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... wan dal uka ra ny
Po raz dru gi – dzię ki zgo dzie są du – mo -

że my z imie nia i na zwi ska przed sta wić
wan da la, któ ry nisz czył w bez myśl ny spo -
sób na sze wspól ne mie nie. Spra wa by ła
bar dzo po dob na do tej, o któ rej pi sa li śmy
w po przed nim nu me rze na szej ga ze ty. 26
let ni Ma te usz Gó rec ki – tak na zy wa się
nasz ne ga tyw ny „bo ha ter” – w no cy z 5
na 6 sierp nia 2011 ro ku za pra gnął, nie

zwa ża jąc na żad ne prze szko dy, wejść
do klat ki scho do wej jed ne go z na szych
do mów, a póź niej do jed ne go z miesz kań.
Ko piąc, szar piąc klam kę znisz czył pa rę
drzwi po wo du jąc szko dy w wy so ko ści pra -
wie 4 tys. zł. Tym ra zem nie po zo stał jed -
nak ano ni mo wym wan da lem. Uję ty przez
po li cję sta nął przed Są dem Re jo no wym
w Wo dzi sła wiu Ślą skim, któ ry 22 ma ja

br., po roz po zna niu spra wy kar nej, uznał
oskar żo ne go Ma te usza Gó rec kie go win -
nym za rzu ca nych mu czy nów i ska zał go
na 8 mie się cy po zba wie nia wol no ści, wa -
run ko wo za wie sza jąc ka rę na okres 2 lat.
Oskar żo ny bę dzie rów nież mu siał za pła -
cić Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW oraz
po szko do wa nej lo ka tor ce za po nie sio ne
szko dy.

Sąd orzekł rów nież trzy krot ne po da nie
do pu blicz nej wia do mo ści w na szej ga ze -
cie sen ten cji wy ro ku co miej my na dzie ję
bę dzie ostrze że niem dla in nych po ten cjal -
nych wan da li.

więcej czy taj na str. 2

Podpalacz złapany...
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Dla cze go to ro bił? Z głu po ty, chę ci
roz gło su, a mo że wi dok pło mie ni spra -
wiał mu przy jem ność. Na te py ta nia
od po wie za pew ne śledz two, któ re się
te raz to czy. Na ra zie przy po mnij my
więc wy da rze nia, któ re la tem bul wer -
so wa ły miesz kań ców Wo dzi sła wia Ślą -
skie go. 

Czar na se ria pod pa leń roz po czę ła
się w nie dzie lę 12 sierp nia, kie dy to
zgło szo no, że na uli cy XXX -le cia
ktoś pod pa lił śmiet ni ki znaj du ją ce się
obok skle pu. w po bli żu klat ki nr 58.
Zo sta ły uszko dzo ny kon te ne ry
na śmie ci i wia ta. Stra ty Spół dziel ni
Miesz ka nio wej ROW wy nio sły 6 tys
zł, stra ty po nio sły rów nież służ by
miej skie. 

Pierw sze pod pa le nie nie zwia sto wa -
ło jesz cze te go co się mia ło stać nie -
ba wem. Jed nak ko lej ne zgło sze nia pod -
pa leń uświa do mi ły, że ma my
do czy nie nia z ja kimś sza lo nym śmiet -
ni ko wym pi ro ma nem 

W cią gu ko lej nych dni stra ża cy od -
bie ra li po kil ka ra zy dzien nie zgło sze -
nia o pa lą cych się kon te ne rach w re -
jo nie ulic 26 Mar ca, Pia stow skiej,
Ap tecz nej, Woj ska Pol skie go i Ja na.
Cza sa mi w no cy zda rza ły się wy jaz dy
do 8 ta kich pod pa leń.

W wy ni ku pod pa leń czę sto do cho -
dzi ło do uszko dzeń ele wa cji bu dyn -
ków. Gdy po kil ku ta kich zgło sze -
niach wia do mo by ło, że pod pa leń
do ko nu je jed na i ta sa ma oso ba po li -
cjan ci wy ty po wa li spraw cę i roz po -
czę li dzia ła nia zmie rza ją ce do je go
usta le nia i za trzy ma nia.

W nie dzie lę 19.08 po ko lej nym
zgło sze niu o pa lą cym się kon te ne rze,
w re jo nie uli cy 26 Mar ca za trzy ma -
li 29-lat ka po dej rza ne go o se rię pod -
pa leń. 

Na ra zie męż czyź nie udo wod nio -
no 12 czy nów prze stęp czych. W każ -
dym z przy pad ków war tość uszko dzo -
ne go mie nia osza co wa no na kil ka
ty się cy zło tych. Na tym jed nak nie
ko niec, gdyż do ko men dy po li cji wciąż
na pły wa ją za wia do mie nia od ko lej -
nych po krzyw dzo nych. 

Zła pa ny przez wo dzi sław skich po li -
cjan tów pi ro man był już ka ra ny za in -
ne prze stęp stwa. O je go dal szym lo sie
za de cy du je pro ku ra tor, a póź niej sąd.
Gro zi mu do 5 lat wię zie nia.

Pod pa lacz zła pa ny
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Wieści z „pierwszej ręki”Pre zes Za rzą du SM „ROW”
JaN GRa bO Wiec ki

Nie uciekniemy
przed postępem

Ktoś kie dyś stwier dził, że ży je my w cie -
ka wych cza sach. Nie da się ukryć – miał
100-pro cen to wą ra cję. In na spra wa, czy te
cie ka we cza sy da ją nam szan sę, czy też
ogra ni cza ją na sze moż li wo ści? Czy po tra -
fi my się do nich do sto so wać, czy też re zy -
gnu je my i wy co fu je my się oba wia jąc się,
że nie da my so bie ra dy w tym tak szyb ko
zmie nia ją cym się świe cie.

Wie le za le ży od nas sa mych, od na sze go
po strze ga nia rze czy wi sto ści, od cie ka wo ści
świa ta. Za chę ca m za tem wszyst kich do za -
zna ja mia nia się z ty mi no wo cze sny mi tech -
no lo gia mi, gdyż wcze śniej czy póź niej mo -
im zda niem i tak to bę dzie nie unik nio ne. 

W na szej spół dziel ni za wsze sta ra li śmy
się sta wiać na no wo cze sność, in no wa cyj -
ność i do świad cze nie ale oczy wi ście nie
dla sa mej idei ja kie goś abs trak cyj ne go po -
stę pu, ale dla te go, że ta no wo cze sność po -
ma ga, da je bar dziej eko no micz ne roz wią -
za nia. Dla te go na szym mot tem jest, że
każ da in we sty cja, re mont mu si mieć swo je
eko no micz ne uza sad nie nie. Przy czym kie -
ru je my się za sa dą, że to miesz kań cy, a ści -
ślej ich po trze by i wy ma ga nia ma ją de cy -
du ją cy wpływ na kształ to wa nie i za kres
za dań re mon to wych. Wszyst kie in we sty -
cje i re mon ty są po prze dzo ne wni kli wym
roz po zna niem po trzeb wśród miesz kań -
ców, pro wa dze niem roz mów, kon sul ta cji
za rów no pod wzglę dem za kre su ro bót jak
i ana liz eko no micz nych, gdyż każ da in we -
sty cja czy też re mont na wet ten naj mniej -
szy ma słu żyć miesz kań com, ich wy go -
dzie i po pra wie wa run ków za miesz ki wa nia.
Dla te go waż ny jest dla nas wy miar eko no -
micz ny tych za dań aby mia ły one wy mier -
ne ko rzy ści w la tach na stęp nych. Wszyst -
kie kwe stie pro ce sów tech nicz nych
i eko no micz nych są wni kli wie ana li zo wa -
ne z udzia łem or ga nów sa mo rzą do wych,
gdyż ich syn chro ni za cja gwa ran tu je opła -
cal ną i ter mi no wą re ali za cję pro wa dzo nej
po li ty ki in we sty cyj nej i re mon to wej.

Bio rąc pod uwa gę dy na mi kę kosz tów
utrzy ma nia miesz kań na szym prio ry te to -
wym dzia ła niem jest ostry ry gor eko no -
micz ny opar ty na ra cjo nal nych wy li cze -
niach i prze strze ga niu za ło żo nych pla nów.
Wie lo let nia tra dy cja i wspól ny wy si łek do -
pro wa dził do osią gnię cia ta kich suk ce sów
jak prze pro wa dze nie ter mo mo der ni za cji
na po zio mie 95% za so bów, po czy nie nie

prac ener go osz częd nych oraz pro eko lo -
gicz nych, wpro wa dza jąc tym sa mym wie -
le in no wa cyj nych roz wią zań do ad mi ni -
stro wa nych bu dyn ków.

