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                    1924 - 2009



WIEK XX

DZIEJE POWSTAWANIA SPÓŁDZIELNI

Początek historii  Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim sięga
okresu Drugiej Rzeczpospolitej, kiedy to grupa wodzisławian podjęła 6 kwietnia 1924 roku
uchwałę  o  założeniu  Spółdzielni  pod  nazwą  „Spółdzielnia  Budowlana” w  Wodzisławiu
Śląskim. Powołano pierwszy Zarząd, opracowano Statut i zgłoszono Spółdzielnię do rejestru. 

Rejestracja Spółdzielni nastąpiła w 12 czerwca 1924 roku i ten dzień przyjęto jako datę
rozpoczęcia działalności.

Pierwszą Radę Nadzorczą Spółdzielni powołaną w 1924 roku tworzyli: Józef Nowak,
Karol Kupsz, Paweł Szczęsny, Franciszek Zając i Józef Sołga.

Rada wybrała spośród siebie Zarząd Spółdzielni:
Prezes Zarządu    - Józef Nowak
Zastępca Prezesa - Karol Kupsz
Sekretarz - Paweł Szczęsny

2



Na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z 4 marca 1925 roku zakupiono parcelę przy
ul. Wałowej, a środki pieniężne własne członków i z pożyczek gromadzono w Górnośląskim
Banku Ludowym w Wodzisławiu Śl. 

Pierwszy budynek mieszkalny przy ul. Wałowej 22 ukończono i oddano do użytku w
1926 roku.   Na  wspólnym posiedzeniu  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  13  września  1926  r.
dokonano podziału mieszkań pomiędzy członkami Spółdzielni. Podział mieszkań następował
z  uwzględnieniem  kierunków  świata:  na  wschód  i  na  zachód,  co  było  zróżnicowane
wysokością czynszu. 

Wszystkie  posiedzenia  Rady  Nadzorczej  zaczynano  i  kończono  hasłem  „Cześć
Spółdzielczości”.

Zarząd Spółdzielni  zajmował  się  eksploatacją  tego  budynku,  a  wszelkie  roboty
konserwacyjno-remontowe były zlecane prywatnym rzemieślnikom na podstawie przetargu.

Działania podjęte w zakresie gromadzenia i pozyskiwania działek pod budowę domów
mieszkalnych przerwał wybuch II wojny światowej. Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej
odbyło się 23 czerwca 1939 roku. 

Na skutek działań wojennych, miasto Wodzisław Śląski, a szczególnie rynek i okolice
zostały w znacznym stopniu zniszczone, jednak budynek przy ul.  Wałowej 22 nie doznał
większych uszkodzeń.

Po  zakończeniu  działań  wojennych Spółdzielnia  wznowiła  działalność  posiedzeniem
Rady Nadzorczej,  które odbyło się  w 20 marca 1947 roku, w mieszkaniu pani Franciszki
Kodowej, w składzie:

Prezes Rady Nadzorczej - Józef Sołga
Wiceprezes             - Jan Kłosok
Sekretarz             - Maksymilian Skupień

Przystąpiono do  szczegółowego  badania  wszelkich  ksiąg  i  dowodów  kasowych
Spółdzielni Budowlanej w Wodzisławiu Śl. Zgodnie z zapisem protokołu z 20 marca 1947
roku  wszystkie  dokumenty  Spółdzielni  „znaleziono  w  najlepszym  porządku”.  Odtąd
Spółdzielnia Budowlana podjęła kontynuację swojej dalszej działalności po latach wojny.
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W następnym roku - 30 maja 1948 r. na Walnym Zebraniu Członków zmieniono nazwę
Spółdzielni Budowlanej na Spółdzielnię Mieszkaniową w Wodzisławiu Śląskim.

31 sierpnia 1958 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęli uchwałę (protokół
nr  5/58)  o  budowie  dwóch  budynków  mieszkalnych  przy  ul.  Radlińskiej,  określając  jej
warunki finansowe.

19  marca  1959  roku  odbyło  się  Walne  Zebranie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w
Wodzisławiu Śl., na którym dokonano wyboru nowej Rady Nadzorczej. W jej skład weszli
następujący członkowie Spółdzielni:

Adam Grzegorzek - Prezes Rady
Maksymilian Skupień - Zastępca Prezesa
Eugeniusz Cholewik - Sekretarz
Hieronim Orłowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Hocheeisel - Członek Komisji Rewizyjnej
Wilhelm Barteczko - Członek Komisji Rewizyjnej
Stanisław Rząca - Członek Rady Nadzorczej
Henryk Klapuch - Członek Rady Nadzorczej
Wincenty Szymura - Członek Rady Nadzorczej

1 kwietnia  1961  roku  dokonano  zasiedlenia  pierwszego  wzniesionego  po  wojnie
budynku przy ul. Radlińskiej 5-7, o 17 mieszkaniach, zaś 15 lipca 1961 r. zasiedlony został
drugi dom przy ul. Radlińskiej 9-11, o 16 mieszkaniach.
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ul. Radlińska   Wodzisław Śl.

