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W ostat nich ty go dniach mi mo se zo nu urlo po we go w za so bach na szej spół dziel ni trwa ły in ten syw nie pra ce re mon to we, któ ry mi te raz
war to się po chwa lić. Na praw dę zro bio no bar dzo du żo, po lep sza jąc es te ty kę i funk cjo nal ność na sze go oto cze nia. Na na szych zdję ciach
do ku men tu ją cych za kres prac wi dać co uda ło się zro bić, cho ciaż nasz fo to re por taż po ka zu je za le d wie część wy ko na nych prac. 

Szeroki zakres prac w sierpniu i wrześniu

Remonty poprawiają nasze otoczenie

Na osie�dlu�Dą�brów�ka�ogro�dzo�ny�zo�stał�plac�za�baw,�co�po�lep�szy�bez�pie�czeń�stwo�te�-
go�miej�sca,�na któ�rym�ba�wią�się�na�sze�dzie�ci.�Trze�ba�do�dać,�że�wraz�z wy�ko�na�niem
pło�tu�zro�bio�no�rów�nież�z kost�ki�bru�ko�wej�doj�ście�do pla�cu

Re�mont�scho�dów�te�re�no�wych�przy Pa�wi�lo�nie 62 C�na os. XXX�-le�cia�PRL�to�przed�-
się�wzię�cie�–�jak�wi�dać�na zdję�ciu�–�na du�żą�ska�lę�z wy�ko�rzy�sta�nie�cięż�kie�go�sprzę�-
tu�bu�dow�la�ne�go,�ale�efek�ty�na pew�no�za�do�wo�lą�wszyst�kich�miesz�kań�ców�z tych
scho�dów�ko�rzy�sta�ją�cych.�Na tym�osie�dlu�zro�bio�no�tak�że�w ostat�nim�cza�sie�re�mont
chod�ni�ka� przy Pa�wi�lo�nie 105,� po�ma�lo�wa�no� ele�wa�cję� Pa�wi�lo�nu 105� oraz� klat�ki
scho�do�we�w bud. 9-12�

Es�te�ty�kę�oto�cze�nia�przed blo�kiem�Prze�my�sła�wa 5�na osie�dlu�Pia�stów�zde�cy�do�wa�nie
po�lep�szy� re�mont� chod�ni�ka.�Wy�ło�żo�ny�ko�lo�ro�wy�mi�pły�ta�mi� chod�nik� jest�nie� tyl�ko
ład�niej�szy�niż�przed�tem,�ale�rów�nież�bez�piecz�niej�szy.�Na osie�dlu�Pia�stów�tak�że�ma�-
lo�wa�no�klat�ki�scho�do�we�w bud.�Prze�my�sła�wa 11�B�i D�i Prze�my�sła�wa 18�A i F.�Wy�-
re�mon�to�wa�no�rów�nież�in�sta�la�cję�od�gro�mo�wą�na bud.�Prze�my�sła�wa 18�A i F�oraz
prze�pro�wa�dzo�no�re�mont�da�chu�w bud.�Prze�my�sła�wa 12

Na osie�dlu�Cen�trum,�w blo�kach�przy ul. 26�Mar�ca 156, 166�po�ma�lo�wa�no�klat�ki
scho�do�we�oraz�ko�ry�ta�rze�piw�nicz�ne.�Efekt�jest�bar�dzo�po�zy�tyw�ny�co�wi�dać�na na�-
szym�zdję�ciu.�Na tym�osie�dlu�ma�lo�wa�nie�kla�tek�i ko�ry�ta�rzy�piw�nicz�nych�od�by�ło�się
tak�że�w blo�ku�przy ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 40-48.�W tym�bu�dyn�ku�wy�mie�nio�no
też�drzwi�wej�ścio�we� jed�no�skrzy�dło�we�do kla�tek�oraz�drzwi�wej�ścio�we�do piw�nic
na bez�piecz�ne�drzwi�speł�nia�ją�ce�wy�ma�ga�nia�od�por�no�ści�ognio�wej�EI 30

Me�ta�mor�fo�zie�uległ�blok�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 75-79.,�ale�nie�ma�się�cze�mu�dzi�-
wić,�gdyż�za�kres�prac�pro�wa�dzo�nych�tu�ostat�nio�był�bar�dzo�sze�ro�ki�od ter�mo�mo�-
der�ni�za�cji�bu�dyn�ku�po�cząw�szy�przez�ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych,�ko�ry�ta�rzy�piw�-
nicz�nych.�Do�ko�na�na zo�sta�ła�wy�mia�na drzwi�wej�ścio�wych�do piw�nic�speł�nia�ją�ce
wy�ma�ga�nia�od�por�no�ści�ognio�wej�EI 30,�wy�mia�na drzwi�wej�ścio�wych�do bu�dyn�ku.
Prze�bu�do�wa�no� drzwi�wej�ścio�we� do bu�dyn�ku,� prze�pro�wa�dzo�no� re�mont� scho�dów
do blo�ku�i wresz�cie�na�stą�pi�ła�wy�mia�na chod�ni�ka�oraz�scho�dów�te�re�no�wych

Po�sia�da�cze�sa�mo�cho�dów�za�wsze�na�rze�ka�ją�na brak�miej�sca�gdzie�moż�na po�sta�wić
swo�je�czte�ry�kół�ka.�A więc�przy blo�ku�Dą�brów�ki 26�po�wsta�ły�tak�tu�po�trzeb�ne�no�we
miej�sca�par�kin�go�we�o na�wierzch�ni� z kru�szy�wa.�Na osie�dlu�Dą�brów�ka�wy�ko�na�no
rów�nież�bar�dzo�po�trzeb�ny�re�mont�chod�ni�ka�przed blo�kiem 24-26,�a tak�że�ce�lem�po�-
pra�wie�nia�es�te�ty�ki�i czy�sto�ści�ro�bo�ty�ma�lar�skie�wraz�z wy�mia�ną�okien�na klat�kach
scho�do�wych�w bud.�os.�Dą�brów�ki 2�i 5
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Rozmowa Pre zesem Za rzą du SM „ROW” JanEM GRa bo wiEc kiM

Dobrze wykonana praca
jest moim priorytetem

– Zbli ża my się już do koń ca ro ku
czy nad szedł już czas pod su mo wa -
nia ro ku ju bi le uszo we go?

– To jesz cze zbyt wcze śnie. Wie le
wy da rzeń zwią za nych z ob cho da mi
ro ku ju bi le uszo we go już się od by ło
jed nak że nie zna czy to, że na tym po -
prze sta nie my. 90 lat to zo bo wią zu ją -
ce wy zwa nie war te uczcze nia cho -
ciaż by ze wzglę du na pa mięć osób,
któ re two rzy ły pod wa li ny na szej obec -
nej spół dziel ni. Nie ste ty jej za ło ży -
cie li już nie ma wśród nas, ale po zo -
sta wi li nam wie le cen nych spo strze żeń,
któ re na dal są ak tu al ne. Spół dziel nia
to tra dy cja i hi sto ria pi sa na ludz kim
wy sił kiem i wy trwa ło ścią. Two rze nie
cze goś wspól ne go dla sie bie i in nych
tak ob ce w dzi siej szych cza sach a tak
da lej cen ne, choć wie lu nie zda je so -
bie z te go spra wy. Chce my po ka zać,
że wspól ne za miesz ki wa nie w bu dyn -
ku to nie tyl ko 50m2, ale ca łość. Że
w każ dym miesz ka niu miesz ka ją lu -
dzie, któ rym na le ży się sza cu nek zro -
zu mie nie nie raz zwy kłe DZIEŃ DO -
BRY zmie nia dzień. Daw niej lu dzie
two rzy li wspól no tę czy to przez miesz -
ka nie w da mach jed no ro dzin nych czy
póź niej w wie lo ro dzin nych. Życz li -
wość, ser decz ność i uśmiech by ła
na po rząd ku dzien nym. Zda je my so -
bie spra wę, że dzi siej sze cza sy bar -
dzo zmie ni ły spo sób ży cia, ale w dal -
szym cią gu zwra ca my uwa gę na fakt,
że Spół dziel nia to każ dy miesz ka niec
i wszyst ko co ro bi się na osie dlach
ma zwięk szyć kom fort za miesz ki wa -
nia. Na wet two rzo ne pla ce za baw, si -
łow nie, te re ny re kre acyj ne ma ją wpły -
wać na in te gra cję na szej spo łecz no ści. 

– Czy wspo mnia ne pla ce za baw
to no wy trend ro bót na te re nach
spół dziel czych?

