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Rada Osiedla Centrum
zajmowa³a siê ostatnio analiz¹
zad³u¿enia czynszowego
w osiedlu za rok 2008. Jak wy-
nika z analizy przedstawionej
przez Anetê Rydzewsk¹-Wój-
cik z dzia³u windykacji SM
„ROW” - d³ug ten wyniós³ 332
tys. z³. Zad³u¿onych ponad
3 miesi¹ce jest 78 osób.

W celu odzyskania nale¿-
znoœci wys³ano 51 wezwañ do
zap³aty, w tym 18 monitów.
Ugody spisano z 5 osobami.
Do Krajowego   Rejestru D³u-
gów trafi³o 27 mieszkañców.

Skoro o rejestrze mowa -
to pojawi³y siê w wielu miej-
scach przyklejane ulotki wy-
dane przez KRD o treœci:
„Wstydzê siê spojrzeæ s¹siaom
w oczy... Nie p³aci³em czynszu
i zosta³em wpisany do Krajo-
wego Rejestru D³ugów. Teraz
mam ograniczony dostêp do:
kredytów, leasingu i zakupów
na raty, telefonu stacjonarne-
go, komórkowego w abona-
mencie, internetu, telewizji ka-
blowej, wynajmu mieszkania
i lokalu u¿ytkowego”. Ulotkê
tak¹ (w orginale jest oczywi-
œcie wiêksza i barwna) - poni-
¿ej reprodukujemy. Warto
wzi¹æ sobie do serca to, co
w niej napisano.

Pomoc¹ w zniwelowaniu
zad³u¿enia czynszowego jest
tak¿e korzystanie z dodatków

mieszkaniowych (dla kogo s¹
one i na jakich zasadach ob-
szernie pisaliœmy w kwietnio-
wym wydaniu „Pod Wspólnym
Dachem”). 153 staraj¹cym siê
o dodatek mieszkaniowy    wy-
dano wymagane oœwiadcze-
nia. Dzia³ania te spowodowa-
³y, ¿e ³¹czna suma przyznane-
go przez miasto dodatku
mieszkaniowego wynios³a
145.116 z³, co stanowi 158 z³
na osobê. No i o tyle nie wzro-
s³o zad³u¿enie czynszowe
mieszkañców.

Chroniæ œrodowisko!
Z zadowoleniem witamy in-

formacjê, ¿e stwarzane s¹ warun-
ki do odbierania odpadów komu-
nalnych od indywidualnych miesz-
kañców. Stale bowiem, na terenie
wszystkich osiedli SM „ROW” ob-
serwujemy, ¿e do pojemników
op³acanych przez Spó³dzielniê
podrzucane s¹ œmieci przez oso-
by przyje¿d¿aj¹ce w tym celu au-
tami.

Dlatego podajemy, ¿e
w œrodê, 17 czerwca, od godziny
8:30, w Gminnym Centrum Infor-
macji w Radlinie przy ul. Ryme-
ra 15  pracownik S³u¿b Komunal-
nych Miasta Wodzis³awia Œl¹skie-
go bêdzie podpisywa³ umowy na
odbieranie odpadów komunal-
nych od indywidualnych miesz-
kañców.

Poniewa¿ budynki spó³dziel-
cze ogrzewane s¹ ze Ÿróde³ z dala
czynnych (centralne ogrzewanie)
- problemu dymów z komina

w naszych domach nie ma. Ale do
naszych okien, do p³uc na space-
rze, docieraj¹ k³êby dymów z ma-
³ych, prywatnych domów. Dlate-
go te¿ z satysfakcj¹ odnotowuje-
my, ¿e w Rydu³towach prowadzo-
ny jest nabór wniosków na udzia³
w Programie Ograniczenia Ni-
skiej Emisji.  W ramach Progra-
mu przewiduje siê wymianê sta-
rego kot³a wêglowego na nowo-
czesne urz¹dzenie grzewcze tj. ko-
cio³ wêglowy retortowy, olejowy
czy gazowy. Osoby zainteresowa-
ne tym programem proszone s¹
o z³o¿enie wniosku w Referacie
Ochrony Œrodowiska UM (pok.
24) oraz pod nr tel. (032) 45 37
432, do 30 czerwca br.

O powy¿szych dzia³ania
w Radlinie i Rydu³towach podpo-
wiedzmy naszym s¹siadom z oko-
licznych domów. Tak¿e dla nasze-
go zdrowia (i kieszeni) - niech
z nich skorzystaj¹.

Dzia³ania w  Osiedlu Centrum

Jak zmniejszyæ zad³u¿enia?
Rada Osiedla D¹brówki, po zapoznaniu siê z wystê-

powaniem zjawiska przemarzania œcian w lukarniach na
ostatniej kondygnacji budynku przy ul. D¹brówki 12
- strona pó³nocna, dokona³a korekty planu remontowe-
go. Odst¹piono od wykonania w 2009 roku konserwacji
dachu budynku przy ul. D¹brówki 8, a œrodki finansowe
przeznaczono na wykonanie docieplenia lukarni - koszt
40 tys. z³. Zwiêkszono œrodki finansowe na wymianê sto-
larki okiennej do wysokoœci 25 tys. z³ oraz przeznaczo-
no 10 tys. z³ na usuwanie przecieków z dachu. Kwotê 40
tys. z³ planowan¹ w planie remontowym na roboty bru-
karskie postanowiono przesun¹æ na budowê œmietnika
z zadaszeniem.

Zmiana planów remontowych

Trzeba zapobiec przemarzaniu œcian

Ognisko Pracy Pozaszkolo-
nej w Rytu³towach zaprasza
w lipcu dzieci (kl. I - VI szkó³
podstawowych) na pó³kolonie.
Bêd¹ one trwa³y w dwu turnu-
sach:  pierwszy od 6. 07. do
17.07., a drugi od 20.07. do
31.07.

Codziennie w godz. 9 - 15
oferowane bêd¹ dzieciom cie-
kawe zajêcia. W pierwszym tur-
nusie zajêcia odbywaæ siê bêd¹
w Gimnazjum nr 1 w Rydu³to-
wach, ul. Strzelców Bytom-
skich, a w drugim w Zespole
Szkó³ Rydu³towach, przy ul. Ra-
ciborskiej 270.

Odp³atnoœæ za pó³kolonie
wynosi: 40 z³ od uczestnika.
Dzieci z rodzin objêtych opiek¹
MOPS-u, na wniosek rodzica,
zostan¹ zwolnione z op³aty.

Wydawanie kart kolonij-
nych (ograniczona iloœæ) odby-
wa siê bêdzie w siedzibie OPP,
przy ul. A.  Mickiewicza 33 a¿
do wyczerpania miejsc. Nie s¹
przyjmowane zg³oszenia telefo-
niczne.

 Natomiast Klub „Orlik”
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Rydu³towach przy ulicy Ple-
biscytowej 48 zaprasza  dzieci
z centrum miasta,szczególnie
najm³odszych mieszkañców
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”, ccodziennie w godz.
14:30 - 19:00, a w soboty 9:00 -
13:00. W czasie wakacji klub
„Orlik” czynny bêdzie w sierp-
niu od poniedzia³ku do pi¹tku
9:30 - 14:00.

Wakacje
w Ogniskach

Pracy
Pozaszkolnej

Rydu³towy
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

 Tradycja i przysz³oœæ

Wieœci „z pierwszej rêki”

O Jubileuszu 85-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” prezes Zarz¹du Jan Grabowiecki mówi³

ju¿ podczas kwietniowego Zebrania Przedstawicieli
Cz³onków, bilansuj¹cego dokonania minionego roku

K
a¿dy jubileusz nastraja do
reflekcji. Do jednoczesnego
 spogl¹dania na historiê

i tradycjê, do oceny zdobytych do-
œwiadczeñ i osi¹gniêæ, do kontento-
wania siê dokonaniami i nowocze-
snoœci¹ zastosowanych dzia³añ i roz-
wi¹zañ, jak i do patrzenia w przy-
sz³oœæ - z trosk¹, ale i nadziej¹ na
dalsz¹ pomyœlnoœæ, opart¹ na moc-
nym filarze tego co by³o i jest. Tak
w³aœnie jest w przypadku naszego ju-
bileuszu - 85-lecia istnienia Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wo-
dzis³awiu Œl¹skim, z zasobami
mieszkaniowymi w tym¿e mieœcie,
ale i w Pszowie, Radlinie Rydu³to-
wach.

Chyliæ pragnê czo³a przed tymi,

którzy ju¿ w 1924 roku postawili na

spó³dzielczoœæ. Wobec ich osobistej

œwiadomoœci, ¿e tylko wspólnie, w opar-

ciu o ustalone ju¿ wówczas (i po dziœ

dzieñ obowi¹zuj¹ce) miêdzynarodowe

zasady ruchu spó³dzielczego, zdo³aj¹

zaspokoiæ sobie i swoim rodzin naj-

wiêksz¹ ¿yciow¹ potrzebê - posiadanie

w³asnego mieszkania. By³o ich tylko kil-

ku. Ale za nimi posz³y
tysi¹ce cz³onków naszej
Spó³dzielni.

