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witaj szkoło na wesoło
C

zas bez tro skie go wy po czyn ku nie -
ste ty mi nął. Ucznio wie po że gna li się
z wa ka cja mi i po wró ci li do swo ich

klas, by roz po cząć no wy rok szkol -
ny 2018/2019. Dzie ci wró ci ły do wy re -
mon to wa nych, do po sa żo nych i od świe żo -
nych pla có wek, rów nież tych na na szych
osie dlach, do szko ły nr 28 na Osie dlu Pia -
stów i szko ły nr 10 na Osie dlu XXX -le cia.
Szko ły na osie dlach Spół dziel ni od sa me -
go po wsta nia cie szą się na szym wpar ciem
i opie ką. Wie my jak waż ne wy zwa nia wią -
żą się za edu ka cją i za pew nie niem do -
brych wa run ków uczniom. Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „ROW” współ pra cu je ze
szko ła mi i po ma ga im w roz wią zy wa niu
co dzien nych pro ble mów.

W po nie dzia łek, 3 wrze śnia na szych
pod opiecz nych od wie dził pre zes Spół -
dziel ni, prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej,
Jan Gra bo wiec ki wraz z pre zy den tem
mia sta Mie czy sła wem Kie cą. Naj młod -
szym uczniom, któ rych bez prze sa dy
moż na na zwać na szą przy szło ścią,
Pre zes ży czył licz nych suk ce sów i za -
chę cał, by na uka by ła dla nich wiel ką
przy go dą.

Pre zes ży czył rów nież uczniom, by
po tra fi li w peł ni wy ko rzy stać czas prze -
zna czo ny na na ukę, by umie li roz wi jać
swo je za in te re so wa nia ar ty stycz ne i spor -
to we, by we wła ści wy spo sób de cy do -
wa li o dal szych lo sach edu ka cyj nych
i za wo do wych.

Wszy scy pierw szo kla si ści otrzy ma li
Wo dzi sław skie Ty ty Pierw sza ka.

– 3 wrze śnia był wy jąt ko wy dzień dla

pierw szo kla si stów. We szli w no wy etap

swo je go ży cia. Tro chę nie zna ny, nie pew -

ny i jak że wy jąt ko wy – po wie dział pre -
zes Gra bo wiec ki.

– Szko ła to szcze gól ne miej sce, w któ -

rym za czy na się ich no wa przy go da ży -

cia, szko ła to przede wszyst kim na uka,

któ ra za pro cen tu je w przy szło ści. Ja ze

swej stro ny ży czy łem tym mło dym lu -

dziom wy trwa ło ści uśmie chu i cier pli -

wo ści w zdo by wa niu wie dzy.

Nie zmier nie się cie szę, że w szko le nr 28

na osie dlu Pia stów i 10 na os. XXX -le cia

i 10 by ło ty lu mło dych adep tów. Ten po -

wiew mło do ści... Ja sam czę sto wspo mi -

nam mo je szkol ne la ta, ach co to by ły

za wspa nia łe cza sy.

Życzenia i prezent dla pierwszoklasistów
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Wieści z „pierwszej ręki” prezes zarzĄdU sM „row” Jan GraBowiecki

T
y tuł nie jest prze no śnią, ani nie
jest wzię ty w cu dzy słów. Ty tuł
od da je praw dę o dzi siej szych se -

nio rach, lu dziach, któ rzy prze ży li już
przy naj mniej sześć de kad i wciąż ma -
ją swo je pla ny, za ję cia, ma rze nia.

Wi dzę tych se nio rów co dzien nie
na na szych osie dlach. Kie dy opie ku -
ją się wnu ka mi, czy ta ją ga ze ty, spo -
ty ka ją się ze zna jo my mi, idą na za -
ku py, czy do fry zje ra. Roz ma wiam
z ni mi, słu cham ich opi nii, wska zó -
wek do ty czą cych ży cia w na szej
wspól no cie, w Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej ROW.

Są to dla mnie cen ne wia do mo ści.
Dzię ki nim od lat do kła dam sta rań,
aby na sze osie dla by ły miej sca mi
przy ja zny mi dla wszyst kich, za rów -
no dla naj młod szych, do ro słych, jak
i se nio rów. I nie cho dzi tyl ko o to,

by by ło czy sto, ład nie, ko lo ro wo,
bez piecz nie. Bo te zmia ny za cho -
dzą na na szych oczach. Two rzy my
dep ta ki, pla ce za baw, re mon tu je my
blo ki.

Bu do wa nie pla ców za baw z urzą -
dze nia mi dla re kre acji fi zycz nej rów -
nież słu ży lu dziom star szym, dla któ -
rych czę sto ak tyw ność fi zycz na jest
bar dzo waż na i po zwa la za cho wać
si ły. Wie my, że te na sze dzia ła nia
spo ty ka ją się z bar dzo do brym przy -
ję ciem. 