– Moż na na zwać to i tren dem, dla
nas to ko lej ny etap ro bót, gdyż mo -
der ni za cje bu dyn ków do bie ga ją koń -
ca przy szedł czas na re wi ta li za cję tzw.
małej ar chi tek tu ry. Ob ser wu jąc na sze
za so by i two rzo ne no we miej sca re -

kre acji, a tak że do cie ra ją ce od miesz -
kań ców sło wa za do wo le nia uwa żam,
że to do bry kie ru nek, aby „blo ko wi -
skom” nadać lek ko ści i przy ja zność.
Do tych cza so we pla ce za baw już są
prze sta rza łe i ma ło atrak cyj ne, dla te -
go ma my już opra co wa ną kon cep cję
za go spo da ro wa nia ko lej nych miejsc
w Wo dzi sła wiu Ślą skim, Ry duł to wach,
Pszo wie, Ra dli nie. Obec nie je ste śmy
na eta pie spo rzą dza nia do ku men ta cji
tech nicz nej.

– Pa nie Pre ze sie jest Pan rów nież
rad nym Ra dy Miej skiej w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim czy to ma ja kieś
prze ło że nie na ko rzy ści dla miesz -
kań ców spół dziel ni?

– Być mo że nie wie le osób zda je so -
bie z te go spra wy, ale tak. Za sia da jąc
w ra dzie mam wpływ na wie le spraw,
któ re do ty czą bez po śred nio osób za -
miesz ka łych na osie dlach, gdyż te re -
ny miej skie są czę ścią na szych spół -
dziel czych osie dli. Tym spo so bem
na przy kład uda ło zre ali zo wać się bu -
do wę wie lu miejsc po sto jo wych, na -
pra wę na wierzch ni as fal to wej na dro -
gach osie dlo wych, mo der ni za cję
przy stan ku na osie dlu Pia stów wraz
z doj ściem do osie dli, kom plek so wy
re mont uli cy Lesz ka wraz z chod ni -
kiem, a tak że in ne ro bo ty i in we sty cje
pro wa dzo ne na czy też w ob rę bie osie -
dli. Bez po śred ni udział w ko mi sjach
ra dy i se sji ra dy po za wa la prze ka zać
ocze ki wa nia oraz uwa gi miesz kań ców
za miesz ka łych na na szych osie dlach,
a co naj waż niej sze do pil no wać ich re -
ali za cji. To tyl ko kil ka przy kła dów,
któ re wska zu ją na ko rzy ści dla miesz -
kań ców pły ną ce z peł nio nej prze ze
mnie funk cji, gdyż spraw tych jest
o wie le wię cej, a do ty czą re mon tów
szkół, przed szko li po pra wia jąc kom -
fort i bez pie czeń stwo ko rzy sta nia z nich
przez na szych ma łych miesz kań ców.
Wy gląd i funk cjo nal ność osie dli są
mo imi prio ry te ta mi. Nie za po mi nam
rów nież o po trze bach miesz kań ców
w ca łym mie ście, dla te go prze ka zu ję

uwa gi i spo strze że nia, co do ko niecz -
no ści re ali za cji za dań na te re nie ca łe -
go mia sta. Wie lu miesz kań ców chęt -
nie dzie li się swo imi prze my śle nia mi
i za to im dzię ku ję. Być mo że wie le
osób w zgieł ku dnia co dzien ne go nie
do strze ga ta kich ro bót bądź uwa ża je
za dzia ła nia wy ko ny wa ne przez spół -
dziel nię. Jed nak du ży za kres jest wy -
ko ny wa ny przez mia sto, a to, że bez -
po śred nio mo gę z ni mi współ pra co wać
i bie żą co na nie wpły wać ma swo je
od zwier cie dle nie na na szych osie dlach. 

– Koń czy się obec na ka den cja czy
bę dzie Pan kan dy do wał do Ra dy
Mia sta?

– Z uwa gi na ko rzy ści pły ną ce dla
miesz kań ców z ra cji mo jej obec no -
ści w Ra dzie Mia sta tak bę dę kan dy -
do wał. Je że li miesz kań cy za uwa ża ją
ko rzy ści z te go fak tu pły ną ce i po -
prą mo ją kan dy da tu rę ja z pew no -
ścią jak do tąd nie za wio dę za ufa nia
mi po wie rzo ne go. Na le żę do osób,
któ rych prio ry te tem jest do brze wy -
ko na na pra ca, i wy cho dzę z za ło że -
nia, że wię cej ro bię niż mó wię, co
mógł bym zro bić. 

– A czy ta jem ni cą jest, ja kie atrak -
cje cze ka ją jesz cze miesz kań ców
w ro ku ju bi le uszo wym?

– Ab so lut nie nie. Już na po cząt ku
ob cho dów ro ku ju bi le uszo we go oznaj -
mi łem, że zo sta nie on za koń czo ny
wspól nym świę to wa niem BAR BÓR -
KI. Cho ciaż nie ma już ko pal ni to
wszy scy wie my, iż bu dyn ki na sze po -
wsta ły wła śnie w okre sie roz wo ju
gór nic twa i do tej po ry więk szość
miesz kań ców jest z gór nic twem zwią -
za nych. Dla te go za pra szam wszyst -
kich na wspól ną Bar bór ko wą mszę
a po niej or sza kiem pro wa dzo nym
przez or kie strę gór ni czą na po czę -
stu nek i wspól ne bie sia do wa nie. A mo -
że jesz cze te raz przy szło mi do gło -
wy, aby wspól nie zro bić osie dlo we go
Syl we stra mo że to nie zły po mysł
na za koń cze nie ob cho dów Ro ku Ju -
bi le uszo we go. 
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Warto inwestować w termomodernizację

cieplej i taniej
Cie pło dla miesz kań ca to waż ny

czyn nik da ją cy kom fort użyt ko -
wa nia miesz ka nia, ale za ra zem naj -
droż szy skład nik czyn szu. Sta le ro -
sną ce kosz ty ogrze wa nia nie za leż ne
od spół dziel ni, któ re bez po śred nio
prze kła da ją się na wyż sze wy dat ki
na je go utrzy ma nie. Więk szość na -
szych bu dyn ków wie lo ro dzin nych, zo -
sta ła od da na do użyt ku kil ka dzie siąt
lat te mu, a więc w cza sach gdy ce ny
ener gii by ły ni skie i nie od zwier cie -
dla ły jej eko no micz nej war to ści. Sto -
so wa ne wów czas roz wią za nia bu dow -
la ne nie uwzględ nia ły izo la cji ciepl nej
bu dyn ków, a od po wied nią tem pe ra tu -
rę miesz kań za pew nia ły roz bu do wa ne
sys te my grzew cze po bie ra ją ce du że
ilo ści ener gii. 

Na prze strze ni lat ce ny ener gii ule -
gły znacz nej zmia nie i są re gu lo wa ne
ta ry fą ener ge tycz ną za twier dza ną przez
Urząd Re gu la cji Ener ge ty ki. Zmia ny
te wy mu si ły na jej użyt kow ni kach we -
ry fi ka cję przy zwy cza jeń i wpro wa dze -
nie oszczęd no ści. Obec nie prze sta rza -
łe roz wią za nia pro wa dzą nie tyl ko
do mar no traw stwa ener gii, ale ge ne ru -
ją znacz ne stra ty fi nan so we każ de go
miesz kań ca – od bio ry cie pła.

In we sty cją, któ ra wpły wa na zmniej -
sze nie tych strat i uzy ska nie jak naj -
lep szych wy ni ków oszczęd no ścio wych
na ener gii ciepl nej jest mię dzy in ny mi
prze pro wa dze nie ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków miesz kal nych. 

A więc na czym po le ga ter mo mo -
der ni za cja i ja kie da je ko rzy ści?

Ter mo mo der ni za cja pro wa dzi do zmniej -
sze nia ilo ści ener gii ciepl nej zu ży wa nej
w bu dyn ku – jej ce lem i głów ną ko rzy -
ścią jest ogra ni cze nie kosz tów ogrze wa -
nia. Do dat ko wo po przez ocie ple nie ścian
ze wnętrz nych bu dy nek zy sku je od świe -
żo ny, es te tycz ny wy gląd. 

Po krót ce moż na nią na zwać dzia ła -
nia, któ re obej mu ją zmia ny za rów no
w sys te mach ogrze wa nia i wen ty la cji,
jak i struk tu rze bu dyn ku oraz in sta la -
cjach do pro wa dza ją cych cie płą wo dę.
Za kres ter mo mo der ni za cji, po dob nie
jak jej pa ra me try tech nicz ne i eko no -
micz ne, okre śla ne są po przez prze pro -
wa dze nie au dy tu ener ge tycz ne go. Naj -
czę ściej prze pro wa dza ne dzia ła nia to:
do cie pla nie ścian ze wnętrz nych i stro -
po da chów, wy mia na okien i drzwi, wy -
mia na lub mo der ni za cja sys te mów
grzew czych. Dzię ki ta kim in we sty cjom
miesz ka niec za pła ci niż sze ra chun ki
za ogrze wa nie, a zi mą bę dzie miał cie -
plej w miesz ka niu.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW”
pro wa dząc bie żą ce ba da nia ryn ku i zmie -
nia ją ce się tren dy na ryn ku ener ge tycz -
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nym i nie ru cho mo ści od wie lu lat pro -
wa dzi sys te ma tycz ną, pla no wą po li ty -
kę re mon to wą, któ rej ce lem jest 
wy rów ny wa nie sta nu tech nicz ne go i ter -
mo mo der ni za cyj ne go ca ło ści po sia da -
nych za so bów. Ma jąc przy tym na uwa -
dze fakt, że bez po śred nio przed kła da
się to na wy dłu że nie ży wot no ści bu -
dyn ku, do sto so wa nie go do no wych
tech no lo gii, Pa mię ta jąc o że la znej za -
sa dzie, że re mon tu je się na la ta i wszel -
kie po nie sio ne kosz ty mo gą zwró cić
się tyl ko dzię ki dłu giej i bez pro ble mo -
wej eks plo ata cji. Aby te oszczęd no ści
uzy ski wać i mieć gwa ran cję do sko na -
łej izo la cji ter micz nej – sta wia się
na spraw dzo ne i no wo cze sne roz wią -
za nia o wy so kiej ja ko ści. Jed nak że po -
za kosz ta mi – a mo że przede wszyst -
kim, osią ga się spo re oszczęd no ści
uzy ski wa ne w ko lej nych la tach eks -
plo ata cji cze go do wo dem są już zmo -
der ni zo wa ne bu dyn ki.