 
DYNAMICZNY ROZWÓJ

W latach 60-tych XX wieku nastąpił bardzo intensywny rozwój Rybnickiego Okręgu
Węglowego  pod względem przemysłu i  infrastruktury  mu towarzyszącej,  w tym również
budownictwa  mieszkaniowego.  Przy  kopalniach  tworzyły  się  małe  spółdzielnie  budujące
mieszkania  dla  swoich  załóg.  Dwa  czynniki  –  gwałtownie  rosnące  zapotrzebowanie  na
mieszkania  oraz  ograniczone  możliwości  spółdzielni  przyzakładowych  –  spowodowały
połączenie  małych  górniczych  spółdzielni  działających  na  terenie  Rybnickiego  Okręgu
Węglowego z  istniejącą  już  Spółdzielnią  Mieszkaniową  w Wodzisławiu Śląskim w jeden
duży organizm gospodarczo-spółdzielczy.

Przyłączenie spółdzielń przyzakładowych spowodowało zmianę nazwy w 1965 roku na
Międzyzakładową  Górniczą  Spółdzielnię  Mieszkaniową  „ROW”  z  siedzibą  w
Wodzisławiu Śląskim. Spółdzielnia stała się  jednym z głównych inwestorów budownictwa
mieszkaniowego na terenie ROW. W roku 1966 MGSM liczyła 1842 członków, w tym 942
zamieszkałych.

Nadeszły lata wielkich inwestycji mieszkaniowych. Spółdzielnia po roku 1966  oddała
do użytku 48 budynków z 2004 mieszkaniami, o łącznej powierzchni mieszkalnej 84.380 m2.
Na  koniec  roku  1969  Spółdzielnia  liczyła  już  4334  członków,  w  tym  3464  członków
zamieszkałych.

W  wyniku  dokonanego  w  1975  roku  nowego  podziału  administracyjnego  kraju
wprowadzano zmiany granic działalności spółdzielni mieszkaniowych. W ich efekcie nasza
Spółdzielnia przejęła w 1977 roku spółdzielcze zasoby mieszkaniowe dzielnicy Rydułtowy
z Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jednocześnie przekazała do tejże spółdzielni swoje
zasoby  mieszkaniowe  w  Niewiadomiu,  Boguszowicach,  Chwałowicach  i  Niedobczycach,
które to dzielnice weszły w granice miasta Rybnik.

W latach, kiedy górnictwo przeżywało swój rozkwit  - następował napływ do ROW-u
ludności  z  całej  Polski,  co  powodowało  gwałtowne  zwiększenie  zapotrzebowania  na
mieszkania, a tym samych wielki rozwój budownictwa mieszkaniowego. Tak było również w
przypadku  Jastrzębia  Zdroju  sąsiadującego  z  Wodzisławiem  Śląskim.  Zaspokojenie
narastających tam potrzeb mieszkaniowych powierzono właśnie naszej  Spółdzielni.  Nastał
okres największej aktywności Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, która
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w okresie 2 lat wybudowała w Jastrzębiu aż 80 budynków z 5.560 mieszkaniami. Osiedla te
noszą obecnie  nazwy: Osiedle Morcinka przy ul. Katowickiej, Osiedle Staszica przy ul. Opolskiej,
Osiedle Pionierów przy ul. Pomorskiej, Osiedle Arki Bożka przy ul. Wrzosowej, Osiedle Barbary przy
ul. Jasnej, Osiedle Przyjaźń w dzielnicy Jastrzębie Dolne.

Z inicjatywy  naszej  Spółdzielni  -  z  dniem  1  stycznia  1978  roku  -  utworzono
w  Jastrzębiu  Zdroju  Spółdzielnię  Mieszkaniową,  która  przejęła  wszystkie  dotychczas
administrowane i wybudowane budynki mieszkalne, a także obiekty służące funkcjonowaniu
osiedli wraz z infrastrukturą techniczną.

Regulacja stanów prawnych gruntów z Spółdzielnią Mieszkaniową w Jastrzębiu Zdroju
nastąpiła w roku 1992.

Stale  rosnąca  liczba  mieszkańców  Wodzisławia  Śląskiego  –  co  było  efektem
powstawania  nowych  zakładów  pracy,  w  tym  zwłaszcza  w  przemyśle  węglowym  –
spowodowała  duże  zapotrzebowanie  na  mieszkania.  W  Spółdzielni  naszej  podjęto  zatem
decyzję o budowie kolejnych osiedli. Wówczas powstały:

W latach 1974-1979 – Osiedle XXX-lecia PRL z 30 budynkami i 1668 mieszkaniami
o powierzchni mieszkalnej  91.902,99m2

W latach  1983-1989  –  Osiedle  Piastów z  16  budynkami  i  1.292  mieszkaniami
o powierzchni mieszkalnej   67.621,08 m2 
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W latach  1987-1990  –  Osiedle  Dąbrówki z  18  budynkami  i  255  mieszkaniami
o powierzchni mieszkalnej  16.987,01 m2

 oraz Leszka – 1 budynek z 30 mieszkaniami o powierzchni mieszkalnej 1.806,04 m2
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Jednocześnie w latach 1985–1992 przystąpiono do budowy budynków mieszkalnych na
terenie miasta Pszów przy następujących ulicach:
Kruczkowskiego 2 i 5 z  72 mieszkaniami o łącznej powierzchni mieszkalnej  4.154,57 m2

