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Nominacja do tytułu Filar
Spółdzielczości 2013 to doce-
nienie codziennej pracy i ja-
kości zarządzania. W czym
tkwi fenomen kierowanej
przez Pana spółdzielni?
SM „Hutnik” to spółdzielnia
nietypowa. Z jednej strony
okoliczności nie sprzyjają spo-
kojnej i efektywnej pracy, ale
z drugiej – gdzie nie spojrzeć
tam osiągamy sukcesy. Oczy-
wiście wszystko na miarę
możliwości. Przyszło nam
działać na trudnym społecznie
terenie. Kiedyś w Zawierciu
znajdowało się 7 dużych
zakładów, które dawały lu-
dziom stabilną pracę. Dziś
funkcjonuje tylko jeden,
w bardzo ograniczonym za-
kresie, a to bezpośrednio
przekłada się na finanse
spółdzielni. Obecna struktura
zadłużenia wykazuje, że za-
ległości ma już blisko 40%
mieszkańców spółdzielni,

a mimo to, przy tak dużych
brakach finansowych udaje
nam się funkcjonować bez za-
rzutu. Wszystkie nasze
działania skupiają się także na
niegenerowaniu niepotrzeb-
nych kosztów. Najbardziej
przyczyniła się do tego sprze-
daż poprzedniego budynku
zarządu. Znajdował się na te-
renie Huty i generował
olbrzymie koszty utrzymania.
Dlatego zmieniliśmy siedzibę,
która jest zarówno nowocześ-
niejsza jak i tańsza w eksploa-
tacji. Upadki zakładów
zmusiły nas także do wybudo-
wania własnej kotłowni. Ta
dostarczająca wcześniej do
mieszkań ciepło znajdowała
się na terenie Przędzalni Ba-
wełny „Zawiercie”. Przepro-
wadziliśmy wówczas jedną
z większych inwestycji w his-
torii spółdzielni: najwyższej
jakości kotłownia gazowa,
jedna z najnowocześniejszych

w województwie, na dodatek
wspomagana bateriami sło-
necznymi. I to wszystko jedy-
nie przy wykorzystaniu
własnych środków. Zlikwido-
waliśmy także własny Zakład
Usług Gospodarczych, co
przyniosło oszczędności
w wysokości 700 tys. zł. Te
oszczędności miały swój
wpływ na wyniki ekono-
miczne w następnych latach.

To rzeczywiście robi wra-
żenie. Zapewne spory udział
w takim funkcjonowaniu
spółdzielni jest Pana zasługą?
Na sukces pracują wszyscy
pracownicy. Ode mnie zależy
tylko jacy oni będą. Dewizą,
którą kieruję się w pracy jest
profesjonalizm. I to zarówno
jeżeli chodzi o podejmowanie
decyzji jak i o dobór pracow-
ników. Kiedy rozpoczynałem
swoją prace w spółdzielni za-
ledwie 3 osoby miały wyższe

wykształcenie. Dziś takie
osoby stanowią 70% załogi.
Stworzyłem także działy win-
dykacji i analiz, bez których
nie da się w dzisiejszych cza-
sach funkcjonować. Jesteśmy
także nietypową spółdzielnia,
bowiem całą obsługę księ-
gową przekazaliśmy do pro-
fesjonalnego biura. Współ-
pracujemy także z 3 radcami
prawnymi.

Jak wyglądały początki pana
pracy w „Hutniku”?
Zanim jeszcze zostałem pre-
zesem, na przełomie 2000
i 2001 r. spółdzielni groziła
upadłość. W związku z za-

ległościami z tytułu kredytów
i należności przeprowadzono
kontrolę z Izby Skarbowej
w Katowicach i zajęto na kon-
tach kwotę ponad 600 tys. zł.
Poprzednie władze nie pod-
jęły się próby ratowania
spółdzielni, więc to było moje
pierwsze wyzwanie. W prze-
ciągu półtora miesiąca upo-
rałem się ze sprawami,
których wcześniej nie udało
się przeprowadzić przez 5 lat:
zakończyłem bilans, unormo-
wałem formalności związane
z kredytami, a jako nagrodę
za zawarcie umowy spłaty
w tak krótkim czasie otrzy-
maliśmy od banku PKO umo-
rzenie w wysokości około 5
mln zł. Obecnie odprowa-
dzamy 300 tys. zł kwartalnie
z tytułu kredytów mieszka-
niowych „starego portfela”.
To duże obciążenie dla
spółdzielni, zwłaszcza, że
wielu lokatorów nie chce par-
tycypować w tych kosztach.
Walczą nawet o to z nami
przed sądami. Ale i z tym się
uporamy, bo sprawiedliwość,
choć po czasie, na pewno bę-
dzie po naszej stronie. Dzisiaj
nasze bilanse są prawidłowe
i wykazują stałą progresję.

Co jest największym wyzwa-
niem w funkcjonowaniu
spółdzielni mieszkaniowych
w Polsce?
Największą bolączką w co-
dziennej działalności naszej
spółdzielni i myślę, że
spółdzielczości w ogóle to
prawo – nietrwałe, interpre-
tacyjne, w wielu miejscach
kuriozalne. Wystarczy spoj-
rzeć na nową tzw. „ustawę
śmieciową”. Przecież zbio-
rowa odpowiedzialność
mieszkańców bloków za se-
gregację śmieci dowodzi zu-
pełnego niezrozumienia zasad
życia takich społeczności. To
absurd! I co najgorsze, naj-
większe konsekwencje tych
zmian poniosą sami miesz-
kańcy, którzy za wywóz
śmieci zapłacą o ok 150%
więcej. Także ciągłe próby
zmiany prawa spółdzielczego
wprowadzają zamieszanie.
Tym bardziej cieszy, że po-
mimo wszystko udało nam się
wyprowadzić spółdzielnię
z dużego dołka i dziś możemy
normalnie funkcjonować.■

Rozmawiała: Anna Knapek

Sukces mimo przeciwności
O niepokojących zmianach w prawie, pracy w trudnych czasach, na
niełatwym terenie oraz o wyprowadzeniu na prostą SM „Hutnik” opo-
wiada prezes zarządu Stefan Markowski.