Od po wied nie do cie ple nie bu dyn ku
wpły wa na po pra wę kli ma tu i kom for -
tu ciepl ne go pa nu ją ce go we wnątrz po -
miesz czeń. Ter mo mo der ni za cja to wy -
so ki kom fort ciepl ny bu dyn ku zi mą,
ale tak że przy jem ny chłód pod czas let -
nich upa łów.

W bu dyn kach wy bu do wa nych do ro -
ku 80-te go ter mo mo der ni za cja po le ga -
ła na do cie ple niu bu dyn ku war stwą izo -
la cyj ną sty ro pia nu o od po wied niej
gru bo ści wy ni ka ją cej z au dy tu ener ge -
tycz ne go do sto so wu jąc ją do obec nie
obo wią zu ją cych norm.

Bu dyn ki wy bu do wa ne w la tach 80-
tych naj czę ściej po sia da ją war stwę, któ -
ra pod le ga de mon ta żo wi i za stę pu je się
ją no wo cze sny mi sys te ma mi tech no lo -
gicz ny mi.

Bar dzo czę sto przy ocie ple niu bu -
dyn ku szcze gól nie tych z lat 80-tych
wy stę pu je ko niecz ność wy ko na nia ro -
bót na praw czych płyt no śnych bu dyn -
ków, gdyż do tych cza so wy ste laż drew -
nia ny nie na da je się do dal szej
eks plo ata cji co w znacz ny spo sób pod -
no si kosz ty ter mo mo der ni za cji, ale zna -
czą co wpły wa na bez pie czeń stwo użyt -
ko wa nia bu dyn ku.

Sa ma ter mo mo der ni za cja bez re gu -
la cji sie ci we wnętrz nej cie płow ni czej
jest ma ło sku tecz na dla te go po jej za -
koń cze niu na stę pu je re gu la cja sie ci do -
sto so wu jąc ją do no wych pa ra me trów
od bio ru cie pła, a za tem zmniej sze nie
za opa trze nia mo cy co w koń co wym
efek cie przed kła da się na mniej sze zu -
ży cie ener gii ciepl nej. W nie któ rych
bu dyn kach na wet do 35%.

Z da nych licz bo wych bu dy nek ocie -
plo ny no wą tech no lo gią z re gu la cją in -
sta la cji ciepl nej i wpro wa dze niem sys -

te mu in dy wi du al ne go roz li cza nia cie -
pła przez każ de miesz ka nie, któ re prze -
kła da się na mo ty wa cję do oszczęd ne -
go go spo da ro wa nia ener gię ciepl ną da je
moż li wość ogra ni cze nia ko lej nych 15%
kosz tów zu ży cia ener gii. Co w re zul ta -
cie po zwa la pła cić niż sze ra chun ki
za ener gię ciepl ną niż przed ter mo mo -
der ni za cją.

Dla te go war to po łą czyć ter mo mo der -
ni za cję z in dy wi du al nym sys te mem
wpły wu na zu ży cie ener gii ciepl nej,
gdyż da je to moż li wość oszczęd no ści
przy no szą cej wy mier ne „zło tów ki” po -
zo sta ją ce w na szych port fe lach. 

Ko rzy ści z przed się wzięć ter mo -
mo der ni za cyj nych to:

• wzrost war to ści ryn ko wej miesz ka -
nia – nie ru cho mo ści;

• ko rzy ści eko no micz ne – zmniej sze -
nie kosz tów eks plo ata cji bu dyn ków,
zmniej sze nie kosz tów ogrze wa nia po -
przez ogra ni cze nie zu ży cia ener gii
w miesz ka niach i czę ściach wspól nych
bu dyn ku;

• po pra wa wy glą du bu dyn ku – od -
świe żo na, es te tycz na ele wa cja;

• ko rzy ści eko lo gicz ne – mniej sze
zu ży cie ener gii to mniej py łu w po wie -
trzu;

• ko rzy ści go spo dar cze (mi kro eko -
no micz ne) – mniej sze ra chun ki za ener -
gię ciepl ną.

A za tem pod su mo wu jąc to ocie pla -
jąc bu dy nek uzy sku je my oszczęd no -
ści w zu ży ciu ener gii się ga ją ce na wet
do 50%. Oszczęd no ści te wprost prze -
kła da ją się na ilość cie pła po trzeb ne go
do ogrza nia bu dyn ków-miesz kań. Co
wię cej, od po wied nie do cie ple nie wpły -
wa na uzy ska nie opty mal ne go kli ma tu
we wnę trzu bu dyn ku. A do dat ko wo
za bez pie cza kon struk cję bu dyn ku
przed nisz cze niem oraz uzy sku je się
schlud ną, ład ną ele wa cję. Czę sto przy te -
go ty pu in we sty cjach w na szej spół -
dziel ni rów nież ule ga mo der ni za cji in -
fra struk tu ra ota cza ją ca mo der ni zo wa ny
bu dy nek, któ ra do peł nia koń co wy efekt
ca łej in we sty cji.
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Śmie ci po ro ku

– Spół dziel nia ROW po sia da za so -
by w Wo dzi sła wiu Ślą skim, Ra dli -
nie, Pszo wie i Ry duł to wach. Ma jąc
moż li wość po rów na nia czte rech miast
jak pan oce nia pierw szy rok dzia ła -
nia no wej usta wy śmie cio wej?

– To, że se gre ga cja jest po wszech -
na i obo wiąz ko wa jest do bre. Se gre go -
wa nie to nasz obo wią zek. Ina czej
uto nie my w śmie ciach. Jed nak z per -
spek ty wy po wiem, że usta wa jest
róż nie sto so wa na i in ter pre to wa na w róż -
nych gmi nach. A za tym idzie go spo -
da ro wa nie od pa da mi co przy no si róż -
ne skut ki. Fak tem jest, że dzię ki usta wie
jest po stęp w te ma cie se gre ga cji. Jed -
nak że usta wa w kil ku miej scach jest
nie ży cio wa i mam na dzie ję, że szy ko -
wa na no we li za cja to zmie ni.

– Co pa na zda niem na le ży zmie -
nić?

– Dla mnie to tal nym nie po ro zu mie -
niem jest to, że śmie cia mi zaj mu je się

gmi na, a po jem ni ka mi ad mi ni stra tor,
czy li np. spół dziel nia. Prze cież to go -
spo darz śmie ci po wi nien wie dzieć, ja -
kie po jem ni ki są naj wła ściw sze. Po wi -
nien do brać je pod ką tem wiel ko ści,
kształ tu, dbać o nie. Wiem, że jed ną
z pro po no wa nych zmian usta wo wych
jest wpro wa dze nie zróż ni co wa nia prze -
tar gów. Je den prze targ ma być na wy -
wóz od pa dów, a dru gi na ich se gre ga -
cję. Mo im zda niem nie wie le to zmie ni.
Je śli je stem go spo da rzem w swo im
ogni sku to po wi nie nem de cy do wać
o wszyst kim. Niech so bie pan wy obra -
zi, że jest go spo da rzem swo je go ogni -
ska, wy twa rza pan śmie ci, a ktoś ka że
je pa nu skła do wać w ła zien ce. Ab surd.
Po wi nien być je den go spo darz śmie ci,
któ ry bę dzie od po wia dać za nie od po -
cząt ku do koń ca. Dru ga rzecz wy ma -
ga ją ca mo im zda niem zmia ny to zbyt
ma ła kam pa nia edu ku ją ca i przy po mi -
na ją ca miesz kań com o se gre ga cji od -

pa dów. Wciąż ma my przy pad ki, że ktoś
wy rzu ca me ble na śmiet nik, nie pa -
trząc na to, że te go nie wol no ro bić.
Że zbiór ka wiel kich ga ba ry tów od by -
wa się w wy zna czo ne dni w od po wied -
nich punk tach.