Ca ły czas my śli my o in nej po mo cy
dla se nio rów. Ja ko pre zes spół dziel ni
wiem, że naj waż niej sza dla wie lu jest
po moc sys te mo wa, któ rą po win na za -
pew nić sa mo rząd, a mo że spół dziel -
nie. Dla te go chce my na te re nie na -
szej spół dziel ni uru cho mić spe cjal ne
biu ra czy też punk ty, gdzie lu dzie
star si znaj do wa li by rze tel ną po moc
w roz wią zy wa niu swo ich pro ble mów. 

Z wła sne go do świad cze nia wiem,
jak waż na jest to spra wa. Na co dzień
oso bi ście sta ram się roz wią zy wać pro -

ble my na szych spół dziel ców, po ma -
gam ra dą i kon kret ny mi de cy zja mi.
W punk tach, o któ rych my ślę, fa -
chow cy mo gli by udzie lać ta kich róż -
no ra kich rad, a se nio rzy mo gli by uzy -
skać po ra dę, któ ra po zwa la ła by im
na przy kład za ła twić do da tek miesz -
ka nio wy czy in ną spra wę. 

Tam też moż na by skła dać wnio ski
o po moc, np. w re mon cie czy ma lo -
wa niu miesz ka nia i w in nych by to -
wych spra wach. To chy ba jest do bry
po mysł, wart uwa gi i re ali za cji w naj -
bliż szej przy szło ści, zwłasz cza dla
osób nie mo gą cych uzy skać po mo cy
od ro dzin w co dzien nym funk cjo no -
wa niu. A wiem, że ta kich osób nie
bra ku je, nad czym ubo le wam.

In nym po my słem jest współ pra ca
ze znaj du ją cy mi się na na szych osie -
dlach punk ta mi opie ki me dycz nej

i spo łecz nej. To tam moż na by ło by
zgło sić po trze bę opie ki nad oso bą
star szą i ją szyb ko uzy skać. 

Ale mó wiąc o osie dlach SM ROW
ja ko miej scach przy ja znych dla lu dzi
mam też na my śli kon tak ty z sa my mi
ludź mi, wspie ra nie ich pa sji, za in te -
re so wań. W SM ROW do kła da my
sta rań aby osie dlo we klu by spor to -
we, świe tli ce czy ośrod ki pra cy po -
zasz kol nej tęt ni ły ży ciem od ra na
do wie czo ra. 

Ale to nie wszyst ko. Jed nym z dzia -
łań, któ re też po win ni śmy w naj bliż -
szym cza sie zre ali zo wać to stwo rze -
nie na na szych osie dlach ku bów
se nio ra. To tam moż na by ło by w swo -
im gro nie po roz ma wiać, po grać w kar -
ty, pla no wać róż ne spo tka nia, dzia ła -
nia. Od lat współ pra cu je my też
z Wo dzi sław skim Uni wer sy te tem Trze -
cie go Wie ku, któ ry po sia da bo ga tą
ofer tę za jęć edu ka cyj nych, spor to -
wych, re kre acyj nych, or ga ni zu je wy -
ciecz ki, wy jaz dy na kon cer ty czy
spek ta kle te atral ne.

Sta ra my się też in spi ro wać na -
szych se nio rów do roz wi ja nia róż -
nych ak tyw no ści po przez po ka zy -
wa nie na ła mach tej ga zet ki lu dzi,
któ rzy po przej ściu na eme ry tu rę
na dal są ak tyw ni i uczest ni czą w ży -
ciu spo łecz nym. Zaj mu ją się dzia -
łal no ścią kul tu ral ną, wy stę pu ją w te -
atrze, w ka ba re tach, gra ją na róż nych
in stru men tach.

Cie szy ich ak tyw ność fi zycz na
w róż nych dzie dzi nach – od jaz dy
na ro we rze i mar szów z kij ka mi po da -
le kie wy pra wy. Se nio rzy ma ją też
swo je pa sje, hob by – od zbie ra nia
grzy bów po bu do wę mo de li okrę tów.
To wy peł nia ich ży cie, po zwa la za -
po mnieć o nu dzie co dzien no ści. Nie
trze ba ni ko go prze ko ny wać, jak ko -
rzyst nie wpły wa to na ich sa mo po -
czu cie.

O ak tyw nych se nio rach bę dzie my
wciąż pi sać. Być mo że wśród Was są
pe reł ki, któ re jesz cze nie zo sta ły od -
kry te i po ka za ne. Po każ cie się. Prze -
cież se nio rzy rzą dzą! 

s e  n i o  r z y  r z ą  d z ą !
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to była fantastyczna zabawa

popołUdnie z sĄsiadeM i UniĄ eUropeJskĄ

W
lip cu w Ro dzin nym Par ku Roz ryw -
ki „Trzy Wzgó rza” w Wo dzi sła wiu
Ślą skim od by ła się im pre za „Po po -

łu dnie z Są sia dem i Unią Eu ro pej ską”. Wy -
da rze nie, przy wspar ciu mia sta, zor ga ni zo -
wa ła na sza Spół dziel nia Miesz ka nio wa
„ROW”. Po go da do pi sa ła, fre kwen cja też.