nr 1 (1) 8 lutego 2013

Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej
“Hutnik” w Zawierciu

Skupiająca w swoich zasobach
niemal połowę mieszkańców
miasta spółdzielnia ma wiele
atutów pretendujących ją do
miana wyjątkowej. Ale po
kolei. Przede wszystkim
spółdzielcze zasoby są
w dobrym stanie wizualnym
i technicznym. We wszystkich
budynkach przeprowadzono
termomodernizację, naprawę
dachów, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej. Ma to
znaczący wpływ dla
wizerunku całego miasta, bo-
wiem budynki spółdzielni
znajdują się także w jego cen-
tralnych punktach. Sytuacja
finansowa jest stabilna a czyn-
sze są jednymi z najniższych w
województwie. –Mimo to bo-
rykamy się z zaległościami
w płatnościach od naszych lo-
katorów, głównie z powodu
niskich zarobków, rent i eme-
rytur oraz bezrobocia, które
w naszym regionie jest dużym
problemem. Jednak jako
spółdzielnia wszystkie swoje
należności zawsze regulujemy
terminowo – wyjaśniaMarian
Wietrak, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlani” w Bartoszy-
cach. Dodatkowym przycho-
dem są zyski z tytułu
działalności gospodarczej.
Uzyskana rocznie kwota ok
1 mln zł w 70% jest przezna-

czana na wspomaganie kosz-
tów eksploatacji.
Oprócz tego spółdzielnia
może poszczycić się elastycz-
nym reagowaniem na po-
trzeby rynku. Duża
konkurencja ze strony skle-
pów wielkopowierzchnio-
wych spowodowała mniejsze
zainteresowanie lokalami
użytkowymi spółdzielni. Wy-
korzystując ten fakt, a także
sytuację urbanistyczną miasta,
która znacznie ogranicza
możliwości posadowienia no-
wych budynków, nadbudo-
wano i przerobiono część
lokali na mieszkania. Drugą
ubiegłoroczną inwestycją była
budowa segmentów
składających się z lokali pod
działalność gospodarczą,
z przypisanymi dla nich
mieszkaniami na piętrze.
SM „Budowlani” z powodze-
niem realizuje też cele
społeczne. W ramach spół-
dzielni działają dwa kluby
osiedlowe, także chór, będący
na co raz wyższym poziomie
i odnoszący pierwsze sukcesy.
Kluby są miejscem integracji
lokalnej społeczności. W ich
ramach organizowane są im-
prezy okolicznościowe oraz
sportowe. Zorganizowano
np. dla mieszkańców mistrzo-
stwa badmintona.
Efekty dobrego zarządzania

są na lokalnym rynku za-
uważane. – 1 lutego podpisa-
liśmy umowę przejęcia
zarządzania dużą wspólnotą
mieszkaniową. Zarządzamy
także wspólnotą, dla której
wybudowaliśmy budynek.
Stale zgłaszają się do nas ko-
lejne. To wyraźne sygnały, że
nasza praca jest oceniana
dobrze i jesteśmy godni zaufa-
nia – cieszy się M. Wietrak.

Anna Knapek

Spółdzielczość, jest modelem
funkcjonowania w społeczeń-
stwie opartym o mocno roz-
budowane więzi między-
ludzkie. Tym co najmocniej
odróżnia je od pozostałych
podmiotów działających na
rynku mieszkaniowym jest
spojrzenie na człowieka. –
Naszym obowiązkiem jest za-
pewnienie ludziom
właściwe zorganizowa-
nej przestrzeni. Tej ro-
zumianej jako teren
wokół budynku oraz
jako sfery duchowej
człowieka: zorganizo-
wanie klubów, domów
kultury, kół zaintereso-
wań, imprez osiedlo-
wych, itd. – wyznaje
Stefania Gąsiorowska,
prezes zarządu Sieradzkiej
Spółdzielni Miesz- kaniowej.
– Człowiek nie jest dla nas
środkiem do celu, ale celem
samym w sobie i jego dobro
stawiane jest na pierwszym
miejscu.
Ta dewiza sprawdza się
w praktyce. Standard budyn-
ków w których zamieszkuje
blisko 28 tys. mieszkańców
jest bardzo dobry i stale się
poprawia. Wszystko dzięki
rozsądnemu planowi rozwoju
i modernizacji. Przyjęty na
początku lat 90. długotermi-
nowy plan działania znacząco
zmienił obraz osiedli. Wyko-
nano całkowite ocieplenie bu-
dynków, wymieniono okna,

zmodernizowano dachy itd.
Wiązało się to początkowo
z wyrzeczeniami w postaci
np. znaczących podwyżek
opłat na fundusz remontowy,
jednak w połączeniu z rze-
telną polityką informacyjną
nie spowodowało to więk-
szych perturbacji.
Władze spółdzielni starają się

zawsze o możliwie najszerszy
strumień informacji dla swo-
ich mieszkańców. Cykliczne
wizyty prezes Stefanii Gąsio-
rowskiej w rozgłośni radiowej
podczas audycji umożli-
wiającej zadanie pytania na
antenie znacząco zwiększyło
zainteresowanie wśród miesz-
kańców. Niemal pozytywis-
tyczna praca u podstaw ma na
celu zachęcenie lokatorów do
bardziej aktywnego włączenia
się w sprawy spółdzielni.
– Staramy się przypominać
członkom, że wszystkie nasze
działania są skierowane
wyłącznie na zapewnienie im
komfortu i bezpieczeństwa –
stwierdza S. Gąsiorowska.

Bo rzeczywiście, mieszkań-
com poprawia się standard
zamieszkania, a co równie is-
totne odbywa się to bez
znaczącego wzrostu cen. Po-
czynione inwestycje powo-
dują, że ogólny wzrost cen –
jak w przypadku ciepła, które
na przestrzeni dwóch dekad
wzrosły w Sieradzu o ok

300% - nie przekłada
się na zwiększenie
opłat ponoszonych
przez mieszkańców.
To niebagatelna ko-
rzyść, która nie tylko
powoduje zadowole-
nie mieszkańców, ale
także buduje zaufanie
do spółdzielni jako
do solidnego i stabil-
nego partnera.

– Ciesze się, że nasza
spółdzielnia nie jet trakto-
wana jako sklep z mieszka-
niami, ale także jako
płaszczyzna integracji, możli-
wości realizowania swoich
pasji, rozwijania zaintereso-
wań, a przede wszystkim kon-
taktu z drugim człowiekiem,
pewności i bezpieczeństwa. To
są bardzo ważne aspekty.
Każda spółdzielnia, która
idzie w tym kierunku po-
winna przetrwać nawet
w najdziwniejszych hybry-
dach prawnych – podsumo-
wuje S. Gąsiorowska.

