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Życzenia i prezent dla pierwszoklasistów

witaj szkoło na wesoło
C

zas beztroskiego wypoczynku niestety minął. Uczniowie pożegnali się
z wakacjami i powrócili do swoich
klas, by rozpocząć nowy rok szkolny 2018/2019. Dzieci wróciły do wyremontowanych, doposażonych i odświeżonych placówek, również tych na naszych
osiedlach, do szkoły nr 28 na Osiedlu Piastów i szkoły nr 10 na Osiedlu XXX-lecia.
Szkoły na osiedlach Spółdzielni od samego powstania cieszą się naszym wparciem
i opieką. Wiemy jak ważne wyzwania wiążą się za edukacją i zapewnieniem dobrych warunków uczniom. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „ROW” współpracuje ze
szkołami i pomaga im w rozwiązywaniu
codziennych problemów.
W poniedziałek, 3 września naszych
podopiecznych odwiedził prezes Spółdzielni, przewodniczący Rady Miejskiej,
Jan Grabowiecki wraz z prezydentem
miasta Mieczysławem Kiecą. Najmłodszym uczniom, których bez przesady
moż na na zwać na szą przy szło ścią,
Prezes życzył licznych sukcesów i zachęcał, by nauka była dla nich wielką
przygodą.
Prezes życzył również uczniom, by
potrafili w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, by umieli rozwijać
swoje zainteresowania artystyczne i sportowe, by we właściwy sposób decydowali o dalszych losach edukacyjnych
i zawodowych.
Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali
Wodzisławskie Tyty Pierwszaka.
– 3 września był wyjątkowy dzień dla
pierwszoklasistów. Weszli w nowy etap
swojego życia. Trochę nieznany, niepewny i jakże wyjątkowy – powiedział prezes Grabowiecki.
– Szkoła to szczególne miejsce, w którym zaczyna się ich nowa przygoda życia, szkoła to przede wszystkim nauka,
która zaprocentuje w przyszłości. Ja ze
swej strony życzyłem tym młodym ludziom wytrwałości uśmiechu i cierpliwości w zdobywaniu wiedzy.
Niezmiernie się cieszę, że w szkole nr 28
na osiedlu Piastów i 10 na os. XXX-lecia
i 10 było tylu młodych adeptów. Ten powiew młodości... Ja sam często wspominam moje szkolne lata, ach co to były
za wspaniałe czasy.
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Wieści z „pierwszej ręki”

T

ytuł nie jest przenośnią, ani nie
jest wzięty w cudzysłów. Tytuł
oddaje prawdę o dzisiejszych seniorach, ludziach, którzy przeżyli już
przynajmniej sześć dekad i wciąż mają swoje plany, zajęcia, marzenia.
Widzę tych seniorów codziennie
na naszych osiedlach. Kiedy opiekują się wnukami, czytają gazety, spotykają się ze znajomymi, idą na zakupy, czy do fryzjera. Rozmawiam
z nimi, słucham ich opinii, wskazówek do ty czą cych ży cia w na szej
wspólnocie, w Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.
Są to dla mnie cenne wiadomości.
Dzięki nim od lat dokładam starań,
aby nasze osiedla były miejscami
przyjaznymi dla wszystkich, zarówno dla najmłodszych, dorosłych, jak
i seniorów. I nie chodzi tylko o to,

prezes zarzĄdU sM „row” Jan GraBowiecki

blemy naszych spółdzielców, pomagam radą i konkretnymi decyzjami.
W punktach, o których myślę, fachowcy mogliby udzielać takich różnorakich rad, a seniorzy mogliby uzyskać poradę, która pozwalałaby im
na przykład załatwić dodatek mieszkaniowy czy inną sprawę.
Tam też można by składać wnioski
o pomoc, np. w remoncie czy malowaniu mieszkania i w innych bytowych sprawach. To chyba jest dobry
pomysł, wart uwagi i realizacji w najbliższej przyszłości, zwłaszcza dla
osób nie mogących uzyskać pomocy
od rodzin w codziennym funkcjonowaniu. A wiem, że takich osób nie
brakuje, nad czym ubolewam.
Innym pomysłem jest współpraca
ze znajdującymi się na naszych osiedlach punktami opieki medycznej