Im pre zę, po po łu dniu, za ini cjo wa ło uro -
czy ste przej ście no wo wy bu do wa ną ścież -
ką pie szo -ro we ro wą, tzw. „łącz ni kiem”, dzię -
ki któ re mu miesz kań cy w uła twio ny spo sób
bę dą mo gli prze miesz czać się po mię dzy
Sta rym Mia stem i Ro dzin nym Par kiem Roz -
ryw ki. O ścież ce i jej bu do wie, pi sa li śmy
w po przed nim wy da niu na szej ga ze ty. O bu -
do wę no we go cią gu ko mu ni ka cyj nego mię -
dzy sta rym mia stem, a na szy mi osie dla -
mi: XXX-le cia, Pia stów i Dą brów ki
od daw na za bie gał pre zes Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki. Bę dąc sa -

mo rzą dow cem od lat sta rał się o re ali za cję
te go pro jek tu, któ ry zde cy do wa nie uła twi
te raz ko mu ni ka cję i słu żyć bę dzie re kre acji.

W takt mu zy ki or kie stry dę tej z Goł ko -
wic i fan ta stycz nych ma żo re tek ze bra ni
miesz kań cy we so łym kro kiem ru szy li
na pierw szy prze marsz no wą tra są. A na niej
cze ka ły już sa me nie spo dzian ki. Przy wej -
ściu wszy scy do sta li ba lo ny, co upięk szy ło
ten ko lo ro wy ko ro wód. Póź niej Wo dzik
wi tał go ści dum nie kro cząc w kie run ku
Trzech Wzgórz. Tam na wszyst kie dzie ci
cze ka ły dar mo we lo dy, wa ta cu kro wa i dmu -
chań ce, a tak że od ra zu po rwa ły się naj -
młod si do za ba wy z El zą i ra do ści nie by ło
koń ca. Dzie ci uczest ni czy ły rów nież w kon -
kur sach pla stycz nych, ćwi cze niach na świe -
żym po wie trzu ze stu diem Fi tOl ka.

Ca łe po po łu dnie mi ja ło w ra do snej i mi -
łej at mos fe rze, a ku roz ba wie niu uczest ni -

ków fe sty nu ka ba ret „For ma cji Cha te let”
wpro wa dzał wszyst kich w hu mo ry stycz ny
na strój.

Na za koń cze nie fe sty nu wy stą pił Ma -
riusz Ka la ga z ze spo łem da jąc pięk ny kon -
cert, któ ry za chwy cił i skło nił uczest ni -
ków do wspól ne go śpie wu i tań ca. Choć
miej sca nie by ło ku te mu du żo każ dy zna -
lazł go na ty le, by w rytm mu zy ki tro chę
po plą sać.

Fi na łem „Po po łu dnia z są sia dem” był
pięk ny po kaz sztucz nych ogni, któ re eks -
plo do wa ły się na gwiaź dzi stym nie bie
w rytm mu zy ki. Choć wie lu bie siad ni ków
chcia ło się jesz cze da lej ba wić fe styn do -
biegł nie ste ty koń ca.

Dzię ku je my wszyst kim za wspól ne spę -
dze nie cza su i ma my na dzie ję, że przej -
ście, któ re wspól nie otwo rzy li śmy bę dzie
Pań stwa ulu bio na tra są spa ce ro wą.
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osie dle XXX -le cia wzBo Ga ci ło się o pięk ny MU ral

N
a sze osie dle XXX -le cia zo sta ło nie daw no upięk szo ne wspa nia -
łym ma lo wi dłem ścien nym. Mu ral ten jest już dru gim, któ ry po -
wstał na za mó wie nie na szej Spół dziel ni. I tym ra zem ar ty sta

Mi ko łaj Rejs, twór ca na -
ścien nych ma lo wi deł, się -
gnął do świa ta ba śnio we -
go, pra sło wiań skie go. 

Głów nym bo ha te rem
no we go mu ra lu jest po -
stać Ro kit ni ka na wią zu -
ją ca do sta ro sło wiań skich
wie rzeń. Po stać od po czy -
wa na drze wie przy gry -
wa jąc na swo istym in stru -
men cie prze chod niom
i miesz kań com osie dla.
Z faj ki two rzą się kon ste -
la cje pla net, a w oko ło
bie ga ją le śne dusz ki za -
afe ro wa ne swo imi spra -
wa mi. Za ko smicz nym
drze wem ukry wa się Ba -
gin ka, a la ta ją ce ry by pró -
bu ją uciec przed żmi ją
zyg za ko wa tą. 