Adam Woronowski

Zarządzanie z pomysłem
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z Bartoszyc to znakomity
przykład, że skuteczne zarządzanie połączone ze stosowaniem nietuzinko-
wych rozwiązań to gwarancja zadowolenia mieszkańców. Właśnie dlatego
spółdzielnia została nominowana do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Człowiek przede wszystkim
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa to coś więcej niż tylko świetny zarządca
i budowniczy. To także znakomity organizator przestrzeni społecznej. Nie
dziwi zatem nominacja do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Marian Wietrak, prezes za-
rządu SM „Budowlani” w Bar-
toszycach o zmianach prawa
spółdzielczego:

Projekty znajdujące się obecnie
w Sejmie na pewno nie przy-
noszą nic dobrego dla spółdziel-
czości mieszkaniowej. Mam
nadzieję, że w końcowym efek-
cie proponowane rozwiązania
nie znajdą wystarczającej liczby
swoich zwolenników. W przy-
padku naszej spółdzielni nie jest
to zgodne z oczekiwaniami
członków. W takiej społecz-
ności jak nasza, gdzie czynsze są
niskie, dbamy o wszystko
i mieszkańcy widzą, że ich pie-
niądze są pożytkowane właści-
wie nie ma atmosfery dla
wspólnot. Spółdzielnia daje lu-
dziom stabilność i spokój,
a także najwyższą jakość za-
rządzania za niewygórowaną
cenę. To atuty, których nie
można roztrwonić.

Siedziba Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Gwarancja stabilności
Zrozumienie potrzeb i problemów mieszkańców
gwarantuje Andrychowskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej opinię bezpiecznego i solidnego zarządcy.

Mieszkańcy 67 budynków za-
rządzanych przez spółdzielnie
obsługiwani się przez jej pra-
cowników z najwyższą staran-
nością. Ważnym elementem tej
obsługi jest wzorowo prowa-
dzona polityka informacyjna.
Pomimo organizowania obli-
gatoryjnego Walnego Zgroma-
dzenia nie zaprzestano
formuły zebrań środowisko-
wych. Prowadzone są one
w zależności od potrzeb i ak-
tualnych problemów. – Spół-
dzielnia prowadzi działalność
usługową dla swoich miesz-
kańców, dlatego muszą oni
mieć pełną informację na
temat naszych planów
i działań – mówi Bogumiła
Zacny-Sporysz, prezes za-
rządu Andrychowskiej SM.
Informacja ma dać lokatorom
pewność, że każda złotówka
wpłacona do spółdzielni zosta-
nie wykorzystana zgodnie
z planem i przełoży się bez-
pośrednio na korzyści dla lo-
katorów. Tak dzieje się
w rzeczywistości.
Budynki zamieszkiwane przez
ok. 10 tys osób są w dobrym
stanie technicznym i mają
przyjazne otoczenie ze-
wnętrzne. A to wszystko przy
utrzymaniu opłat na społecz-
nie akceptowalnym poziomie.
– Idea naszej działalności
zakłada niekomercyjny sposób
zarządzania, dlatego dokła-
damy wszelkich starań, aby

obciążenia nakładane na
mieszkańców nie były wygóro-
wane – mówi B. Zacny-Spo-
rysz. I to potwierdzają fakty,
bowiem zaległości nie prze-
kraczają 5%. Co imponujące,
także ta mniejszość może li-
czyć na wsparcie. Spółdzielnia
w miarę możliwości stara się
umożliwić pracę lokatorom
posiadającym przejściowe
trudności z regulowaniem pła-
tności i to nie jako odpraco-
wanie długu, ale stałe zajęcie.
Prężnie działa także klub
osiedlowy, którego bogata
oferta kulturalna jest ważnym
spoiwem lokalnej społecz-
ności. Zajęcia prowadzone
przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku przyciągają rzesze zain-
teresowanych, podobnie jak
wypady organizowane przez
koło PTTK.
Sporą korzyścią dla mieszkań-
ców spółdzielni jest posiadanie
własnego zakładu ciepłowni-
czego Dzięki temu opłaty za
ciepło zawierają jedynie rze-
czywiste koszty jego wytwo-
rzenia i dostarczenia, bez
elementu zysku.
Lokatorzy doceniają te zalety,
bowiem pomimo tego, że
w niemal wszystkich budyn-
kach od 30 do 50% stanowią
lokale o odrębnej własności
nie wydzieliła się żadna wspól-
nota. To robi wrażenie.

Wojciech Pomarański

– Wszystkie nasze działania
i innowacje mają na celu za-
dowolenie mieszkańców z ja-
kości świadczonych usług –
mówi Paweł Niewiadomski,
prezes zarządu SML-W w Ja-
rocinie. Droga do realizacji
tych celów jest warta pozna-
nia. W 2011 roku spółdziel-
nia zainstalowała kolektory
słoneczne na 8 budynkach,
które zaspokajają potrzeby 12
nieruchomości. Dzięki temu
udało się znacząco zmniejszyć
koszty podgrzania wody. Na
efekty nie trzeba było długo
czekać. – Pozyskanie darmo-
wej energii pozwoliło nam na
pozostawienie opłat za ciepłą
wodę na dotychczasowym po-
ziomie i to pomimo ogólnego
wzrostu cen – mówi P. Nie-
wiadomski. Możliwość uzys-
kania tak dużych
oszczędności powoduje, że
władze spółdzielni już dziś
myślą o kontynuowaniu in-
westycji w odnawialne źródła
ciepła.
Dbanie o społecznie akcepto-
walny poziom opłat jest dla
jarocińskiej spółdzielni zada-
niem istotnym. W ubiegłym
roku podczas Walnego Zgro-
madzenia przyjęto program
termomodernizacji 35 budyn-

ków. Zgodnie z planem 3
z nich takim pracom już pod-
dano, obecnie przygotowy-
wana jest dokumentacja dla 6
kolejnych. Termomoderniza-
cja przekłada się na konkretne
liczby: w 2010 r. średni koszt
ogrzania nieruchomości wy-
nosił 2,22 zł/m2, natomiast
w 2012 r. już tylko 2 zł, po-
mimo tego, że ceny rosły
średnio 5% rocznie. Pozy-
tywne skutki tych działań od-
czuwają wszyscy mieszkańcy.
W ostatnich 10 latach pod-
wyżki opłat zależnych od
spółdzielni były poniżej infla-
cji. – To wyraźnie wskazuje, że
gospodarka którą prowadzimy
jest właściwa: opłaty są na
umiarkowanym poziomie,
przy czym nie odbija się to ne-
gatywnie ani na jakości
świadczonych usług, ani na
stanie technicznym naszych
nieruchomości – cieszy się
P. Niewiadomski.
W ramach rozsądnego gospo-
darowania zdecydowano
także o oszczędnościach
w administracji. Zarząd