seniorzy rządzą!
by było czysto, ładnie, kolorowo,
bezpiecznie. Bo te zmiany zachodzą na naszych oczach. Tworzymy
deptaki, place zabaw, remontujemy
bloki.
Budowanie placów zabaw z urządzeniami dla rekreacji fizycznej również służy ludziom starszym, dla których często aktywność fizyczna jest
bardzo ważna i pozwala zachować
siły. Wiemy, że te nasze działania
spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem.
Cały czas myślimy o innej pomocy
dla seniorów. Jako prezes spółdzielni
wiem, że najważniejsza dla wielu jest
pomoc systemowa, którą powinna zapewnić samorząd, a może spółdzielnie. Dlatego chcemy na terenie naszej spółdzielni uruchomić specjalne
biura czy też punkty, gdzie ludzie
starsi znajdowaliby rzetelną pomoc
w rozwiązywaniu swoich problemów.
Z własnego doświadczenia wiem,
jak ważna jest to sprawa. Na co dzień
osobiście staram się rozwiązywać proPaździernik 2018 r.

i społecznej. To tam można byłoby
zgłosić potrzebę opieki nad osobą
starszą i ją szybko uzyskać.
Ale mówiąc o osiedlach SM ROW
jako miejscach przyjaznych dla ludzi
mam też na myśli kontakty z samymi
ludźmi, wspieranie ich pasji, zainteresowań. W SM ROW dokładamy
starań aby osiedlowe kluby sportowe, świetlice czy ośrodki pracy pozaszkolnej tętniły życiem od rana
do wieczora.
Ale to nie wszystko. Jednym z działań, które też powinniśmy w najbliższym czasie zrealizować to stworzenie na na szych osie dlach ku bów
seniora. To tam można byłoby w swoim gronie porozmawiać, pograć w karty, planować różne spotkania, działania. Od lat współ pra cu je my też
z Wodzisławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który posiada bogatą
ofertę zajęć edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, organizuje wycieczki, wyjazdy na koncerty czy
spektakle teatralne.
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Staramy się też inspirować naszych seniorów do rozwijania różnych aktywności poprzez pokazywanie na łamach tej gazetki ludzi,
którzy po przejściu na emeryturę
nadal są aktywni i uczestniczą w życiu społecznym. Zajmują się działalnością kulturalną, występują w teatrze, w kabaretach, grają na różnych
instrumentach.
Cie szy ich ak tyw ność fi zycz na
w różnych dziedzinach – od jazdy
na rowerze i marszów z kijkami po dalekie wyprawy. Seniorzy mają też
swoje pasje, hobby – od zbierania
grzybów po budowę modeli okrętów.
To wypełnia ich życie, pozwala zapomnieć o nudzie codzienności. Nie
trzeba nikogo przekonywać, jak korzystnie wpływa to na ich samopoczucie.
O aktywnych seniorach będziemy
wciąż pisać. Być może wśród Was są
perełki, które jeszcze nie zostały odkryte i pokazane. Pokażcie się. Przecież seniorzy rządzą!
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popołUdnie z sĄsiadeM i UniĄ eUropeJskĄ

