w zlewie lub WC.
Wtedy już należy szybko wykryć miejsce zatoru, aby nie dopuścić do całkowitego zapchania się przewodów.
Jeśli niedrożne jest przyłącze kanalizacyjne należy wezwać ekipę ze specjalistycznym sprzętem do udrażniania kanalizacji.
Przy korzystaniu z kanalizacji należy również pamiętać o tym, żeby na-

szymi niektórymi odpadami, które co
prawda nie zatykają rur, nie zatruwać
środowiska naturalnego
Każdy z nas może przyczynić się
do tego, by odprowadzane ścieki w jak
najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływały na środowisko oraz by
koszt ich oczyszczania był jak najniższy. Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nie jest
w stanie w sposób ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich zanieczysz czeń ja kie za wie ra ją ście ki.
Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska wodnego jest bardzo prosto.
Jak?

Jakiejestoddziaływanietychsubstancji,
jeżelizostanązrzuconedosiecikanalizacyjnej

Copowinniśmyznimizrobić

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

Lipiec 2013 r.
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SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

of e r uje do wy na ję c ia LO K AL E U Ż YT KOW E
WodzisławŚl.:
• ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43
• os. XXX-lecia PRL 84
• ul. Przemysława 6
• ul. Przemysława 6
• ul. Przemysława 12
• ul. Dąbrówki 12

pow. użytk. 78,50 m
pow. użytk. 57,31 m
pow. użytk. 19,40 m2
pow. użytk. 21,30 m2
pow. użytk. 16,40 m2
pow. użytk. 42,83 m2
2

Radlin
• ul. J. Rymera 4

pow. użytk. 92,82 m2

Bliższychinformacjiudziela
DziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.St.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(32) 455-66-86wew. 127.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

of e r uje do wy na ję c ia LO K AL U Ż YT KOW Y

położonywWodzisławiuŚl.przyul.Przemysława13opow.użytk.181,68m2
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.
Bliższychinformacjiudziela
DziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.St.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(32) 455-66-86wew. 127.
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aDReSY
TeLeFOnY
WaŻne
inFORMacJe
ZARZądSPÓłdZIElNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,
piątki 7:00 do 14:00.
Telefon centrala – 32 455 66 86;
dZIAłOBSłuGIKlIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7.30-16.00;
od wtorku do czwartku 7.30-15.00
piątki 7.30-14.00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. kwestia, wydarzenie. 6.
okrutny władca. 9. daktylowa lub kokosowa. 10. miasto Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego. 11. coś z pieczywa. 12.
cienka lina. 15. stała opłata urzędowa. 18.
owalna bryłka masła. 21. mały sklep z galanterią. 22. naczynie goryczy. 23. poklask,
brawo. 24. biały marmur. 25. rybka akwariowa. 28. rościan, drzewo tropikalne. 32.
roślina plechowata, pozbawiona korzeni. 34. strzeżenie, dozór. 35. urwis, swawolnik. 36. przegląd, pokaz. 37. podstawowy warunek. 40. tworzywo imitujące
skórę. 43. mała miejscowość. 46. pierwiastek chemiczny o charakterze niemetalicznym. 47. trójstopniowość. 48. śmietanka
towarzyska. 49. w Chudowie. 50. samochodem w samochód.
Pionowo: 2. robota. 3. miejsce zamieszkania. 4. odezwa. 5. wybijany klinem. 6. szeroki balkon. 7. szereg pół-

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Lipiec 2013 r.

ek. 8. ryba wód arktycznych z rodziny
łososiowatych. 13. pożytek, korzyść. 14.
wstążka. 15. wielobarwny łuk na niebie. 16. pokrywa na zawiasach. 17. konopie manilskie. 19. zamek błyskawiczny. 20. korba przy studni w gwarze
śląskiej. 26. mała kępa. 27. Leśnica w Wodzisławiu Śląskim. 29. system. 30. korzenna przyprawa kuchenna. 31. miano. 32. błoto. 33. fach. 37. zabronienie. 38.
skarbiec z baśni. 39. mały dom. 41. murarz z pomocnikami. 42. „złoty” władca
Frygii. 44. część opery. 45. natarcie.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 15dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Smacznegojajka”.
Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: PawlenkaFranciszek,
Eleonora Miklas, Jolanta hetmaniok.