Jej oficjalna nazwa
kilkakrotnie siê zmie-
nia³a: od pamiêtnej,
pierwszej - Spó³dzielni
Budowlanej, przez Spó³-
dzielniê Mieszkaniow¹
w Wodzis³awiu Œl¹skim
oraz Miêdzyzak³adow¹
Górnicz¹ Spó³dzielniê
Mieszkaniow¹ „ROW”,
po obecn¹ - jak¿e blisk¹
sercu ka¿dego z nas -
Spó³dzielniê Mieszka-
niow¹ „ROW” w Wodzi-
s³awiu Œl¹skim.

Zmiany nazwy
i warunków w jakich
przychodzi³o nam, spó³-
dzielcom pracowaæ oraz
dzia³aæ spo³ecznie
(wszak w tych minio-
nych 85 latach doœwiad-
czyliœmy i II wojny œwia-
towej, i okresu PRL-

owskiego z wszystkimi jego meandra-
mi ustrojowymi, i na powrót znaleŸli-
œmy siê w warunkach spo³eczno-poli-
tycznych niemal identycznych z tymi
z roku utworzenia Spó³dzielni) - nie
zmieni³y samei idei. Przytaczam j¹
w brzmieniu wywodz¹cym siê z XXX
Jubileuszowego Kongresu Miêdzynaro-
dowego Zwi¹zku Spó³dzielczego odby-
waj¹cego siê w Manchester (Wielka Bry-
tania) w dniach 20-22 wrzeœnia 1995
roku: „Spó³dzielnia jest autonomicznym
zrzeszeniem osób, które zjednoczy³y siê
dobrowolnie w celu zaspokojenia swo-
ich wspólnych aspiracji i potrzeb eko-
nomicznych, spo³ecznych i kulturalnych
poprzez wspó³posiadanie i demokra-
tycznie kontrolowane przedsiêbior-
stwo”.

Siêgam tak¿e do myœli papie¿a
- Polaka, Jana Paw³a II, który stwier-
dzi³, ¿e: „Spó³dzielczoœæ dowartoœcio-
wuje cz³owieka chroni¹c s³uszne inte-
resy osoby ludzkiej”. I ten w³aœnie kon-
tekst - wartoœci cz³owieka jako podmio-
tu dzia³añ spó³dzielczoœci by³ i jest
istot¹ poczynañ naszej Spó³dzielni. Nie
wyobcowanej „firmy od mieszkañ”, ale
zrzeszenia ludzi zjednoczonych wspól-
nym celem. Spó³dzielniê tworz¹ cz³on-

kowie. Sum¹ naszego, wspólnego tru-
du s¹ domy, w których razem, po s¹-
siedzku mieszkamy. Budynki - z roku
na rok piêkniej¹ce, o zwiêkszanym sta-
le komforcie zamieszkiwania. Takie jest
w³aœnie wspó³czesne oblicze 85-letniej
Jubilatki - Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”.

Z dotychczasowych dokonañ
mamy prawo byæ dumni. Wszyscy cz³on-
kowie pospo³u, jak i ka¿dy indywidual-
nie. Bowiem ka¿dy posiada swoj¹ cz¹st-
kê w tym wspólnym dziele. A jest nas
7255 cz³onków z rodzinami. Posiada-
my w zasobach SM „ROW” 197 budyn-
ków, z których 156 to domy mieszkal-
ne, 21 to pawilony u¿ytkowe wolnosto-
j¹ce, a ponadto 284 gara¿e. Osiedla
nasze w czterech miejscowoœciach zaj-
muj¹ ³¹czn¹ powierzchniê a¿ 352,45 ty-
siêcy m2. To znaczny i cenny dorobek.
Tym wszystkim, którzy przyczynili siê
do jego wypracowania przez kolejne lata
istnienia Spó³dzielni - sk³adam gor¹ce
podziêkowania. Bohaterowie wspólne-
go sukcesu s¹ wœród nas, jesteœmy
z nich dumni. Pamiêtamy tak¿e o tych,
których ju¿ poœród nas nie ma, a którzy
zapisali siê z³otymi zg³oskami na kar-
tach historii SM „ROW”. Wszyscy s¹
wzorem dla przysz³ych spó³dzielczych
pokoleñ.

A czeka nas przysz³oœæ pomyœlna,
chocia¿ - jak to i dot¹d bywa³o - nie bez
wysi³ku. Nieustannie zmieniane prze-
pisy prawa o spó³dzielniach w ogóle,
a o spó³dzielniach mieszkaniowych
w szczególnoœci - nie sprzyjaj¹ stabili-
zacji dzia³añ. Jednak bogaci doœwiad-
czeniami i  dorobkiem, ufni w stosowa-
ne ju¿ w SM „ROW” nowoczesne roz-
wi¹zania, realizuj¹c w³asn¹ strategiê,
maj¹c profesjonaln¹ kadrê i zaanga¿o-
wane grono spo³eczników, dysponuj¹c
wielkim potencja³em i si³¹ ponad 7 ty-
siêcy cz³onków - nie tylko œmia³o kre-
œlimy wizjê naszego wspólnego jutra, ale
ju¿ dziœ je coraz wyraŸniej kszta³tuje-
my.

Niechaj zatem nadchodz¹ce kolej-
ne lata istnienia Spó³dzielni Mieszka-
niowej „ROW” przynios¹ ka¿demu jej
cz³onkowi satysfakcjê z dalszego rozwo-
ju i spodziewanych przemian. Niechaj
darzy siê ka¿dej spó³dzielczej rodzinie.

Ad multos annos!
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N
ajgorsze jest to, ¿e
do takich widoków
wielu z nas przywy-

k³o. Bazgro³y na elewa-
cjach naszych spó³dziel-
czych domów powoli uzna-
wane s¹ za... rzecz natu-
raln¹. Klimat obojêtnoœci
opanowa³ czêœæ mieszkañ-
ców.

Innych „coœ” hamuje
- by siê „nie wychylaæ”. Po
prawdzie to denerwuje ich
paskudzenie napisami
(czêsto ordynarnymi)
i niszczenie sprejami œcian
budynków. Niekiedy nawet
wiedz¹ kim s¹ sprawcy
tych zniszczeñ, ale... Prze-
cie¿ to ktoœ z... s¹siedztwa.
Wiêc „lepiej” przemilczeæ
fakt rozpoznania sprawcy.

I jest jeszcze inna gru-
pa mieszkañców naszych
osiedli - tych, którzy nie
tylko nie daj¹ przyzwolenia
na to, by dewastowano na-
sze wspólne mienie, które
w istocie jest tak¿e - w sto-
sownej czêœci - prywatn¹
w³asnoœci ka¿dego cz³onka
spó³dzielni, lecz tak¿e
bacznie obserwuj¹ wszyst-
ko, co w rejonie ich budyn-
ku siê dzieje. Zdarza siê,
¿e zauwa¿¹ dewastatorów
na gor¹cym uczynku. Re-
aguj¹ niezw³ocznie osobi-
œcie lub powiadamiaj¹ po-
licjê wzglêdnie stra¿
miejsk¹.

No i s¹ efekty ich czuj-
noœci i zdecydowania. Do
s¹dów trafiaj¹ sprawy
o naprawienie szkód wy-
rz¹dzonych spó³dzielcze-
mu mieniu. S¹ pierwsze

Ci¹gle coœ
zdewastowane

dotkliwe wyroki. W ich
efekcie koszty dewastacji
obci¹¿aj¹ dewastuj¹cego.

Nie, nie bêdziemy na
³amach naszej spó³dziel-
czej gazety podawaæ na-
zwisk i adresów s¹downie
skazanych na pokrycie
kosztów usuniêcia napisów
i rysunków oraz na zap³a-
cenie stosownej grzywny,
bowiem s¹ to czyny - jak siê
okazuje m³odej, ale ju¿ pe³-
noletniej generacji - i nie
mog¹ obci¹¿aæ one jej ro-
dziców czy dziadków, sza-
nowanych tak w s¹siedz-

kim gronie, jak i w miejscu
pracy, a jest nim z regu³y
kopalnia. Niechaj pozosta-
nie to wewnêtrzn¹ spraw¹
rodzin. A zreszt¹ najbli¿si
s¹siedzi i tak wiedz¹
o kogo chodzi...

Jednak zniszczenia
w naszych osiedlach nie
sprowadzaj¹ siê tylko do
zapaskudzonych elewacji
budynków. To tak¿e z³ama-
ne ³awki, wybite szyby, wy-
rwane klamki, st³uczone
(lub skradzione) ¿arówki,
urwane rynny, porysowane
wnêtrza wind, poobijane

œciany klatek schodowych
i korytarzy... To oczywiœcie
nie pe³na lista „pomys³ów”
na zniszczenie tego, za co
ka¿dy z nas, spó³dzielców,
musi zap³aciæ w comie-
siêcznym czynszu. Dodaæ
tu mo¿e wszelkie „grze-
chy” wobec zieleni osiedlo-
wej - trawniki rozjechane
ko³ami samochodów, z³a-
mane ga³êzie drzew i krze-
wów, zniszczone bezmyœl-
nie lub skradzione roœliny.