to była fantastyczna zabawa
W

lipcu w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu
Śląskim odbyła się impreza „Popołudnie z Sąsiadem i Unią Europejską”. Wydarzenie, przy wsparciu miasta, zorganizowała nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ROW”. Pogoda dopisała, frekwencja też.
Imprezę, po południu, zainicjowało uroczyste przejście nowo wybudowaną ścieżką pieszo-rowerową, tzw. „łącznikiem”, dzięki któremu mieszkańcy w ułatwiony sposób
będą mogli przemieszczać się pomiędzy
Starym Miastem i Rodzinnym Parkiem Rozrywki. O ścieżce i jej budowie, pisaliśmy
w poprzednim wydaniu naszej gazety. O budowę nowego ciągu komunikacyjnego między starym miastem, a naszymi osiedlami: XXX-lecia, Piastów i Dąbrów ki
od dawna zabiegał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW Jan Grabowiecki. Będąc sa-
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morządowcem od lat starał się o realizację
tego projektu, który zdecydowanie ułatwi
teraz komunikację i służyć będzie rekreacji.
W takt muzyki orkiestry dętej z Gołkowic i fantastycznych mażoretek zebrani
miesz kań cy we so łym kro kiem ru szy li
na pierwszy przemarsz nową trasą. A na niej
czekały już same niespodzianki. Przy wejściu wszyscy dostali balony, co upiększyło
ten kolorowy korowód. Później Wodzik
witał gości dumnie krocząc w kierunku
Trzech Wzgórz. Tam na wszystkie dzieci
czekały darmowe lody, wata cukrowa i dmuchańce, a także od razu porwały się najmłodsi do zabawy z Elzą i radości nie było
końca. Dzieci uczestniczyły również w konkursach plastycznych, ćwiczeniach na świeżym powietrzu ze studiem FitOlka.
Całe popołudnie mijało w radosnej i miłej atmosferze, a ku rozbawieniu uczestni-
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ków festynu kabaret „Formacji Chatelet”
wprowadzał wszystkich w humorystyczny
nastrój.
Na zakończenie festynu wystąpił Mariusz Kalaga z zespołem dając piękny koncert, który zachwycił i skłonił uczestników do wspólnego śpiewu i tańca. Choć
miejsca nie było ku temu dużo każdy znalazł go na tyle, by w rytm muzyki trochę
po pląsać.
Finałem „Popołudnia z sąsiadem” był
piękny pokaz sztucznych ogni, które eksplodowały się na gwiaździstym niebie
w rytm muzyki. Choć wielu biesiadników
chciało się jeszcze dalej bawić festyn dobiegł niestety końca.
Dziękujemy wszystkim za wspólne spędzenie czasu i mamy nadzieję, że przejście, które wspólnie otworzyliśmy będzie
Państwa ulubiona trasą spacerową.
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osiedle XXX-lecia wzBoGaciło się o piękny MUral

Magiczny
świat

➀

na ścianie domu
N

asze osiedle XXX-lecia zostało niedawno upiększone wspaniałym malowidłem ściennym. Mural ten jest już drugim, który powstał na zamówienie naszej Spółdzielni. I tym razem artysta
Mikołaj Rejs, twórca naściennych malowideł, sięgnął do świata baśniowego, prasłowiańskiego.
Głów nym bo ha te rem
nowego muralu jest postać Rokitnika nawiązująca do starosłowiańskich
wierzeń. Postać odpoczywa na drzewie przygrywając na swoistym instrumen cie prze chod niom
i mieszkańcom osiedla.
Z fajki tworzą się konstelacje planet, a w około
biegają leśne duszki zaaferowane swoimi sprawa mi. Za ko smicz nym
drzewem ukrywa się Baginka, a latające ryby próbują uciec przed żmiją
zygzakowatą.
Mural zaprojektowany
w kolorystyce nawiązującej do reszty elewacji bloku, a w formie do otoczenia, uwzględniającego
znajdujące się tam drzewa.
Ilustracyjny charakter muralu ma wprowadzić wśród
odbiorców pozytywne skojarzenia i delikatną odskocznie od rzeczywistości. Tematyka tworzonych przez Mikołaja Rejsa prac jest zatopiona
w ludowych mitach. Jego murale są zamieszkane przez leśne bóstwa, dziwożony inne fantastyczne stwory. Kreuje bardzo klimatyczne światy. Jego
dzieła przypominają podwodne, bajkowe światy. Bohaterowie obrazów
zabierają nas w tajemniczy rejs, między rzeczywistością a fantastyką.
Pierwszy nasz mural został wykonany na ścianie domu na osiedlu
Tytki 1 w Pszowie i spotkał się z nader pozytywnym przyjęciem
przez mieszkańców.
Mural na osiedlu XXX-lecia też zdobył pozytywne recenzje. Nasi
mieszkańcy Jerzy i Henryka Wojtasik zachwycali się nowo powstałym muralem. Gratulowali talentu Panu Mikołajowi. Podziwiali precyzję i ilość namalowanych detali. Dziękowali Prezesowi Grabowieckiemu za piękny pomysł i realizację, za to że tak dba o mieszkańców
i że os XXX-lecia jest pięknym miejscem, gdzie przy fontannie
na skwerku w otoczeniu kwiatów, można cudownie odpocząć.