Mu ral za pro jek to wa ny
w ko lo ry sty ce na wią zu ją -
cej do resz ty ele wa cji blo -
ku, a w for mie do oto cze -
nia, uwzględ nia ją ce go
znaj du ją ce się tam drze wa.
Ilu stra cyj ny cha rak ter mu -
ra lu ma wpro wa dzić wśród
od bior ców po zy tyw ne sko ja rze nia i de li kat ną od skocz nie od rze czy wi -
sto ści. Te ma ty ka two rzo nych przez Mi ko ła ja Rej sa prac jest za to pio na
w lu do wych mi tach. Je go mu ra le są za miesz ka ne przez le śne bó stwa, dzi -
wo żo ny in ne fan ta stycz ne stwo ry. Kreu je bar dzo kli ma tycz ne świa ty. Je go
dzie ła przy po mi na ją pod wod ne, baj ko we świa ty. Bo ha te ro wie ob ra zów
za bie ra ją nas w ta jem ni czy rejs, mię dzy rze czy wi sto ścią a fan ta sty ką.

Pierw szy nasz mu ral zo stał wy ko na ny na ścia nie do mu na osie dlu
Tyt ki 1 w Pszo wie i spo tkał się z na der po zy tyw nym przy ję ciem
przez miesz kań ców.

Mu ral na osie dlu XXX -le cia też zdo był po zy tyw ne re cen zje. Na si
miesz kań cy Je rzy i Hen ry ka Woj ta sik za chwy ca li się no wo po wsta -
łym mu ra lem. Gra tu lo wa li ta len tu Pa nu Mi ko ła jo wi. Po dzi wia li pre -
cy zję i ilość na ma lo wa nych de ta li. Dzię ko wa li Pre ze so wi Gra bo -
wiec kie mu za pięk ny po mysł i re ali za cję, za to że tak dba o miesz kań ców
i że os XXX -le cia jest pięk nym miej scem, gdzie przy fon tan nie
na skwer ku w oto cze niu kwia tów, moż na cu dow nie od po cząć. 

Ma gicz ny
świat

na ścia nie do mu 

➀

➁

➂

➀ Mu ral na osie dlu XXX-le cia

➁ Mikołaj Rejs, Jan Gra bo wiec ki,
Jerzy Wojtasik

➂ Nasz pierw szy mu ral na osie dlu Tyt ki 1
w Pszo wie
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ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43

tel. 32/428 27 00�
fax 32/428 27 30
www.sm�-row.pl
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Wo�dzi�sław�Ślą�ski

Li�der�za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�mo�ścia�mi

DO�ŚWIAD�CZE�NIE WIA�RY�GOD�NOŚĆ



Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa� „ROW”� zo�-
sta�ła� do�ce�nio�na� za pro�fe�sjo�nal�ne� za�-
rzą�dza�nie,� pod�czas� uro�czy�stej� Ga�li,
w War�szaw�skim� Te�atrze� Sa�bat� przez
Ma�ga�zyn�Go�spo�dar�czy�Fak�ty.�Ma�ga�zyn
ten�re�ali�zu�je�pro�jek�ty�pro�mo�cyj�ne�w opar�-
ciu� o współ�pra�cę� z Kra�jo�wą� Izbą� Go�-
spo�dar�czą,� Bu�si�ness� Club,� Kan�ce�la�rią
Pre�zy�den�ta� RP� oraz� naj�więk�szy�mi� or�-
ga�ni�za�cja�mi� bran�żo�wy�mi� i izba�mi� go�-
spo�dar�czy�mi�w kra�ju.�Kon�kurs�pro�mu�je
umie�jęt�ne,�opar�te�o wy�so�kie�stan�dar�dy
i in�no�wa�cje�za�rzą�dza�nie,�gwa�ran�tu�ją�ce
osią�ga�nie�za�mie�rzo�nych�ce�lów�i suk�ce�-
sy�biz�ne�so�we.�W tej�edy�cji�do pro�gra�mu
zo�sta�ło�no�mi�no�wa�nych�po�nad 200�pod�-
mio�tów.� Do gro�na� lau�re�atów� wy�bra�no
tyl�ko 26� firm,� wśród� nich� zna�la�zła� się
na�sza�Spół�dziel�nia.�Na�gro�dę�w po�sta�ci
sta�tu�et�ki�ode�brał�Pre�zes�Spół�dziel�ni�Jan
Gra�bo�wiec�ki.

Ga�la�–�Fir�ma�Do�brze�Za�rzą�dza�na 2018�r.