Naj trud niej szym za da niem na dzień dzi -
siej szy jest re ali za cja za dań pro eko lo gicz -
nych. Do świad czam te go rów nież ja ko rad -
ny uczest ni czą cy przy opra co wy wa niu
re gu la mi nu i in nych za dań wy ni ka ją cych
z usta wy tzw. śmie cio wej, o czym sze rzej
po in for mu je my w na stęp nym nu me rze na -
szej ga ze ty. Na wła snym po dwór ku rów -
nież ma my ta kie za da nia, a do ty czy to li -
kwi da cji płyt tzw. ace ko lo wych wraz
z uty li za cją i za stą pie niem ich ele wa cją
w no wo cze snej tech no lo gii wraz z ter mo -
mo der ni za cją i re gu la cją sie ci cie płow ni -
czych. Jest to za da nie na dzień dzi siej szy
bar dzo kosz tow ne, gdyż z do świad cze nia
wie my, iż oprócz wy mie nio nych czyn no ści
ko niecz na jest jesz cze eli mi na cja wad tech -
no lo gicz nych i wie lu nie do cią gnięć po wsta -
łych pod czas bu do wy tych bu dyn ków. Wspo -
mnę tyl ko, że wstęp nie osza co wa ny koszt
re mon tu jed ne go wy so kie go bu dyn ku na osie -
dlu Pia stów w Wo dzi sła wiu Ślą skim to
kwo ta oko ło 2 600 000,00 zł. Bez po mo cy
fi nan so wej po zy ska nej ze środ ków ze wnętrz -
nych udźwi gnię cie ta kie go kosz tu przez sa -
mych miesz kań ców da ne go bu dyn ku jest
nie moż li we. Czy za tem w nad cho dzą cym
kry zy sie o czym nas nie usta nie in for mu ją
rzą dzą cy mo że my li czyć na ja kąś po moc? 

Jak do tąd po zy ski wa li śmy środ ki fi nan -
so we i dzia ła nia te pro wa dzi li śmy bez
wzglę du na ma kro eko no micz ne uwa run -
ko wa nia, któ re do ty ka ją ry nek nie ru cho -
mo ści, a na któ rym funk cjo nu je spół dziel -
nia i od lat utrzy mu je my sil ną po zy cję
na lo kal nym ryn ku. W dal szym cią gu bę -
dzie my czy nić sta ra nia aby kosz ty pro wa -
dzo nych prac jak naj mniej ob cią ża ły na -
szych miesz kań ców.

Na sze osią gnię cia mo der ni za cyj ne i nie
tyl ko nie by ły by moż li we bez współ pra cy
z or ga na mi sa mo rzą do wy mi i wie lo ma miesz -
kań ca mi, któ rzy na co dzień dzie lą się swo -
imi spo strze że nia mi, uwa ga mi i ocze ki wa -
nia mi. Jest to dla nas po wód do sa tys fak cji,
gdyż na sza ofer ta usług i kom plek so wa ob -
słu ga jest skie ro wa na wła śnie do na szych
miesz kań ców, gdyż to Pań stwa za do wo le nie
jest dla nas naj więk szym po ten cja łem i bodź -
cem do po dej mo wa nia ko lej nych dzia łań.

Obec nie jest to wdro że nie in for ma tycz -
ne go sy te mu E -KAR TO TE KA On li ne, któ -
ra umoż li wi szyb ki i bez po śred ni wgląd
w kar to te kę roz li cze nio wą swo je go miesz -
ka nia. Bę dzie ona suk ce syw nie roz wi ja na
po przez jej uzu peł nia nie o co raz to więk -
szą ilość in for ma cji o opła tach za miesz ka -
nie dla każ de go in dy wi du al nie na je go e -
-kar to te ce – pi sze my o niej do kład niej
w tym nu me rze na szej ga ze ty.

Trze ba jed nak cza sa mi z tych no wo cze -
snych roz wią zań wró cić do na szej sza rej
i prze ra ża ją cej nie kie dy rze czy wi sto ści.
Gdy jed ni sta ra ją się zdo by wać XXI wiek
in ni co fa ją się do epo ki ka mie nia łu pa ne -
go, mam tu oczy wi ście na my śli ko lej ne
przy kła dy wan da li zmu i nisz cze nie na sze -
go wspól ne go mie nia. 

Nie po tra fię zro zu mieć dla cze go jest ta kie
ci che przy zwo le nie na wan da lizm, prze cież
nie moż li we jest aby nikt nic ni gdy nie wi -
dział lub nie słyszał. Brak re ak cji z na szej
stro ny – miesz kań ców tyl ko roz zu chwa la
wan da li. Prze cież nie jed ne go z nas tra fić
mo że fakt, że ra no wy cho dząc na spa cer, za -
ku py do strze ga m ko lej ne ak ty wan da li zmu.
Czy na praw dę nie je ste śmy w sta nie za re -
ago wać? Prze cież więk szość wie kto i kie dy
w na szym bu dyn ku wra ca, jak się za cho wu -
je i czy im dzie łem mo gą być po wsta łe ba -
zgro ły i nie tyl ko. Na pra wia nie tych wszyst -
kich szkód, któ re już dziś wi dać to ogrom ne
środ ki fi nan so we, któ re mu sie li by śmy do -
dat ko wo po nieść na ich usu wa nie.

Idzie okres je sien no-zi mo wy i znów wie -
le osób bez za in te re so wań, bez chę ci roz -
wi ja nia swo jej oso bo wo ści, in te lek tu i po -
szu ki wa nia so bie przy zwo ite go za ję cia
bę dzie wy sta wa ło na par te rach bu dyn ków,
klat kach scho do wych po szcze gól nych pię -
ter i de wa sto wa ło oto cze nie wo kół sie bie
po zo sta wia jąc na ścia nach kla tek wy raz
swo jej głu po ty i bez myśl no ści.

Ape lu ję za tem do miesz kań ców i ro dzi -
ców mło dzie ży i do ro słych za in te re suj cie
się tym co ro bią wa sze dzie ci, a są sia dów
pro szę pod po wiedz cie ro dzi com tej mło -
dzie ży czę sto mar gi nal nej co ich dzie ci ro -
bią. Z pew no ścią ta dwu stron na wy mia na
in for ma cji przy czy ni się do schlud niej sze -
go wy glą du na szych obejść. 

dokończenie na str. 4
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No we roz wią za nie po zwo li za osz czę dzić czas i pie nią dze

e -kar to te ka 
czy li in for ma cja przez in ter net 

7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę

W każdej chwili i z każdego miejsca będziemy mogli uzyskać informacje z własnej kartoteki

Nikt nie ma dziś cza su na gro ma dze nie ster ty do ku men tów w szu fla dzie.
W dzi siej szych cza sach sta wia my na szyb kość, mo bil ność i przede wszyst kim
wy go dę. Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW wpro wa dza sys tem – e -kar to te kę.
któ ry po zwa li użyt kow ni kom miesz kań, po sia da ją cych kom pu te ry po łą czo ne
z in ter ne tem, przy po mo cy oso bi ste go iden ty fi ka to ra oraz ha sła, uzy skać do -
stęp do wła snej kar to te ki. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu użyt kow ni kom lo ka li
e -kar to te ka da je moż li wo ści sa mo dziel nej ana li zy sta nu wła snych roz li czeń,
zo bo wią zań i wpłat. Przy co raz po wszech niej szym do stę pie do In ter ne tu
zmniej sza ją się kosz ty i czas po zy ska nia tej in for ma cji. Wy eli mi no wa ne zo sta -
ną w ten spo sób cza so chłon ne cza sa mi prze jaz dy do sie dzi by spół dziel ni, roz -
mo wy te le fo nicz ne, itp. 

Na na szych osie dlach prze cież każ dy
mo że zna leźć dla sie bie za ję cie jest Ośro -
dek Pra cy Po zasz kol nej, któ ry pro po nu je
sze ro ką ofer tę za jęć po zasz kol nych, Sto -
wa rzy sze nia pro wa dzą ce dzia łal ność kul -
tu ral no-spor to wą czy też To wa rzy stwo Przy -
ja ciół Dzie ciom, gdzie po za za ję cia mi dla
dzie ci moż na włą czyć się w wo lon ta riat
czy li po ma gać in nym co z pew no ścią bę -
dzie z po żyt kiem dla nas wszyst kich.

Ten te mat le ży mi szcze gól nie na ser cu
i nie mo gę obo jęt nie prze cho dzić obok ak -
tów nisz cze nia, de wa sto wa nia z ta kim tru -
dem i wy rze cze nia mi wy pra co wa ne go przez
wszyst kich do rob ku. Nie je ste śmy kra jem
wiel kie go do bro by tu, wiatr pra wie za wsze

wiał nam w oczy, wszyst ko co osią gnę li -
śmy mia ło swo ją bar dzo wy so ką ce nę i za -
wsze wią za ło się z wy rze cze nia mi i po -
świę ce niem cza sem przez la ta. I te raz ja kiś
pry mi tyw ny osob nik, wie rzą cy w swo ją
bez kar ność nisz czy to, za co wszy scy za -
pła ci li śmy, a prze cież wiem jak trud no wie -
lu ro dzi nom zwią zać „ko niec z koń cem”.
To na praw dę trud no znieść bez iry ta cji. 