➁
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➀ Mural na osiedlu XXX-lecia
➁ Mikołaj Rejs, Jan Grabowiecki,
Jerzy Wojtasik

➂ Nasz pierwszy mural na osiedlu Tytki 1
w Pszowie

➂
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WIARYG ODN OŚĆ

ZAU FAN IE

ROZW ÓJ

SpółdzielniaMieszkaniowa
„ROW”
44-300WodzisławŚląski
ul.Kard.St.Wyszyńskiego 43
tel. 32/428 27 00
fax 32/428 27 30
www.sm-row.pl

SpółdzielniaMieszkaniowa
,,ROW”
WodzisławŚląski

Liderzarządzania
DOŚWIADCZENIE

WIARYGODNOŚĆ

Gala–FirmaDobrzeZarządzana 2018r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” została doceniona za profesjonalne zarządzanie, podczas uroczystej Gali,
w Warszawskim Teatrze Sabat przez
MagazynGospodarczyFakty.Magazyn
tenrealizujeprojektypromocyjnew oparciu o współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Club, Kancelarią
Prezydenta RP oraz największymi organizacjami branżowymi i izbami gospodarczymiw kraju.Konkurspromuje
umiejętne,oparteo wysokiestandardy
i innowacje zarządzanie, gwarantujące
osiąganiezamierzonychcelówi sukcesybiznesowe.W tejedycjido programu
zostałonominowanychponad 200podmiotów. Do grona laureatów wybrano
tylko 26 ﬁrm, wśród nich znalazła się
naszaSpółdzielnia.Nagrodęw postaci
statuetkiodebrałPrezesSpółdzielniJan
Grabowiecki.

nieruchomościami
ZAUFANIE

ROZWÓJ

WIELKAGALA
PerłaPolskiejSpółdzielczości2018r.
SpółdzielniaMieszkaniowa
,,ROW”
WodzisławŚląski

Podejmujemystrategiczne
działaniai ekonomiczne
rozwiązania.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”znalazłasięw gronielaureatówz dziedziny
Przedsiębiorców,Samorządowcówi światanauki,któreskupianajważniejszegrupypolskiejgospodarki,będącjejsiłąnapędową.Wyróżnioneﬁrmy,w tymnasza
Spółdzielnia,reprezentująwysokiestandardy zarządzania, działając na rzecz
swoich mieszkańców, tworząc im przyjaznewarunkido życia.SpółdzielniazostaławyróżnionaGodłemPerłyPolskiej
Spółdzielczości. Nagrodę odebrał PrezesSpółdzielniJanGrabowiecki.Wydarzenie to zgromadziło 700 przedstawicieliświatabiznesu(w tymspółdzielczości)
i nauki.Tensukcesosiągnęliśmydzięki
wysokiejjakościzarządzaniai codziennegozaangażowaniapracowników,którzyswojącodziennąpracąprzyczyniają
siędo ciągłegorozwojuSpółdzielni.

Liderzarządzanianieruchomościami

rowerki poMoGĄ dzieciom

Od

2013 roku Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW Jan Grabowiecki współpracuje z Fundacją Eco Textil. Dzięki tej współpracy
z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja wręczane są najmłodszym rowerki rehabilitacyjne. Już kilkanaście dzieci otrzymało tak
potrzebne im pojazdy.