– Ale kam pa nia edu ka cyj na to wy -
dat ki.

– Je że li wpro wa dza my ele ment, któ -
ry na sta łe wpi su je się w na szą co -
dzien ność, to mu si my o tym in for mo -
wać, przy po mi nać. To obo wią zek gmi ny.
Część ulo tek się uka za ła, ale mo im
zda niem one by ły ma ło zro zu mia łe,
zbyt urzę do wo na pi sa ne. Pro szę przejść
się za py tać po osie dlach i za py tać gdzie
i w ja kich dniach moż na od da wać np.
tzw. ga ba ry ty. Je śli jed na oso ba na dzie -
sięć bę dzie wie dzia ła, to do brze. A co
z in ny mi od pa da mi, któ rych nie wrzu -
ca się do po jem ni ków ani se gre go wa -
nych, ani zmie sza nych? Po za tym z ra -
cji te go, że gmi ny or ga ni zu ją wy wóz ki

W lip cu mi ja rok od wej ścia w ży cie tak zwa nej usta wy śmie cio wej. W roz mo wie z Ja nem
Gra bo wiec kim, pre ze sem SM ROW sta ra my się usta lić, co z punk tu wi dze nia spół dziel ni
i jej miesz kań ców za dzia ła ło pra wi dło wo, a co wy ma ga po pra wy
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SZKŁO
WRZUCAJ DO ZIELONEGO POJEMNIKA:

NIEWRZUCAJ DO POJEMNIKA:

PRZEDWRZUCENIEM DO POJEMNIKA...

�
�

�
�
�
�
�
�

�

�
�

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
Szklane opakowania po kosmetykach

Luster
Szkła okiennego i szyb samochodowych
Zużytych żarówek, lamp neonowych
Termometrów szklanych
Płytek ceramicznych
Ceramiki, fajansu, porcelan
i kryształów

Zdejmij z butelek, słoików kapsle, zakrętki,
koszyczki metalowe np.:z butelek szampana
Opróżnij zawartość pojemników
Wypłucz pusty pojemnik

METAL, PLASTIK,
PAPIER

WRZUCAJ DO CZERWONEGO POJEMNIKA:

NIEWRZUCAJ DO POJEMNIKA:

PRZEDWRZUCENIEM DO POJEMNIKA...

�
�

�
�
�

�

�

�
�

�

�
�

�

�
�
�

�

�
�

Plastikowe butelki po napojach i nakrętki
Plastikowe opakowania po kosmetykach, chemii
gospodarczej oraz żywności
Plastikowe worki, folie, siatki i reklamówki
Kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)
Puszki aluminiowe i stalowe po napojach
i żywności, metalowe kapsle i nakrętki
Gazety, ulotki, magazyny kolorowe, prospekty,
katalogi
Papierowe torby na zakupy, Papierowe i tekturowe
opakowania
Zeszyty, książki, kalendarze, kartony i tekturę
Folię aluminiową

Papieru powlekanego folią, zatłuszczonego lub
mokrego (wyczuwalnie wilgotnego)
Tapet i worków po cemencie, gruzu
Pampersów, pieluch, podpasek i innych odpadów
higienicznych
Puszek po farbach, butelek i opakowań po olejach
i rozpuszczalnikach, pojemników po sprayach
Lekarstw i opakowań po lekarstwach
Baterii, zabawek i sprzętu AGD
Styropianu i innych tworzyw piankowych

Usuń skórzaną lub skóropodobną oprawę z
zeszytów, kalendarzy itp.
Butelki plastikowe opróżnij, przepłucz i pognieć
Większe papierowe odpady złóż

BIODEGRADOWALNE
ODPADYKUCHENNE
WRZUCAJ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA:

NIEWRZUCAJ DO POJEMNIKA:

PRZEDWRZUCENIEM DO POJEMNIKA...

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

�

Resztki żywności
Obierki
Skorupki jaj
Odpady po owocach i warzywach
Zwiędłe kwiaty cięte
Kwiatki domowe doniczkowe
Fusy po kawie i herbacie
(także torebki po herbacie)
Czerstwe pieczywo
Surowe mięso
Kuchenne ręczniki papierowe

Skoszonej trawy
Liści, gałęzi, chwastów
Drewna
Piasku, popiołu
Środków ochrony roślin czy foliowych worków

Usuń wszystkie metalowe części
Upewnij się, że nie znajdują się tam żadne
papierowe lub plastikowe pojemniki
Usuń woreczki foliowe.

róż nie w róż nych gmi nach na te re nie
funk cjo no wa nia spół dziel ni miesz kań -
cy pod czas roz mów nie mo gą so bie
na wet pod po wie dzieć, jak i kie dy na -
le ży to ro bić.

– Do obo wiąz ku spół dziel ni na le ży
wy po sa że nie się w ku bły. By ły z tym
kło po ty w SM ROW?

– By ły, i to du że. Zno wu wie le za le ży
pod po dej ścia gmi ny. Część gmin uję ła
w ce nie wy wo zu śmie ci rów nież kosz -
ty dzier ża wy po jem ni ków. Dzię ki te mu
w in te re sie fir my zaj mu ją cej się od pa -
da mi by ło po zy ska nie ich jak naj mniej -
szym kosz tem, to zaś spo wo do wa ło, że
w tych gmi nach kosz ty śmie ci by ły sto -
sun ko wo ni skie. Na to miast część gmin
chcąc się po zbyć pro ble mu z po jem ni -
ka mi nie uję ła ich kosz tów w ce nie wy -
wo zu śmie ci. Za dba nie o po jem ni ki
spa dło na ad mi ni stra to rów, któ rzy mu -
sie li je ku pić lub wy dzier ża wić. Na kon -
te ne ry był ta ki po pyt, że ich bra kło.
Do staw cy to wy czu li i pod nie śli ce ny.
Nam za pro po no wa no dzier ża wę w ce -
nach kil ka na ście ra zy wyż szych, niż
wte dy, gdy sa mi zaj mo wa li śmy się swo -

imi od pa da mi. Dla te go z cza sem od stą -
pi li śmy od dzier ża wy. Prze kal ku lo wa -
li śmy, że dwu let nia dzier ża wa wy nio -
sła by nas ty le sa mo, co za kup
po jem ni ków. Dla te go zde cy do wa li śmy
się je ku pić. Do dam jesz cze, że czę sto -
tli wość wy wo zu od pa dów nie jest od -
po wied nia. Mu sie li śmy do ku pić kon te -
ne ry na pla sti ki, bo la tem za peł nia ją się
zde cy do wa nie szyb ciej z uwa gi na ilość
wy pi ja nych na po jów. My śmy o tym
mó wi li wcze śniej or ga ni za to rom wy -
wó zek, ale bez efek tu.

– Co pan my śli o ob li cza niu staw ki
od miesz kań ca?

– My ślę, że nie ma sku tecz niej sze go
mo de lu jak od osób, po nie waż każ da
in na me to da (np. od me tra żu, ilo ści zu -
ży tej wo dy) jest nie do wy eg ze kwo wa -
nia i udo wod nie nia. Fak tem jest, że lu -
dzie za ni ża ją licz bę do mow ni ków, ale
w efek cie za tych „za ni żo nych” i tak
pła cą. Na to miast nie jest w ogó le ure -
gu lo wa na kwe stia od bio ru od pa dów
od przed się bior ców. Po wie dzia no – rób -
cie co chce cie. Przy kład z mo je go po -
dwór ka. Kie dyś jed na fir ma ko rzy sta ła

we wspól nych po jem ni ków z miesz -
kań ca mi, ale pła ci ła na wet 150 zł za mie -
siąc. To by ło ade kwat ne do ilo ści śmie -
ci. Dziś ten sam lo kal ni by se gre gu je
od pa dy, raz w mie sią cu wy wo zi pla sti -
ki i pła ci nie ca łe 30 zł, a wi dzi my, że
da lej wy rzu ca do wspól nych po jem ni -
ków swo je od pa dy. In na spra wa – wie -
le lo ka li użyt ko wych miesz czą cych się
w blo kach nie ma moż li wo ści po sta -
wie nia od ręb ne go po jem ni ka, bo nie
ma na to miej sca. To w ogó le nie jest
ure gu lo wa ne.

– Sko ro ma pan po rów na nie czte -
rech miast, mógł by pan po wie dzieć,
gdzie go spo dar ka od pa da mi jest naj -
le piej zor ga ni zo wa na, gdzie naj go -
rzej?

– Nie od po wiem na to py ta nie z uwa -
gi na to, że są to spra wy, któ re na bie -
żą co sta ra my się re gu lo wać z po szcze -
gól ny mi gmi na mi, bo jak wi dać rok
cza su to za ma ło że by wy cią gnąć wła -
ści we wnio ski.