Na szczę ście bez kar ność jest ułu dą, prę -
dzej czy póź niej jed nak spra wie dli wość
za trium fu je, tak jak w wie lu przy pad kach,
a ostat nio 26 let nie go mło dzie niasz ka z Wo -
dzi sła wia nisz czą ce go nam klat kę scho do -
wą. Pi sze my o nim spe cjal nie na stro nie 1,
a dzię ki bar dzo roz sąd nej de cy zji są du re -
jo no we go mo że my go przed sta wić z imie -
nia i na zwi ska. Po dob nie zro bi li śmy – po -
da jąc na zwi sko i imię ska za ne go star sze go
już męż czy zny, któ re go głu pie i jak że na -
gan ne za cho wa nie opi sa li śmy – „De wa -
sta cja i ka ra” – w po przed nim nu me rze na -
szej ga ze ty. I bę dzie my ta kie in for ma cje
pu bli ko wać sys te ma tycz nie, gdyż ma my
na dzie ję iż mo że ta ki spo sób pięt no wa nia
wan da li przy nie sie jed nak ja kieś re zul ta ty
któ re spo wo du ją chwi lę re flek sji i ustrze gą
nas w ja kimś stop niu przed „po wtór ką
z roz ryw ki”. Niech prio ry te tem na szym
bę dzie dzia ła nie dla na sze go do bra a nie
od wrot nie, gdyż te po zy tyw ne aspek ty
wpły wa ją na na sze bez pie czeń stwo i po -
pra wę wa run ków za miesz ki wa nia, co bez
wąt pie nia przed kła da się na ja kość za -
miesz ki wa nia cze go Pań stwu i so bie ży -
czę.

dokończenie ze str. 3

Nie
uciekniemy

przed
postępem

Ta kie roz wią za nia sto so wa ne są w róż -
nych urzę dach, ban kach, a na wet skle -
pach. Te raz przy szła po ra na na szą spół -
dziel nię. Zwięk szą one kom fort za rów no
pra cow ni ków, ale w szcze gól no ści miesz -
kań ców. 

Aby za cząć ko rzy stać z e -kar to te ki wy -
star czy tyl ko przyjścia – po dniu 8 paź -
dzier ni ka 2012 ro ku w go dzi nach od 8.00
do 14.00, a w po nie dział ki do go dzi -
ny 16.00 – do biu ra Ob słu gi Klien ta przy ul.
Kard. St. Wy szyń skie go 43 w Wo dzi sła -
wiu Ślą skim ce lem ode bra nia wy ge ne ro -
wa ne go przez sys tem iden ty fi ka to ra wraz
z ha słem. Wów czas moż li we bę dzie
również prak tycz ne za po zna nie się z funk -
cjo no wa niem e -kar to te ki, gdyż w tym ce -

lu stwo rzo no od dziel ne sta no wi sko, na któ -
rym bę dzie moż na do ko nać pierw sze go
lo go wa nia przy po mo cy pra cow ni ka spół -
dziel ni.

Po za ło go wa niu się do sys te mu ma ją
Pań stwo trzy opcje. 

W pierw szej opcji bę dą Pań stwo mie li
moż li wość spraw dze nia sal da roz li czeń
z ty tu łu opłat za użyt ko wa nie miesz ka nia
ja kie ze wi den cjo no wa ne zo sta ły na in dy -
wi du al nym kon cie przy pi sa nym do każ -
de go miesz ka nia. Przed sta wio na ta be la in -
for mu je o wy so ko ści na li czo nej opła ty
oraz za księ go wa nych wpła tach sal dzie
opłat po zu ją cych rów nież za le gło ści i nad -
pła ty. 
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W ko lej nej opcji wy kaz opłat mie -
sięcz nych uzy ska ją Pań stwo in for ma cję
o nu me rze in dy wi du al ne go kon ta, na któ -
re na le ży do ko ny wać opłat jak rów nież
wy kaz po szcze gól nych skład ni ków opła -
ty czyn szo wej wraz z moż li wo ścią gra -
ficz ne go przed sta wie nia struk tu ry opłat
mie sięcz nych. Dla szer szej ana li zy po -
rów naw czej w usta wie niach opłat obo -
wią zu ją cych mo gą Pań stwo zo ba czyć
zmia ny opłat, ja kie do ko na ne zo sta ły
na miesz ka niu. Wy star czy tyl ko za zna -
czyć in te re su ją cy nas okres cza su, dać
po le ce nie wy ko naj i otrzy mać moż na
w ten spo sób staw ki opłat z za zna czo ne -
go okre su. Je że li uzna ją Pań stwo, iż po -
trzeb na jest for ma pa pie ro wą ze sta wie -
nia opłat czyn szo wych wy star czy po brać
ra port w pli ku pdf i do ko nać wy dru ku.

W ostat niej opcji uzy skać moż na in for -
ma cję o pod sta wo wych da nych te le adre -
so wych nie zbęd nych dla kon tak tu bez po -
śred nie go z na szą spół dziel nią wraz
z moż li wo ścią prze kie ro wa nia na głów ną
stro nę in ter ne to wą na szej spół dziel ni:
www.sm-row.pl

In for ma cje za war te w e -kar to te ce bę dą
do stęp ne bez ogra ni czeń. W re zul ta cie o każ -
dej po rze moż na wejść, spraw dzić i od na -
leźć in for ma cje na nur tu ją ce py ta nia.

Sys tem jest cał ko wi cie bez piecz ny,
a przy ję te roz wią za nia gwa ran tu ją wy so -
ki po ziom ochro ny da nych oso bo wych.
W przy pad ku wąt pli wo ści i do dat ko wych
py tań, za rząd spół dziel ni udzie li wszyst -
kim do dat ko wych in for ma cji.

Za chę ca my Pań stwa również do od wie -
dze nia na szej stro ny in ter ne to wej, na któ -

rej po da je my naj waż niej sze in for ma cje
do ty czą ce dzia łal no ści spół dziel ni. Z na -
szej wi try ny rów nież za po mo cą stwo rzo -
ne go lin ku moż na do ko nać prze kie ro wa -
nia do stro ny lo go wa nia e -kar to te ki.

Na le ży za uwa żyć, że no we roz wią za -
nie nie tyl ko bę dzie po ma gać lo ka to rom
w uzy ska niu szer sze go do stę pu do ba zy
da nych roz li cze nio wych, ale rów nież wy -
ko rzy sta ne będą w celu in for mo wa nia
miesz kań ców o naj waż niej szych spra -
wach.

Udo stęp nia jąc e -kar to te ke chce my umoż -
li wić bie żą ce śle dze nie kosztów utrzy ma -
nia miesz kań. Na ra zie w za kre sie roz li -
cza nia me diów, ale do ce lo wo wszyst kich

kosz tów z ty tu łu użyt ko wa nia miesz ka nia
w ta ki spo sób, aby miesz ka niec mógł prze -
ana li zo wać swo je opła ty w dłuż szym okre -
sie czasu cho ciaż by z ty tu ły wo dy, c.o.
i in nych, któ re bę dą suk ce syw nie wpro -
wa dza ne.

Sze ro ki wa chlarz usług in ter ne to wych
ja ki pro po nu je my, a któ ry w dal szym cią -
gu bę dzie pod le gał mo dy fi ka cji, spo wo -
du je, iż do tych cza so we ksią żecz ki opłat
za użyt ko wa nie miesz ka nia uzna ją Pań -
stwo za bez u ży tecz ne, a wręcz zbęd ne.
Je że li stwier dzą Pań stwo, że tak jest to
pro si my o wy peł nie nie poniższego dru ku
i do star cze nie do Biu ra Ob słu gi Klien ta
lub ad mi ni stra cji Osie dla.

Wo dzi sław Ślą ski dnia ....................................... 2012 r.

...............................................................
Imię i na zwi sko

............................................................... 
Uli ca za miesz ka nia 

...............................................................
Miej sco wość 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW”
Wo dzi sław Ślą ski

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświad czam, że re zy gnu ję z dru ku ksią żecz ki opłat za użyt ko wa nie miesz ka nia na ro ku 2013.

...............................................................
pod pis

Ko rzy sta jąc z e -kar to te ki za osz czę dzi my du żo cza su i ner wów
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W tym ro ku w Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW wy ko na no już wie le za pla no wa ny, a tak że in ter wen cyj nych prac

Se zon re mon to wy trwa 
na okrą gło

La to za na mi, ale ten okres w na szej
Spół dziel ni wca le nie był okre sem ka ni ku -
ły. Tak jak w la tach ubie głych ko rzy sta jąc
z pięk nej po go dy wszę dzie trwa ły pra ce
słu żą ce po pra wie funk cjo nal ność i es te ty -
ki za so bów miesz ka nio wych. Re mon to wy
se zon wła ści wie ni gdy się nie koń czy, za -
wsze jest coś no we go do zro bie nia, do wy -
mia ny, na pra wie nia, zmo der ni zo wa nia.
W tym ro ku w Spół dziel ni Miesz ka nio wej
ROW front ro bót był bar dzo sze ro ki i zróż -
ni co wa ny, ale efek ty są im po nu ją ce i jest
się czym po chwa lić. Oczy wi ście pra co wa -
no i du żo rze czy zro bio no pod czas ostat -
nich 2 mie się cy. W tym cza sie gdy wie le
osób wy po czy wa ło na ło nie na tu ry fir my
re mon to we ca ły czas dzia ła ły i wy ko ny -
wa ły za pla no wa ne wcze śniej pra ce. Do te -
go wszyst kie go do szły jesz cze dzia ła nia
in ter wen cyj ne. 3 lip ca br. nad Wo dzi sła -
wiem prze szła gwał tow na bu rza po łą czo -

na z gra do bi ciem. „Bom bar do wa nie” gra -
dem wiel ko ści pi łek gol fo wych wy rzą dzi -
ło wie le szkód i oczy wi ście trze ba by ło te
uszko dze nia, spo wo do wa ne ka pry sa mi au -
ry, jak naj szyb ciej usu nąć.