zmniejszono do jednoosobo-
wego, natomiast od tegorocz-
nych wyborów Rada
Nadzorcza zmniejszy się z 15
do 9 członków.
To wszystko powoduje, że nie
tylko mieszkańcy spółdzielni
doceniają jakość jej działania.
– Zarządzamy na zlecenie 21
wspólnotami – opowiada
P. Niewiadomski. – Przynosi
to korzyści naszym członkom,
bowiem przychody z działal-
ności zarządczej obniżają
koszty działalności spół-
dzielni, a zatem także opłaty
eksploatacyjne.
Jarocińska SML-W realizuje
także prospołeczną idee
spółdzielczości. Prowadzony
przez nią klub osiedlowy jest
ważnym miejscem dla miesz-
kańców, a organizowane wy-
cieczki czy półkolonie na stałe
wpisały się do ich kalendarza.
Podobnie jak Święto Spół-
dzielczości, które w ubiegłym
roku odbyło się już po raz 9.
Dwie dekady starszy jest or-
ganizowany przez działające
przy spół-dzielni stowarzysze-
nie TKKF „Trucht Wspólny
Dom” bieg zimowy na dys-
tansie 8,5 km. To pokazuje, że
nie tylko zarządzanie w SML-
W w Jarocinie jest na naj-
wyższym poziomie, ale także
idea spółdzielczości jest pie-
lęgnowana z największa sta-
rannością.

Wojciech Pomarański

J a ko ś ć w c en i e
Obchodząca w tym roku 65-lecie działalności
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnoś-
ciowa w Jarocinie została nominowana do tytułu
Filar Spółdzielczości 2013. To docenienie ciężkiej
pracy, której celem jest sprostanie wymaganiom
mieszkańców.

Powstała 27 sierpnia 1948 r. SML-W w Jarocinie zarządza 103 budynkami
mieszkalnymi i 21 wspólnotami mieszkaniowymi. Jest zdobywcą EuroSymbolu
Spółdzielczości Mieszkaniowej 2012 oraz nagrody miesięcznika „Domy
Spółdzielcze”, wdrożyła także System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Dzięki wysoko wykwalifiko-
wanej kadrze zarządzanie
spółdzielnią stoi na naj-
wyższym poziomie. –W naszej
spółdzielni jest 7 licencjono-
wanych zarządców nierucho-
mości, posiadamy zaplecze
techniczne w postaci inspekto-
rów nadzoru z uprawnieniami
budowlanymi, elektrycznymi
i instalacyjnymi, z którymi
nasi mieszkańcy mogą skon-
sultować rozwiązania budow-
lane. Daleko idący
profesjonalizm jest domeną
naszych pracowników – mówi
Andrzej Opuchlik, prezes za-
rządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Nasz Dom” w Bytomiu.
Jakość zarządzania znajduje
odbicie w zewnętrznych oce-
nach. Ogólnopolska Izba Gos-
podarki Nieruchomościami w
Gdańsku, do której SM „Nasz
Dom” należy, od 2002 r. pro-
wadziła prace zmierzające do
wdrożenia systemu zarządza-
nia jakością dla członków Izby
i firm współpracujących.
W 2003 r. w spółdzielni
wdrożono System Zarządzania
Jakością oparty o wymagania
normy ISO 9001:2000 i Stan-
dardy Zarządzania opraco-
wane przez OIGN. W 2012 r.
po przeprowadzeniu przez
TÜV NORD audytu recertyfi-
kującego po raz kolejny-
przedłużono ważność
certyfikatu do 2015 r. Dodat-

kowo realizowane w cyklach
trzyletnich obowiązkowe po-
stępowania lustracyjne i opinie
biegłych rewidentów ba-
dających coroczne sprawozda-
nia finansowe wskazują na
prawidłową działalność, za-
pewniającą dobry poziom
wskaźników płynności finan-
sowej i sytuacji majątkowej.
Mieszkańcy i właściciele to
doceniają bo wiedzą, że pie-
niądze, które płacą są wyko-
rzystywane na ich potrzeby w
sposób prawidłowy.
W spółdzielni dużą wagę przy-
wiązuje się do stabilności.
Zdaniem prezesa Andrzeja
Opuchlika wieloletnie bezpie-
czeństwo nieruchomości i ich
właścicieli jest ważniejsze niż
wprowadzanie niesprawdzo-
nych innowacji i rozwiązań,
które mogłyby ten stan naru-
szać. – Forma zarządzania nie-
ruchomościami jaką oferuje
spółdzielczość gwarantuje lu-
dziom spokój i pewność.
I takie jest nasze podstawowe
zadanie, z którego, mam na-
dzieję, wywiązujemy się bez
zarzutu – stwierdza.
Aby uczynić zarządzanie pro-
fesjonalnym wprowadzono
osobne rozliczenia dla każdej
nieruchomości, również w ob-
szarze funduszu remonto-
wego. Teraz mieszkańcy mają
dokładny przegląd sytuacji fi-
nansowej swojej nierucho-

mości, a spółdzielnia jest przy-
gotowana formalnie na wy-
dzielenie się ewentualnych
wspólnot. Chociaż póki co nie
było to konieczne, bowiem
z SM „Nasz Dom” nie wydzie-
liła się jak dotąd ani jedna
wspólnota mieszkaniowa. To
wyraźny głos poparcia miesz-
kańców dla działań swojej
spółdzielni.
Bytomski „Nasz Dom” nie za-
pomina także o osobach po-
siadających przejściowe
kłopoty z regulowaniem na-
leżności – Mając na uwadze
trudną sytuację na rynku
pracy i sytuację finansową
członków, prowadzimy pro-
gram pomocy osobom znaj-
dującym się w najtrudniejszej
sytuacji materialnej. Umożli-
wiamy im spłatę zadłużenia
w ratach określonych w zawie-
ranych porozumieniach. Czło-
wiek jest dla was
najważniejszy i zawsze sta-
ramy się dbać o jego dobro,
również w procesie windykacji
należnych opłat za lokale –
przyznaje Magdalena Fer-
fecka, kierownik Działu
Członkowsko-Pracowniczo-
Organizacyjnego.
Oprócz tego funkcjonuje także
ogólny spółdzielczy fundusz
remontowy. Zgromadzone
środki wspomagają inicjatywy
inwestycyjne mieszkańców. –
Na przykład zazwyczaj wyma-

gamy w procesie termomoder-
nizacji 20% wkładu własnego
od poszczególnych nierucho-
mości, jednak nie wykluczamy
wsparcia środkami będącymi
w dyspozycji spółdzielni w for-
mie nieoprocentowanej po-
życzki – wyjaśnia Jolanta
Wójcik-Brewko - członek za-
rządu i główna księgowa.