Traugutta 18 z 22 mieszkaniami o łącznej powierzchni mieszkalnej  1.219,42 m2

Jagienki 2, 4, 6 z 91 mieszkaniami o łącznej powierzchni mieszkalnej   5.323,88 m2
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Wznosząc budynki  wielorodzinne  nie  zapomniano  o  osobach,  które  były
zainteresowane domami jednorodzinnymi. Rozpoczęto ich budowę  w roku 1979 na terenie
miasta Rydułtowy przy ul. Bema, ul. Miłej ul. Uroczej i ul. Błękitnej.

Wraz  z  zasobami  mieszkalnymi  powstawała  sumptem  Spółdzielni  –  niezbędna  dla
mieszkańców  i  obsługi  budynków  –  infrastruktura  techniczna,  taka  jak  rozdzielnie
elektryczne,  hydrofornie,  sieci  wodociągowo-kanalizacyjne,  stacje  redukcyjno-pomiarowe
gazu, stacje wymienników ciepła, sieci przesyłowe centralnego ogrzewania. W tym samym
czasie  realizowano  dwa  etapy  ważnej  dla  całego  Wodzisławia  Śląskiego  inwestycji  –
Ciepłowni Miejskiej przy ul. Radlińskiej. Dzięki temu zlikwidowano nie ekonomiczne i nie
ekologiczne lokalne kotłownie.

Spółdzielnia tworzyła także  infrastrukturę  społeczną  na nowopowstających osiedlach,
a służącą  rodzinom spółdzielców. Wybudowano 2 szkoły, w tym podstawówkę  na osiedlu
Piastów,  5  przedszkoli  dla  600  dzieci,  żłobek  na  75  miejsc  oraz  2  przychodnie  zdrowia
posiadające łącznie 25 gabinetów. Do zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców osiedli
zbudowano 63 pawilony, w tym „Supersam” przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl., który
wówczas  był  największym  centrum  handlowym  w  mieście  oraz  pawilon  „Polan”
przy ul. Krzyżkowickiej w Rydułtowach.

Znaczącą  rolę  w  realizacji  zadań  Spółdzielni  odegrały  nowe  formy  organizacji
działalności  gospodarczej,  które doprowadziły do powołania własnej  służby inwestycyjnej
oraz  stworzenia  własnego  Zakładu  Budowlano-Remontowego  i  baz  konserwacyjno-
remontowych  na  osiedlach.  Ponadto  zorganizowano  w  Spółdzielni  służbę  obsługi
i konserwacji dźwigów osobowych oraz służby obsługi i konserwacji instalacji Azart.

Spółdzielnia, działająca  wówczas  na  terenie  miast  i  dzielnic:  Wodzisław  Śląski,
Jastrzębie,  Boguszowice,  Chwałowice,  Niewiadom,  Pszów,  Radlin  –  zatrudniała  448
pracowników.  Ponadto  swoimi  zleceniami  tworzyła  warunki  dla  pracy  innym
przedsiębiorstwom  w  regionie.  Przy  realizacji  budownictwa,  konserwacji  zasobów
oraz usługach dla szybko zwiększającej się ilości członków – potrzebne było własne zaplecze
administracyjno-usługowe.  Dlatego  też  podjęto  decyzję  o  wybudowaniu  biurowca
przy  ul.  A.  Zawadzkiego  (obecnie  ul.  Kard.  Stefana  Wyszyńskiego),  gdzie  przeniesiono
w kwietniu 1972 roku siedzibę Spółdzielni z ul. 26-Marca 70. Tym samych pomieszczenia
wykorzystywane dotąd jako biura – trafiły wkrótce do członków jako mieszkania.
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BURZLIWE LATA DZIEWIĘĆDZIESIĄTE

Zmiany ustrojowo-ekonomiczne jakie zachodziły w Polsce w latach 90-tych XX wieku
doprowadziły  do  likwidacji  dotacji  i  ulg  kredytowych  dla  spółdzielni  mieszkaniowych.
Również  nasza  Spółdzielnia  znalazła  się  w  trudnej  sytuacji  finansowej.  W  1990  roku
wprowadzono jednostronnie zmiany w umowach kredytowych w zakresie spłaty kredytów
na  budownictwo  mieszkaniowe  i  konieczność  zakończenia  rozpoczętego  budownictwa
mieszkaniowego.  Wpłynęło  to  niekorzystnie  także  na  działalność  społeczno-kulturalną
w spółdzielczych klubach osiedlowych.  Z konieczności  przekształcono je  w tzw. Ośrodki
Pracy  Pozaszkolnej,  finansowane  w  znacznym  stopniu  przez  Miejski  Zespół  Obsługi
Placówek Oświatowych.