Za cznij my jed nak od re mon tów, któ re
by ły już pla no wa ne od daw na. W bu dyn -
kach pod le głych ad mi ni stra cji Cen trum,
przy ul. 26 Mar ca 168, 170 prze pro wa -
dzo na zo sta ła, nie ste ty dość uciąż li wa dla
lo ka to rów, ale nie zbęd nie ko niecz na, wy -
mia na in sta la cji ka na li za cji sa ni tar nej
na no wo cze sną zro bio ną z two rzy wa
sztucz ne go i nie zwy kle od por ną. Re mont
sta rał się być zro bio ny, dzię ki spraw nym
wy ko naw com, w jak naj mniej do kucz li -
wy dla lo ka to rów spo sób, ale oczy wi ście
każ de ta kie przed się wzię cie łą czy się
z pew ny mi kło po ta mi i utrud nie nia mi.
Trze ba by ło je ja koś prze żyć, ale te raz
lo ka to rzy tych bu dyn ków bę dą mie li sieć

do brze im słu żą cą i bez a wa ryj ną Efekty
tych prac re mon to wych bę dą trwa ły dzie -
siąt ki lat. 

W bu dyn kach ad mi ni stra cji Cen trum
w cią gu mi nio nych mie się cy ostro wzię to
się też za re mont kla tek scho do wych. Ma -
lo wa nie kla tek scho do wych i po miesz czeń
wspól nych wraz z wy mia ną okie nek piw -
nicz nych i drzwi wej ścio wych do piw nic
wy ko na no w bu dyn kach przy Pla cu Zwy -
cię stwa 2, 4, ul. 26 Mar ca 168 oraz 156.
Z ko lei wy mia nę drzwi wej ścio wych do bu -
dyn ków na no we znacz nie so lid niej sze niż
po prze dnio wy ko na no w bu dyn kach przy
ul. Kub sza 24b, ul. Po ko ju 1-5, ul. 26 Mar -
ca 136 i 138, ul. Wa ryń skie go 10-12
i ul. Ra dliń ska 11. 

W Cen trum za dba no w tym ro ku o re -
mont te go po czym cho dzi my. Sta ra no się
by nie by ło kło po tów z chod ni ka mi i że by
nikt już wię cej nie po tknął się na nie rów -
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nym bru ku. Przy ul. Wy szyń skie go 25-29
wy ko na no prze kład kę chod ni ka i na pra -
wio no scho dy te re no we. Przy ul. Wy szyń -
skie go 1-3 i Ty siąc le cia 4-6, 8-10 ro ze bra -
no sta ry chod nik i po ło żo no no wy
wy ko na ny z kost ki be to no wej Na tym nie
ko niec. Re mont po de stów przed wej ścia -
mi do bu dyn ków zro bio no w bu dyn ku
przy ul. Wy szyń skie go 14-16 i 18-20. Na -
to miast przy ul. Woj ska Pol skie go wy re -
mon to wa no scho dy te re no we – bu dy ne -
k10 -12 oraz prze pro wa dzo no re mont
po de stów i scho dów wej ścio wych do bu -
dyn ków 6-8, 10-12.

Bu dyn ki przy ul. 26 Mar ca 158 i 170 do -
cze ka ły się re mon tu ele wa cji. W pierw -
szym bu dyn ku ścia ny za chod niej, w dru -
gim ścian po łu dnio wej, za chod niej,
wschod niej Dzię ki tym pra com bu dyn ki
wy glą da ją jak no we i cie szą już z da le ka
oczy, a efekt cie ply i ener go osz częd ny bę -
dzie od czu wal ny dla miesz kań ców tych bu -
dyn ków.

Wy ko na no rów nież izo la cję ścia ny fun -
da men to wej w bu dyn ku przy ul. Ty siąc le -
cia 4-6, prac na praw cze w sta cjach wy -
mien ni ków cie pła oraz wy mia nę roz dziel ni
elek trycz nych – przy ul. Wa ryń skie go 6-8,
Pla cu Zwy cię stwa 2.

Prze pro wa dzo ny zo stał re mont 2 dźwi -
gów oso bo wych w bu dyn ku przy ul. 26
Mar ca 156, zgod nie z usta lo nym ha ro mo -
no gra mem..

Na ko niec trze ba wspo mnieć o wy mia -
nie uszko dzo nych ry nien po gra do bi ciu
w bu dyn kach przy uli cach: Ty siąc le cia 4-
6, 8-10, Ra dliń skiej 5-7, 9-11, Szkol nej 6-
8, Kub sza 24 B, Wa ło wej 22, Wy szyń skie -
go 40-48, 22-28, 13-19, 14-16, 18-20, 26
Mar ca 70-72, Wa ryń skie go 10-12, 14-16. 

W bu dyn kach pod le głych ad mi ni stra cji
na osie dlu XXX -le cia prze pro wa dzo ny zo -
stał w bu dyn kach nr 110-113 re mont ba lu -
strad bal ko no wych co po win no zwięk szyć
bez pie czeń stwo lo ka to rów chęt nie prze -
cież uży wa ją cych bal ko nów w ce lach re -
kre acyj nych. 

Spół dziel nia – o czym już pi sa li -
śmy – kon se kwent nie re ali zu je plan re -
mon tu ko mó rek lo ka tor skich na przej -
ściach. Tym ra zem ro bo ty wy ko na ne zo sta ły
w bu dyn kach nr 121 i 123-125. Po ma lo -
wa no rów nież klat ki scho do we i wy mie -
nio no drzwi wej ścio wych do piw nic w bu -
dyn kach 1-4. Miej my na dzie ję, że ten trud
i pie nią dze słu żą ce, zwięk sze niu es te ty ki
i funk cjo nal no ści po miesz czeń, nie zo sta -
ną zno wu zmar no wa ne – jak to by ło wie -
lo krot nie przed tem – przez do mo ro słych
wan da li czy li przez nu dzą ce się i po zba -
wio ne ro dzi ciel skiej kon tro li na sze „po -
cie chy”.

Zi mo we chło dy i mro zy nie po win ny już
da wać się tak bar dzo we zna ki lo ka to rom
bu dyn ków 131-135, gdzie kon ty nu ując ro -
bo ty z ro ku ubie głe go, zo sta ło wy ko na ne
ocie ple nie ścia ny bal ko no wej 

Na osie dlu XXX -le cia miesz kań cy
bud. 42-50 bę dą mie li z ko lei znacz nie
bar dziej es te tycz ne wej ścia do swych do -

mów gdyż wy ko na no tam re mont co ko łów
i wejść do kla tek scho do wych. 

Mi mo, że ma my te raz dość prze ra ża ją cą
su szę, to jed nak desz cze prze cież mu szą
zno wu spaść. Z my ślą o opa dach i ka łu -
żach na chod ni kach w re jo nie bu dyn ków
nr 73-75 wy ko na nie od wod nie nia te re nu
po przez uło że nie ko ry tek ście ko wych i rur
dre na żo wych oraz do ko na no prze kład ki
na wierzch ni z kost ki be to no wej.

Na osie dlu Pia stów w tym ro ku też prze -
pro wa dza no pra ce słu żą ce po pra wie niu es -
te ty ki i funk cjo nal no ści do mów. W bu -
dyn ku nr 12, kon ty nu ując ro bo ty z 2011,
trwa ło wiel kie ma lo wa nie kla tek scho do -
wych. W bu dyn ku nr 14 do ko na no wy -
mia ny 2 drzwi wej ścio wych – ewa ku acyj -
nych. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW kon -
se kwent nie i sys te ma tycz nie wy ko nu je
re mon ty dźwi gów oso bo wych. Pra ce te
prze pro wa dzo no w tym ro ku na osie dlu
Pia stów w bu dyn kach nr 4 – 2 sztuk oraz

w bu dyn kach nr 5, 6 i 12 po 1 sztuk.
Na tym osie dlu do ko na no tak że re mon tu
po de stów przy wej ściu do klat ki 8A i F
oraz wy ko na no chod nik przed bu dyn ku
nr 1.