Zaspokoić potrzeby mieszkań-
ców

Podstawą komfortu zamiesz-
kania jest dobry stan tech-
niczny i wizualny budynków.
Obecnie spółdzielnia realizuje
dwa główne wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne. Jednym
z nich jest zmiana sposobu za-
silania budynków mieszkal-
nych w ciepło i ciepłą wodę
poprzez zabudowę indywi-
dualnych dwufunkcyjnych
węzłów ciepłowniczych. Dru-
gim jest termomodernizacja,
która rozpoczęła się w drugiej
połowie lat 90. Obecnie reali-
zowana na wniosek mieszkań-
ców poszczególnych nie-
ruchomości. Prace te konty-
nuowane są od 2010 r., kiedy
ocieplono 2 bloki, i w następ-
nych latach kolejno 10 i 20
budynków. Plan na 2013
zakłada inwestycję w 21 bu-
dynkach. Trwają także za-
awansowane prace nad
pozyskaniem dodatkowych
środków na ten cel z funduszy
unijnych.
Ale to nie wszystko, bowiem
spółdzielnia dba także aby
mieszkańcy mieli dostęp do
wszystkich niezbędnych arty-
kułów i usług. W lokalach
użytkowych znajdują się ap-
teki, gabinety lekarskie, reha-
bilitacyjne, dentystyczne, itp.

– Dla takich działalności gos-
podarczych, czyniących życie
codzienne łatwiejszym dla na-
szych mieszkańców, oferujemy
wynajem lokali po niewygóro-
wanych cenach. Z jednej
strony jest to zachęta dla tych
firm, a z drugiej niewątpliwie
korzyść dla ludzi – mówi An-
drzej Szuta – zastępca prezesa
ds. eksploatacji.

Mocny wspólny głos

Spółdzielnia, będąca silnym
podmiotem na lokalnym
rynku, jest wyrazicielem woli

swoich mieszkańców na ze-
wnątrz. Od 10 lat organizo-
wane są cykliczne spotkania
rad osiedlowych z radnymi
wybranymi z danego terenu.
Zapraszany jest także prezy-
dent i wiceprezydent miasta,
przedstawiciele straży miej-
skiej, policji, straży pożarnej,
miejskiego zarządu dróg
i mostów. – Poruszamy na
spotkaniach tematy nie tylko
związane bezpośrednio z tere-
nami spółdzielni czy proble-
mami zamieszkania na tym

obszarze, ale także ważne
z punktu widzenia i funkcjo-
nowania całej dzielnicy - mówi
A. Opuchlik. Przykładem tro-
ski spółdzielni jest m.in. fakt,
że po podjęciu niekorzystnych
uchwał rady miasta do-
tyczących opłat za wody opa-
dowe i roztopowe, które
nierówno traktowały
spółdzielnie i wspólnoty, do-
datkowo zdaniem spółdzielni
naruszały prawo, wszystkie
bytomskie spółdzielnie utwo-
rzyły wspólny front. Sprawa
znalazła finał wWojewódzkim
Sądzie Administracyjnym,

który przyznał spółdzielcom
rację. – To udowadnia, że
dzięki dużym zasobom
spółdzielnie mają wpływ na
zapadające w mieście decyzje.
Szczególnie gdy mają zgodne
stanowisko. Spółdzielczość po-
trafi obronić swoich członków
przed niekorzystnymi zmia-
nami prawa samorządowego
i w tym tkwi jej siła – stwier-
dza A. Opuchlik.

Jakub Laskowski

Bezpieczny i stabilny „Nasz Dom”
W czasach, kiedy jednym z najczęściej powtarzanych słów jest „kryzys”
można znaleźć partnera stabilnego finansowo, a co najważniejsze gwa-
rantującego najwyższą jakość zarządzania i obsługi. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Nasz Dom” z Bytomia spełnia te kryteria, dlatego nie dziwi
nominacja do tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Wyremontowany budynek przy ulicy Łokietka w Bytomiu

Rok 2013 zapowiada się
emocjonująco. Wszystko
za sprawą Kongresu
Przedsiębiorczości, który
jesienią odbędzie się
w Katowicach.
Wydarzenie które zgromadzi
prezesów, zarządy i rady nad-
zorcze wielu znaczących pol-
skich przedsiębiorstw pokaże
że niezależnie od sytuacji na
światowych rynkach można
działać prężnie, rozwijać się,
inwestować, a także wyzna-
czać trendy i kierunki roz-
woju.
Ważnymi gośćmi Kongresu
będą także przedstawiciele
spółdzielczości: mieszkanio-
wej, mleczarskiej, spożywców,
handlowej. Pokażemy, że pol-
ski ruch spółdzielczy stoi na
solidnych filarach. Chcemy
również nagrodzić tych, dzięki
którym wizerunek spółdziel-
czości się zmienia. Nagro-
dzimy Filary Spółdzielczości!
Dziś oddajemy w Państwa ręce
sylwetki pierwszych nomino-
wanych, którzy pokazują że
stereotypy dotyczące
spółdzielczości są nieupraw-
nione, bo domeną spółdzielni
jest profesjonalne i skuteczne
zarządzanie.

Mariusz Baniak



Spółdzielnia mieszkaniowa to
przedsiębiorstwo społeczne
i bez aprobaty ludzi nie
można przeprowadzić żad-
nych zmian – mówi Wacław
Cyzowski, prezes zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Władysława Jagiełły
w Łodzi. – Dlatego tak ważne
jest, aby model funkcjonowa-
nia spółdzielni był jak najbar-
dziej przyjazny członkom,
żeby zawsze mieli oni poczu-
cie, że ich dobro stawiane jest
na pierwszym miejscu.
Człowiek jest przecież główną
siła spółdzielczości. Łódzka
spółdzielnia im. Władysława
Jagiełły to znakomity przy-
kład, jak zarządzać zasobami
a na dodatek zapewniać
mieszkańcom realizację po-
trzeb wyższego rzędu.