W  tym  też  czasie  rozpoczęła  się  restrukturyzacja  górnictwa  węgla  kamiennego,
co miało i nadal ma negatywny wpływ na życie gospodarcze miasta i regionu, a tym samym
i  Spółdzielni.  Restrukturyzacja  górnictwa  spowodowała  powrotną  migrację  ludności,
w  wyniku  czego  wystąpiły,  w  krótkich  okresach,  kłopoty  z  zasiedleniem  mieszkań
zdawanych do Spółdzielni przez osoby wyjeżdżające na stałe z miast ROW-u. 

Zmiany przepisów, które pozwoliły na zbywanie mieszkań w obrocie cywilno-prawnym
stały  się  powodem  utworzenia  w  1993  roku  Biura  Pośrednictwa  Sprzedaży  i  zamiany
mieszkań. Biuro posiada wymaganą prawem licencję upoważniającą do zawierania transakcji
pośrednictwa i sprzedaży lokali, które finalizuje w formie umów notarialnych. Z usług Biura
w  formie  porad,  czy  konsultacji  skorzystało  już  wielu  kontrahentów,  a  znaczna  ilość
transakcji zawartych za pośrednictwem Biura świadczy o jego konkurencyjności i fachowości
pod każdym względem zarówno prawnym, jak i biznesowym. Działalność Mieszkaniowego
Biura Pośrednictwa jest jednym z przykładów dobrej strategii rynkowej Spółdzielni w dobie
współczesnych przeobrażeń gospodarczych. 

Zakres  działań  prowadzonych  przez  Spółdzielnię  w  latach  90-tych  ulegał  wielu
zmianom,  zasadnicza  jednak  nastąpiła  w roku 1992,  kiedy  Spółdzielnia  zmieniła  profil  z
budowlano-eksploatacyjnej  na  eksploatacyjną.  Przyczyną  była  kumulacja  skutków
wprowadzenia niekorzystnych zasad finansowania budownictwa mieszkaniowego, owocująca
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czasowym  brakiem  chętnych  na  mieszkania.  Zakończono  zatem  budowę  domów
mieszkalnych, rozliczono prowadzone zadania inwestycyjne i  koszty zaniechania realizacji
nowych obiektów mieszkaniowych. 

W  tej  sytuacji  podjęto  decyzję  o  rozpoczęciu  modernizacji  posiadanych  zasobów.
Opracowany  został  program  naprawczy  i  energooszczędny  dla  posiadanych  budynków
mieszkalnych. W efekcie jego realizacji doprowadzono do:

-  ocieplenia domów: -  do 1993 r.  – 33 budynki,  w latach 1994-2001 – 46 budynków,
w latach  2001-2003  –  6  budynków,  w  latach  2004-2008  –  9  budynków oraz  22  ściany
wejściowe i balkonowe,

-  modernizacji  stacji  wymienników ciepła  wraz  z  automatyką  i  regulacją  pogodową  -
44szt.,
   
Stacja wymienników   Radlin    ul. Sienkiewicza  

                                                               - opomiarowania węzłów cieplnych - 130 szt.,
                                                               - olicznikowania mieszkań w wodomierze  w latach
                                                                 1992 – 1994 w 100%,  zabudowano zatem 9 632 
                                                                 szt. liczników zimnej wody oraz 4 279 szt. ciepłej 
                                                                 wody, 
                                                               - założenia 10.847 sztuk zaworów       
                                                                 termostatycznych i zaworów regulacyjnych tzw.   
                                                                 podpionowych w 145 budynkach.

Jednocześnie pojawiły się niepożądane skutki w eksploatacji budynków wzniesionych
w latach 70-tych i  80-tych XX wieku,  kiedy to  stosowano tanie  technologie  i  materiały,
niejednokrotnie tak zwane „zastępcze”. Dlatego też od kilkunastu lat Spółdzielnia prowadzi
planową  politykę  remontową  zasobów,  w  oparciu  o  uchwaloną  całościową  strategię
ekonomiczną.  Jej  celem  jest  stała  poprawa  warunków  zamieszkiwania  w  osiedlach
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” z docelowym założeniem stopniowego wyrównywania
stanu technicznego i termomodernizacyjnego całości posiadanych zasobów.

Rydułtowy ul. Szpitalna                                       

                                                                             Do chwili obecnej 85 % budynków 
                                                                    Spółdzielni ocieplono, opomiarowano 
                                                                    dostawę wszystkich mediów. 
                                                                    Zmodernizowano 71 stacji wymienników 
                                                                     ciepła zastępując je nowoczesnymi, w pełni
                                                                     zautomatyzowanymi.
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Niezmiernie ważnym faktem w historii naszej Spółdzielni była kolejna zmiana nazwy.
W 1996 roku Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” powróciła do
tradycyjnej nazwy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.

Powstał  również symbol graficzny Spółdzielni, który w 2009 roku został zastąpiony
nowym wizerunkiem logo.

W latach 1996-2008 Od 2009 

Zmiana profilu działalności Spółdzielni i konsekwentna realizacja przyjętych wcześniej
założeń  do  programu  remontowo-energooszczędnego  wpłynęła  w  sposób  znaczący  na
poprawę stanu technicznego budynków i budowli.