Na ko niec trze ba po now nie wspo mnieć
o kon se kwen cjach nisz czy ciel skie go gra -
du, któ ry prze szedł w lip cu nad Wo dzi sła -
wiem po wo du jąc du że stra ty. Po tych nisz -
czy ciel skich na wał ni cach trze ba by ło
wy mie nić pły ty po li wę gla no wych przy wej -
ściach do kla tek na os. Piastów nr 15A,
B, C i nr 18C kosz tem po nad 17 tys. zł.

Na osie dlu Dą brów ki wy ko na no ma lo -
wa nie po ła ci da cho wej wraz z wy mia ną
ry nien i rur spu sto wych w bu dyn kach
nr 4 i 5. Ryn ny wy mie nio no rów nież
w bu dyn kach nr 14, 15 i 12C -D, E, ale
przy czy ną tych prac in ter wen cyj nych by -
ło uszko dze nie ich po gra do bi ciu, któ re
znisz czy ło – jak już pi sa li śmy – in ne
obiek ty ad mi ni stro wa ne przez na szą Spół -
dziel nię.

Z in nych prac wy ko na nych na tym osie -
dlu trze ba wy mie nić ma lo wa nie klat ki scho -
do wej i po miesz czeń ogól ne go użyt ku, wy -
mia nę drzwi wej ścio wych do bu dyn ku oraz
okien na klat ce w bu dyn ku nr 25. Wy mia -
nę 7 za da szeń bal ko nów z wi tro li tów. Ro -
bo ty na we wnętrz nej in sta la cji c.w.u. – wy -

mia na nie spraw nych za wo rów oraz za bu -
do wa za wo rów re gu la cyj nych MTCV. 

Pi sząc o osie dlu Dą brów ka trze ba ko -
niecz nie wspo mnieć, że za in sta lo wa no tu
sys tem ka mer mo ni to ru ją cych te ren, co za -
pew ne bę dzie mia ło wpływ na po czu cie
bez pie czeń stwa miesz kań ców oraz prze -
ciw dzia łać bę dzie ak tom wan da li zmu i chu -
li gań stwa.

W Ry duł to wach, po dob nie jak w ad mi -
ni stra cji Cen trum, prze pro wa dza no w tym
ro ku dość uciąż li we dla lo ka to rów, ale ko -
niecz ne pra ce zwią za ne z wy mia ną in sta -
la cji ka na li za cji sa ni tar nej. Ta kie ro bo ty
po łą czo ne z wy mia ną in sta la cji cie płej
i zim nej wo dy na no wo cze sne ru ry hy dro -
plast prze pro wa dzo no w bu dyn ku przy
ul. Ple bi scy to wa 36 B. 

Klat ki scho do we bu dyn ków na szej Spół -
dziel ni w Ry duł to wach zo sta ły tez pod da -
ne nie zbęd nym za bie gom re mon to wym.
Przy ul. Ple bi scy to wej 42, 44, 32, 36,
ul. Szpi tal nej 2A i ul. Ofiar Ter ro ru 93
wy mie nio no 12 drzwi wej ścio wych do bu -
dyn ków. Prze pro wa dzo na zo sta ła wy mia -
na 36 okien na klat kach scho do wych oraz
9 drzwi do piw nic w bu dyn kach przy
ul. Ofiar Ter ro ru 93 i 97. No we roz wią za -
nia wpro wa dzo no na klat kach scho do wych
przy ul. Ple bi scy to wej 44, Ofiar Ter ro -
ru 93 i 97, gdzie wy mie nio no opra wy
oświe tle nio we na no wo cze sne z z czuj ka -
mi ru chu.

W Ry duł to wach wy mie nio no też ze -
wnętrz ną sieć cen tral ne go ogrze wa nia za -
si la ją cą bu dy nek przy ul. Krzyż ko wic -
kiej 20, 22 i 24, prze pro wa dzo no
od wod nie nie piw nic – ul. Ple bi scy to wa 4
oraz wy ko na no pra ce na praw cze w sta -
cjach wy mien ni ków cie pła.

W Ra dli nie wy mie nio no in sta la cję ka -
na li za cji sa ni tar nej na PP w bu dyn ku przy
ul. Ry me ra 8. To ko lej ny te go ty pu re mont
w na szej Spół dziel ni. Tro chę uciąż li wy dla
lo ka to rów, ale prze cież ko niecz ny i słu żą -
cy póź niej lu dziom przez dłu gie la ta.

Prze pro wa dzo no – kon ty nu ując pra ce
z ubie głe go ro ku – ma lo wa nie kla tek scho -
do wych i po miesz czeń wspól nych 
przy ul. Sien kie wi cza 26-30. 

Do ko na no wy mia ny 6 drzwi wej ścio -
wych na sta lo we w bu dyn kach ul. Kor fan -
te go 18, 22, 26, Ma ku szyń skie go 8-12.
Na pra wio no ele wa cję na ścia nie za chod -
niej w bu dyn ku przy ul. Fin de ra 7. Na to -
miast w bu dyn ku przy ul Ma ku szyń skie -
go 8-10 prze pro wa dzo no kon ser wa cje
po kry cia da cho we go po łą czo ne z na pra wą
ko mi nów. 

W Pszo wie rów nież re mon to wa no dach
i ko mi ny przy ul. Ju ran da 4. Na to miast re -
mont sa mych ko mi nów wy ko na no w bu -
dyn ku przy ul. Tyt ki 4 i 7. Przy bu dyn ku
Ja gien ki 6 bę dzie moż na bez kło po tu za -
par ko wać swój sa mo chód gdyż po wsta ły
miej sca po sto jo we.

Efek ty re mon tów prze pro wa dzo nych
w tym ro ku są więc im po nu ją ce, a trze ba
do dać, że za pla no wa ne na 2012 rok pra ce
oczy wi ście trwa ją na dal. 
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Spół dziel nia ze wzglę du na to, iż
po mnik stoi na na szym te re nie, jest
zo bo wią za na zgod nie z prze pi sa mi
pra wa uczest ni czyć w re no wa cji

miejsc pa mię ci. Dzię ki przy chyl -
no ści władz mia sta Ry duł to -
wy w sierp niu br. Spół dziel nia
Miesz ka nio wa ROW przy stą pi ła

do re mon tu, upa mięt nia ją ce go ofia -
ry hi tle row skich zbrod ni, Po mni ka
przy ul. Ofiar Ter ro ru w Ry duł to -
wach. Pro jekt re no wa cji mo nu men -

Hi sto ria fi lii obo zu za gła dy w Au schwitz w Ry duł to wach
za czę ła się w 1942 ro ku, gdy nie miec kie wła dze oku pa cyj -
ne utwo rzy ły obóz przy mu so wej pra cy w na le żą cej do kon -
cer nu Her mann Go ering We rke ko pal ni „Char lot ten gru be”
w Ry duł to wach. W obo zie by li uwię zie ni ro bot ni cy przy -
mu so wi, a na stęp nie jeń cy wo jen ni ra dziec cy, fran cu scy
i an giel scy. Ten pierw szy obóz był umiej sco wio ny na te re -
nie tzw. „noc le gow ni”, czy li ho te lu ro bot ni cze go. W 1943
r. utwo rzo no dru gi obóz przy mu so wej pra cy, któ ry był zlo -
ka li zo wa ny w sied miu ba ra kach wy bu do wa nych w od le -
gło ści 600 me trów od sta cji ko le jo wej, przy ko pal ni „Le on
II” (Adolf Hi tler stras se, obec nie ul. Ofiar Ter ro ru)

W 1943 r. ad mi ni stra cja kon cer nu Her mann Go ering
We rke roz po czę ła roz mo wy z wła dza mi obo zu kon cen tra -
cyj ne go Au schwitz -Bir ke nau w spra wie za trud nie nia więź -
niów oświę cim skich.

Na prze ło mie 1944 i 1945 ro ku Niem cy utwo rzy li po -
do obóz obo zu kon cen tra cyj ne go Au schwitz -Bir ke nau
w Ry duł to wach. Wcze śniej z obo zu usu nię to ro bot ni ków
przy mu so wych i jeń ców wo jen nych. Pierw szy trans port
więź niów do tarł 19 wrze śnia 1944 ro ku. Przy je cha ło
w nim 200 Ży dów z Wę gier i Ru mu nii, któ rych umiesz -
czo no w obo zie przy ko pal ni „Char lot ten gru be”. Dru gi
trans port do tarł 7 paź dzier ni ka 1944 ro ku. By ło w nim
oko ło 600-700 Ży dów, któ rych umiesz czo no w obo zie
przy ko pal ni „Le on II” i „Le on III”. By ły to dwa naj więk -
sze trans por ty. Na stęp ne by ły już mniej sze i sta no wi ły
uzu peł nie nie więź niów zmar łych z wy cień cze nia, gło du
i cho rób. Więź nio wie po cho dzi li z Pol ski, Wę gier, Sło wa -
cji, Czech, Nie miec, Bel gii, Ho lan dii, Fran cji, Włoch,
Gre cji i Ru mu nii. Wszy scy oni pra co wa li w ko pal niach.