Administracje osiedli
wyliczy³y wysokoœæ strat

jakie powsta³y w wyniku
dewastacji w kwietniu
i maju tego roku. Admini-
stracja XXX-lecia, Piastów
i D¹brówki  doliczy³a siê
kwoty ponad 9600 z³, ad-
ministracja Centrum wyce-
ni³a zniszczenia na sumê
1.100z³, zaœ administracja
w Rydu³towach podaje, ¿e
w tym mieœcie koszt dewa-
stacji siêgn¹³ 5.690 z³, a w
Radlinie 673  z³. Tylko
w Pszowie nic nagannego
nie odnotowano. Brawo
spó³dzielcy z Pszowa!

Oba zdjêcia pokazuj¹
œciany budynków na
osiedlu XXX-lecia.
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S
zeroko omawialiœmy
ten problem - przed-
stawiaj¹c d³ugotrwa³e

starania naszej i inych spó³-
zielni mieszkaniowych -
w tegorocznym, lutowym wy-
daniu „Pod Wspólnym Da-
chem”. Istot¹ rozbie¿noœci
miêdzy spó³dzielczym stano-
wiskiem, a  tym zajmowanym
przez urzêdy skarbowe by³o to,
¿e naszym zdaniem, nie po-
winno siê p³aciæ podatku od
refundacji za okna, bo ka¿dy
spó³dzielca otrzymuje po pro-
stu na powrót swoje pieni¹-
dze, które kiedyœ uiœci³ w czynszu,
w ramach funduszu remontowego.
Nie ma wiêc mowy o dochodzie. Fi-
skus sta³ na stanowisku odmiennym,
twierdz¹c, ¿e jednak to jest dochód
ka¿dego ze spó³dzielców i musi byæ
od tego uiszczany podatek, zatem
spó³dzielnie s¹ zobowi¹zane do wy-
stawiania, przy okazji ka¿dej refun-
dacji, imiennego dokumentu podat-
kowego PIT-8C.

Stanowisko reprezentowane przez
spó³dzielnie mieszkaniowe wspar³y swo-
imi wyrokami cztery Wojewódzkie S¹dy
Administracyjne - w Katowicach (z sie-
dzib¹ w Gliwicach), Bydgoszczy, Kiel-
cach i Szczecinie. Nacisk spo³eczny
i wyroki s¹dowe wp³ynê³y na wydanie 17
marca 2009 roku przez Ministra Finan-
sów Interpretacji ogólnej Nr DD3/033/
33/KDJ/09/209,  w sprawie niezalicza-
nia do przychodów w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póŸn. zm.) refundacji otrzymanych
z tytu³u wydatków poniesionych na wy-
mianê stolarki okiennej.

O
to czêœæ pocz¹tkowa wspomnia-
nej Interpretacji Ministra Finan-
sów odnosz¹ca siê do spó³dziel-

czych zasobów mieszkaniowych, opubli-
kowanej w Dzienniku Urzêdowym Mini-
stra Finansów poz. 32 nr 4 z 23 kwietnia
2009 roku:

„W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami zg³a-
szanymi przez organy podatkowe w zakre-
sie stosowania przepisów ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych do re-
fundacji otrzymywanych z tytu³u wydat-
ków poniesionych na wymianê stolarki
okiennej: 1./ od spó³dzielni mieszkanio-
wych przez osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze
(lokatorskie i w³asnoœciowe) prawa do
lokali mieszkalnych; 2./ od w³aœcicieli
mieszkañ zak³adowych i komunalnych
przez najemców tych lokali mieszkalnych,
w celu zapewnienia jednolitego stosowania

prawa, na podstawie art. 14a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póŸn. zm.), uprzejmie wyjaœniam:

I. Konsekwencje podatkowe wynika-
j¹ce z faktu otrzymania od spó³dzielni
mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesio-
nych na wymianê stolarki okiennej przez
osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze prawa do
lokali mieszkalnych wielokrotnie by³a
przedmiotem rozstrzygniêæ przed s¹dami
administracyjnymi. Obecnie mo¿na zaob-
serwowaæ ugruntowan¹ liniê orzecznictwa
w tym zakresie. Stanowisko zajmowane
przez S¹dy w tych sprawach odbiega jed-
nak od prezentowanego dotychczas przez
Ministerstwo Finansów.

Zdaniem S¹dów, zwrot kosztów z ty-
tu³u wymiany okien otrzymany od spó³-
dzielni mieszkaniowej nie powoduje po stro-
nie podatników przysporzenia maj¹tkowe-
go i z tego wzglêdu nie mieœci siê w pojêciu
przychodu z innych Ÿróde³. Nie podlega za-
tem opodatkowaniu. Takie stanowisko
wynika np. z wyroków WSA w Szczecinie
z dnia 10 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/
Sz 161/06, WSA w Bydgoszczy z dnia 20
lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 830/
07, wyrok WSA Gliwicach z dnia 1 mar-
ca 2008 r., sygn. akt I SA/GL 914/07,
WSA w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008
r., sygn. akt I SA/Ke 149/08.

Natomiast zgodnie z pogl¹dem wy-
ra¿anym wielokrotnie przez Ministerstwo
Finansów, otrzymany od spó³dzielni zwrot
wydatków stanowi dla podatnika przy-
chód z innych Ÿróde³, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 10 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póŸn.
zm.), podlegaj¹cy opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym w zeznaniu podatko-
wym sk³adanym za rok, w którym otrzy-
mano refundacjê.

Z kolei, podatnicy, którzy uprzednio
dokonali odliczenia poniesionych wydat-
ków na wymianê okien w ramach ulgi na
remont i modernizacjê, a nastêpnie otrzy-
mali zwrot tych wydatków, maj¹ prawo
wyboru sposobu uwzglêdnienia zwrotu
w zeznaniu podatkowym.

Fiskus przestanie spó³dzielcom zabieraæ pieni¹dze

Uznano, i¿ rozliczenia tej
kwoty w zeznaniu podatnik
mo¿e dokonaæ poprzez jej
uwzglêdnienie w przychodach
albo doliczenie do podatku
w kwocie faktycznie odliczonej
w latach ubieg³ych.

Jednak¿e z uwagi na
utrwalony w orzecznictwie s¹-
dowo-administracyjnym od-
mienny od powy¿szego pogl¹d,
Minister Finansów podj¹³ de-
cyzjê o odst¹pieniu przez Mini-
sterstwo Finansów i organy po-
datkowe od dotychczas stoso-
wanej interpretacji i uzna³, ¿e
otrzymanie od spó³dzielni
mieszkaniowej zwrotu wydat-
ków poniesionych na wymia-

nê stolarki okiennej nie stanowi dla osób
maj¹cych spó³dzielcze prawa do lokali
mieszkalnych, przychodu podlegaj¹cego

opodatkowaniu. (…)”

Z
atem dosz³o do zwyciêstwa roz-
s¹dku i oczywistych racji spó³-
dzielców w walce z fiskusem. Od

kwoty refundacji wydatków za wymia-
nê okien cz³onkowie spó³dzielni nie
musz¹ p³aciæ podatku od dochodów,
a Spó³dzielnia nie musi ju¿ wystawiaæ
informacji PIT-8C.

Spó³dzielcy - podatnicy, którzy
w  tym roku (rozliczaj¹c dochody za rok
2008) i w poprzednich latach wykazali
i opodatkowali refundacjê za okna - win-
ni z³o¿yæ do w³aœciwych urzêdów skar-
bowych korekty do swych zeznañ po-
datkowych oraz wnioski o stwierdzenie
nadp³at. Sk³adaj¹c korektê zeznania,
trzeba ka¿dorazowo do³¹czyæ pisemne
uzasadnienie przyczyn korekty, powo-
³uj¹c siê na interpretacjê Ministra Fi-
nansów i  podaj¹c jej sygnaturê (jest to
podane w naszym artykule).

Na tym jednak siê nie koñczy. Biu-
rokratyczna machina fiskusa ¿¹da te-
raz od spó³dzielni dodatkowych po-
twierdzeñ podstaw prawnych zwróco-
nych kwot. Oto bowiem urzêdy skarbo-
we, po wniesieniu ju¿ przez czêœæ zain-
teresowanych wniosków o zwrot nad-
p³aty, przyst¹pi³y do dzia³añ korekcyj-
nych i wyst¹pi³y do spó³dzielni z ¿¹da-
niami podania daty faktury oraz nume-
ru faktury poniesienia wydatku przez
wymienionego podatnika w zwi¹zku
z wymian¹ stolarki okiennej, z tytu³u
której Spó³dzielnia dokona³a refunda-
cji w kwocie i wykaza³a to w informacji
PIT-8C.

A wiêc spó³dzielcy, o których do-
bro walczy³y spó³dzielnie mieszkanio-
we, otrzymaj¹ zwrot nies³usznie zain-
kasowanego podatku. Ale... dla  spó³-
dzielni oznacza to pracowit¹ koñcówkê
wieloletniej batalii i dodatkowe kosz-
ty,  bo w ka¿dej sprawie trzeba prze-
szukaæ archiwa, wykonuj¹c czynnoœci,
których fiskus niestety nie zrefunduje...