Li�der�za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�mo�ścia�mi

ZA�UFA�NIE ROZ�WÓJ



Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„ROW”�zna�-
la�zła�się�w gro�nie�lau�re�atów�z dzie�dzi�ny
Przed�się�bior�ców,�Sa�mo�rzą�dow�ców�i świa�-
ta�na�uki,�któ�re�sku�pia�naj�waż�niej�sze�gru�-
py�pol�skiej�go�spo�dar�ki,�bę�dąc�jej�si�łą�na�-
pę�do�wą.�Wy�róż�nio�ne�firmy,�w tym�na�sza
Spół�dziel�nia,�re�pre�zen�tu�ją�wy�so�kie�stan�-
dar�dy� za�rzą�dza�nia,� dzia�ła�jąc� na rzecz
swo�ich�miesz�kań�ców,� two�rząc� im� przy�-
ja�zne�wa�run�ki�do ży�cia.�Spół�dziel�nia�zo�-
sta�ła�wy�róż�nio�na�Go�dłem�Per�ły�Pol�skiej
Spół�dziel�czo�ści.� Na�gro�dę� ode�brał� Pre�-
zes�Spół�dziel�ni�Jan�Gra�bo�wiec�ki.�Wy�da�-
rze�nie� to� zgro�ma�dzi�ło 700� przed�sta�wi�-
cie�li�świa�ta�biz�ne�su�(w tym�spół�dziel�czo�ści)
i na�uki.�Ten�suk�ces�osią�gnę�li�śmy�dzię�ki
wy�so�kiej� ja�ko�ści�za�rzą�dza�nia� i co�dzien�-
ne�go�za�an�ga�żo�wa�nia�pra�cow�ni�ków,�któ�-
rzy�swo�ją�co�dzien�ną�pra�cą�przy�czy�nia�ją
się�do cią�głe�go�roz�wo�ju�Spół�dziel�ni.

WIEL�KA�GA�LA�

Per�ła�Pol�skiej�Spół�dziel�czo�ści�2018�r.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa

,,�ROW”�

Wo�dzi�sław�Ślą�ski

Po�dej�mu�je�my�stra�te�gicz�ne

dzia�ła�nia�i eko�no�micz�ne

roz�wią�za�nia.

Li�der�za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�mo�ścia�mi
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rowerki poMoGĄ dzieciom

Od
2013 ro ku Pre zes Spół dziel ni
Miesz ka nio wej ROW Jan Gra -
bo wiec ki współ pra cu je z Fun -

da cją Eco Te xtil. Dzię ki tej współ pra cy
z oka zji Dnia Dziec ka i Św. Mi ko ła ja wrę -
cza ne są naj młod szym ro wer ki re ha bi li ta -
cyj ne. Już kil ka na ście dzie ci otrzy ma ło tak
po trzeb ne im po jaz dy.

Tym ra zem z okazji Dnia Dziecka Prezes
Jan Grabowiecki ro we ra mi re ha bi li ta cyj -
ny mi ob da ro wa ł We ro ni kę Rduch i Ka ro la
Szwab. Po jaz dy ma ją trzy ko ła, są więc
sta bil ne i bez piecz ne. Po ma ga ją w re ha bi -
li ta cji i po pra wie niu spraw no ści fi zycz nej. 

Dla na szych mi lu siń skich przy go to wa no
rów nież pacz ki ze sło dy cza mi. Dzie ci i ich ro -

dzi ce nie kry li ra do ści z otrzy ma nych pre zen -
tów. Mi ło by ło wi dzieć ra dość w oczach mło -
dych lu dzi. A że to by ło świę to wszy skich
dzie ci sło dy cze roz da no rów nież wszyst kim
dzie ciom, któ re przy szły na deptak z fon tan ną.

Kie dy wi dzisz uśmiech dziec ka, na praw dę
zmie niasz świat na lep sze! Dzie ci by ły na -
praw dę za do wo lo ne i o to wła śnie cho dzi.

Nie�ste�ty�nie�ma�się�co�oszu�ki�wać,�la�to�z re�kor�do�wy�mi�upa�-
ła�mi� już�za na�mi.�Te�raz�wraz�ka�len�da�rzo�wą� je�sie�nią�po�ja�wił
się�chłód,�któ�ry�za�wi�tał�do na�szych�miesz�kań.�Szyb�ko�za�re�-
ago�wa�li�śmy� i na�tych�miast�za�czę�li�śmy�„se�zon�grzew�czy”,�by
na�si�miesz�kań�cy�nie�mar�z�li.�Cie�płe�ka�lo�ry�fe�ry�po�zwo�li�ły�ja�koś
dać�so�bie�ra�dę�z pierw�szym�je�sien�nym�chło�dem.�
Mo�że� za kil�ka� dni� cie�pła� au�ra� po�wró�ci,� po�go�da� prze�cież

za�ska�ku�je�nas�co�raz,�a zło�ta�pol�ska�je�sień�to�cał�kiem�mi�ła
po�ra.�Pa�mię�taj�my�jed�nak,�że�nie�ubła�ga�nie�zmie�rza�my�ku�zi�-
mie� i na ter�mo�me�trach� słu�pek� rtę�ci� bę�dzie� co�raz� ni�żej.
W związ�ku�z tym�tra�dy�cyj�nie�przy�po�mi�na�my�o oszczę�dza�niu
cie�pła.�Zwra�ca�my�uwa�gę�na fakt,� iż�na�le�ży�za�my�kać�drzwi
wej�ścio�we� do bu�dyn�ków� i okna� na klat�kach� scho�do�wych,
gdyż�to�po�wo�du�je�znacz�na�utra�tę�cie�pła,�a tym�sa�mym�na�-
szych�pie�nię�dzy.