■ AdMINISTRACJEOSIEdlOWE:
CENTRuM: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i dąBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RydułTOWy: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki od 13.00
do 15.00;
RAdlIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia,Piastówi dąbrówki – (0) 601 857 402,
– AdministracjaRydułtowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dźwigowiec – (0) 78 58 48 480.

POdWSPÓlNyMdAChEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

KRZYŻÓWKa Z HaSŁeM

Wakacyjnepropozycje

nie będzie czasu na nudę
Wakacje już się zaczęły i dla dzieci, które spędzają czas w domu przygotowano
ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim serdecznie zaprasza
dzieci i młodzież na zajęcia wakacyjne w
ostat nim ty go dniu wa ka cji (26.0830.08.2013 r.). Oczywiście zajęcia są bezpłatne.
W programie przygotowanym przez ośrodek znalazły się m.in. zajęcia plastyczne
„Kartki na każdą okazję” – uczestnicy
będą mogli wykonać kartkę okolicznościową na wybraną przez siebie okazję, zapoznając się z takimi technikami jak: scrapbooking, pergamano, kolaż, quilling, pop-up
i „K-cards”. Można będzie popracować się

z pracą na maszynce „big shot” i zestawie
„ultimate pro”.
● Bardzo atrakcyjną propozycja są
„Gryi zabawy” – zajęcia artystyczne (muzyczno-taneczne, plastyczne) dla dzieci
młodszych, a w szczególności dla przedszkolaków.
● Z kolei „Wakacyjna SzkołaTańca” – to
oferta dla tych, którzy chcieliby nabyć lub
ulepszyć swoje umiejętności taneczne w różnych typach tańca: nowoczesnego, towarzyskiego i ulicznego.
● Organizowane będą też „Warsztaty
graficzne” – zajęcia plastyczne, w czasie
których uczestnicy zapoznają się z techniką linorytu, będą mogli wykonać matryce
i odbić je za pomocą specjalnej prasy.

● Z kolei „Karaoke – śpiewać każdy
może” – to zajęcia muzyczne, gdzie można będzie wypróbować swoje umiejętności wokalne śpiewając popularne przeboje.
Zajęcia wakacyjne pozwolą ciekawie spędzić wolny czas, ucząc się czegoś ciekawego i nowego. Dla dzieci i młodzieży
o niesprecyzowanych zainteresowaniach
udział w zajęciach Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim jest
pierwszym krokiem do rozpoznania i rozwijania swych zainteresowań. Może też
być szansą odkrycia i ukierunkowania umiejętności i talentów.
Dla tych, którzy jeszcze nie trafili do Ogniska pozwolą na zapoznanie się z naszą
ofertą i działalnością.
Podsumowanie wakacji jak co roku będzie festyn „Pożegnanie lata”, który odbędzie się 21.09.2013 r. Żegnając lato OPP1 zaprasza dzieci i młodzież z okolicznych
osiedli do wzięcia udziału w konkursach
plastycznych, muzycznych i sportowych.
Uczestnicy imprezy rysują kredą na chodniku swoje wspomnienia z wakacji, pastelami olejnymi (na kartkach zawieszonych
na sztalugach) przedstawiają otaczające
placówkę fragmenty osiedla. Inni mogą
konkurować w ilości skoków na skakance,
odbiciach piłeczką pingpongową lub rzutów strzałkami do celu. Można było się
także będzie popisać się śpiewając piosenkę lub przedstawiając układ taneczny.
Wszystkie konkurencje odbędą się w rytm
wesoło przygrywającej muzyki a biorący
udział w konkursach otrzymają nagrody
i upominki.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim serdecznie zaprasza
na swoje zajęcia, także w nowym roku
szkolnym 2013/2014.

Na zdjęciach:Imprezyorganizowanew latachubiegłychprzezOgniskoPracyPozaszkolnejnr 1cieszyłysięzawszedużymzainteresowaniem