Refundacja
za okna

bez podatku
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Dzieñ, w którym powsta³a
nasza Spó³dzielnia

Reprodukcja protoko³u z 6. 04. 1924 roku
o zawi¹zaniu naszej Spó³dzielni

Dokument ten w Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” jest
pieczo³owicie przechowywany. Na po¿ó³k³ej karcie zacho-

wanego protokolarza, zwyk³ego zeszytu w linie, z piêknie wy-
kaligrafowanego rêkopisu, na pierwszej stronie odczytaæ mo¿-
na:

Protokó³. Dnia 6 kwietnia 1924 roku zwo³ano
w lokalu p. Jana Kowola w Wodzis³awiu zebranie na którym
uchwalono za³o¿yæ Spó³dz. Bud. s. o.o. w Wodzis³awiu. Na
zebraniu wybrano do Rady nadzorczej nastêpuj¹ce osoby: Józef
Nowak, Karol Kupsz, Szczêsny Pawe³, Zaj¹c Franc. i So³ga
Józef wszyscy z Wodzis³awia. Podpisy cz³onków Rady nadzor-
czej

I poni¿ej, na tej samej stronie, kolejny tekst:
Protokó³. Rada nadzorcza wybra³a z poœród siebie nastê-

puj¹cy zarz¹d: Nowak Józef prezes, Kupsz Karol zastêpca
prezesa, Szczêsny Pawe³ sekretarzem. Wodzis³aw 6. 4. 1924 r
Podpisy cz³onków Rady nadzorczej

Spó³dzielnia zosta³a zarejestrowana 12 czerwca 1924 roku
i ten dzien przyjmuje siê jako datê rozpoczêcia jej dzia³noœci.
W g³ównym tytule strony upamiêtniamy dzieñ owego zebrania
z³o¿ycielskiego - 6 kwietnia 1924 r.

6 kwietnia 1924 roku 6 kwietnia 1924 roku
Wspominaj¹

 nestorzy SM „ROW

Stanis³aw Rz¹ca

Adam Grzegorzek

Jan K³osok
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6 kwietnia 1924 roku 6 kwietnia 1924 roku
Trzy opowieœci o dziejach

Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

Jestem rówieœnikiem Spó³dzielni Mieszka-
niowej „ROW”, bo urodzi³em siê w 1924

roku. Maj¹c 34 lata znalaz³em siê w gronie
tych, którzy postanowili szukaæ sposobu na
powszechny brak mieszkañ. Tak w 1958 roku
powsta³a nasza Spó³dzielnia, która jest dziœ
sk³adow¹ SM „ROW”.  Poniewa¿ mieszka-
nia by³y bardzo potrzebne, wiêc prawie na-
tychmiast rozpoczêliœmy budowê dwu do-
mów. Pamiêtam doskonale, ¿e w budowie
uczestniczyli licznie sami cz³onkowie Spó³-
dzielni wykonuj¹c ró¿ne prace. Ja oczywiœcie
równie¿. Wznoszenie tych domów trwa³o chy-
ba z trzy lata. Nie sz³o nam to ³atwo. Przed
budow¹ wystaraliœmy siê o teren, co by³o wiel-

kim problemem, ale uporaliœmy siê z tym. Po-
tem trzeba by³o za³atwiæ z bankami finanso-
wanie. Nie wszyscy w tych instytucjach wie-
dzieli co to takiego spó³dzielczoœæ, ¿e posia-
da dziesiêciolecia doœwiadczeñ i licz¹cy siê
dorobek. Chêtnych na mieszkania by³o wie-
lu, wiêc zapisywali siê do Spó³dzielni, wp³a-
cali wpisowe i wnosili wk³ady udzia³ów. Pierw-
sze mieszkania przy ul. Radliñskiej oddali-
œmy do u¿ytku w 1961 roku, potem by³y goto-
we te przy ul. Szkolnej. Mieliœmy bardzo do-
brego inspektora nadzoru, który nie przepu-
œci³ ¿adnej fuszerki. Mieszkania mia³y piece
kaflowe, o centralnym ogrzewaniu wtedy nikt
nawet nie œni³. Ale i tak to by³ luksus. Zisz-

cza³o siê najwiêksze marzenie ¿ycia - mieæ
swoje mieszkanie, dwa pokoje z kuchni¹, po-
nad 50 metrów. To by³ wielki skarb dla m³o-
dej rodziny z dwójk¹ dzieci. Po dzieñ dzisiej-
szy dobrze wspominam bardzo kompetent-
nych cz³onków Zarz¹du i Rady Nadzorczej.
Zajmowa³em siê wtedy, na miarê swych mo¿-
liwoœci, ksiêgowoœci¹ Spó³dzielni. Ten wysi-
³ek by³ spo³ecznym dzia³aniem. Ka¿dy dawa³
z siebie tyle wiedzy, umiejêtnoœci i si³ - ile
tylko móg³. Tamta dzia³alnoœæ by³a dopiero
wstêpem do póŸniejszego rozwoju ju¿ bardzo
profesjonalnej spó³dzielczoœci mieszkanio-
wej, dziêki której rozbudowa³ siê Wodzis³aw
Œl¹ski i pobliskie miejscowoœci. Dziesi¹tki
tysiêcy ludzi zwerbowanych do górnictwa do-
stawa³o spó³dzielcze mieszkania. Bez tego
nie rozwin¹³by siê przemys³, nie rozwinê³a-
by siê Polska. Ten wielki wysi³ek spó³dziel-
ców trzeba doceniæ.

STANIS£AW RZ¥CA

W latach 60-tych, kiedy zaj¹³em siê Spó³-
dzielni¹, to by³a ona jeszcza w powija-

kach. Jako jej organizatorzy byliœmy kolega-
mi. Wszystko odbywa³o siê bezpoœrednio.
Ustalaliœmy miêdzy sob¹ - ty zrobisz to, a ty
zrobisz tamto i za trzy dni, albo za tydzieñ
omówimy miêdzy sob¹ co i jak jest wykona-
ne. I zapisywa³o siê to na zwyk³ej kartce pa-
pieru. Bez jakiejkowiek biurokracji, bez zbêd-
nych dzia³añ i mitrê¿enia czasu, którego i tak
by³o zawsze ma³o wobec problemów jakie mu-
sieliœmy rozwi¹zywaæ. Tworzyliœmy tak zwan¹
spó³dzielniê powszechn¹, wiêc nie by³o mowy
o wynagrodzeniu za tê nasz¹ pracê. No i w
koñcu wszystko robiliœmy przecie¿ dla sa-
mych siebie, dla cz³onków Spó³dzielni. By³y
ju¿ wtedy tak¿e spó³dzielnie mieszkaniowe
oparte o zak³ady pracy i przez nie finansowa-
ne. My mówiliœmy o nich, ¿e s¹ typu pañstwo-
wego. Tam by³y inne zasady, inna gospodar-
ka. U nas zawsze liczyl siê ka¿dy grosz. Wzi¹-

Dziêki spó³dzielczoœci
rozwin¹³ siê Wodzis³aw

Mój ojciec by³ jednym z budowniczych domu
przy ul. Wa³owej 22 i wiceprezesem Spó³dziel-
ni Budowlanej, która go wznios³a. Zaintere-
sowa³em siê wiêc histori¹, zg³êbiaj¹c j¹ a¿
do samych korzeni siêgaj¹cych 1924 roku.
Wówczas to grupa wodzis³awian za³o¿y³a
Spó³dzielniê Budowlan¹. Wybrali spoœród
siebie zarz¹d i po za³atwieniu w banku po-
¿yczki pieniê¿nej zakupili dzia³kê, a w³aœci-
wie ogród przy ul. Wa³owej, od p. Olszara.
No i przystapiono bo budowy tego pierwsze-
go budynku mieszkalnego. Teren nie by³
uzbrojony, nie by³o wodoci¹gu ani kanaliza-
cji, nawet nie by³o stosownej drogi dojazdo-
wej. Dzia³ka by³a skoœna i nierówna, trzeba
by³o wywieŸæ sporo kubików ziemi. W tym
czasie nie by³o jeszcze zmechanizowanego

sprzêtu budowlano-technicznego, wszystko
wiêc wykonywano rêcznie, a ziemiê wywo¿o-
no furmankami. Zaprawê murarsk¹ przygo-
towywano w skrzyniach za pomoc¹ kopaczek
i grac. Ceg³y noszono na plecach na tzw. ko-
z³ach. A dom przecie¿ wzniesiono 4-piêtrowy.
To by³a ciê¿ka praca. Mimo to budynek by³
gotowy w ci¹gu dwu lat. W tamtym czasie sta³
siê on jednym z najokazalszych w Wodzis³a-
wiu Œl¹skim. Do tak szybkiego zakoñczenia
budowy wielki wk³ad wniós³ zarz¹d Spó³dziel-
ni Budowlanej, który na dodatek pracowa³
spo³ecznie, bez wynagrodzenia. Podczas II
wojny œwiatowej, przy zdobywaniu w styczniu
1945 roku miasta przez Armiê Czerwon¹, bu-
dynek zosta³ trafiony pociskiem artyleryj-
skim, a na podwórko spad³a bomba. Dom