Roz ma wiał:
To masz Raud ner

Infografika na podstawie ulotki przygotowanej przez miasto Pszów
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Sąsiad z osiedla SM „Row”

Pla stycz ne fa scy na cje To ma sza Gnu sa

Tych ob ra zów nie zo ba czy cie.
Ich twór ca ani ich nie wy sta -
wia na sprze daż, ani nie chwa li

się ni mi na wy sta wach. W więk szo ści
po zo sta ją nie zna ne dla ogó łu. Mo że
jesz cze cze ka ją na swój czas, a czło -
wiek, któ ry je stwo rzył uwa ża, że do -
pie ro na dej dzie ta ka chwi la, gdy za -
ist nie ją dla świa ta, a na ra zie mo ją
w spo ko ju, z da la od co dzien ne go
zgieł ku, cie szyć tyl ko je go oko i nie -
licz nych wy bra nych.

Przy go da z ma lo wa niem dla To ma -
sza Gnu sa, miesz ka ją ce go na osie -
dlu XXX -le cia w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim, za czę ła się pra wie przed ćwierć
wie kiem. To jesz cze w li ceum, w 1990
ro ku, za czął in te re so wać się ta ką twór -
czo ścią i wte dy po chło nę ły go pla -
stycz ne fa scy na cje. Skąd się wzię ła ta
pa sja two rze nia? Jest to ja kaś ta jem ni -
ca, któ rą trud no ra cjo nal nie wy tłu ma -
czyć i roz gryźć. W ro dzi nie pa na To -
ma sza nie by ło żad nych tra dy cji
pla stycz nych, ani na wet więk szych tra -
dy cji ar ty stycz nym – Chy ba, że weź -
mie my sta rą hi sto rię mo je go dziad ka,
któ ry grał przed woj na w or kie strze
dę tej – śmie je się bo ha ter na szej opo -
wie ści. 

A więc ma larz wy ra sta ją cy na pust -
ko wiu, ale ma larz, któ ry chy ba ni gdy
nie chciał być pro fe sjo na li stą. Po szko -
le śred niej nie wy brał aka de mii sztuk
pięk nych lecz uni wer sy tet i tu w Ka -
to wi cach skoń czył po li to lo gię. A póź -
niej też nie za głę biał się w ar ka ny na -
sze go ży cia po li tycz ne go, nie ana li zo wał
spo łecz nych aspek tów prze mian do -
ko nu ją cych się nad Wi słą ale wy je -
chał na kil ka lat do Lon dy nu. Pra co -
wał z da la od kra ju, ale w koń cu wró cił
i ma lo wał, ma lo wał...

Fa scy no wa ły go i na dal fa scy nu ją
pięk ne kra jo bra zy, gór skie pej za że,
któ re je go wy obraź nie prze twa rza i to
da je nie ocze ki wa ne efek ty da le ko od -
bie ga ją ce od re ali stycz nych wi zji.

Ma�larz�i je�go�ob�ra�zy

To�ma�sza�Gnu�sa,�w swo�im�miesz�ka�niu�na osie�dlu XXX�-le�cia.�Na sta�lu�dze�ar�ty�stycz�na�wi�zja
ta�trzań�skie�go�Mni�cha�znad�Mor�skie�go�Oka,�na ścia�nie�por�tret�„Bia�ła�or�chi�dea”�

Ma lar stwo w ukry ciu
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Ma lu je też por tre ty – Ale tyl ko ko -
biet – mó wi ma larz – tyl ko one war te
są ma lo wa nia, Męż czyź ni po pro stu
są brzyd cy i ni gdy ich nie uwiecz nia
ich na swych płót nach. No cóż ta ki
wy bór, z któ rym trze ba się po go dzić...

Por tre ty pań to też nie aka de mic kie
od wzo ro wy wa nie mo de lu lecz dzie ła
„ska żo ne” nut ką sur re ali zmu, fan ta -
stycz nych sko ja rzeń, być mo że wię cej
mó wią ce o wnę trzu por tre to wa nej niż
sam jej wy gląd ze wnętrz ny. 

Od wzo ro wa nia nasz ma larz za cho -
wu je je dy nie do ko pi kla sycz nych ob -
ra zów, bo ko pio wa niem zna nych dzieł
też się od cza su do cza su pa ra.

Na ma lo wał do tej po ry po nad 200
ob ra zów, sto su jąc zde cy do wa nie pre -
fe ro wa ną przez nie go tech ni kę olej ną
na płót nie. Ile trwa po wsta wa nie jed -
ne go dzie ła, wła ści wie nie wia do mo,
gdyż pro ces twór czy wła ści wie trwa
bez prze rwy. Ob ra zy są pod czas nie go
w róż nych fa zach po wsta wa nia. 

Naj więk szym pro jek tem za równ o je -
śli cho dzi o or ga ni za cję i lo gi sty kę jak
i ar ty stycz ną wi zję, z któ rym mie rzy się
nasz twór ca, to se ria „Wie lo ry by” cykl
ogrom nych dzieł ma ją cych dać nam ar -
ty stycz ny ob raz naj więk szym ssa ków
na świe cie. Ob raz, wi zję prze two rzo ną
oczy wi ście przez wy obraź nię twór cy.

W tej chwi li ukoń czo ne zo sta ły
2 ob ra zy o wy mia rach pra wie 20 na 30
me trów, ale na tym chy ba się nie skoń -
czy. O wiel ko ści te go pro jek ty i trud -
no ściach z nim zwią za nych moż na by
du żo mó wić. Pro ble my by ły za rów no

je śli cho dzi po kup no tak du żej ga ba -
ry to wo tka ni ny do ma lo wa nia, jak i jej
prze wie zie nie jej spod Szcze ci -
na na Dol ny Śląsk, bo tam w No wej
Ru dzie po wsta wa ło to dzie ło, jak sa -
ma tech ni ka ma lo wa nie, któ ra mu sia -
ła od by wać się w nie wiel kim po miesz -
cze niu, któ re go wy mia ry nie po zwa la ły
ar ty ście do strzec pod czas pro ce su two -
rze nia ca łe go ob ra zu. Ale szczę śli wie
wszyst ko za koń czy ło się suk ce sem
i dzie ła po wsta ły, choć te raz moż na je
tyl ko zo ba czyć na fo to gra fiach, lub
zwi nię te w do mu pa na To ma sza.

Te raz ma larz ma rzy o tym że by ktoś
za in te re so wał się je go dzie ła mi i ja -
kieś mu zeum zna la zło miej sce w swo -
im ma ga zy nie, by je prze cho wać.

A co da lej? Mo że pan To masz wyj -
dzie z głę bi ny oce anów i za cznie utrwa -

lać ota cza ją cy go świat, kra jo braz Ślą -
ska. Z okna je go do mu roz ta cza się
pięk ny wi dok na oko li ce Wo dzi sła wia
z hał da mi, ko pal nia. Mo że to bę dzie
kra jo braz wart fa scy na cji pla stycz nych. 
– Je stem praw dzi wym Ślą za kiem – opo -
wia da pan To masz. Uro dzi łem się
na Dol nym Ślą sku, od lat miesz kam
na Gór nym, mo że rze czy wi ście te raz
bę dzie czas na na wi zję tej zie mi. 

Zo ba czy my co da lej bę dzie z tych
pla nów, czy nasz twór ca gna ny swo -
imi po trze ba mi i ma rze nia mi nie ru -
szy gdzieś w sze ro ki świat. Życz my
mu jed nak jak naj wię cej uda nych
dzieł i znacz nie więk sze go otwar cia
na ota cza ją cych go lu dzi, któ rzy za -
pew ne chcie li by zo ba czyć je go do -
ko na nia. 

(db)

Fa�scy�nu�ją�ce
swym�roz�ma�chem
fan�ta�zje
na te�mat�wie�lo�ry�bów
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Kilka tysięcy złotych będzie kosztować napraw zniszczeń

PlaGa DEwaStacJi

Nie ste ty te mat de wa sta cji po wra ca do nas
jak bu me rang. Ile to już ra zy pi sa li -

śmy zwy rod nial cach nisz czą cych z głu po -
ty i nu dów nasz wspól ny do ro bek. Czę sto
są to oso by za miesz ka łe w tych wła śnie
bu dyn kach – co na to ich ro dzi ce – opie -
ku no wie. Z ta kim tru dem, kosz tem na -
szych pie nię dzy coś się ro bi, re mon tu je,
a póź niej wan da le to wszyst ko bez myśl -
nie znisz czą.

Tak by ło m.in. w cza sie wa ka cji, gdy
w no cy trzech za ma sko wa nych mło dzie -
niasz ków po pi sa ło far bą ele wa cję Pa wi lo -
nu 62 C na os. XXX -le cia. Stra ty wy ni ka -
ją ce z te go ak tu de struk cji to po nad 3 tys.
zło tych.

To jed nak nie wy star czy ło, bo po mie -
sią cu po dob na sy tu acja po wtó rzy ła się
i za ma sko wa ni spraw cy umie ści li nie este -
tycz ne na pi sy po now nie na ele wa cji Pa -
wi lo nu 62 C oraz na ele wa cji bu dyn ku
klat ki 131 (szczyt) na os. XXX -le cia PRL,

koszt strat w tym przy pad ku zo stał wy ce -
nio ny na kwo tę 8 244,95 zł.