W roku 1999-2000 przeprowadzono remont pawilonu 62 na Osiedlu XXX-lecia, który
nabrał  nowego  wyglądu  i  stylem  nowoczesnej  architektury  nadał  temu  osiedlu
wielkomiejskiego charakteru.

W celu poprawienia izolacyjności mieszkań corocznie  w całych zasobach Spółdzielni
prowadzona jest, z udziałem środków mieszkańców, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Konieczność modernizacji własnego Azartu – zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych
–  uznano  za  zbyt  kosztowny  wydatek,  dlatego,  dla  zapewnienia  dostawy  szerszej  oferty
ogólnodostępnych programów RTV, przystąpiono do negocjacji z operatorem sieci kablowej.
W  ich  efekcie  zlecono  od  1999  roku  świadczenie  tych  usług  operatorom  sieci  telewizji
kablowej, dostarczającym do spółdzielczych mieszkań pełny pakiet dostępnych programów w
najwyższej jakości.
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W  roku  2000  przystąpiono  do  remontu  pierwszego,  historycznego  budynku
spółdzielczego przy ul. Wałowej 22 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi znajdującymi
się  na  terenie  nieruchomości.  Dzisiaj  pomieszczenia  te,  zachowane  w  przedwojennej
architekturze,  cieszą  się  świeżością  elewacji  oraz  przyciągają  wzrok nowymi czerwonymi
dachówkami,  tworząc  niezapomniany  dawny  klimat  miejskiej  kamienicy  dostosowanej
wyglądem do pozostałych budynków „Wodzisławskiej Starówki”. 

Oprócz  prac  modernizacyjnych  Spółdzielnia  pamięta  o  nowych  inwestycjach,
potrzebnych  przede  wszystkim  zmotoryzowanej  części  naszego  społeczeństwa  oraz  dla
bezpiecznego  parkowania  ich  pojazdów.  Dlatego  przystąpiono  do  opracowania  planu
zawierającego możliwości powstania zatoczek i miejsc parkingowych na naszych osiedlach,
doprowadzając  do  wybudowania  w 2000 roku  dwóch parkingów –  przy  ul.  Leszka  i  ul.
Przemysława.

WIEK XXI

PRACOWITY POCZĄTEK

W pierwszych latach nowego stulecia, odpowiadając na gwałtownie rosnące potrzeby
mieszkańców, kontynuowano tworzenie miejsc parkingowych. W 2001 roku urządzono je
przy ul. Przemysława 7, na Os. XXX-lecia, ul. Tysiąclecia 2-2a, zaś  w 2003 roku na Os.
Piastów 9-12. Ogółem powstało 649 dodatkowych miejsc parkingowych.

Miejsca parkingowe Wodzisław Śl.  na osiedlu XXX-lecia

Wypełnienie programu  remontowo-energooszczędnego  na  osiedlu  XXX-lecia
w  budynkach  31-33,  119-121,  127-129  oraz  131-135,  jak  też  opracowanie  audytu
energetycznego  na  ocieplenie  ścian  i  modernizację  centralnego  ogrzewania  dla  budynku
na Os. Piastów 16, 13 przyczyniły się  do znacznego ograniczenia zużycia energii cieplnej
i wpłynęły w sposób zasadniczy na estetykę budynków.

Dużym  przedsięwzięciem  była  realizacja  programu  modernizacyjnego
na  os.  Plebiscytowa  –  Szpitalna  w  Rydułtowach,  gdzie  opracowano  budowę  sieci
ciepłowniczej  i  własnych  indywidualnych  stacji  wymienników,  dokończono  ocieplenie
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budynków  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  przy  współudziale  finansowanym  dotacji
z Ekofunduszu (z siedzibą w Warszawie).

Stacja wymienników ciepła Rydułtowy ul. Szpitalna 4

Modernizacji  poddano  budynki  na  os.  Centrum.  Były  wśród  nich  domy
przy  ul.  Radlińskiej,  które  wzniesiono  jako  pierwsze  powstały  w  okresie  powojennym
i którym przywrócono dawny wygląd.

W  2006 roku  wyremontowano  13  z  posiadanych  48  dźwigów  osobowych.
Kontynuowano rozpoczęte już  prace oraz modernizację  kilku budynków przy ul. Szkolnej
6-8,  Wyszyńskiego  5-11  i  Przemysława  13  w  Wodzisławiu  Śl.  oraz  budynku
przy ul. Sienkiewicza 26 - 30 i ul. Findera 7 w Radlinie, a także domu przy ul. Ofiar Terroru
95  w  Rydułtowach.  Wykonano  termomodernizację  budynków  przy  ul.  Juranda  2,  4  i  6
w Pszowie, które zmieniły nie tylko szatę graficzną, ale przede wszystkim sposób ogrzewania
mieszkań poprzez wyburzenie istniejących pieców i zainstalowanie centralnego ogrzewania.
W  tymże  2006  roku  przystąpiono  również  do  przygotowywania  nowych  zadań
modernizacyjnych  dla  budynków  przy  ul.  Łokietka  4,  6  i  8  oraz  ul.  Obywatelskiej  31
w Rydułtowach.