Po pierwsze: bezpiecznie
i ciepło

Już kilkanaście lat temu
spółdzielnia rozpoczęła całoś-
ciowy program rewitalizacji
swoich zasobów. Dziś wszyst-
kie bloki są po termomoder-
nizacji, wykonano też
kompleksowe prace: remonty
kapitalne dachów, wymiana
okien w częściach wspólnych,
wymiana wejść do klatek

schodowych, itd. Wszystko
po to, żeby mieszkańcom za-
pewnić możliwie najwyższy
standard zamieszkania, ale
także aby zaoszczędzić ich
pieniądze. – Na starcie prac
udział kosztów ogrzewania
w ogólnym koszcie utrzyma-
nia mieszkania wynosił 72%.
W tej chwili, po termomoder-
nizacji wynosi już tylko 41%.
To pokazuje, że kierunek był
właściwy – mówi prezes
W. Cyzowski. Po przeprowa-
dzeniu tych prac rozpoczęła
się wymiana dźwigów szybo-
wych. Dziś wszystkie 150
wind spełnia rygorystyczne
normy unijne i gwarantuje
mieszkańcom pełne bezpie-
czeństwo. Ten sam cel ma
przeprowadzana w każdym
kwartale dezynsekcja, i to nie
tylko w piwnicach czy zsy-
pach, ale także w mieszka-
niach.

Po drugie: komfortowo

SM im. Władysława Jagiełły
dba także, aby mieszkańcy
mieli dostęp do usług nie
związanych bezpośrednio
z core businessem spółdzielni,
ale coraz bardziej niezbęd-
nych. Jest bowiem dostawcą
zarówno internetu jak i tele-

wizji kablowej. Co ciekawe,
pakiet 96 kanałów kosztuje
zaledwie 23 zł. To zdecydo-
wanie taniej, niż u najwięk-
szych graczy na rynku.
– Spółdzielnia z założenia nie
może generować zysku, dla-
tego cena jaką proponujemy
jest rzeczywistym odzwier-
ciedleniem kosztów takiego
pakietu. Konkurencyjne firmy
oskarżały nas o ceny dumpin-
gowe, jednak sąd przyznał
nam rację – cieszy się prezes
W. Cyzowski.

Spółdzielnia podąża także za
rozwojem technologicznym,
oszczędzając przy tym
znaczne środki. Zamiast pod-
trzymywać infrastrukturę
i przystosowywać instalacje
do nadawania sygnału analo-
gowego, co wiązałoby się
z kosztami rzędu 300 tys. zł,
sprawdzono, kto z blisko
4 tys. abonentów posiada

jeszcze telewizor starego typu.
Tym wszystkim zapropono-
wano zakup dekoderów,
umożliwiających już odbiór
cyfrowy. Koszt całej operacji
wyniósł łącznie 36 tys. zł.
Każdy z użytkowników swoją
część będzie miał rozłożoną
na raty.

Po trzecie: kulturalnie

Tym, co odróżnia spółdzielnie
od innych zarządców jest
działalność społeczno-wycho-

wawcza. Także na tym polu
łódzki „Jagiełło” ma znaczne
sukcesy. Chlubą spółdzielni
jest Jagielloński Ośrodek Kul-
tury. Na świeżo wyremonto-
wanych 950 m2organizowane
są zajęcia dla wszystkich grup
wiekowych. Wszystko
w komfortowych warunkach
i konkurencyjnych cenach.
Zgodnie ze swoją nazwą JOK
zapewnia także mieszkańcom
kontakt z kulturą. Oczywiście
za darmo. W każdy ponie-
działek organizowane są
spektakle teatralne, które
przyciągają rzesze chętnych
widzów. Za 40 tys. zł
spółdzielnia zakupiła na po-
trzeby spektakli widownię
amfiteatralną, mogącą pomie-
ścić 160 osób. Podczas wysta-
wianych sztuk zawsze jest
nadkomplet.
Organizowane są także im-
prezy cykliczne jak np. Jagiel-
lońskie Teatralia, odbywające
się z okazji urodzin spół-
dzielni, podczas których pre-
zentowały się już grupy
z Litwy, Białorusi, Ukrainy
czy Belgii.
– Zapewniliśmy już ludziom
komfortowe warunki do za-
mieszkania i teraz możemy
dbać o ich rozwój. Chcemy
zapewnić im dostęp do kul-
tury, która będzie integrowała
i zapewniała przyjemne spę-
dzenie czasu – mówi W. Cy-
zowski. Rocznie ośrodek
odwiedza 17 tys. osób.

Po czwarte: ze zrozumieniem

Problemem, z którym boryka
się większość spółdzielni
mieszkaniowych w Polsce są

niepłacący lokatorzy. Jednak
także tutaj władze „Jagiełły”
starają się ze zrozumieniem
podchodzić do trudności
swoich członków. Zespół
windykacyjny składa się
z 4 osób, każda z nich pracuje
w osobnym pomieszczeniu
i ma stale przypisane grupy
mieszkańców. Wszystko po
to, żeby ograniczyć dyskom-
fort związany z koniecznością
rozmowy na temat zaległości.
– Na koniec ubiegłego roku
współczynnik zaległości
w opłatach wyniósł 7,5%. Po-
dejmujemy działania, aby
liczba niepłacących stale się
zmniejszała. Oczywiście po-
przez zaległości nie cierpi
spółdzielnia jako ogół, bo
mamy zabezpieczone środki
finansowe, żeby przedpłacać
za naszych członków. Wiemy,
że często trudna sytuacja jest
przejściowa, dlatego nie
chcemy zostawiać mieszkań-
ców bez pomocy – opowiada
W. Cyzowski.
Co ważne, działania
spółdzielni znajdują uznanie
w oczach mieszkańców.
Świadczą o tym chociażby
liczby: spośród 5,5 tys.
mieszkań wyodrębniło się za-
ledwie 739 lokali, czyli ok
13%. W 2012 roku ustano-
wiono odrębną własność na
41 mieszkaniach. Widać
zatem wyraźnie, że SM im.
Władysława Jagiełły to
spółdzielnia stabilna, dobrze
zorganizowana, dbająca
o swoich mieszkańców i co
niemniej ważne mająca ich
poparcie.

Wojciech Pomarański

Cztery kroki do sukcesu
Najwyższa jakość obsługi, innowacyjne rozwiązania zarządcze,
w pełni wyremontowane zasoby, własna sieć telewizji kablowej
i prężnie działający ośrodek kultury – a to wszystko przy jednych z naj-
niższych czynszów w Łodzi. Tak w skrócie przedstawia się Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły, mocny kandydat do zdobycia
tytułu Filar Spółdzielczości 2013.