Czę sto te na pi sy od no szą się do chwa ły
dla klu bu pił kar skie go, ja kim jest Od ra Wo -
dzi sław, ale czy to przy no si chwa łę te mu
klu bo wi czy wstyd i za że no wa nie wie lu
miesz kań com. A mo że war to pie nią dze
na za kup farb prze zna czyć  na wspar cie dla
klu bu, któ re mu z pew no ścią mo że się przy -
dać i przy nieść więk szy splen dor i po ży tek.

In ni ro dza ju wan da le uszko dzi li z ko lei
drzwi wej ścio we do kla tek nr 65 i 75
na os. XXX -le cia PRL, de wa sta cja mia ła
miej sce 12 sierp nia. koszt strat wy ce nio no
ok. 6 654,00 zł. Ja ki trze ba mieć po ziom
IQ, że by iść wzdłuż bu dyn ku i ko pać
w drzwi wej ścio we do kla tek, tak aby ich
struk tu ra ule gła znisz cze niu.

Ape lu je my do miesz kań ców, nie po zwól -
my na ta kie za cho wa nie i mar no tra stwo
na szych pie nię dzy. Zgła szaj my ta kie ak ty
wan da li zmu do ad mi ni stra cji, nie bądź my

bier ni. Wska zuj my spraw ców, bo na le ży
ich na pięt no wać i z na sze go śro do wi ska
eli mi no wać.

O wszyst kich ta kich ak tach de struk cji
po wia da mia na jest po li cja, któ ra już wie -
lo krot nie skie ro wa ła spra wę do są du prze -
ciw spraw com.

In ne go ty pu szko dy po wsta ły na osie dlu
Cen trum. Tu taj, w bu dyn ku przy uli cy
26 Mar ca 166 ma my do czy nie nia z głu -
pim zło dzie jem. Za miast iść do skle pu
i wy dać pa rę zło tych na dość ta nie już
prze cież ża rów ki, ktoś je po pro stu ukradł
i zwa żyw szy na struk tu rę te go bu dyn ku,
mo gło dojść do po waż ne go wy pad ku.

Na stro nie 2 na szej ga ze ty pi sze my o sze -
ro kim za kre sie re mon tów w na szych za so -
bach któ re ma ja po pra wić es te ty kę i funk cjo -
nal ność na sze go oto cze nia. Aż ciar ki po ple cach
prze cho dzą gdy po my śli się, że ten nasz wy -
si łek zo sta nie któ re goś dnia znisz czo ny przez
po dob ną do tu taj opi sa nej zgrai wan da li.
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Uwa żaj my na to ko go wpusz cza my do do mu

na cią ga cze i oszu ści
Ko lej ny już raz w tro sce o do bro

i bez pie czeń stwo na szych miesz kań -
ców, pi sze my o tym, co mo że się stać,
gdy wy ka że my się na iw no ścią, bra -
kiem roz sąd ku i ostroż no ści w sto -
sun ku do pu ka ją cych do na szych drzwi
ob cych. 

Ogól nie moż na ta kie oso by, któ re
chcą nas „od wie dzić”, po dzie lić na dwie
gru py – na cią ga czy – znacz nie mniej
nie bez piecz nych, ale dość uciąż li wych
i oszu stów czy li kry mi na li stów, lu dzi,
któ rzy mo gą nam wy rzą dzić ogrom ne
szko dy.

Na cią ga cze czy li do mo krąż cy
i akwi zy to rzy od wie dza ją na sze miesz -
ka nia w jed nym ce lu – chcą nam
sprze dać to war lub ja kąś usłu gę. 
Zwy kle są uczci wi, sta ra ją się nam
jed nak wmó wić, że ich ofer ta np.
na wy mia nę drzwi wej ścio wych, za -
mon to wa nie no we go „jun ker sa” w ła -
zien ce, pod pi sa nie no wej umo wy
na do sta wę ener gii elek trycz nej 
czy też usług te le fo nicz nych jest 
naj lep sza, naj tań sza, że ko rzy sta jąc
z ich usług za osz czę dzi my pie nią-
dze itd. Nie ste ty są to zwy kle in for ma cje

znacz nie prze sa dzo ne, o czym my
prze ko nu je my się póź niej, gdy spo -
koj nie za sta na wia my się co zro bi li -
śmy, jed nak wte dy „klam ka za pa dła”
i już zwy kle jest za póź no, bo pod pi -
sa li śmy już umo wę, a ter min jej wy -
po wie dze nie mi nął, wpła ci li śmy już
za licz kę, a na wet ca łą kwo tę.

Jak ustrzec się ta kiej „przy go dy”?
Nie rób my nic po chop nie, za sta nów -
my się nad ofer tą, skon sul tuj my się
z ro dzi ną lub spe cja li stą. Mo że my
też spraw dzić np. w in ter ne cie czy
fir ma ofe ru ją ca nam to war lub usłu -
gę rze czy wi ście ist nie je, czy da je
nam ja kąś gwa ran cje na ro bo ty, czy
ofe ro wa na ce na jest rze czy wi ście ni -
ska itd. Bar dzo czę sto przed sta wi -
cie le od wie dza ją cych nas firm po -
wo łu ją się na współ pra cę z na szą
spół dziel nią co ma gwa ran to wać ich
rze tel ność, ale te za pew nie nia nie
ma ją się ni jak do rze czy wi sto ści i są
oczy wi stym kłam stwem. Trze ba sta -
now czo stwier dzić, że nasza spół -
dziel nia nie pod pi su je ta kich umów
z pod wy ko naw ca mi, nie da je my ta -
kich upo waż nień. Je śli ktoś twier dzi
ina czej to ła two mo że my to spraw -
dzić dzwo niąc po in for ma cję do na -
szej ad mi ni stra cji – wy si łek nie wiel -
ki, a ko rzy ści ogrom ne.

In ną gru pą pu ka ją cych do na szych
drzwi są oszu ści i tu nie ste ty wkra cza -
my do nie bez piecz ne go świa ta prze -
stępstw ma jąc du że szan se zna leźć się
w kro ni ce kry mi nal nej ja ko ko lej ny
po szko do wa ny. Nie ste ty kry mi na li stów
i oszu stów u nas nie bra ku je. Zwy kle
ich ofia ra mi sta ją się lu dzie star si, da -
ją cy się naj ła twiej wy ko rzy stać. 

Me cha nizm dzia ła nia zło dziei jest
dość pro sty po da jąc się za pra cow ni -

Po li cja wo dzi sław ska ostrze ga jąc miesz kań ców przed oszu sta mi
da je kil ka rad jak za bez pie czyć się przed ta ki mi sy tu acja mi!

– na wet bę dąc w miesz ka niu za wsze za my kaj drzwi wej ścio we na zam ki;
– nie otwie raj drzwi bez spraw dze nia kto i po co przy szedł – spójrz przez wi zjer;
– je śli zja wił się przed sta wi ciel ja kiejś in sty tu cji np. ad mi ni stra cji, sa mo rzą du,

elek trow ni czy ga zow ni, bez otwie ra nia drzwi sprawdź te le fo nicz nie czy był on
do Cie bie kie ro wa ny;

– je śli mu sisz ko goś wpu ścić, nie zo sta wiaj go ani na chwi lę sa me go, naj le piej,
że by wte dy to wa rzy szył Ci ktoś z ro dzi ny, zna jo mych lub są sia dów;

– nie da waj żad nych pie nię dzy akwi zy to rom czy in ka sen tom i nie pod pi suj z ni -
mi żad nych umów, każ da sza nu ją ca się fir ma trans ak cje za wie ra w swo jej sie dzi -
bie lub za po śred nic twem pocz ty;

– nie prze ka zuj żad nych pie nię dzy oso bom, któ re te le fo nicz nie po da ją się
za człon ków Two jej ro dzi ny i pro szą o prze ka za nie pie nię dzy przez po śred ni ków;

– ma jąc pie nią dze i rze czy szcze gól nie cen ne w do mu, scho waj je w miej scu
trud no do stęp nym;

– nie udzie laj żad nych in for ma cji przez te le fon, szcze gól nie swo ich da nych per -
so nal nych, nu me rów kont ban ko wych i ha seł do nich, o swo ich pla nach ży cio -
wych czy człon kach ro dzi ny.

Pa mię taj! Nie ma lep sze go za bez pie cze nia Two je go miesz ka nia niż do bry są -
siad. Niech Cię nie iry tu je, kie dy otwie ra drzwi, gdy do Cie bie przy cho dzą go ście.
Mo żesz być pew ny, że je śli przyj dzie zło dziej, są siad nie za po mni uchy lić drzwi.
Sam też in te re suj się oso ba mi ob cy mi bę dą cy mi na klat ce scho do wej, za py taj ko -
go szu ka ją.