G r z e  j e  m y



12 POD WSPÓLNYM DACHEM Październik 2018 r.

osiedla mieniące się
paletą barw

Bę dzie ład nieJ, Bez piecz nieJ i oszczęd nieJ

Na
na szych osie dlach ca ły czas trwa -
ją róż no rod ne i in ten syw ne pra -
ce re mon to we i mo der ni za cyj ne

ma ją ce na ce lu pod nie sie nie funk cjo nal no -
ści i kom for tu za miesz ki wa nia, a tak że
bez pie czeń stwa i es te ty ki oto cze nia. 

W mi nio nym se zo nie wio sen no let nim
prze pro wa dzo no pra ce ter mo mo der ni za cyj -
ne, bu dyn ku przy ul. Wy szyń skie go 14-16
w Wo dzi sła wiu Ślą skim, gdzie do tych cza -
so wa ele wa cja zo sta ła do cie plo na po czym
zy ska ła no wy, pięk ny wy gląd. Do cie ple nie
ele wa cji wpły nie zde cy do wa nie na zmniej -
sze nie za po trze bo wa nia cen tral ne go ogrze -
wa nia, a no wy wi ze ru nek bu dyn ku bę dzie
cie szyć oczy miesz kań ców.

W Ry duł to wach, za koń czy li śmy dru gi etap
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków przy ul. Krzyż -
ko wic kiej 22. To jed no ze star szych osie dli
i dłu go cze ka ło na roz po czę cie dzia łań ter -
mo mo der ni za cyj nych. Głów nym po wo dem
tych opóź nień by ły wy stę pu ją ce na tym te -
re nie szko dy gór ni cze. One by ły przy czy ną
wy ko na nia wstęp nie pil nych prac za bez pie -
cza ją cych ko niecz nych do wy ko na nia

przed przy stą pie niem do osią gnię cia na sze -
go głów ne go ce lu czy li ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków. Dzię ki sku tecz nym de cy zjom
upo ra li śmy się z ty mi pro ble ma mi i obec nie
ma my już za koń czo ny dru gi etap ro bót. Te -
raz po wy ko na niu dwóch eta pów ter mo mo -
der ni za cji na tym osie dlu zo sta ją rów nież
upo rząd ko wa ne skwer ki przed wej ścia mi
do bu dyn ków. Tak jak już zresz tą moż na za -
uwa żyć na in nych osie dlach ten ele ment mo -
der ni za cji wpi sał się w stan dar dy wy koń -
cze nia na szych prac re mon to wych.

Ostat ni, fi nal ny etap ter mo mo der ni za cji
ul. Krzyż ko wic kiej 24 za pla no wa li śmy
na 2019 rok.

Z pra ca mi re mon to wy mi fi ni szu je my
rów nież w bu dyn ku przy ul. 26 Mar ca 158
w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Uwień cze niem
na szych dzia łań bę dzie no we roz wią za nie
za da sze nia nad wej ściem do bu dyn ku. Ta -
kie za da sze nie jest pierw szym w na szych
za so bach i ma my na dzie je, że ta pro po zy -
cja spodo ba się miesz kań com. 

W okre sie wa ka cyj nym roz po czę li śmy
ter mo mo der ni za cję ostat nie go wy so kie go

bu dyn ku na osie dlu Pia stów przy ul. Prze -
my sła wa 4 w Wo dzi sła wiu Ślą skim. To du -
że przed się wzię cie, któ re wcho dzi w skład
pro jek tu mo der ni za cji pierw sze go ni skie -
go bu dyn ku na os. Pia stów, któ ry roz pocz -
nie się już la tem przy szłe go ro ku. Jak moż -
na za uwa żyć prze mia nom zo sta ły pod da ne
rów nież cią gi pie sze i skwer ki któ re suk -
ce syw nie bę dą mo der ni zo wa ne tak aby
stwo rzyć har mo nij ny spój ny ob raz ca łe go
osie dla. 

Nie bo jąc się wy zwań i zmian pod ję to
de cy zję o zmia nie ba lu strad bal ko no wych
na bu dyn kach przy ul Ofiar Ter ro ru 93
w Ry duł to wach. Nie zmier nie trud ne i skom -
pli ko wa ne by ły to pra ce, gdyż w pierw szej
ko lej no ści ko niecz nie na le ża ło zde mon to -
wać pły ty be to no we sta no wią ce ele ment
ba rier ki bal ko no wej, a na stęp nie pod da no
bal kon cał ko wi tej na pra wie wraz z mon ta -
żem no wych ba rie rek bal ko no wych o lek -
kiej kon struk cji. Ma my na dzie ję, że to roz -
wią za nie miesz kań com się spodo ba
i bę dzie my kon ty nu owa li to przy re mon -
tach ko lej nych bu dyn ków. 