W po ło wie 1944 ro ku po wstał trze ci obóz w Ry duł to wach.
Znaj do wał się on na te re nie ce giel ni Har ce ra w Ry duł to wach.

W wy bu do wa nych tu taj ba ra kach uwię zio no gru pę oko ło 100
Po lek przy wie zio nych z obo zu kar ne go w Wa do wi cach. By ły
one zmu szo ne do nie wol ni czej pra cy w ce giel ni.

W li sto pa dzie 1944 ro ku zor ga ni zo wa no czwar ty obóz
na zy wa ny przez miej sco wych „Ju den la ger” al bo „la ger
za hał dą”. Prze pro wa dza no tu taj se lek cje więź niów, 
od dzie la jąc naj słab szych, któ rych na stęp nie wy sy ła no do ko -
mór ga zo wych w KL Au schwitz -Bir ke nau. Pią ty obóz po -
wstał na te re nie tzw. masz tal ni, czy li staj ni koń skich.

Ewa ku acja obo zów na stą pi ła 19 stycz nia 1945 r. Więź -
nio wie prze szli w „Mar szu śmier ci” do Wo dzi sła wia Ślą -
skie go, a na stęp nie prze wie zio no ich otwar ty mi wa go na mi
do obo zu kon cen tra cyj ne go Mau thau sen

W 1975 ro ku w miej scu, gdzie znaj do wał się obóz,
przy ul. Ofiar Ter ro ru, od sło nię to po mnik.

Ry duł to wy 
– pod obóz nie miec kie go, 

na zi stow skie go obo zu kL au schwitz

Po dob nie jak w KL Au schwitz rów nież w po do bo zie w Ry duł to wach hi tle -
row cy sto so wa li nie ludz ki i mor der czy ter ror wo bec więź niów

Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW wyremontowała pomnik w Rydułtowach

Miejsce upamiętniające 
zbrodnie hitlerowskie 

uzyskało godną oprawę
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tu przy go to wał Mar cin Po łom ski,
ar chi tekt Urzę du Mia sta Ry duł to -
wy. Ca łe pra ce od by wa ły się też
pod je go nad zo rem. 

Na sza spół dziel nia za ję ła się pra -
ca mi bu dow la ny mi – wy mie nio no
ta bli cę, wy re mon to wa no po mnik
wy mie nia jąc płyt ki okła dzi no we
na an tra cy to we, któ re sym bo licz nie
na wią zu ją do nie wol ni czej pra cy
więź niów w miej sco wej ko pal ni wę -
gla ka mien ne go. Upo rząd ko wa no
rów nież oto cze nie – wy kar czo wa -
no m.in. ży wo płot za pew nia jąc do -
brą wi docz ność po mni ka, za sia no
tra wę, usta wio no ozdob ne do ni ce.
Efekt re no wa cji jest wart po nie sio -
nych na kła dów, z pew no ścią przy -
czy nił się do te go, iż miej sce to sta -
ło się bar dziej wi docz ne, a te ren
na któ rym stoi po mnik jak i sam
mo nu ment do znał bar dzo ko rzyst -
nej od mia ny.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW
zaj mie się rów nież re no wa cją „Skał -
ki” – po mni ka przy ro dy nie oży wio -
nej, któ ry znaj du je się rów nież
przy ul. Ofiar Ter ro ru 95 w Ry duł -
to wach. Na po mni ku przy ro dy ma
po ja wić się no wa ta bli ca, przed nią
ozdob ne ro śli ny, wy bru ko wa na zo -
sta nie ścież ka i po sta wio ne bę dą ła -
wecz ki. Na ra zie jed nak trwa jesz -
cze zor ga ni zo wa ne przez Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mia -
sta w Ry duł to wach ba da nia den dro -
lo gicz ne drzew ro sną cych na skar -
pie i po uzy ska niu eks per tyz bę dzie
moż na przy stą pić do prac re no wa -
cyj nych.

– W tym ro ku od no wi li śmy Po -
mnik przy ul. Ofiar Ter ro ru. Te raz
po sta ra my się od no wić „Skał -
kę” – mó wi Jan Gra bo wiec ki, pre -
zes Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW
w Wo dzi sła wiu Śl. – Ta ini cja ty wa
by ła moż li wa dzię ki wzo ro wej
współ pra cy na szej spół dziel ni z mia -
stem. Wie le pra cy w przy go to wa -
nie do ku men ta cji wło ży li pra cow -
ni cy Urzę du Mia sta w Ry duł to wach.
Dzię ki przy chyl no ści Pa ni Bur mistrz
moż li we by ły spraw ne dzia ła nia
w tej kwe stii – pod kre śla pre zes
Gra bo wiec ki. Dzię ku je jed no cze -
śnie pra cow ni kom Urzę du Mia sta
za ich za an ga żo wa nie. „Skałka" - pomnik przyrody nieożywionej być może również w tym roku doczeka się renowacji

Pomnik przed remontem nie wyglądał zbyt dobrze

Teraz teren przed pomnikiem jest uporządkowany i zadbany

Wymieniona została tablica na pomniku
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Po modernizacji sieć będzie
pracowała bardziej niezawodnie

– Ska la prac re mon to wo -in we sty cyj -
nych wy ko na nych przez PEC SA Ja -
strzę bie dla SM ROW by ła dość im po -
nu ją ca. Na ja kim te re nie prze pro wa dzo no
re mont?

– Re mont, a w za sa dzie mo der ni za cja,
by ła prze pro wa dzo na na te re nie za so bów
SM ROW, UM Wo dzi sław Śl i na dział -
kach pa ru pry wat nych po se sji. Wy mie nio -
na sieć za si la głów nie za so by SM ROW:
osie dle Dą brów ki, Pia stów, bu dyn ki przy uli -
cy Lesz ka oraz po śred nio przez gru po wy
wy mien nik cie pła pół noc ną część osie -
dla XXX -le cia PRL. 

Pa dło tu taj sło wo mo der ni za cja, po nie -
waż sieć zo sta ła wy ko na na w no wej tech -
no lo gii rur pre izo lo wa nych oraz tak że zo -
sta ła zop ty ma li zo wa na pod ką tem śred nic
do ak tu al ne go za po trze bo wa nia cie pła. Ru -
ry pre izo lo wa ne ma ją lep szą izo la cję oraz
po sia da ją sys te my alar mo we po zwa la ją ce
zdal nie wy kryć w przy szło ści naj mniej sze
nie szczel no ści i są cią gle pod tym ką tem
mo ni to ro wa ne.

– Jak dłu go trwał re mont, który po -
zba wił cie płej wo dy wie le miesz kań, co
uda ło się zro bić i ile kosz to wa ła ta in we -
sty cja?

– Mo der ni za cja zo sta ła roz po czę ta
po 16 lip ca ro bo ta mi ziem ny mi oraz
mon ta żem pre fa bry ka tów nad wy ko pem.
Wszyst ko to by ło pod po rząd ko wa ne jed -
ne mu ce lo wi, a mia no wi cie: skró ce niu
po sto ju w do sta wie cie płej wo dy użyt -
ko wej, któ rą do star cza my głów nie na osie -
dle Pia stów, Dą brów ki i Lesz ka. Sa ma
prze rwa na stą pi ła w dniach od 31 lip ca
do 13 sierp nia. Cie płą wo dę uru cho mio -
no 14 sierp nia. 

Głów ny wy ko naw ca fir ma Ke lvin z Biel -
ska po dzie lił tra sę na trzy od cin ki, któ re by -
ły wy ko ny wa ne przez trzech nie za leż nych
pod wy ko naw ców. W tym to krót kim okre -

sie fir my mu sia ły po ło żyć, ze spa wać, po łą -
czyć in sta la cję alar mo wą, za mu fo wać oraz
czę ścio wo za sy pać oko ło 850 me trów sie ci,
a to prze cież w tym sys te mie grzew czym 1700
me trów rur. I to zo sta ło wy ko na ne z peł nym
suk ce sem. Wy ko naw ca da lej pro wa dzi pra -
ce po le ga ją ce na do pro wa dze niu te re nu
do sta nu pier wot ne go. 

Ter min za koń cze nia to 15 paź dzier nik br. 
Koszt in we sty cji to oko ło 1,5 mi lio na zł. 
– Ja kie bę dą efek ty mo der ni za cji, co

da on miesz kań com do mów Spół dziel ni
Miesz ka nio wej ROW?

– Efek ty to przede wszyst kim mniej sze
stra ty cie pła oraz no śni ka. No śni kiem w tym
wy pad ku jest go rą ca wo da. Po nad to sieć
bę dzie pra co wa ła bar dziej nie za wod nie.
Po przed nia wy trzy ma ła 29 lat.

– Czy pla no wa ne są in ne ro bo ty re -
mon to we, mo der ni za cyj ne na te re nie
Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW?