Tym razem z okazji Dnia Dziecka Prezes
Jan Grabowiecki rowerami rehabilitacyjnymi obdarował Weronikę Rduch i Karola
Szwab. Pojazdy mają trzy koła, są więc
stabilne i bezpieczne. Pomagają w rehabilitacji i poprawieniu sprawności fizycznej.
Dla naszych milusińskich przygotowano
również paczki ze słodyczami. Dzieci i ich ro-

Grzejemy
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dzice nie kryli radości z otrzymanych prezentów. Miło było widzieć radość w oczach młodych ludzi. A że to było święto wszyskich
dzieci słodycze rozdano również wszystkim
dzieciom, które przyszły na deptak z fontanną.
Kiedy widzisz uśmiech dziecka, naprawdę
zmieniasz świat na lepsze! Dzieci były naprawdę zadowolone i o to właśnie chodzi.

Niestetyniemasięcooszukiwać,latoz rekordowymiupałamijużza nami.Terazwrazkalendarzowąjesieniąpojawił
sięchłód,któryzawitałdo naszychmieszkań.Szybkozareagowaliśmyi natychmiastzaczęliśmy„sezongrzewczy”,by
nasimieszkańcyniemarzli.Ciepłekaloryferypozwoliłyjakoś
daćsobieradęz pierwszymjesiennymchłodem.
Może za kilka dni ciepła aura powróci, pogoda przecież
zaskakujenascoraz,a złotapolskajesieńtocałkiemmiła
pora.Pamiętajmyjednak,żenieubłaganiezmierzamykuzimie i na termometrach słupek rtęci będzie coraz niżej.
W związkuz tymtradycyjnieprzypominamyo oszczędzaniu
ciepła. Zwracamy uwagę na fakt, iż należy zamykać drzwi
wejściowe do budynków i okna na klatkach schodowych,
gdyżtopowodujeznacznautratęciepła,a tymsamymnaszychpieniędzy.
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Będzie ładnieJ, BezpiecznieJ i oszczędnieJ

osiedla mieniące się
paletą barw
Na

naszych osiedlach cały czas trwają różnorodne i intensywne prace remontowe i modernizacyjne
mające na celu podniesienie funkcjonalności i komfortu zamieszkiwania, a także
bezpieczeństwa i estetyki otoczenia.
W minionym sezonie wiosenno letnim
przeprowadzono prace termomodernizacyjne, budynku przy ul. Wyszyńskiego 14-16
w Wodzisławiu Śląskim, gdzie dotychczasowa elewacja została docieplona po czym
zyskała nowy, piękny wygląd. Docieplenie
elewacji wpłynie zdecydowanie na zmniejszenie zapotrzebowania centralnego ogrzewania, a nowy wizerunek budynku będzie
cieszyć oczy mieszkańców.
W Rydułtowach, zakończyliśmy drugi etap
termomodernizacji budynków przy ul. Krzyżkowickiej 22. To jedno ze starszych osiedli
i długo czekało na rozpoczęcie działań termomodernizacyjnych. Głównym powodem
tych opóźnień były występujące na tym terenie szkody górnicze. One były przyczyną
wykonania wstępnie pilnych prac zabezpieczających koniecznych do wykonania

przed przystąpieniem do osiągnięcia naszego głównego celu czyli termomodernizacji
budynków. Dzięki skutecznym decyzjom
uporaliśmy się z tymi problemami i obecnie
mamy już zakończony drugi etap robót. Teraz po wykonaniu dwóch etapów termomodernizacji na tym osiedlu zostają również
uporządkowane skwerki przed wejściami
do budynków. Tak jak już zresztą można zauważyć na innych osiedlach ten element modernizacji wpisał się w standardy wykończenia naszych prac remontowych.
Ostatni, finalny etap termomodernizacji
ul. Krzyżkowickiej 24 zaplanowaliśmy
na 2019 rok.
Z pracami remontowymi finiszujemy
również w budynku przy ul. 26 Marca 158
w Wodzisławiu Śląskim. Uwieńczeniem
naszych działań będzie nowe rozwiązanie
zadaszenia nad wejściem do budynku. Takie zadaszenie jest pierwszym w naszych
zasobach i mamy nadzieje, że ta propozycja spodoba się mieszkańcom.
W okresie wakacyjnym rozpoczęliśmy
termomodernizację ostatniego wysokiego