Po pra�cach�ter�mo�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych,�bu�dy�nek�przy ul.�Wy�szyń�skie�go 14-16�zy�ska�ła�no�wy,�pięk�ny�wy�gląd

Re�mon�ty�bal�ko�nów�wy�ko�na�li�śmy�w bu�dyn�kach�przy ul.�Ofiar�Ter�ro�ru�w Ry�duł�to�wach
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L
e d wo za koń czo no re mont bu dyn ku
przy Prze my sła wa 9 na os. XXX -le -
cia już gra fi cia rze ru szy li do ak cji.

W no cy z 21 na 22 wrze śnia br. zo sta ła
znisz czo na ba zgro ła mi, le d wo co, pięk nie
od no wio na, ele wa cja. Na płyt kach klin kie -
ro wych na co ko łach – okła dzi na na wy so -
ko ści par te ru – po ja wi ły się ko lo ro we na -
pi sy graf fi ti. W po dob nym sty lu zo sta ła
znisz czo na ele wa cja, przez na nie sie nie na -
pi sów, rów nież na bu dyn ku przy ul. Prze -
my sła wa 13.

Dziw nym tra fem wcze śniej ta ka sa ma
sy tu acja mia ła miej sce na bu dyn ku Prze -
my sła wa 3. Czy wszyst kich tych znisz -
czeń do ko na ły te sa me oso by? Roz wią za -
niem tej za gad ki zaj mu je się już po li cja,
a że ro bi to z su mien nie i z do bry mi re zul -
ta ta mi świad czyć mo gą wy ro ki są du w Wo -
dzi sła wiu Śl., któ re pu bli ku je my po ni żej.
De wa sta to rzy nie mo gą się czuć bez kar -
nie, miej my więc na dzie ję, że oso by, któ re
do ko na ły znisz czeń na ul. Prze my sła wa
zo sta ną zła pa ne i su ro wo uka ra ne. 

K
o lej ny gra fi ciarz po niósł ka rę za swe czy ny, któ re spo wo -
do wa ły szko dy w na szych za so bach. 33 let ni Mi ro sław Ga -
wor z Wo dzi sła wia Ślą skie go w li sto pa dzie ubie głe go ro ku

wy ko nał na klat ce scho do wej w blo ku przy ul. Prze my sła wa 13
w Wo dzi sła wiu Ślą skim ma lun ki. Znisz czył w ten spo sób ścia ny
na par te rze te go bu dyn ku oraz na VI i VII pię trze. Jak by te go by -
ło ma ło po ma lo wał rów nież lu stro w win dzie. Je go „dzia łal ność
ar ty stycz ną” wy ce nio no na 744 zł strat, któ re mu sia ła po nieść
na sza Spół dziel nia, czy li my sa mi, za usu nię cie ma lun ków.

Ca łe szczę ście że nasz „ar ty sta” nie stał się ano ni mo wym twór -
cą. Zo stał zła pa ny i sta nął przed wy mia rem spra wie dli wo ści. 

17 ma ja br. Sąd Re jo no wy w Wo dzi sła wiu Ślą skim, II Wy -
dział Kar ny uznał Ga wo ra za win ne go za rzu ca nych mu czy nów
i wy mie rzył mu ka rę 3 mie się cy po zba wie nia wol no ści, za pła tę
na rzecz po krzyw dzo nej Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW 744 zł
za wy rzą dzo ne szko dy. Do dat ko wą ka rą po da nie wy ro ku do pu -

blicz nej wia do mo ści w dwóch na stę pu ją cych po so bie wy da -
niach na szej ga ze ty „Pod wspól nym da chem”. 

18 sierp nia br. Sąd Re jo no wy w Wo dzi sła wiu Ślą skim, II Wy -
dział Kar ny za jął się tak że spra wa 32-let nie go Ma te usza Her ca,
miesz kań ca Wo dzi sła wia Śl., któ ry dwa la ta te mu, 3 lip ca 2016
ro ku, znisz czył przy po mo cy wła snej pię ści na szą ka me rę w ho -
lu pa wi lo nu 62C na osie dlu XXX -le cia. 

Herc są dzo ny był rów nież za to, że w 2013 ro ku znie wa żył
umun du ro wa nych funk cjo na riu szy z KPP w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim. Wo bec po li cjan tów kie ro wał wte dy obe lgi i groź by po -
zba wie nia ży cia. 