Akwi�zy�to�rzy�by�wa�ją�bar�dzo�sku�tecz�ni,�mi�mo�że
sprze�da�wa�ne�przez�nich�pro�duk�ty�nie�za�wsze�są
naj�wyż�szej�kla�sy
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Każ de go mie sią ca do Tau ro na zgła sza się bli sko 2 tys.
klien tów, któ rzy zo sta li na kło nie ni do pod pi sa nia nie ko rzyst -
nych umów z no wym sprze daw cą ener gii. Fir ma od kil ku
mie się cy pro wa dzi kam pa nię, by po móc oszu ka nym i ostrzec
in nych klien tów przed na cią ga cza mi.

Kam pa nia jest pro wa dzo na pod ha słem „Stop na cią ga -
czom – pod pi suj tyl ko uczci we umo wy”. Jej ce lem jest
prze ka za nie klien tom wie dzy na te mat praw kon su men ta
na ryn ku ener gii. Od kil ku lat jed nym z ta kich praw jest
moż li wość zmia ny sprze daw cy ener gii. Czę sto jed nak nie -
zo rien to wa ni w prze pi sach klien ci ro bią to nie świa do mie,
wpro wa dze ni w błąd przez nie uczci wych agen tów.

We dług przed sta wi cie li Tau ro na licz ba oszu ka nych klien -
tów ro śnie z mie sią ca na mie siąc. Nie uczci wi han dlow cy
skła da ją klien tom obiet ni ce bez po kry cia i nie prze ka zu ją
peł nych in for ma cji na te mat kosz tów, któ re bę dą ob cią ża ły

od bior cę ener gii po pod pi sa niu umo wy z no wym sprze -
daw cą.

Kam pa nia gru py Tau ron ma m.in. do star czyć in for ma cji, co
po wi nien zro bić oszu ka ny klient. Czę ścią ak cji są też po ra dy
na te mat za sad pod pi sy wa nia umów. 

Wśród naj waż niej szych za sad ja ki mi na le ży się kie ro wać
jest m.in. nie wpusz cza nie do do mu ob cych osób, do kład ne
czy ta nie umów przed ich pod pi sa niem oraz moż li wość od -
stą pie nia od umo wy pod pi sa nej w do mu do 10 dni od jej za -
war cia.

W ra mach kam pa nii gru py Tau ron ostat nio na te re nie na -
szej spół dziel ni miesz kań cy otrzy ma li do skrzy nek pocz to -
wych ulot ki in for ma cyj ne, a na ta bli cach ogło sze nio wych po -
ja wi ły się pla ka ty z in for ma cja mi, dzię ki któ rym mo że my
unik nąć nie ko rzyst nych dla nas umów. War to za po znać się
z ty mi in for ma cja mi.

Tau ron ostrze ga przed na cią ga cza mi pro po nu ją cy mi nie ko rzyst ne umo wy

ka np. ad mi ni stra cji wcho dzą do do -
mu i ko rzy sta jąc z oka zji okra da ją
miesz ka nie. Tak sta ło się przed kil ko -
ma mie sią ca mi np. w Wo dzi sła wiu,
gdzie pe wien oszust za pu kał do drzwi
79-let nie go wła ści cie la miesz ka nia po -
da jąc się za pra cow ni ka ad mi ni stra -
cji. Był w to wa rzy stwie ko bie ty.
Pod pre tek stem do ko na nia od czy tu
wo do mie rza we szli do miesz ka nia.
Oszust po in for mo wał wła ści cie la, że
ma dla nie go zwrot nad pła ty za wo dę,
ale ten mu si mu roz mie nić naj -
pierw 200 zł. Star szy pan udał się
do po ko ju i wy cią gnął z szaf ki pie nią -
dze, po ka zu jąc w ten spo sób gdzie
prze cho wu je swo je oszczęd no ści. Pod
po zo rem od czy tu wo do mie rza męż -
czy zna od wró cił uwa gę lo ka to ra
a w tym cza sie ko bie ta wy ko rzy stu jąc
chwi lo wą nie uwa gę lo ka to ra wy cią -
gnę ła z szaf ki wszyst kie je go pie nią -
dze tj. oko ło 15 tys. zło tych. Gdy męż -
czy zna zo rien to wał się, że zo stał
okra dzio ny by ło już za póź no.

Kil ka mie się cy póź niej po da ją cy się
za pra cow ni ka wo do cią gów męż czy -
zna za pu kał zno wu do jed ne go
z miesz kań w Wo dzi sła wiu. Był zno -
wu w to wa rzy stwie ko bie ty. Star szy
wła ści ciel miesz ka nia wpu ścił ich
do do mu. Zło dzie je wy ko rzy sta li je -
go nie uwa gę i z me blo ścian ki skra -
dli 2 ty sią ce zło tych.

Po dob nie oszu ści dzia ła li po da jąc
się za pra cow ni ków fir my ener ge tycz -
nej. Tym ra zem do drzwi wy bra nej
ofia ry za pu ka ła ko bie ta po da jąc się
za pra cow ni ka fir my z bran ży ener ge -
tycz nej. Po sia da ła fał szy wy iden ty fi -
ka tor z lo go fir my. By ła w to wa rzy -
stwie męż czy zny. Gdy we szli do środ ka,
za py ta li star szą pa nią o wy so kość pła -
co nych ra chun ków i za pro po no wa li

swo ją ofer tę. Gdy ko bie ta oświad czy -
ła, że nie jest za in te re so wa na, wy szli
z miesz ka nia. Do pie ro po chwi li wo -
dzi sła wian ka zo rien to wa ła się, że z me -
blo ścian ki przy któ rej sie dział oszust
znik nął jej port fel z do ku men ta mi.
Na szczę ście nie by ło w nim żad nej
go tów ki.

In na me to dą oszu stwo jest spo sób
na tzw. „wnucz ka”. Jest to me to da ja ką
po słu gu ją się spraw cy, chcą cy wy łu -
dzić głów nie od star szych lu dzi spo rą
go tów kę. Zwy kle ta ki oszust dzwo ni
do star szej oso by i po da je się za krew -
ne go. Tłu ma czy, że miał wy pa dek al bo
jest cięż ko cho ry i po trze bu je pil nie
go tów ki. Ni cze go nie świa do mi miesz -
kań cy czę sto prze ka zu ją oszczęd no ści
swo je go ży cia prze le wa jąc je na kon to
al bo prze ka zu jąc pod sta wio ne mu przez
fał szy we go wnucz ka ko le dze.

Cał kiem nie daw no po li cja od no to -
wa ła dwie pró by kra dzie ży tą me to dą.
Do obu do szło w Ry duł to wach. Do
dwóch miesz ka nek te go mia sta za -

dzwo nił męż czy zna po da ją cy się
za „wnucz ka” i pro sił o 30 ty się cy
zło tych na le cze nie ko bie ty, któ ra ran -
na zo sta ła w wy pad ku, któ ry on spo -
wo do wał. Gdy miesz kan ki na bie ra ły
po dej rzeń co do bar wy gło su rze ko -
me go krew ne go, tłu ma czył że ma an -
gi nę i zmie nio ny przez to głos. Tym
ra zem jed nak na ca łe szczę ście ko bie -
ty nie da ły się tak ła two zwieść oszu -
sto wi i po za koń czo nej roz mo wie za -
dzwo ni ły do swo jej ro dzi ny i usta li ły,
że nikt z nich nie jest w szpi ta lu i nie
po trze bu je pie nię dzy. Ma jąc już pew -
ność, że pa dły ofia rą fał szy we go krew -
ne go po wia do mi ły o ca łym zda rze niu
po li cję.

Po li cjan ci ape lu ją do miesz kań ców
o za cho wa nie szcze gól nej ostroż no -
ści. Pa mię taj my o tym, aby o każ dym
ta kim przy pad ku po wia do mić po li cję
i nie prze ka zy wać ni ko mu żad nych
pie nię dzy bez upew nie nia się czy to
aby na pew no ktoś z ro dzi ny do nas
dzwo nił.
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

In for mu je, że Ko mor nik Są do wy w Wo dzi sła wiu Śl. za wia da mia o ter mi nach li cy ta cji następujących miesz kań: 

I ter min li cy ta cji miesz kań na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu usta la jąc ce nę wy wo ław czą
w wy so ko ści 3/4 war to ści miesz ka nia 

II ter min li cy ta cji miesz kań na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu usta la jąc ce nę wy wo ław czą
w wy so ko ści 2/3 war to ści miesz ka nia 

Bliż szych in for ma cji moż na uzy skać w Kan ce la rii Ko mor ni czej Mar ka Dyr bu sia w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Paw ła Po śpie cha 2
(tel. 32 455-52-48) lub w Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go 43 w dzia le
win dy ka cji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Lp. Adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1.
Rydułtowy

ul. Krzyżkowicka 24/27
35,86 m2 19.09.2014 r. godz. 12.10 34.726,58 zł

2.
Wodzisław Śl.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13/4
45,58 m2 29.10.2014 r. godz. 9.00 43.333,00 zł

Lp. Adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1.
Pszów

os. Józefa Tytki 1c/10
47,00 m2 14.10.2014 r. godz. 8.30 58.500,00 zł

2.
Wodzisław Śl.

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 28/15
46,57 m2 15.10.2014 r. godz. 9.00 48.530,25 zł