budynku na osiedlu Piastów przy ul. Przemysława 4 w Wodzisławiu Śląskim. To duże przedsięwzięcie, które wchodzi w skład
projektu modernizacji pierwszego niskiego budynku na os. Piastów, który rozpocznie się już latem przyszłego roku. Jak można zauważyć przemianom zostały poddane
również ciągi piesze i skwerki które sukcesywnie będą modernizowane tak aby
stworzyć harmonijny spójny obraz całego
osiedla.
Nie bojąc się wyzwań i zmian podjęto
decyzję o zmianie balustrad balkonowych
na budynkach przy ul Ofiar Terroru 93
w Rydułtowach. Niezmiernie trudne i skomplikowane były to prace, gdyż w pierwszej
kolejności koniecznie należało zdemontować płyty betonowe stanowiące element
barierki balkonowej, a następnie poddano
balkon całkowitej naprawie wraz z montażem nowych barierek balkonowych o lekkiej konstrukcji. Mamy nadzieję, że to rozwią za nie miesz kań com się spodo ba
i będziemy kontynuowali to przy remontach kolejnych budynków.

Po pracachtermomomodernizacyjnych,budynekprzy ul.Wyszyńskiego 14-16zyskałanowy,pięknywygląd

Remontybalkonówwykonaliśmyw budynkachprzy ul.OfiarTerroruw Rydułtowach
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L

edwo zakończono remont budynku
przy Przemysława 9 na os. XXX-lecia już graficiarze ruszyli do akcji.
W nocy z 21 na 22 września br. została
zniszczona bazgrołami, ledwo co, pięknie
odnowiona, elewacja. Na płytkach klinkierowych na cokołach – okładzina na wysokości parteru – pojawiły się kolorowe napisy graffiti. W podobnym stylu została
zniszczona elewacja, przez naniesienie napisów, również na budynku przy ul. Przemysława 13.
Dziwnym trafem wcześniej taka sama
sytuacja miała miejsce na budynku Przemysława 3. Czy wszystkich tych zniszczeń dokonały te same osoby? Rozwiązaniem tej zagadki zajmuje się już policja,
a że robi to z sumiennie i z dobrymi rezultatami świadczyć mogą wyroki sądu w Wodzisławiu Śl., które publikujemy poniżej.
Dewastatorzy nie mogą się czuć bezkarnie, miejmy więc nadzieję, że osoby, które
dokonały zniszczeń na ul. Przemysława
zostaną złapane i surowo ukarane.

dewastacje

wandale ukarani
K

olejny graficiarz poniósł karę za swe czyny, które spowodowały szkody w naszych zasobach. 33 letni Mirosław Gawor z Wodzisławia Śląskiego w listopadzie ubiegłego roku
wykonał na klatce schodowej w bloku przy ul. Przemysława 13
w Wodzisławiu Śląskim malunki. Zniszczył w ten sposób ściany
na parterze tego budynku oraz na VI i VII piętrze. Jakby tego było mało pomalował również lustro w windzie. Jego „działalność
artystyczną” wyceniono na 744 zł strat, które musiała ponieść
nasza Spółdzielnia, czyli my sami, za usunięcie malunków.
Całe szczęście że nasz „artysta” nie stał się anonimowym twórcą. Został złapany i stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
17 maja br. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, II Wydział Karny uznał Gawora za winnego zarzucanych mu czynów
i wymierzył mu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, zapłatę
na rzecz pokrzywdzonej Spółdzielni Mieszkaniowej ROW 744 zł
za wyrządzone szkody. Dodatkową karą podanie wyroku do puPaździernik 2018 r.

blicznej wiadomości w dwóch następujących po sobie wydaniach naszej gazety „Pod wspólnym dachem”.
18 sierpnia br. Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, II Wydział Karny zajął się także sprawa 32-letniego Mateusza Herca,
mieszkańca Wodzisławia Śl., który dwa lata temu, 3 lipca 2016
roku, zniszczył przy pomocy własnej pięści naszą kamerę w holu pawilonu 62C na osiedlu XXX-lecia.
Herc sądzony był również za to, że w 2013 roku znieważył
umundurowanych funkcjonariuszy z KPP w Wodzisławiu Śląskim. Wobec policjantów kierował wtedy obelgi i groźby pozbawienia życia.
Sąd wymierzył krewkiemu młodzieńcowi karę grzywny w wysokości 1500 zł. Dodatkową karą jest podanie wyroku do publicznej wiadomości w dwóch następujących po sobie wydaniach gazety „Pod wspólnym dachem” i na stronie internetowej
Spółdzielni.