Wacław Cyzowski, prezes zarządu SM im. Władysława Jagiełły w Łodzi
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Szczegółowych Informacji udziela:  
Michał Kwieciński, tel. (+48 22) 531 48 43, tel. kom. (+48) 519 061 405, e-mail: michal.kwiecinski@infor.pl

Nasi Partnerzy w Twoim mieście doradzą jak zamieścić 
ogłoszenie czy reklamę w Dzienniku Gazecie Prawnej 
 DOLNOŚLĄSKIE 
WrOcłaW: agencja reklamowa arPrO, 0 71 341 23 53, al. Wiśniowa 55 a • 
agencja reklamowa Dobiejewska, 0 71 717 01 55, ul. Terenowa 6e • Biuro Ogłoszeń 
SUNPrESS, 0 71 341 98 85, 785 55 23, 343 59 28, Plac Pereca 3 • centrum Ogłoszeń 
Prasowych EuroPartner, 0 71 789 44 00 (-03); fax 071 789 44 06, ul. Strzegomska 
42 E/3 • agencja reklamowa WIGOr, 0 71 359 62 71, ul. Sokolnicza 34-38 • aKarD 
BIS Spółka cywilna, 0 71 794 95 54, ul. Tęczowa 6 • Biuro Ogłoszeń DaMaK’s, 0 71 
341 07 87, ul. Kniaziewicza 23b • agencja reklamowa OTO Kulczyk & Pacześniak 
s.j., 0 71 780 66 78 (79), ul. Śliczna 5B/25 • agencja reklamowa WOJTaS, 0 71 332 
39 13, ul. Zielińskiego 22A • agencja reklamowa GraFIX  STUDIO, 0 71 359 26 24, 
ul. Długa 11/13 • BHU Promotion, 0 71 343 53 15; 0 71 341 87 59 f. 0 71 342 16 35, ul. 
Podwale 62 • Biuro Ogłoszeń arena, 0 71 795 66 16, ul. Komandorska 66 • Marek 

Szpyra, 767 219 192, Poranna 16 • agencja reklamowa DaMWID, 0 71 372 28 34, ul. 
Górecka 75/2 • MBMarKETING, tel.0  71 790 27 48, Pl . Solidarności 1/3/5 • agencja 
inplusPr, tel. 0 71 328 74 91; 328 74 71, ul. Kaszubska 8 lok 8 • Wasiński Pr, tel. 883 
650 459, ul. Buska 5 A 
ŚWIDNIca ŚLĄSKa: Biuro Ogłoszeń BIMIcOr, 0 74 851 29 71, ul. Żeromskiego 22
JELENIa Góra: Kancelaria Prawna LEGIS abakus, 0 75 753 32 42; 0 75 764 63 40, ul. 
Krótka 12
TrzEBNIca: Biuro Ogłoszeń OLO, 0 71 312 02 06, ul. Kościelna 7
zĄBKOWIcE ŚLĄSKIE: agencja reklamowa G.M.r, 0 74 815 73 12, ul. Legnicka 7/3
LEGNIca: agencja rozwoju regionalnego arLEG, 0 76 852 30 15, ul. Rataja 26
WałBrzycH: Elwoj, 0 74 664 93 93, ul. Mazowiecka 3

 KUJaWSKO-POMOrSKIE 
ByDGOSzcz: Studio reklamy i Usług „aNONS” HaLINa KaNTOWIcz, 0 52 371 12 49, ul. 
Wełniany Rynek 5 • „FF Promotion” PaWEł FLOrEK, tel. 0 52 339 41 27, 0 52 348 73 90 w. 127, 
ul. Dolina 35 • centrum Promocji i reklamy „rEMEDIa” PIOTr FLOrEK z.p.ch., 0 52 321 
42 70, ul. Dolina 35 • Pomorska agencja reklamowa Par JErzy SONDEJ, 0 52 328 67 80, ul. 
Zamoyskiego 14 lok. 7 • PPUH aNacONDa rOMaN GUzEK, 0 52 32144 29, ul. Jagiellońska 9

TOrUń: autorska agencja reklamy WacHLarz-MEDIa S.c., 0 56 622 77 55, ul. 
Antczaka 26C/13
WłOcłaWEK: agencja usługowo-marketingowa „aGMa” IzaBELa  
cHMIELEWSKa, 0 54 231 43 89, ul. Hutnicza 3 lok. 85

 LUBELSKIE 
LUBLIN: cENTraLNE BIUrO rEKLaMy OGłOSzEń PraSOWycH TELEWIzyJNycH 
I raDIOWycH, 0 81  53 25 519; 0 81 5325 909, ul. Jasna 6 • agencja reklamy DIKOr  
S.c. T. Górska, A.Gorzel, 0 81 534 05 77, ul. Stefczyka 30

BIała PODLaSKa: PIEcHOcKa, 0 83 344 31 26, ul. Warszawska 6
zaMOŚć: aTTyLa s.j., 0 84 627 19 16, ul. Partyzantów 61 • WyPycH, 0 84 638 20 18, ul. 
Grodzka 2

 LUBUSKIE 
GOrzóW WLKP.: Grupa MBr Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 24/111 • KUrIEr reklama i 
Nieruchomości, 0 95 720 26 98, ul. gen. Sikorskiego 135/2
SłUBIcE: agencja Promocji i reklamy KONTaKT, (095) 758 07 60, ul. Kościuszki 6/1, 

zIELONa Góra: „Górscy” Wydawnictwo reklamowe, 0 68 324 48 66, pl. Pocztowy 6/2
ŻaGań: WarTPOL, 0 68 377 01 26, 0 68 477 74 47, ul. pl. Słowiański 6

 łóDzKIE 
łóDź: aGa, 0 42 640 73 68, ul. Brukowa 6/215 • arGOT, 0 602 360 055, ul. Traktorowa 
63c/81 • ENTEr, 0 42 632 28 21, ul. Piotrkowska 125 • DUO Studio reklamy, 0 606 911 
220, ul. Al. Piłsudskiego 8 • GIGa - KrEDyT, 0 42 636 08 34, ul. AL. Kościuszki 71 • HaGa 
agencja Dziennikarsko-reklamowa, (042) 684 80 05, ul. Pabianicka 27/29 lok.90 • 

łódzkie centrum reklamy, 0 42 631 90 64, ul. Sterlinga 27/29
PaBIaNIcE: centrum reklamy, 0 42 227 02 04, ul. Kilińskiego 3/5
BEłcHaTóW: LaMBDa, 0 44 635 21 00, ul. Nehrebeckiego 4 
PIOTrKóW TryB: Biuro Ogłoszeń Niebrzydowska, 0 44 732.61.73, ul. Cicha 10 a 

 MałOPOLSKIE 
KraKóW: aNONS, 0 12 421 59 75, ul. Westerplatte 18 • Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe cOMBEX, 12 650 18 10, Jerzmanowskiego 14 • 
DOMENa, 0 12 423 59 91, ul. Józefińska 21/1 • GarMOND PrESS, 0 12 421 
77 70, ul. Lubicz 3 • KONSUL, 0 12 422 07 11, ul. Zwierzyniecka 17/5 • MULTI 
MEDIa cONTacT, 0 12 619 74 95, ul. Lubicz 25 • NaSTrOJE, 0 12 417 31 03,  
Al. Beliny-Prażmowskiego 41/3 • STUDIO-L, 0 12 444 13 51, ul. Sołtysowska 1 • SzaNSa, 
0 12 637 10 64, ul. Lea 203 • agen. rekl. andrzej Domagała, 0 12 422 13 02, ul. 