– W tym ro ku dla za si la nia bu dyn ków
SM ROW wy ko na li śmy jesz cze dwa przy -
łą cza do bu dyn ków 54-58; 182 me try sie -
ci i do 131-135; 125 me trów na osie -
dlu XXX -le cia, rów nież w tech no lo gii
rur pre izo lo wa nych. Mo że by ły to ro bo ty
mniej spek ta ku lar ne, ale tak że po chło nę -
ły kwo tę oko ło 180 000 zł. W na stęp nym
ro ku pla nu je my mo der ni za cję głów nej
ma gi stra li od bu dyn ku nr 68 przy ul. 
Ra dliń skiej pra wie do bu dyn ku 170
przy ul. 26 Mar ca z tą róż ni cą, że prze -
rwy w do sta wie cie płej wo dy już nie prze -
wi du je my. 

– Dzię ku je my z a roz mo wę. 

Roz mo wa z Jó ze fem cie ślą – kie row ni kiem Za kła du ciepl ne go w Wo dzi sła wiu Ślą skim
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Demontaz sieci tradycyjnej

Sieć przed mufowaniem Montaż sieci preizolowanej

Montaż nowej sieci
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We wrześniu i w październiku

bez płat na, cy fro wa mam mo gra fia 
w Rydułtowach i Pszowie

Rak pier si jest naj częst szym no wo two rem u ko -
biet jed nak wcze sne wy kry cie i le cze nie da ją wiel -
ką szan se na cał ko wi te wy le cze nie. W 2006 r. za -
po cząt ko wa ny zo stał „Po pu la cyj ny pro gram
wcze sne go wy kry wa nia ra ka pier si”, któ re go ce -
lem jest za pew nie nie bez płat ne go ba da nia pier si
co dwa la ta wszyst kim ubez pie czo nym ko bie tom
w wie ku 50-69 lat. U ko biet z wy so kim ry zy kiem

wy stę po wa nia ra ka pier si (rak sut ka u mat ki, sio -
stry lub cór ki; obec ność mu ta cji ge nu BRCA1 lub
BRCA2) bez płat ne ba da nie mo że być po wta rza ne
każ de go ro ku. Ogra ni cze nie wie ko we do prze -
dzia łu od 50 do 69 lat ma swo je zna cze nie, gdyż
ww. gru pa wie ko wa jest naj bar dziej na ra żo na na za -
cho ro wa nie na ra ka pier si.

Mi mo, iż ba da nia są bez płat ne, wciąż ko rzy -
sta z nich nie wiel ka licz ba ko biet 
np. w ca łym po wie cie wo dzi sław skim na bez -
płat ną mam mo gra fię kwa li fi ku je się pra wie 20 000
ko biet. Nie ste ty tyl ko 41% miesz ka nek z ta kiej
moż li wo ści sko rzy sta ło. Nie uza sad nio ny lęk
przed ba da niem i je go wy ni kiem, wstyd, brak
cza su, czy prze ko na nie, że „mnie to nie do ty -
czy” od bie ra ją ko bie tom moż li wość wy kry cia
wcze snych zmian, a tym sa mym moż li wość cał -
ko wi te go wy le cze nia. 

Aby za chę cić i jed no cze śnie uła twić ko bie tom
do stęp do pra cow ni mam mo gra ficz nej gli wic kie
Cen trum On ko lo gii za ku pi ło no wo cze sny mam -
mo bus. Dzię ki ta kie mu roz wią za niu moż li we jest
sko rzy sta nie z mam mo gra fii bli sko miej sca za -

miesz ka nia oraz bez wcze śniej szych za pi sów
i ocze ki wa nia w ko lej kach. Cy fro wy apa rat mam -
mo gra ficz ny znaj du ją cy się w mam mo bu sie po -
zwa la na oce nę ob ra zu gru czo łu pier sio we go nie
na kli szy, lecz na mo ni to rze wy so kiej roz dziel -
czo ści, co da je moż li wość je go po więk sza nia oraz
wpły wa na pre cy zyj ny opis ba da nia. Po nad to,
spe cjal ne opro gra mo wa nie po zwa la do kład nie

oce nić drob ne szcze gó ły, a cy fro wo ar chi wi zo wa -
ny ob raz da je moż li wość po rów ny wa nia wy ni ku
z póź niej szy mi ba da nia mi. Jest to nie zwy kle waż -
ne w dia gno zo wa niu cho rób pier si.

Przed ba da niem.
Do mam mo gra fii nie trze ba się spe cjal nie przy -

go to wy wać. W mam mo bu sie za pew nia my kom -
for to we wa run ki po rów ny wal ne do no wo cze -
snych pla có wek sta cjo nar nych tj. re je stra cję,
prze bie ral nię oraz ga bi net, w któ rym wy ko ny -
wa na jest mam mo gra fia. Wszyst kie po miesz cze -
nia są kli ma ty zo wa ne i ogrze wa ne. Po nie waż
ko niecz ne bę dzie ro ze bra nie się od pa sa w gó rę,
war to od po wied nio wy god nie się ubrać. W sy tu -
acji, gdy mam mo gra fia wy ko ny wa na jest po raz
ko lej ny, pro si my za brać ze so bą zdję cie i opis
po przed nie go ba da nia dla po rów na nia – to bar -
dzo po ma ga le ka rzom zin ter pre to wać wy nik.

Prze bieg ba da nia w mam mo bu sie.
1) Re je stra cja – po przyj ściu do pra cow ni na -

le ży przed sta wić do ku ment ubez pie cze nia zdro -

wot ne go (kar ta chi po wa) lub do wód oso bi sty.
Na miej scu na le ży wy peł nić an kie tę dla te go oso -
by z wa dą wzro ku pro si my o za bra nie oku la rów.
Oczy wi ście je że li bę dzie ja kiś pro blem re je stra -
tor ka we wszyst kim Pa ni po mo że.

2) Ba da nie – tech nik (ko bie ta) po pro si o ro -
ze bra nie się w prze bie ral ni. Wszyst kie po miesz -
cze nia w mam mo bu sie są kli ma ty zo wa ne. Zdję -
cia rent ge now skie każ dej pier si zo sta ną wy ko na ne
me to dą cy fro wą w dwóch pod sta wo wych pro -
jek cjach Pod czas ba da nia pa cjent ka po zo sta je
w po zy cji sto ją cej lub sie dzą cej. Ba da na pierś
zo sta nie uci śnię ta pla sti ko wą pły tą kom pre syj ną
(Ryc. 1). Uci sko wi, trwa ją ce mu kil ka se kund,

mo że to wa rzy szyć ból, któ ry war to wy trzy mać.
Ucisk jest ko niecz ny, aby uzy skać zdję cie do brej
ja ko ści, a tyl ko do bra ja kość po zwo li na do kład -
ny opis ba da nia. 

3) Każ da Pa ni otrzy ma kar tecz kę z nu me rem
ba da nia oraz in for ma cją o miej scu od bio ru wy ni -
ku. Pro si my za cho wać kar tecz kę, bę dzie po trzeb -
na przy od bio rze wy ni ku.

4) Je że li wy nik ba da nia jest pra wi dło wy – za -
pra sza my na ko lej ną mam mo gra fię za dwa la ta.
W przy pad ku, gdy wy nik wzbu dzi wąt pli wo ści
le ka rzy, skie ru ją oni pa cjent kę na bez płat ną dal -
szą dia gno sty kę, a je śli oka że się to ko niecz -
ne – na le cze nie.

Ba da nie mam mo gra ficz ne jest pro ste, krót kie,
bez piecz ne i nie in wa zyj ne. Daw ka pro mie nio -
wa nia pod czas mam mo gra fii jest ni ska i bez -
piecz na dla zdro wia. Ba da nie nie wy ma ga żad -
ne go do dat ko we go przy go to wa nia. Po trzeb na jest
Two ja do bra wo la. Dla te go za chę ca my, aby sko -
rzy stać z moż li wo ści wy ko na nia bez płat nej cy -
fro wej mam mo gra fii w mam mo bu sie w miej scu
za miesz ka nia. 

Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
pełniące rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy wraz z Urzędami Miast Rydułtowy i Pszów zapraszają na Dni
Promocji Zdrowia w Rydułtowach i Pszowie.

„Skry nin go stra da – ba dam się, więc mam pew ność”
Ter min: 28 WRZE ŚNIA br. (pią tek), go dzi na: od 17.00

Miej sce: RY DUŁ TOW SKIE CEN TRUM KUL TU RY (ul. Strzel ców By tom skich 9a)
godz.: 17.00 – emi sja fil mów o te ma ty ce pro fi lak tycz nej,

godz.: 17.30 – spo tka nie oraz dys ku sja z le ka rzem on ko lo giem 
i pie lę gniar ką on ko lo gicz ną, po świę co ne te ma ty ce pro fi lak ty ki.

W ra mach spo tka nia prze pro wa dzo ny zo sta nie in struk taż sa mo ba da nia pier si.