Zakres  prowadzonych  robót  remontowych  obejmował  nie  tylko  domy  mieszkalne
ale  i  lokale  użytkowe,  które  ze  względu  na  swoją  funkcjonalność  i  prowadzoną  w  nich
działalność  muszą  spełniać  określone  wymagania  co  do  stanu  technicznego.  Dlatego
sukcesywnie prowadzone są w tych lokalach roboty dekarskie, remonty posadzek, naprawy
i remonty instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz prace
związane z remontem nawierzchni dróg dojazdowych, schodów zewnętrznych lub remonty
całego pawilonu czego przykładem jest pawilon przy ul. Rogozina 24 w Radlinie. W 2006
roku przy ul. Plebiscytowej 48 w Rydułtowach przebudowany został zakład rehabilitacyjny
na świetlicę. 

Zmiany organizacyjne i kierunki działania, w tym likwidacja magazynów wraz z dużym
zapleczem  technicznym  spowodowały  konieczność  generalnej  modernizacji  budynku
przy ul.  Marklowickiej 23 – dawnej siedziby Zakładu Wykonawstwa Własnego. Dokonano
tego  przy  korzystaniu  z  dotacji  Szwajcarskiego  Funduszu  Ekologicznego,  przystosowując
obiekty pod ograniczone własne potrzeby i na wynajem.

Przystąpiono  do  współfinansowania  przejść  łączących  osiedla:  XXX-lecia  PRL,
Piastów  i   Dąbrówki,  co  stanowiło  niezmiernie  ważne  przedsięwzięcie,  szczególnie  dla
mieszkańców Osiedla Piastów pokonujących codziennie pieszo tę trasę, na skróty, do pracy
lub do centrum miasta. 
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   Przejście łączące osiedla: Wodzisław Śl. Piastów,  XXX-lecia PRL 

Dzięki  dobrej  współpracy  z  Miastem Wodzisław  Śl.  przedsięwzięcia  te  jak  i  duży
parking w centrum osiedla XXX-lecia powstały stosunkowo szybko.

Pierwsze  lata  XXI  wieku charakteryzowały się  dużą  dynamiką  robót  remontowych,
modernizacyjnych  i  inwestycyjnych,  co  w  sposób  znaczący  wpłynęło  na  poprawę
infrastruktury  osiedlowej  i  estetyki  obiektów  zarówno  mieszkalnych,  jak  i  pawilonów
handlowo-usługowych.  Przyjęte  na  ten  okres  założenia  planów  gospodarczo-finansowych
zostały zrealizowane w całości a prace ukończone. Nowym wyzwaniem w tym czasie było
odtworzenie  ocieplenia  budynków  wykonywanych  w  technologii  lat  60-tych  i  70-tych
poprzez  zdemontowanie  płyt  acekolowych  i  w  zamian  wykonanie  ociepleń  w  nowej
technologii, dostosowując przy tym budynki do najnowszych norm cieplnych wraz z poprawą
ich estetyki.

                   Osiedle Piastów

NAJNOWSZE DOKONANIA

Pomimo wprowadzania po roku 2000 wielu zmian ustawowych, w Spółdzielni naszej
kontynuowano program modernizacji i remontów , a także inwestycyjny.

Był to okres o szczególnie wysokim postępie prac na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.,
w Mieście Pszów, Radlin i Rydułtowy.
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Realizacja  tego  programu  pozwoliła  na  zakończenie  robót  termomodernizacyjno-
ociepleniowych na terenie Miasta  Radlin w 100% , w Mieście Rydułtowy zaawansowanie
tych prac jest na poziomie 96%, a w Mieście Pszów 50%

Widoczne  były  liczne  zmiany  działania  Spółdzielni,  przystosowującej  sie  do
wielokrotnie  nowelizowanych  przepisów prawa  ustanawianego przez  Sejm i  ponownych
zmian wynikających z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Perturbacje te – przy ogromnym
wysiłku  pracowników  i  samorządu  spółdzielczego  –  nie  zdołały  zasadniczo  wpłynąć
negatywnie  na  realizację  przyjętych  wcześniej  założeń  do  programu  remontowo-
energooszczędnego.  Jednocześnie  w  pełni  zostały  wykorzystane  wszelkie  pojawiające  się
możliwości  pozyskania  środków  finansowych  na  te  cele,  m.in.  z  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz EKOFUNDUSZU. Bez korzyści płynących ze środków
pomocowych  realizacja  tych  ambitnych  zadań,  na  taką  skalę  i  w tym czasie,  nie  byłaby
możliwa.

Ogółem skorzystano ze środków pomocowych na kwotę  6.956.889 złotych.

             Rydułtowy     ul. Plebiscytowa – Szpitalna   

                                    Wodzisławiu Śl.   ul. Tysiąclecia  
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                                 Radlin   ul. Sienkiewicza 26-32  

                                              Radlin ul. Findera 7 

            
                                      Pszów   ul. Juranda 2-6   
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                                 Radlin    ul. Rogozina 24   – pawilon  

                             Rydułtowy ul. Plebiscytowa 48 – pawilon  

Rok 2007 – to dalsza, konsekwentna realizacja zaplanowanego zakresu remontów
i prac termomodernizacyjnych. Ale był on rokiem ważnym dla członków Spółdzielni także w
innym zakresie – ze względu na wprowadzenie kolejnych zmian organizacyjnych i prawnych
jakie zaszły w polskiej spółdzielczości mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i  napływie  dużej  ilości  wniosków dotyczących  przeniesienia  na  odrębną
własność mieszkań. 