zosta³ wiêc czêœciowo uszkodzony. Po
wkroczniu wojsk radzieckich mieszkañcy
musieli opuœciæ swój dom, który zosta³ zajê-
ty przez radzieckich ¿o³nierzy. Lokatory - fak-
tyczni w³aœciciele mieszkañ i domu - musieli
szukaæ schronienia w piwnicach innych bu-
dynków, a nawet w pobliskich wioskach. Po
odmaszerowaniu oddzia³ów Armii Czerwo-
nej mieszkañcy mogli na powrót wróciæ do
swego domu. Nie powróci³ jedynie p. Klau-
ziñski, który tu¿ przed wejœciem Rosjan wy-
jecha³ z Wodzis³awia i dotar³ a¿ do Ameryki.
Dzia³ania Spó³dzielni Budowlanej wznowio-
no po wojnie 20 marca 1947 roku, a w proto-
kole z odbytego wtedy zebrania napisano, ¿e
wszystkie dokumenty spó³dzielni znaleziono
w najlepszym porz¹dku. Rok póŸniej nazwê
spó³dzielni zmieniono na Spó³dzielniê Miesz-
kaniow¹ w Wodzis³awiu Œl¹skim. W nastêp-
nych latach dosz³o do po³¹czeñ z innymi, po-
wsta³ymi po wojnie spó³dzielniami mieszka-
niowymi. W efekcie zaistnia³a Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „ROW”, która jest kontyuacj¹
spó³dzielni, jaka powsta³a 85 lat temu.

JAN K£OSOK

Historia pierwszego domu
przy ul. Wa³owej

DOŒÆ
TEGO!

³em na siebie kwestiê za³atwienia terenu pod
budowê domów. Trzeba w tym celu by³o zdo-
byæ „b³ogos³awieñstwo” w³adz miejskich par-
tyjno-pañstwowych. Rozmowy trwa³y doœæ d³u-
go, ale okaza³y siê owocne. Dodaæ muszê, ¿e
teren otrzymany od miasta nale¿a³ przedtem
do miejsowego proboszcza, który zgodzi³ siê
oddaæ tê ziemiê miastu na cele budowy do-
mów mieszkalnych. Pamiêtam, ¿e nie by³o
prost¹ spraw¹ zorganizowanie grupy pierw-
szych 18 „porwañców”, którzy uwierz¹, ¿e to
jest mo¿liwe - w tamtym ustroju i w tamtych
czasach - by zbudowaæ dla samych siebie,
a potem i dla innych, dom mieszkalny. No
i ka¿dy musia³ dokonaæ stosownych wp³at
pieniê¿ynych, ³¹cznie musia³y byæ one warto-
œci¹ 30% kosztów. Dopiero wtedy bank by³
sk³onny daæ kredyt, ale ¿¹da³ jeszcze innego
zabezpieczenia. Wiedzieliœmy, ¿e od przed

wojny istnia³a w Wodzis³awiu Œl¹skim Spó³-
ka Budowlana, która oparta by³a o kodeks
handlowy. Porozumieliœmy siê z jej zarz¹dem
i reaktywowaliœmy jej dzia³alnoœæ dla potrzeb
tworzonej powszechnej spó³dzielni mieszka-
niowej. Budynek owej spó³ki, ten przy ul.
Wa³owej 22, sta³ siê dla banku tym zabezpie-
czeniem udzielanego kredytu inwestycyjne-
go. W tych zak³adowych spó³dzielniach - to
pañstwo gwarantowa³o kredyty. Ale jak wi-
daæ - daliœmy wszystkiemu radê. Potem na-
st¹pi³o ³¹czenie spó³dzielni mieszkaniowych.
Postawiono na centralizacjê, bo w ten spo-
sób naj³atwiej mo¿na rozdzielaæ mieszkania,
co by³o potrzebne w³adzom dla zaspokoje-
nia stale rosn¹cych potrzeb górnictwa. No
i tak pojawi³a siê nowa nazwa - naszej Spó³-
dzielni - „ROW”.

ADAM GRZEGORZEK

Daliœmy wszystkiemu radê!
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Zebranie Przedstawicieli

Zarz¹d Spó³dzielni w pe³nym sk³adzie uczestniczy³
w obradach. Od lewej: prezes - Jan Grabowiecki,
zastêpca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych

- Iwona Ko³eczko i zastêpca prezesa ds. technicznych
- W³adys³aw Maryjka

Uczestnicy Zebrania Przedstawicieli g³osuj¹ nad uchwa³¹

Prezydium Zebrania Przedstawicieli

Zgromadzeni dokonali
wyboru ze swego grona Pre-
zydium Zebrania w sk³adzie
przewodnicz¹cy - Marian
Beszterda, sekretarz - Ma-
rianna Bia³ecka oraz aseso-
rzy Herman Piercha³a, Emi-
lia Drzazgowska-Walica
i Helena Chrz¹szcz.

Nastêpnie, równie¿
drog¹ wyboru, powo³ano
dwie Komisje: Skrutacyjn¹,
która ukonstytuowa³a siê na-
stêpuj¹co: przewodnicz¹cy -
Piotr Kominek, sekretarz -
Franciszek Kukliñski oraz
cz³onkowie - Jan Rupnik
i Jan Bugajski, a tak¿e
Uchwa³  i   Wniosków, która
po ukonstytuowaniu siê mia-
³a sk³ad: przewodnicz¹cy -
Jerzy Jankowski, sekretarz
- Krystyn Walas i cz³onek -
£ucjan Bañczyk.

Dla podsumowania wyników naszej Spó³dzielni
w roku 2008 i wytyczenia zamierzeñ na kolejny

rok dzia³alnoœci, zgodnie z zawiadomieniem wystoso-
wanym przez Zarz¹d Spó³dzielni - 29 kwietnia 2009
roku odby³o siê Zebranie Przedstawicieli Cz³onków
Spó³dzielni  Mieszkaniowej „ROW” w  Wodzis³awiu
Œl¹skim. Miejscem obrad by³a aula Zespo³u Szkó³
w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Szkolnej 1.

Pozytywne wyniki - dobrym
prognostykiem przysz³oœci

Uczestnicy Zebrania
przed obradami otrzymali
komplet stosownych informa-
cji bêd¹cych przedmiotem
obrad - sprawozdania, infor-
macje problemowe i projekty
uchwa³. Wczeœniejsze zapo-
znanie siê tymi dokumentami

przyczyni³o siê do wysokiej
syntetycznoœci i  merytorycz-
noœci dyskusji.

Sprawozdanie Rady
Nadzorczej  z  dzia³alnoœci
w  2008 roku  odczyta³  jej
przewodnicz¹cy - Ryszard
Sochacki. Rada pracowa³a
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Zebranie Przedstawicieli

(Ci¹g dalszy na str. 10)

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Ryszard Sochacki
przedstawi³ sprawozdanie RN

Komisja Wnioskowa

Komisja Skrutacyjna

Spo³ecznicy samorz¹du spó³dzielczego odbieraj¹
dyplomy uznania

Podziêkowania dla pracowników Spó³dzielniSkrupulatne liczenie ka¿dego g³osowania

w 18-osobowym sk³adzie, od-
bywaj¹c 13 posiedzeñ plenar-
nych poprzedzonych posie-
dzeniami jej Prezydium i po-
szczególnych Komisji. Podjê-
³a w tym czasie 69 decyzji
w formie uchwa³. Poœród nie-
zmiernie wielu zagadnieñ,
bêd¹cych przedmiotem zain-
teresowania Rady, wymieniæ
trzeba bie¿¹c¹ analizê osi¹ga-
nych w roku 2008 wyników

ekonomicznych Spó³dzielni,
a tak¿e kontrole i nadzór nad
szeroko pojmowan¹ dzia³alno-
œci¹ gospodarcz¹. W efekcie
tych poczynañ i dziêki sta³ej,
konstruktywnej wspó³pracy
z Zarz¹dem, wyniki osi¹gnie
przez SM „ROW” w roku ubie-
g³y s¹ wysoce pozytywne.

Nastênie prezes Zarz¹-
du - Jan Grabowiecki omó-
wi³ poszczególne rodzaje
dzia³alnoœci Spó³dzielni pre-
zentuj¹c wizualnie, za po-
moc¹ rzutnika, tabele i wy-
kresy przedstawiaj¹ce
szczegó³owo m.in. dzia³al-
noœæ organów samorz¹do-
wych, stan cz³onkowski
Spó³dzielni, gospodarkê fi-
nansow¹, w tym bilans na

koniec 2008 r. zamykaj¹cy
siê po stronie aktywów i pa-
sywów kwot¹ 103 mln161
tys.z³, wynik gospodarki za-
sobami mieszkaniowymi,
który stanowi  297.001,22
z³. Podkreœli³ on , ¿e od 2003
roku na tym samym pozio-
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(Dokoñczenie ze str. 9)

Zebranie Przedstawicieli

mie s¹ wynagrodzenia pra-
cowników Spó³dzielni,
a zmiany wynikaj¹ jedynie ze
wzrostu najni¿szego wyna-
grodzenia.