Cy fro wa dar mo wa mam mo gra fia w Ry duł to wach
Ter min: 28 WRZE ŚNIA br. (pią tek), w go dzi nach od 8.00 do 15.00

1, 2 PAŹ DZIER NI KA br. (po nie dzia łek, wto rek), w go dzi nach od 10.00 do 18.00
3, 4 PAŹ DZIER NI KA br. (śro da, czwar tek), w go dzi nach od 9.00 do 16.00
Miej sce po sto ju mam mo bu su: RY NEK w RY DUŁ TO WACH (ul. Be ma)

Cy fro wa dar mo wa mam mo gra fia w Pszo wie
Ter min: 5 i 8 PAŹ DZIER NI KA br. (pią tek, po nie dzia łek), w go dzi nach od 9.00 do 16.00

Miej sce po sto ju mam mo bu su: LO DO WI SKO w PSZO WIE (ul. Spor to wa 1)

Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata każdej ubezpieczonej Polce w wieku od 50 do 69 lat. 
Nie ma znaczenia adres zamieszkania. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty/kartę chipową oraz zdjęcia/płyty z poprzedniej mammografii, jeżeli była wykonana.



Wrzesień 2012 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 13

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

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

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

oferuje do wynajęcia

Bliż szych in for ma cji udzie la 
Dział Lo ka li Użyt ko wych w bu dyn ku Za rzą du SM „ROW” Wo dzi sław Śl., 

ul. Kard. Wy szyń skie go 43 – po kój nr 29, 
tel. (32) 455-66-86 wew. 127.

■ LO KA LE UŻYT KO WE

Wo dzisław Śl.:
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43     pow. 78,50 m2

Radlin: 
Ul. Józefa Rymera 4                   pow. 92,82 m2

■ PO MIESZ CZE NIA MA GA ZY NO WE

Wo dzisław Śl.:
Ul. Marklowicka 23                     pow. 106,80 m2

Ul. Marklowicka 23                     pow. 102,10 m2
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Ko�rzy�staj�my�
z bez�po�śred�nich�

te�le�fo�nów
Bar dzo czę sto dzwo niąc do na szej spół -

dziel ni w róż nych spra wach ko rzy sta cie

Pań stwo z po śred nic twa cen tra li – te le fo n

(32) 455 66 86. Tym cza sem znacz nie pro -

ściej i szyb ciej za ła twi cie swo ją spra wę 

ko rzy sta jąc bez po śred nio z nu merów po -

szcze gól nych dzia łów na szej Spół dziel ni.

Oto te nu me ry:

* dział człon kow sko -miesz ka nio wy:  

32 456 39 05; 

* dział tech nicz ny: 32 456 39 04; 

* dział roz li czeń z człon ka mi: 

32 455 38 72; 

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

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

Godziny otwarcia: 
po nie dział ki 7.30-16.00; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– (0) 607 041 129,
– Ad mi ni stra 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. du że lu ster ko. 4. na siecz -
kę. 7. tym cza so wy bu dy nek. 8. ogła -
sza ny sy re ną. 9. wen tyl. 10. zmy śle -
nie. 14. las so. 17. tank. 18. tech ni ka
bar wie nia tka nin. 19. prak ty kant. 20.
po pu lar ny mo tyw de ko ra cyj ny. 23. wią -
za ny przy koł nie rzu ko szu li. 27.
wnet. 29. czwar ta część garn ca. 30. na -
ro do wy de mo kra ta. 31. je den z pię ciu
u rę ki. 32. na gły, nie po ha mo wa ny
strach. 35. uczu cie pie cze nia w prze ły -
ku. 38. ga cek wiel ko uch. 41. ce na, 
war tość. 42. gło śne za wo ła nie. 43. na -
pi sa ne sło wo. 44. buł ka w mle ku. 45.
ziół ko.

Pio no wo: 1. pu blicz na sprze daż
z udzia łem li cy ta to ra. 2. ogra ni czo na
część prze strze ni. 3. zgod ność z rze czy -
wi sto ścią. 4. ma ją tek, bo gac two. 5.
strach, lęk. 6. woj sko. 11. imię

żeńskie. 12. na rzę dzie uży wa ne do ga -
sze nia wap na. 13. stolica Włoch. 14.
mi ne rał, od mia na kwar cu. 15. tka ni na
o po wierzch ni lek ko po marsz czo nej. 16.
ma ła nać. 21. nie wiel ki ptak z kru -
ków. 22. cy na der ki. 24. przed miot. 25.
zwie rzę wod ne z kun. 26. sta ła opła ta
urzę do wa. 27. re zer wa. 28. ru cho my
wa łek. 32. zbyt, za po trze bo wa nie na ja -
kiś to war. 33. wał usy pa ny z zie mi. 34.
skne ra, du si grosz. 36. ma łe wznie sie -
nie. 37. za kaź na cho ro ba wi ru so wa. 39.
nic. 40. da je słod kie mle ko.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 12 da dzą roz wią za nie krzy -
żów ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
PRZED NA MI LA TO.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie krzy -
żów ki otrzy mu ją: Anna Reiss, Tomasz
Hetmaniuk, Franciszek Pawlenka.



Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śl. 
pomiędzy trzema osiedlami już powstaje

Już zo sta ła umiesz czo na ta bli ca in for mu ją ca o roz po czę ciu
bu do wy Ro dzin ne go Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó rza” – na -
zwa par ku zo sta ła wy ło nio na w kon kur sie, a au to rem zwy cię -
skiej na zwy jest miesz ka niec Wo dzi sła wia Ślą skie go.

Za go spo da ro wa nie na ce le re kre acyj no -spor to wo -kul tu ral ne
ja rów na os. XXX -Le cia -Pia stów -Dą brów ki w Wo dzi sła wiu
Ślą skim to za da nie ogrom ne, bo też ska la te go pro jek tu wy kra -
cza po za stan dar dy. Po od da niu do użyt ku par ku bę dzie to cen -
trum wy po czyn ko wo -re kre acyj ne nie tyl ko miesz kań ców na -
sze go mia sta, ale i ca łe go re gio nu, gdyż Ro dzin ny Park Roz ryw ki
bę dzie naj więk szy na Ślą sku! Jak moż na prze czy tać na stro nie
in ter ne to wej Urzę du Mia sta Wo dzi sła wia Ślą skie go z któ rej to
in for ma cji wy ni ka rów nież iż te re n „Trzech Wzgórz” bę dzie
zło żo ny z trzech z stref. Pierw sza słu żyć bę dzie do na uki, dru ga
dla osób bar dziej za awan so wa nych, a trze cia dla praw dzi wych
pro fe sjo na li stów. Park nie bę dzie ko pią in nych po dob nych
miejsc ale pro jek tem ory gi nal nym, je dy nym w swo im ro dza ju.

Na po wierzch ni 24 hek ta rów ma po wstać park li no wy z sze -
ścio ma tra sa mi, are na do gry w cho wa ne go, tor do gry w kap -
sle, tor do gry w bu le, krę gle ro syj skie, trzy la bi ryn ty, ska te
park, trzy ogród ki jor da now skie. Mia sto chce, by na pla cu za -
baw dla naj młod szych by ła m.in. ka ru ze la ob ro to wa, tram po li -
na oraz zjazd li no wy o dłu go ści co naj mniej 30 me trów. 

Spo rą atrak cją mo że być ze spół to rów dla mo de li ste ro wa -
nych na pę dem spa li no wym i elek trycz nym. Na tra sach bę dzie
moż na roz gry wać wszel kie go ro dza ju za wo dy.

Atrak cja mi mo gą być tak że: tor ro we ro wy dla mi ło śni ków
BMX, gó ra sa necz ko wa i kil ka bo isk. Ca łość ma ją uzu peł nić
ścież ki ro we ro we i am fi te atr.

Pla no wa ny koszt in we sy cji to ok. 15 mln zł, ale aż 12,4 mln zł
to unij na do ta cja.

W tym ro ku roz pocz ną się ro bo ty ziem ne, po rząd ko we, zwią -
za ne z in sta la cją elek trycz ną, a tak że wy gro dze niem pla cu bu -

do wy. Wy ko na no już in wen ta ry za cję zie le ni, część po mia rów
geo de zyj nych, któ re są nie zbęd ne do roz po czę cia ro bót. Po mi -
mo czę stych stwier dzeń miesz kań ców, że nic się tam nie ro bi,
to in for mu je my, że ro bo ty tzw. przy go to waw cze pod ca łość in -
we sty cji trwa ją. Za sad ni cza część in we sty cji bę dzie wy ko ny -
wa na w przy szłym ro ku. Wte dy bę dzie wi dać, jak po wsta ją ko -
lej ne ele men ty parku tworząc w efekcie końcowym jedną całość.

Miesz kań cy osie dli, po mię dzy któ ry mi bę dzie po wsta wał
park, w tym ro ku nie po win ni spo dzie wać się zna czą cych
utrud nień. Mo gą one na to miast po ja wić się w przy szłym ro ku.
Jak jed nak za pew nia wy ko naw ca, pra cow ni cy fir my zro bią
wszyst ko, by pro wa dzo ne na te re nie par ku pra ce w jak naj -
mniej szym stop niu by ły uciąż li we dla za miesz ku ją cych osie -
dla wo dzi sła wian. O po stę pach ro bót bę dzie my Pań stwa in for -
mo wać na bie żą co.

atrakcje „Trzech Wzgórz”