2008  rok  był  nie  tylko  okresem  kontynuacji  rozpoczętych  już  prac
termomodernizacyjnych  i  remontowych,  a  wynikających  z  ustaleń  planowych,  lecz  był
czasem starań  o  sfinansowanie  nowych przedsięwzięć  ze  środków zewnętrznych także ze
środków unijnych. 

W roku 2008 rozpoczęto modernizację kolejnego osiedla – Obywatelska i Łokietka w
Rydułtowach.  Jej  celem  jest  przede  wszystkim  zastąpienie  tradycyjnego  ogrzewania
piecowego  ogrzewaniem  centralnym  wraz  z  dostawą  ciepłej  wody  i  pełnym  zakresem
termomodernizacji. Wpłynie to w sposób znaczący na poprawę warunków zamieszkiwania,
estetykę osiedla i wyeliminowanie dymiących kominów.
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                                   Rydułtowy    ul. Łokietka - Obywatelska   

Pojawiające  się  w  Pszowie,  wskutek  eksploatacji  górniczej,  niedogodności  na  tzw.
osiedlu Polan, ul.  Kruczkowskiego,  Traugutta  i  Jagienki  – zintensyfikowały poszukiwanie
przez  Spółdzielnię  nowoczesnych  rozwiązań,  a  także  wzmogły  działania  prowadzące
do  pozyskania  środków  finansowych  na  budowę  nowej  sieci  ciepłowniczej,  stacji
wymienników w poszczególnych budynkach wraz z ich termomodernizacją. Efektem będzie
znaczące  obniżenie  kosztów eksploatacji  i  utrzymania,  a  zatem i  opłat,  jakie  dotychczas
ponosili mieszkańcy z tego tytułu. 

Na  przestrzeni  ostatnich  lat  Spółdzielnia  rozważała  możliwość  przystąpienia
do realizacji osiedla mieszkaniowego w zabudowie szeregowej, na działkach położonych przy
ul. Matuszczyka w Wodzisławiu Śl., w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Dąbrówki.  W roku
2008  zapoczątkowano  działania  zmierzające  do  realizacji  tej  inwestycji.  Osiedle  nowych
domów  jednorodzinnych  zostało  zaprojektowane  z  uwzględnieniem  wszelkich  rygorów
i standardów energooszczędnych i nowoczesnych. Jest to 14 domów w zabudowie szeregowej
o niepowtarzalnej nowoczesnej architekturze wyposażonych w pełnometrażowy garaż. 

Obok  dążenia  do  najpełniejszej  realizacji  nałożonych  zadań  ustawowych
i  wynikających z  bieżącej  działalności  gospodarczej,  Spółdzielnia  –  zgodnie  z  przyjętymi
kierunkami  działań  –  zajmowała  się  szerokim spektrum spraw bezpośrednio  dotyczących
mieszkańców,  a  także  utrzymania  stanu  technicznego  spółdzielczych  zasobów
mieszkaniowych. Służyło temu prowadzenie racjonalnej i planowej gospodarki remontowej
na  podstawie  opracowywanych  planów  rzeczowo-finansowych.  Strategia  ta  pozwoliła
na  zbudowanie  ze  Spółdzielni  nowoczesnej,  prężnej  instytucji,  w  której  każdy  członek
w równym stopniu – na spółdzielczych zasadach – współdecyduje o rozwoju nowoczesnej
instytucji  na  miarę  potrzeb  lokalnego społeczeństwa.  Współdecydowanie  i  współwłasność
to  najlepszy  system  motywacyjny  do  uzyskiwania  dobrych  wyników  ekonomicznych.
Kluczem  do  sukcesu  i  dobrych  wyników  jest  utożsamianie  się  z  interesem  lokalnej
społeczności,  dostosowana  do  potrzeb  mieszkańców  obsługa,  życzliwość  pracowników,
znajomość zagadnień i obowiązujących przepisów.
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SPÓŁDZIELNIA DZISIAJ

Obecnie  Spółdzielnia  Mieszkaniowa „ROW” zarządza  zasobami  na  terenie  czterech
miast  –  Wodzisławia  Śląskiego,  Pszowa,  Radlina  i  Rydułtów  o  powierzchni  użytkowej
352,45 tys.  m2.  Posiada ogółem 197 budynków, w tym 156 mieszkalnych, 21 pawilonów
użytkowych wolnostojących oraz 284 garaże. 