POD WSPÓLNYM DACHEM
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śl.
Rok
założenia
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
of e r uje do wy na ję c ia

LOKALE UŻYTKOWE
1. Wodzisław Śl.
2. Wodzisław Śl.
3. Wodzisław Śl.
4. Wodzisław Śl.
5. Wodzisław Śl.
6. Wodzisław Śl.
7. Pszów
8. Rydułtowy
9. Rydułtowy
10. Rydułtowy

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30
ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 9
os. Dąbrówki 12
os. Tytki 9
ul. Plebiscytowa 48
ul. Krzyżkowicka 22 A
ul. Krzyżkowicka 22 A

pow. użytk. 76,74 m2
pow. użytk. 70,07 m2
pow. użytk. 113,01 m2
pow. użytk. 58,66 m2
pow. użytk. 178,58 m2
pow. użytk. 131,44 m2
pow. użytk. 74,21 m2
pow. użytk. 24,36 m2
pow. użytk. 46,00 m2
pow. użytk. 175,53 m2

Bliższych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych SM „ROW” (pokój nr 29) tel. 32 428-27-46
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI !!!
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ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dział wkładów: 32 428 27 53;
dział naliczeń czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dział techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
32 428 27 44;
dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. wolframowy w żarówce. 6. etat do wzię cia. 9. za le can ki
do wybranki. 10. Zorganizowany w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. 11.........
„za kró licz kiem”. 12. ma leń kie
w igle. 15. najliczniejszy lud Afryki. 18.
ka bu ra przy sio dle. 21. eg zo tycz ny
owoc. 22. po Śląsku: hałas, krzyk. 23.
awantura, draka. 24. bezmyślni widzowie. 25. ostra przyprawa kuchenna. 28.
każdy ją sobie skrobie. 32. styl muzyczny w USA nawiązujący do jazdy
na deskorolce. 34. chodzi po niej żebrak. 35. skrzydlaty listonosz. 36. kiwi
w tubce. 37. zabawa z nowożeńcami. 40.
słusz ność. 43. San tor lub Ja roc ka. 46.......... buduje. 47. uzdolnienie. 48.
powinność ucznia. 49. w oknie celi. 50.
jedna ze stron monety.
Pionowo: 2. Odra. 3. tekst w cudzysłowie. 4. kajak indiański. 5. pleciony

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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z wikliny. 6. człowiek gwałtowny w gwarze śląskiej. 7. pieje o świcie. 8. przyjaciel Szczepka. 13. maskotka policyjna. 14. w wykonaniu Mariusza Kalagi
na naszym festynie. 15. sworzeń. 16.
cynaderki. 17. biedak. 19. bijący organ. 20. pyszczek kreta. 26. psotna zabawa. 27. runo.......... 29. chodzi, tyka
i bije. 30. bogaty w komnaty. 31. zapachowy utrwalacz. 32. kolega minera. 33.
trujący azotowiec. 37. widłowy w magazynie. 38. plucha. 39. podzwrotnikowe pnącza. 41. zbiór map. 42. radiotelegra fi sta z „Ru de go”. 44. w nim
okulary. 45. olejek różany.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 8 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Urlop, czas wypoczynku”.
Nagrody książkowe za rozwiązanie
krzyżówki otrzymują:Reis Anna, Wutke
Krzysztof, Roman Sobala.

■ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisław Śląski
– kom. 601 857 402
• Administracja Rydułtowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dźwigowiec – kom. 785 848 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

adresy
teleFony
waŻne inForMacJe