W trakcie swojej prezen-
tacji prezes J. Grabowiecki
przekaza³ g³os nowej wice-
prezes ds. ekonomiczno-fi-
nansowych Iwonie Ko³eczko,
która omówi³a strukturê
op³at wnoszonych przez
cz³onków i osoby korzystaj¹-
ce z najmu. Z wypowiedzi tej
wynika³o, ¿e zró¿nicowanie
wysokoœci op³at w zale¿noœci
od nieruchomoœci jest konse-
kwencj¹ realizacji zasady,
aby mieszkañcy poszczegól-
nych nieruchomoœci ponosi-
li koszty powsta³e na ich nie-
ruchomoœci i dotyczy to
wiêkszoœci sk³adników op³at,
które mo¿na odnieœæ na pod-
stawie jednostek miar.

Nastêpnie prezes Zarz¹-
du zwróci³ uwagê na zna-
cz¹c¹ pozycjê kosztów zwi¹-
zanych z usuwaniem dewa-
stacji. Zaapelowa³ o szanowa-
nie swojego maj¹tku, gdy¿
ka¿de negatywne oddzia³y-
wanie bêdzie podnosi³o kosz-
ty, co pokryte musi byæ z kie-
szeni mieszkañców.

Podkreœli³ tak¿e w swej
wypowiedzi, ¿e dzia³alnoœæ
gospodarcza Spó³dzielni
w roku 2008 koncentrowa³a
siê na zadaniach okreœlo-
nych przez w³aœciwe statuto-
we organy samorz¹dowe
Spó³dzielni, sformu³owane
w rocznym planie gospodar-
czo-finansowym i kierunkach
przyjêtych przez Zebranie
Przedstawicieli.

Jan Grabowiecki konklu-
duj¹c swe wystapienie
stwierdzi³, i¿ pomimo wystê-
puj¹cych trudnoœci, dzia³al-
noœæ Spó³dzielni mo¿na oce-
niæ pozytywnie, poniewa¿
wszystkie podstawowe zada-
nia wa¿ne dla spó³dzielców
i Spó³dzielni uda³o siê zreali-
zowaæ. Przeto w imieniu Za-
rz¹du Spó³dzielni z³o¿y³ po-
dziêkowania organom samo-
rz¹dowym Spó³dzielni oraz

mieszkañcom za aktywne
uczestniczenie w realizacji
planów rzeczowo-finanso-
wych oraz remontowych, tak-
ze za to, i¿ swoim dzia³aniem
przyczyniali siê do dba³oœci
o nasze wspólne i w³asne
miejsce zamieszkania.

Z kolei przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej R. So-
Ochacki przedstawi³ infor-
macjê nt. przeprowadzonej
lustracji pe³nej Spó³dzielni,
która dotyczy³a okresu od 1.
01. 2005 do 31. 12. 2007 r.
Odczyta³ pismo Regionalne-
go Zwi¹zku Rewizyjnego SM
w Katowicach o pozytyw-
nymch wynikach lustracji
wraz z wnioskami polustra-
cyjnymi.

Nastêpnie  przewodni-
cz¹cy Komisji Skrutacyjnej
Piotr Kominek przedstawi³
protokó³ Komisji stwierdza-
j¹cy, i¿ Zarz¹d  Spó³dzielni
zwo³a³ Zebranie  Przedstawi-
cieli  Cz³onków na   29 kwiet-
nia 2009 r. zgodnie z  Ustaw¹
Prawo  Spó³dzielcze oraz §
70 pkt.3 Statutu Spó³dzielni.

Przewodnicz¹cy Komisji
poinformowa³, ¿e z grona 84
Przedstawicieli na Zebraniu
obecnych jest 57 osób, czyli
67,86%, zatem Zebranie jest
prawomocne oraz zdolne do
podejmowania Uchwa³.

Rozpocz¹³ siê cykl podej-
mowania uchwa³, któremu
twoarzyszy³a dyskusja izada-
nia pytañ. Liczbê g³osów od-
danych za, przeciw i wstrzy-
muj¹cych siê ka¿dorazowo
obliczali cz³onkowie Komisji
Skrutacyjnej. Po g³osowa-
niach okaza³o siê, ¿e wszyst-
kie uchwa³y zosta³y przyjête
przez Zgromadzenie Przed-
stawicieli jednog³oœnie: 57
g³osami - „za”.

W szczególnoœci podjêto
uchwa³y: o zatwierdzeniu
sprawozdania  rocznego
Spó³dzielni; o zatwierdzeniu
rocznego sprawozdania fi-
nansowego, wykazuj¹cego na
dzieñ 31. 12. 2008 r. po stro-
nie aktywów i pasywów sumê
bilansow¹ 103 mln
161.430,75 z³, rachunek zy-
sków i strat w wysokoœci

2.794,88 z³, zestawienie
zmian w kapitale w³asnym za
rok 2008 wykazuj¹ce zmniej-
szenie kapita³u w³asnego o
kwotê 24 mln 322.249,37 z³,
rachunek przep³ywów pie-
niê¿nych za rok 2008 wyka-
zuj¹cy wzrost œrodków pie-
niê¿nych o kwotê 640.625,40
z³.

Uchwalono przeznaczyæ
na gospodarkê zasobami
mieszkaniowymi nadwy¿kê
bilansow¹ w kwocie netto:
2.794,88 z³. Podjêto uchwa-
³ê o przyjêciu zaleceñ polu-
stracyjnych, tzn. kontynu-
owania analizy obowi¹zuj¹-
cych w Spó³dzielni regulami-
nów i w przypadkach ko-
niecznych, dokonania ich ak-
tualizacji, doprowadzaj¹c do
pe³nej zgodnoœci z postano-
wieniami nowego statutu
oraz obowi¹zuj¹cych ustaw,
a tak¿e przestrzegania posta-
nowieñ art.168 Kodeksy Pra-
cy w odniesieniu do cz³onków
Zarz¹du.

Wa¿nym momentem Ze-
brania Przedstawicieli by³y
g³osowania nad udzieleniem
asolutorium za rok 2008 Za-
rz¹dowi Spó³dzielni. G³oso-
wania odbywa³y siê nie nad
ca³ym Zarz¹dem, a nad po-
szczególnymi jego cz³onka-
mi. G³osowania by³y cztery -
mimo trzyosobowego sk³adu
Zarz¹du. Procedura przewi-
dywa³a bowiem tak¿e g³oso-
wanie nad absolutorium dla
by³ego cz³onka Zarz¹du, Kry-
styny Cis³o, któr¹ w minio-
nym roku zast¹pi³a Iwona
Ko³eczko. Wyniki g³osowañ
okaza³y siê jednog³oœne. Pre-
zes Jan Grabowiecki, wice-
prezes Iwona Ko³eczko oraz
by³y cz³onek Zarz¹du Krysty-
na Cis³o otrzymali po 57 g³o-
sów „za” (czyli wszystkich
g³osuj¹cych), zaœ wiceprezes
W³¹dys³¹w Maryjka otrzyma³
absolutorium 56 g³osami
„za” (przy takiej samej iloœci
osób g³osuj¹cych, gdy¿ jed-
nen z Przedstawicieli chwi-
lowo by³ nieobecny).

Zebranie Przedstawicie-
li przyjê³o tak¿e uchwa³ê
okreœlaj¹c¹ sumê najwy¿-

szych zobowi¹zañ jak¹ Spó³-
dzielnia mo¿e zaci¹gn¹æ na
kwotê: 14 mln 450.603,55  z³.
Zebranie wyrazi³o zgodê na
realizacjê zadania pn.: „Wy-
konanie indywidualnych wê-
z³ów cieplnych wymienniko-
wych dwufunkcyjnych wraz
z sieciami cieplnymi oraz ter-
momodernizacj¹ budynków
zlokalizowanych przy ul.
Kruczkowskiego 2, 5, Jagien-
ki 2, 4, 6 i Traugutta 18
w Pszowie - Osiedle Polana”
i na zaci¹gniêcie kredytów
w ramach ustawy o wspiera-
niu przedsiêwziêæ termomo-
dernizacyjnych i po¿yczki
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej dotycz¹-
cych tego zadania do ³¹cznej
kwoty: 3.500.000,00 z³. Pod-
jêto tak¿e uchwa³ê wyra¿a-
j¹c¹ zgodê  zgodê na rozlicza-
nie kosztów z tytu³u utrzyma-
nia dŸwigów proporcjonalnie
do wszystkich osób zamiesz-
ka³ych w danej nieruchomo-
œci, bez wzglêdu na kondy-
gnacjê mieszkania.

W trakcie Zebrania
Przedstawicieli odby³a siê
tak¿e mi³a uroczystoœæ wrê-
czenia grupie spó³dzielców -
samorz¹dowców  oraz pra-
cowników SM „ROW” dyplo-
mów z podziêkowanimi za
ich truddzia³aniu spo³ecz-
nym i pracy zawodowej.