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

In for mu je, że Ko mor nicy Są do wi w Wo dzi sła wiu Śl. za wia da miają o ter mi nach li cy ta cji: 

I ter min li cy ta cji miesz kania na pra wie odrębnej własności usta la jąc ce nę wy wo ław czą
w wy so ko ści 3/4 war to ści miesz ka nia 

II ter min li cy ta cji miesz kań na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu lub prawie odrębnej własności
usta la jąc ce nę wy wo ław czą w wy so ko ści 2/3 war to ści miesz ka nia 

Bliż szych in for ma cji moż na uzy skać w Kan ce la rii Ko mor ni czej Alek san dry Mi cha lak -Tło mok w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Św. Ja -
na 16/504 (tel. 32 455-13-54) lub w Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go 43 w dzia le win dy ka cji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Bliż szych in for ma cji moż na uzy skać w Kan ce la rii Ko mor ni czej Łu ka sza Twa ro ga w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Św. Ja na 16
(tel. 32 440-88-81) lub w Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go 43 w dzia le
win dy ka cji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

Lp. Adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1. Rydułtowy ul. Stanisława Ligonia 8/35 55,53 m2 25.11.2014 r. godz. 14.20 64.000,00 zł

Lp. Adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1. Wodzisław Śl. ul. Przemysłowa 3/53 31,39 m2 01.10.2014 r. godz. 9.00 39.000,00 zł
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane Mieszkaniowe
Biuro Pośrednictwa

przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43

tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek, czwartek 7:00 – 15:00

środa 9:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie,

bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmiesz

KUPON WAŻNY DO 30.11.2014 r.
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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” w Wo 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 czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 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 7:30-15:30; 
od wtor ku do czwartku 7:30-14:00

piątki 7:30-13:00

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 użytkowych: 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 ki9, tel. (32)7291040
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 cja XXX -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. za wi ja do por tu. 6. do -
wód ca czoł gu ,,Ru dy”. 9. imię żeń -
skie. 10. za kręt rze ki. 11. jar, pa rów. 12.
ruch okręż ny. 15. woj sko. 18. bit ka w so -
sie. 21. świ nie z la su. 22. sło wi cze śpie -
wy. 23. ulot ka pro pa gan do wa. 24. dźwi -
gnia noż na. 25. ele ment psiej tre su ry. 28.
struś au stra lij ski. 32. szla chet ny, cięż ki,
ko lo ro wy. 34. mia sto na Gór nym Ślą -
sku. 35. ra fy ko ra lo we. 36. ziem ny lub
sto ło wy. 37. wy wo łu je ki cha nie. 40.
waśń. 43. klam ra bu dow la na. 46. po Ślą -
sku: świę to. 47. gmi na w po wie cie sta ra -
cho wic kim. 48. ro go ża z ba gien. 49. kwit -
nie tyl ko raz. 50. ostat ni po kos.

Pio no wo: 2. ... No wy w Za brzu. 3. pa -
ski do przy tra cza nia. 4. du cho wień -
stwo. 5. cię ża rek bu dow lań ca. 6. drze wo
Fi lo na. 7. „wi ta mi ny” dla ro śli ny. 8. ta -

niec jak grzyb. 13. Dą brów ki lub Pia stów
w Wo dzi sła wiu Śl. 14. ka wa łek grun -
tu. 15. du si aler gi ka. 16. po karm ose -
ska. 17. po cząt ku ją cy w za wo dzie. 19.
ogło sze nie na słu pie. 20. po wo du je za -
płon. 26. za ję cie, ro bo ta. 27. ciast ko
z kre mem. 29. li kier kmin ko wy. 30. po -
lu bow ne za ła twie nie spra wy. 31. zdro wa
ro śli na. 32. gaz ko pal nia ny. 33. głos ope -
ro wy. 37. ga tu nek tka ni ny. 38. opo wia -
da na na do bra noc. 39. karcz, pniak. 41.
okrzyk ra do ści. 42. lep sza od je dyn ki. 44.
… zę ba te. 45. lek prze ciw bó lo wy.

Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo� po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 20�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „X lat
Polski w Unii”. Na gro dy książ ko we
za roz wią za nie krzy żów ki otrzy mu je:
Jolanta Hetmaniok.



Atrak cje dla dzie ci i ro dzi ców

Żło bek na osie dlu Pia stów 
za pra sza

Jest już otwar ty NO WY Żło bek Nie pu -
blicz ny Gu ga Stu dio w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim. No wa pla ców ka po wsta ła na osie dlu
Pia stów, ul. Prze my sła wa 13. Do dys po zy cji
dzie ci jest po nad 65-me tro wa sa la za baw,
sy pial nia, plac za baw, za ple cze hi gie nicz ne.
W cza sie pięk nej po go dy ma lu chy mo gą do -
dat ko wo ko rzy stać z dwóch ko lo ro wych
dmu chań ców. Na dzie ci cze ka wy kwa li fi -
ko wa na ka dra pe da go gicz no -me dycz na. 

W ce nie ca ło dnio we go po by tu dziec ka
wli czo nych jest pięć po sił ków, któ re do -
wo zi fir ma ca te rin go wa. Me nu jest ukła -
da ne z uwzględ nie niem wie ku dziec ka,
aler gii i upodo bań za zna czo nych przez ro -
dzi ców w kar cie dziec ka. 

Żło bek dys po nu je peł nym wy po sa że -
niem. Są za baw ki, łó żecz ka, le żacz ki, in -
dy wi du al ne przed mio ty ta kie jak po ściel,
ręcz nik, noc nik. 

Du ża wa ga przy kła da na jest w wo dzi sław -
skim żłob ku do na uki sa mo dziel no ści. Pro -
wa dzo ne są za ję cia ogól no ro zwo jo we, ma -
sa że, za ba wy ru cho we, na uka po przez za ba wę. 

Każ de dziec ko uczęsz cza ją ce do Żłob ka
Gu ga Stu dio otrzy mu je pre zent- 2-go dzin -
ną ani ma cję uro dzi no wą w wy bra nym przez
ro dzi ców miej scu. Ani ma cje uro dzi no we
jak rów nież in ne pro wa dzi fir ma FHU ANI -
MA TOR www.kre atyw neu ro dzin ki.pl 

Od wrze śnia roz po częły się za ję cia z ję -
zy ka an giel skie go. Od sa me go po cząt ku
pro wa dzo na jest tak że ryt mi ka, za ję cia pla -
stycz no -tech nicz ne i ogól no ro zwo jo we.
W Żłob ku Gu ga Stu dio, dzie ci uczyć się
bę dą ko rzy sta nia z noc ni ków, sa mo dziel -
ne go je dze nia, róż ne go ro dza ju kon tak tów
spo łecz nych, pra cy w gru pie. Do każ de go
dziec ka per so nel żłob ka pod cho dzi my in -
dy wi du al nie z mi ło ścią i sza cun kiem.
Od paź dzier ni ka pla ców kę od wie dzać bę -
dą Bab cie i Dziad ko wie z Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku, aby czy ta jąc baj ki umi -
lić za sy pia nie dzie ciom 

Wy da wa ło by się, że żło bek prze zna czo -
ny jest je dy nie dla dzie ci, otóż nic bar dziej
myl ne go! Prze wi dzia ne są rów nież no we
atrak cje dla do ro słych. Bę dzie to to szko ła
ro dze nia pro wa dzo na przez na szą po łoż ną.
Do dat ko wo dwa ra zy w mie sią cu od by wać
się bę dą warsz ta ty z róż nych form po mo cy
dzie ciom. Tu prze wi dzia ne są za ję cia wg V.
Sher bo ne, M. Mon tes so ri, J. Kor cza ka i in -
nych zna nych pe da go gów. Oprócz te go
na za mó wie nie (po wcze śniej szym usta le -
niu ter mi nu) od by wać się bę dą ro dzin ne
se sje fo to gra ficz ne. W Żłob ku po wsta je
Week en do we Stu dio Fo to gra ficz ne! Pan fo -

to graf swo imi umie jęt no ścia mi za chę ci
wszyst kich do uśmie chu. Naj bliż szy ter -
min warsz ta tów dla do ro słych to warsz ta ty
ba lo no we z pa nią Par ty cją Li piń ską. 

Za pra sza my wszyst kie dzie ci od 20 ty -
go dnia do 3 ro ku ży cia. Ce na mie sięcz na
to 580zł za 10 go dzin ny po byt wraz z wy -
ży wie niem. Są jesz cze wol ne miej sca!!!

Kon takt: www.gu ga stu dio.pl 
za kład ka Wo dzi sław Ślą ski, 

Tel. 609-802-676 
– dy rek tor Agniesz ka Plu ta -Szka ra dek, 

e -ma il:wo dzi slaw@gu ga stu dio.pl 