Józefa 25/12 • Unison Media – Koncesjonowane Biuro Ogłoszeń Dziennika Gazety 
Prawnej, ul. Racławicka 56, tel. (012) 633 00 81 fax (012) 632 57 41 • rOaN, tel. 0 12 
422 79 93, Dajwór 14 pok. 15
NOWy SĄcz: BETa 2, 0 602 730 354, ul. Grunwaldzka 29b
OŚWIęcIM: ODLOTOWE WaKacJE, 0 33 844 23 95, ul. Rynek Główny 20
aNDrycHóW: EUrO-caPITaL, 0 33 875 93 23, ul. Wolfa 10

 MazOWIEcKIE 
WarSzaWa:  acW, 0 22 826 21 43, ul. Marszałkowska 126/134 • acW, 0 22 810 90 05, 
ul. Grochowska 207 • adrem Public relations, 22 742 04 00, ul. Cypryjska 4 lok. 17 • 
aLWayS PrOGrESS, 0 22 868 09 04, ul. Tapicerska 15 • aMID  MIPO, (0.22) 409.47.61, 
ul. Żytnia 16 lok. A • arT-PrESS, 0 22 648 24 07, AL. KEN. 15 lok. U4 • arT & MEDIa, 
(0.22) 847.48.91-94, ul. Wita Stwosza 17 • aTcO, 0 22 652 25 30, ul. Grzybowska 39 • BEM, 
0 22 861 02 20, ul. Sołtana 1b paw. 1 • cONTINENTaL, 0 22 648 29 41, ul. Na Uboczu 3 
• cONTINENTaL, 0 22 658 13 13 Dickensa 14 róg Grójeckiej paw. 4 • Fischer & zubek 
Pr Partners Sp. z o.o., 022 551 54 71/72, ul. Nowy Świat 49 • DMJ, 0 22 628 50 96, ul. pl. 
Konstytucji 3 m. 112 •  FLOraND - Biuro Ogłoszeń wymiarowych, 0 22 592 91 00, ul. 
Niemcewicza 26 • FLOraND - Biuro Ogłoszeń wymiarowych, 0 22 592 91 01, ul. Ciołka 
11a • FLOraND - Biuro Ogłoszeń wymiarowych, 0 22 592 91 03, ul. Targowa 66 paw. 23 
• KaGa, 0 22 615 20 30, ul. Izbicka 1 • KaTOM (Editionmedia), 0 22 828 46 64, ul. Dobra 
19 • LINEa, 0 22 668 42 57, ul. Cierlicka 2 02-495 Warszawa • MaGa-BIS, 0 22 825 13 42, ul. 
Marszałkowska 27/35 • MarGOT, 0 22 668 67 57, ul. Pruszkowska 8a • MEDIa BrOKEr, 
tel. 0.22 502 32 78, ul. Żurawia 22 lok. 209 • MULTI-INFO, 0 22 613 15 69, ul. Widoczna 77 
• Pet Publications, tel. 22 219 56 62, ul. Urszuli 35/1 • STUDIO MEDIa, 0 22 852 50 15, ul. 
Wielicka 42/5 • TUrPOL, 0 22 839 38 01, ul. Popiełuszki 19/21 lok. 14. • WITryNa, 0 22 
625 46 54, ul. Marszałkowska 84/92 • agencja reklamowa M Studio, 0 22 646 92 81, ul. 
Bełska 24/27 • agencja reklamowa MI Polska, 0 22 858 30 55, ul. Powsińska 28 • agencja 
reklamowa Media INN, 0 22 328 91 11, ul. Wirażowa 119 • agencja reklamowa Kava Kava,  

0 22 848 70 29, ul. J.J. Rostafińskich 4 • SpringMedia, 600 644 755, ul. Dywizjonu 303 
127/82 • WIT-SIKKENS, 0 22 784 55 55, ul. Konwaliowa 7
JaBłONNa: MaSEP TUrBO, 0 22 678 70 16, ul. Modlińska 18, 
WOłOMIN: NIrWaNa, 0 22 776 75 41, ul. Al. Niepodległości 21 
KONSTaNcIN JEzIOrNa: Inst. Promocji, 0 22 754 73 99 , ul. Warszawska 17 
PłOcK: aKaPIT, 0 24 262 77 66, ul. Stary Rynek 27 
OSTróW Maz.: BOraM, 0 29 745 34 12, ul. Broniewskiego 56 a 
OSTrOłęKa: INFOrMEDIa, 0 29 760 91 92, ul. Gen. Hallera 13 
PłOcK: Inwest Expert, 0 24 262 72 05, pl. Narutowicza 1
OTWOcK: INVEScO, 0 22 710 15 41; 788 04 30, ul. Kołłataja 1 paw. 6, 
SIEDLcE: Jerzy Politowski Sp. z o.o., 0 25 644 73 86, fax 644 73 96, ul. 3 Maja 18/1  
• MaN MEDIa, 0 25 643 54 55,  tel. kom. 604.40.33.55,  ul. Warszawska 3 budynek LOK
SULEJóWEK: LaPEK, 0 22 783 47 60, ul. 3 Maja 1 
raDOM: rEMIL, 0 602 647 603; fax 0 48 331 10 14, ul. Gębarzewska 41/43 m 38  
• MW – consulting, tel. 605 161 820, ul. Olsztyńska 35/6 
LEGIONOWO: WIT-SIKKENS, 0 22 784 71 82, ul. Warszawska 115 
NOWy DWór Maz.: cONTINENTaL, tel. 0 22 775 50 30, ul. Przejazd 5
zIELONKa: PUH aleks, tel. 663 599 497, ul. Rencistów 1
Internetowe Biuro Ogłoszeń IN-FOrM PL - tel. 0 22 755 69 28, 695 818 067

Biura Ogłoszeń
w Dzienniku Gazecie Prawnej