Uhonorowani zostali
dzia³acze samorz¹dowi: Tu-
rek Leon, Jankowski Ry-
szard, Kotwica Stefan, Jeka
Stanis³aw, Gawenda W³ady-
s³aw, Piercha³a Herman,
Wilk Henryk, Czepiel Ma-
rian, Korneluk Antoni, Mi-
krut Ludwik, Wójcik Stani-
s³aw, Popera Henryk, Baliñ-
ski Leszek, Chamiga Zdzi-
s³aw, Ka³us Jan, Okoñ Hen-
ryk, Wojteczek Andrzej,
Chrz¹szcz Helena, Knaflew-
ski Tadeusz, Kurzyp Jan, Pu-
stelny Zygmunt, Staszel Sta-
nis³aw.

W gronie wyró¿nionych
pracowników Spó³dzielni
znaleŸli siê: Czynszak Beata,
Kaczor Marianna, Krawczyk
Janina, Mikeska Aurelia,
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Zebranie Przedstawicieli

Wyró¿nieni dyplomami uznania otrzymali tak¿e...

...kwiaty i oklaski od uczestników obrad...

... i cieszyli siê ze swego wyró¿nienia

G³os zabierali Przedstawiciele z wszystkich osiedli...

...i wykazuj¹c du¿¹ troskê o przysz³oœæ Spó³dzielni.

...reprezentuj¹c opinie swoich wspó³mieszkañców...

Morawska Jolanta, Pi¹t-
kowska Ma³gorzata, Rei-
chel Barbara, Skupieñ
Aleksandra, Miœków Kata-
rzyna, Podsiad³o ¯aneta,
Burek Ma³gorzata, Zimoñ-

czyk Tadeusz, Mira Ludwik,
Dziewi¹tka Stanis³aw.

Uczestnicy Zebrania
Przedstawicieli, a za ich po-
œrednictwem wszyscy cz³on-
kowie Spó³dzielni, zostali za-

proszeni przez prezesa Za-
rz¹du Jana Grabowieckiego
do gremialnego udzia³u
w uroczystoœciach jubile-
uszowych 85-lecia istnienia
Spó³dzielni Mieszkaniowej

„ROW”, jakie odbêda siê
w sobotê, 20 czerwca 2009
roku.

Program tego rodzin-
nego, spó³dzielczego œwiê-
ta publikujemy na str. 16.
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SZTYGAR

ZE STAREJ STRZECHY

J
u¿ zaczynaj¹ siê dowcipy: Trwa im
preza, ludzie tañcz¹, pij¹, jedz¹,
pe³no butelek. Gospodarz przy te-

lefonie z os³upia³¹ twarz¹. Wo³a przera-
¿ony: - Koniec parapetówy! Cofnêli mi
kredyt! Straci³em zdolnoœæ kredytow¹...

Albo: Podchodzi facet do bankoma-
tu, ¿eby wyp³aciæ pieni¹dze. W banko-
macie coœ szura, szczêka, suwa siê
i brzêczy a¿ w koñcu dobywa siê z urz¹-
dzenia zgnêbiony g³os: - po¿ycz  piêæ stów
do poniedzia³ku...

Id¹ ciê¿kie czasy (a mo¿e ju¿ s¹?)
- jedni strasz¹ kryzysem, drudzy mówi¹,
¿e nas niemal on nie dotknie. Nas? Lu-
dzi z Wodzis³awia, Pszowa, Radlina,
Rydu³tów? Mo¿e ICH nie dotknie - tych
(teraz z Warszawy) uczepionych jakoœ
tam u rz¹dowego lub partyjnego (nawet
takiego opozycyjnego) ¿³obu...

Ale my tutaj -  na razie jeszcze siê
nie przejmujemy, jeszcze siê próbujemy
oswajaæ i daæ na przeczekanie, jeszcze
nie dowierzamy. Z publikatorów p³yn¹
uspokajaj¹ce s³owa polityków i fachma-
nów od finansów. A my sprytnie myœli-
my: - nie chc¹ siaæ paniki. Banki znowu
przeœcigaj¹ siê w wysokoœci oprocento-
wania lokat, daj¹ ju¿ nawet 6,6% (jesie-
ni¹ - przed krachem - dawali nawet
10%), a to o czymœ œwiadczy. Ale ju¿ spa-
dek wartoœci z³otówki, dro¿ej¹ce euro
i dolar nieco nas szarpi¹ i niepokoj¹.
Polacy, a przynajmniej ich spora czêœæ
z pokaŸniejszym portfelem, zd¹¿yli siê
ju¿ przyzwyczaiæ do wakacji w Egipcie,
czy gdzie tam siê zamarzy, do gor¹cego
s³oñca latem i alpejskich stoków zim¹.
Teraz przyjdzie siê zastanowiæ.

W
 gazetach porady finansistów.
Nie sprzedawaæ mieszkañ, bo
ich ceny spadaj¹. W górê id¹

ceny wynajmu. A to dlatego, ¿e roœnie
armia m³odych rodzin, bez zdolnoœci
kredytowej.  Banki przesta³y rozdawaæ
kredyty na mieszkania jak leci, wyma-
gaj¹ w³asnego i to pokaŸnego wk³adu.
Jak masz pieni¹dze - kupuj mieszka-
nia i… wynajmuj. ¯adne bankowe pro-
centy nie dadz¹ ci takiej „góry forsy”.
Albo kup dzia³kê pod miastem. Albo
z³oto w sztabkach. Albo z³ote monety.
Nad dzie³ami sztuki siê zastanów, wca-
le nie s¹ tak pewn¹ lokat¹. Ceny z³ota
posz³y w górê jak nigdy. Ten rzadki kru-
szec nienaruszony, b³yszcz¹cy, mo¿e
przele¿eæ w ziemi tysi¹clecia
i jest ci¹gle dok³adnie taki sam. Dzia³a
odwieczna magia z³ota. Œwiat oszala³ na
punkcie z³ota.  Jest go tak ma³o, ¿e -
jak ktoœ policzy³ - gdyby stopiæ ca³e wy-
dobyte od setek i tysiêcy lat z³oto
i zrobiæ z tej iloœci kulê, to mia³aby ona
œrednicê zaledwie 46 metrów.

Nie tylko na rencie czy emeryturze

Bez
zdolnoœci

kredytowej
...!

Ale nie róbmy tak, jak moja znajo-
ma, bardzo oszczêdna pani, która stra-
ci³a trzeci¹ czêœæ pieniêdzy w³o¿onych
na pikuj¹ce w dó³ fundusze inwestycyj-

S
taliœmy siê obecnie bardziej za-
radni i elastyczni. Zawsze mo¿-
na zmieniæ pracê (nie wiem czy

na pewno?) na lepiej p³atn¹, za³o¿yæ fir-
mê - tak¿e z pomoc¹ œrodków unijnych,
o co warto zapytaæ w Powiatowym Urzê-
dzie Pracy (jest przy ul. Michalskiego
w Wodzis³awiu Œl.). Mo¿na te¿ znaleŸæ
dodatkowe zajêcie, nawet emigrowaæ
tam, gdzie p³ac¹ lepiej, itd. A na dziœ,
gdy planujemy jakiœ zakup, to róbmy to
ostro¿nie.

Wiadomo, ¿e na skutek wzrostu
kursu euro co rusz dro¿ej¹ elektroni-
ka, odzie¿, ¿ywnoœæ i wszystko, co jest
z importu. Kupuj¹c cokolwiek przyno-
œmy do domu paragony, by porównaæ
ceny z ró¿nych sklepów i marketów. Wy-
stêpuj¹ du¿e ró¿nice! Wybierajmy tañ-
sze! Nawet ci, co nie licz¹ ka¿dej z³o-
tówki spostrzegaj¹, ¿e za jarzyny na
straganie warzywnym (nie tylko ¿ona,
ale i ja, emeryt - te¿ robiê zakupy!) i za
cokolwiek w kupione w sklepie spo¿yw-
czym kasa wybija coraz wy¿sze rachun-
ki. A poza tym... Czy rzeczywiœcie mu-
simy kupiæ kolejne buty, markowe ciu-
chy itp.? A mo¿e polubiæ na nowo ze-
sz³oroczn¹ garderobê? Siêgn¹æ do ofert
w „ciucholandzie” (specjalizuje siê
w tym nasza synowa i zawsze wygl¹da
jak ¿urnala mody - a wszystko za kilka
z³otych).

A tu wakacje za pasem i zwiêkszo-
ne wydatki. Wnuki przymil¹ siê do
dziadka-emeryta i poprosz¹ o trochê
„kasy” na letnie przyjemnoœci. No
i samemu - chocia¿ ju¿ nie mam „Bar-
bórkowego”, „trzynastki” (a bywa³o, ¿e
i „czternastki”) mimo wszystko te¿
chcia³o by siê - nie poszaleæ - ale skrom-
nie gdzieœ wypocz¹æ. Najlepiej nad mo-
rzem, bo jedynie tego mi na œl¹skiej zie-
mi brak. Ale najwa¿niejsze - nie przej-
mowaæ siê! Bywa³o gorzej.

J
akiœ z Bo¿ej ³aski socjolog powie-
dzia³, ¿e trudna kryzysowa sytu-
acja spowoduje scementowanie

siê rodziny wobec zewnêtrznych trud-
noœci. Jak znam ¿ycie, to bywa odwrot-
nie.