Sąd wy mie rzył krew kie mu mło dzień co wi ka rę grzyw ny w wy -
so ko ści 1500 zł. Do dat ko wą ka rą jest po da nie wy ro ku do pu -
blicz nej wia do mo ści w dwóch na stę pu ją cych po so bie wy da -
niach ga ze ty „Pod wspól nym da chem” i na stro nie in ter ne to wej
Spół dziel ni. 

wan da le uka ra ni

d e w a s t a c j e
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia

LO KA LE UŻYT KO WE

1. Wo dzi sław Śl. ul. Kard. St. Wy szyń skie go 30 pow. użytk.    76,74 m2

2. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 3 pow. użytk.    70,07 m2

3. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk.    113,01 m2

4. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk.    58,66 m2

5. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 9 pow. użytk.    178,58 m2

6. Wo dzi sław Śl. os. Dą brów ki 12 pow. użytk.    131,44 m2

7. Pszów os. Tyt ki 9 pow. użytk.    74,21 m2

8. Ry duł to wy ul. Ple bi scy to wa 48 pow. użytk.    24,36 m2

9. Ry duł to wy ul. Krzyż ko wic ka 22 A pow. użytk.    46,00 m2

10. Ry duł to wy ul. Krzyżko wic ka 22 A pow. użytk.    175,53 m2

Bliż szych in for ma cji udzie la Dział Lo ka li Użyt ko wych SM „ROW” (pokój nr 29) tel. 32 428-27-46
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI!!!

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – Ga ze ta Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

ad re sy
te le Fo ny

waŻ ne in For Ma cJe
ZA RZĄD SPÓŁ DZIEL NI

MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:
44-300 Wo dzi sław Ślą ski,

ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 
Go dzi ny pra cy:

po nie dział ki od 7:00 do 16:00,
od wtor ku do czwartku od 7:00 do 15:00

piątek od 7:00 do 14:00
Te le fo n cen tra la – 32 428 27 00;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

po nie dział ki 7:30-15:30; 
od wtor ku do czwartku 7:30-14:00

piątki 7:30-13:00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 428 27 55;
dział wkła dów: 32 428 27 53;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

dział tech nicz ny: 32 428 27 41;
Li cen cjo no wa ne

Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa: 
32 428 27 44;

dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Stro na in ter ne to wa:

www.sm -row.pl

■ AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX -le cia, PIA STÓW i DĄ BRÓW KI:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

RY DUŁ TO WY: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00,
piąt ki od 12.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 9.00
do 12.00;

RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czyn na: po nie -
dział ki i czwart ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00.

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

– kom. 601 857 402 
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dźwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. wol fra mo wy w ża rów -
ce. 6. etat do wzię cia. 9. za le can ki
do wy bran ki. 10. Zor ga ni zo wa ny w Ro -
dzin nym Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó -
rza” w Wo dzi sła wiu Ślą skim. 11.........
„za kró licz kiem”. 12. ma leń kie
w igle. 15. naj licz niej szy lud Afry ki. 18.
ka bu ra przy sio dle. 21. eg zo tycz ny
owoc. 22. po Ślą sku: ha łas, krzyk. 23.
awan tu ra, dra ka. 24. bez myśl ni wi dzo -
wie. 25. ostra przy pra wa ku chen na. 28.
każ dy ją so bie skro bie. 32. styl mu -
zycz ny w USA na wią zu ją cy do jaz dy
na de sko rol ce. 34. cho dzi po niej że -
brak. 35. skrzy dla ty li sto nosz. 36. ki wi
w tub ce. 37. za ba wa z no wo żeń ca mi. 40.
słusz ność. 43. San tor lub Ja roc -
ka. 46.......... bu du je. 47. uzdol nie nie. 48.
po win ność ucznia. 49. w oknie ce li. 50.
jed na ze stron mo ne ty.

Pio no wo: 2. Od ra. 3. tekst w cu dzy -
sło wie. 4. ka jak in diań ski. 5. ple cio ny

z wi kli ny. 6. czło wiek gwał tow ny w gwa -
rze ślą skiej. 7. pie je o świ cie. 8. przy ja -
ciel Szczep ka. 13. ma skot ka po li cyj -
na. 14. w wy ko na niu Ma riu sza Ka la gi
na na szym fe sty nie. 15. swo rzeń. 16.
cy na der ki. 17. bie dak. 19. bi ją cy or -
gan. 20. pysz czek kre ta. 26. psot na za -
ba wa. 27. ru no.......... 29. cho dzi, ty ka
i bi je. 30. bo ga ty w kom na ty. 31. za pa -
cho wy utrwa lacz. 32. ko le ga mi ne ra. 33.
tru ją cy azo to wiec. 37. wi dło wy w ma -
ga zy nie. 38. plu cha. 39. pod zwrot ni ko -
we pną cza. 41. zbiór map. 42. ra dio te le -
gra fi sta z „Ru de go”. 44. w nim
oku la ry. 45. ole jek ró ża ny.

Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo� po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 8�da�dzą� roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki.�

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Urlop, czas wy po czyn ku”.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie
krzy żów ki otrzy mu ją:Reis Anna, Wutke
Krzysztof, Roman Sobala.