Zasoby Spółdzielni 

na terenie Wodzisławia Śląskiego
Osiedle Centrum - 40 budynków - 1.885 mieszkań
Osiedle XXX-lecia - 30 budynków - 1.668 mieszkań
Osiedle Piastów - 16 bud. - 1.292 mieszkań 
Osiedle Dąbrówki - 18 bud. - 255 mieszkań 
ul. Leszka - 1 budynek - 30 mieszkań 

na terenie Rydułtów - 25 budynków - 1.080 mieszkań
na terenie Pszowa - 14 budynków - 585 mieszkań
na terenie Radlina - 12 budynków - 461 mieszkań  

Spółdzielnia to  dziś  7255 rodzin,  które  posiadają  własne  –  a  przecież  jednocześnie
wspólne  „dachy  nad  głową”.  Majątek  Spółdzielni  przekroczył  wartość  129  milionów  zł.
Źródłem finansowania majątku Spółdzielni są fundusze podstawowe. Wskaźniki finansowe są
bardzo korzystne i dowodzą dużej wiarygodności płatniczej Spółdzielni oraz stanowią dobrą
gwarancję  dla  kontynuowania  jej  działalności.  Dla  zwiększenia  zakresu  remontów
Spółdzielnia  korzysta  ze  środków  finansowych  zewnętrznych,  co  w  znacznym  stopniu
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przyspiesza realizację potrzeb określonych przez mieszkańców.
Na skutek  wprowadzonych  zmian  ustawowych  m.in.  ustawy  o  spółdzielniach

mieszkaniowych,  ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów  i  innych,  Spółdzielnia  dokonywała
w  ostatnich  latach  wielu  nowelizacji  przepisów  wewnątrzspółdzielczych,  w  tym  Statutu,
dostosowując te dokumenty do aktualnie obowiązujących przepisów. W oparciu o dokonane
zmiany  Spółdzielnia  prowadzi  bieżącą  działalność  gospodarczą,  z  zachowaniem  zasady
ewidencjonowania ponoszonych kosztów dla każdej nieruchomości z osobna.

Kierunek  modernizacyjny  istniejącej  substancji  mieszkaniowej  doprowadził
do  znacznej  poprawy  stanu  technicznego  zasobów  spółdzielczych,  przy  jednoczesnej
stabilizacji  ekonomicznej  i  finansowej  Spółdzielni.  Przyjęcie  takiego  kierunku  wynika
z wzajemnego poszanowania członków Spółdzielni, zgodnego z tradycjami założycieli ruchu
spółdzielczego,  dla których naczelną zasadą było wyznawanie wartości etycznych, takich jak:
uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna oraz troska o innych. 

Zarządzający  nieruchomościami  spółdzielczymi  mają  pełną  świadomość  o  ciążącym
na  nich  obowiązku  sprostania  wymaganiom  mieszkańców,  a  jednocześnie  zapewnienia
im  bezpieczeństwa  zamieszkiwania  na  najwyższym  poziomie.  To  właśnie  sprawia,
że  Spółdzielnia  wprowadza  wiele  innowacyjnych  rozwiązań  oraz  zapewnia  swoim
mieszkańcom  perspektywiczne  i  jasno  określone  warunki  rozwoju,  a  także  uczestnictwo
w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

Jan Grabowiecki
                         - Prezes Zarządu 

         Iwona Kołeczko 
                                - Zastępca Prezesa Zarządu
                                   ds.ekonomiczno-finansowych
                
                 Władysław Maryjka 
                                            - Zastępca Prezesa Zarządu 
                                              ds. technicznych
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ORGANY SAMORZĄDOWE SPÓŁDZIELNI

Rada Nadzorcza 

Przewodniczący Rady
     - Ryszard Sochacki

Zastępca Przewodniczącego Rady
     - Krystyn Walas 

Sekretarz Rady -  Ryszard Pleszewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                          - Marek Radomski
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
                          -  Jerzy Jankowski
Członek Rady   - Bogusław Badura
Członek Rady   - Łucjan Bańczyk  

Członek Rady  - Marianna Białecka 
Członek Rady  - Jan Bugajski 
Członek Rady  - Jan Budzyński
Członek Rady  - Jerzy Dragon
Członek Rady  - Piotr Kominek
Członek Rady  - Krzysztof Maison
Członek Rady  - Kornelia Prokop
Członek Rady  - Czesław Stec
Członek Rady  - Andrzej Strzelec
Członek Rady  - Krzysztof Twardy
Członek Rady  - Małgorzata Zieliński
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ODZNACZENIA NADANE SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia  przez  wszystkie  lata  prowadzonej  działalności  była  zawsze  liczącą  się
jednostką wśród organizacji spółdzielczych, uzyskując odznaczenia i czołowe lokaty.

W  1984  roku  w  rocznicę  60-lecia  istnienia  została  odznaczona  za  całokształt
działalności  społeczno-gospodarczej  Złotą  Odznaką  „Zasłużonemu  w  Rozwoju
Województwa Katowickiego” 

W 1999 r. z okazji 75-lecia istnienia odznaczona        W 2004 r. z okazji 80-lecia istnienia
Odznaką „ Za Zasługi dla Spółdzielczości”                odznaczona    Złotą Odznaką         
                                                                                       Honorową „ Za Zasługi dla              
                                                                                       Województwa Śląskiego ”
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Nasze atuty to tradycja, doświadczenie i nowoczesność
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