W³aœnie kwestia pieniêdzy to ma-
teria³ wybuchowy, powoduj¹cy k³ótnie,
pretensje i awantury domowe. Dmucha-
j¹c na pieni¹dze, dmuchamy zarazem
w ognisko domowe. ¯eby tylko i m¹¿,
i ¿ona, i dzieci, i seniorzy rodziny, po
prostu -  wszyscy domownicy - nie zwa-
lali nawzajem winy na siebie i nie k³ó-
cili siê o ka¿dy grosz! ¯eby zrozumieli
sytuacjê i przyjêli do wiadomoœci, ¿e s¹
okresy, chyba jednak przejœciowe, kie-
dy trzeba nieco zacisn¹æ pasa. Ale ni-
gdy kosztem drugiej osoby. Z³a atmos-
fera w domu  jeszcze bardziej do³uje.
Nie dajmy siê!

ne, a z reszt¹ pieniêdzy posz³a do jubi-
lera, by kupiæ z³ote ³añcuszki i pier-
œcionki. Sprzedaj¹c je w „czarn¹ godzi-
nê” odzyska zaledwie wartoœæ 60%, bo
liczy siê cena z³otego z³omu.

C
zy to s¹ rzeczywiœcie nasze zmar-
twienia? W sklepie osiedlowym
ju¿ na wiele dni przed pierwszym

pustawo. Natomiast po wyp³acie do kasy
ustawia siê kolejka. Czyli w³aœciwie
¿yjemy na styk. A mo¿e jeszcze gorzej -
czego oznak¹ mog¹ byæ zaleg³oœci czyn-
szowe niektórych spó³ldzielców. Wiêk-
szoœæ Polaków nie ma ¿adnych oszczêd-
noœci. Jednoczeœnie rozzuchwali³y nas
banki i hipermarkety zasypuj¹ce naród
og³upiaj¹cymi reklamami dostêpnych
kredytów - a to na wakacje, a to na œwiê-
ta, mami¹c niskimi ratami. Czy wam
nie wstyd - panie i panowie aktorzy -
wys³uguj¹cy siê w telewizyjnych rekla-
mach, zmieniaj¹cy swój talent na byle
jakie prezentacje?!

Samotny s¹siad zarabiaj¹cy na
rêkê 1400 z³ miesiêcznie, wzi¹³ kredyt
i kupi³ sobie wielki telewizor plazmo-
wy. I zawiesi³ na œcianie. G³oœniki kina
domowego poumieszcza³ w naro¿ni-
kach pokoju. Zgoda - wizja i fonia s¹
œwietne (nawet ja, przez œcianê s³yszê
wszystko idealnie), ale s¹siad teraz nie
dojada, dwa miesi¹ce ma nie zap³aco-
ne za mieszkanie, liczy bilon i... p³acze,
choæ ch³op. Ja zaœ po prostu nie mogê
siê powstrzymaæ przed powtórzeniem
tego, czego nie lubiê: - a nie mówi³em?
Kraka³em a¿ wykraka³em.

Ale realnie myœl¹c - nie ma po-
wodu do pop³ochu. Jako spo³e czeñstwo
ju¿ zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ do ka-
pitalizmu i ju¿ nie ma tego szoku spo-
wodowanego transformacj¹ ustrojow¹
w latach 90. minionego wieku, kiedy to
nios³o siê po kraju ogólne biadolenie.
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SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzis³awiu Œl.

oferuje do wynajêcia:

DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.

informuje, ¿e dysponuje

ul. Przemys³awa 6 pow. u¿yt.
208,94 m2

ul. Przemys³awa 9 pow. u¿yt.
178,58 m2

ul. Przemys³awa 9 pow. u¿yt.
165,81 m2

ul. Przemys³awa 13 pow. u¿yt.
83,91 m2

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa przy

     Spó³dzielni
                        Mieszkaniowej „ROW”

    U NAS ZAWSZE
rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz, sprzedasz,
zamienisz, wynajmiesz

Numer licencji 1314
- licencjonowanego

poœrednika w obrocie
nieruchomoœciami

44-300 Wodzis³aw Œl¹ski,
ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43

tel. (032) 455 24 04, kom. 0 693 449 754
Czynne: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,

Wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
Œrody od 9:00 do 15:00, Pi¹tki od 7:00 do 14:00

„POD
WSPÓLNYM
DACHEM”

- Gazeta Spó³dzielni
Mieszkaniowej

„ROW”

Informacji udziela
i og³oszenia przyjmuje

Dzia³ organizacji, spraw
samorz¹dowych i praco-

wniczych SM „ROW”
tel. (032) 455 66 86,

wewn. 126.
Nastêpne wydanie
w sierpniu 2009 r.

Mo¿liwe s¹ og³oszenia
czarno-bia³e

i pe³nokolorowe

ZAPRASZAMY

do sk³adania og³oszeñ

oko³o 250 m2

powierzchni u¿ytkowej
w pawilonie handlowym

usytuowanym
w Wodzis³awiu Œl¹skim

przy ul. Marklowickiej 23
(z mo¿liwoœci¹ podzia³u powierzchni)

Bli¿szych informacji o lokalu i warunkach najmu
mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych SM „ROW”

44-300 Wodzis³aw  Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43,
tel. (032) 455 66 86, wewn. 127

Zapraszamy na witrynê internetow¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim

http://www.sm-row.pl
O ka¿dej porze dnia i nocy znajdziesz interesuj¹ce Ciê wiadomoœci o Twojej Spó³dzielni.

Przeczytasz elektroniczne wydanie spó³dzielczej gazety „Pod Wspólnym Dachem”

Bli¿szych informacji o lokalach i warunkach najmu mo¿na
uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych

44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43
telefon (032) 455 66 86 wew. 127

WOLNYMI
 LOKALAMI U¯YTKOWYMI

W WODZIS£AWIU ŒL.
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Wiosenne osiedlaWiosenne osiedla

Ul. Kard. St.Wyszyñskiego

Ul. Ligonia

Ul. Krzy¿kowicka

Ul. Ofiar Terroru

Ul. Tytki

Wiosna sama w sobie jest urocza, ale nasze osiedla wy³adnia³y tak¿e
dlatego, ¿e wielu mieszkañców upiêksza otoczenie domów, w których
zamieszkuj¹. To spo³eczny trud - godzieñ podziêki i uznania. Oto kil-
ka fotomigawek z osiedli. Prawda, ¿e jest piêknie!
Dziêkujemy Wam - spo³eczni-ogrodnicy!
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POZIOMO:
1. obala gie³dê, 7. œciana frontowa domu, 8. sztuczne jezioro,

10. powiela dokumenty, 13. znaczenie trójk¹tnych znaków drogowych,
14. wa¿ny funkcjonariusz w policji, 17. si³y zbrojne, 18. sprzêt turysty,
19. Zuzanna dla przyjació³.

PIONOWO:
2. znana sieæ supermarketowa, 3. niemal wyparty przez karty ban-

komatowe, 4. najwy¿szy szczyt Beskidów, 5. koniec szychty,
6. œpiewa w klatce, 9. miasto, w którym  85 lat temu powsta³a nasza
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” (i jest to tak¿e pierwsze s³owo ha-
s³a - rozwi¹zania krzy¿ówki), 11. roboty ziemne, 12. pieczêæ,
15. kotlet mielony, 16. pospolite drzewo parkowe - jako materia³ dobre
do wyrobu ³odzi i mebli.

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki prosimy odczytaæ ukryte w niej has³o,
które tworz¹:  s³owo zakodowane jako „9 pionowo” oraz 13 liter uk³ada-
j¹cych siê w dwa nastêpne wyrazy, a oznaczone liczbami od 1. do 13.
u do³u kratek.  Has³o to, przepisane na kartkach, prosimy oddawaæ w
siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw
Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób, które
dostarcz¹ do 10 lipca 2009 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane
zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo „URSA”.

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W KWIETNIOWYM WYDANIU

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Wydawnictwo „URSA”za trafne rozwi¹zanie kwietniowej krzy¿ówki otrzy-
muj¹: Anna ¯yczyñska, Janusz Wojtal,  Ewa Mañka. Gratulujemy! Na-
grody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacji, spraw
samorz¹dowych i pracowniczych, pokój nr 10.

POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.

NASZA
 KRZY¯ÓWKA

ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-
300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
43. Godziny pracy: poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku  od 7:00 do 15:00, pi¹tki 7:00
do 14:00. Telefony: centrala - (032) 455 66 86; (032)
- 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (032)
456 39 05; dzia³ techniczny: (032) - 456 39 04; dzia³
rozliczeñ z cz³onkami: (032) 455 38 72; Biuro po-
œrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (032) 455
24 04. Strona internetowa: www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-
300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego
30, tel. (032) 455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³-
ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW
i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXX-
lecia 62c, tel. (032) 456 47 10, (032) 456 51 80, godz.

� ADRESY � TELEFONY � WA¯NE INFORMACJE
pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00;
RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul. Plebiscytowa
48, tel. (032) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³-
ku do pi¹tku  od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (032) 72 91 040 czyn-
na: wtorki i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja
Radlin:  44 - 310 ul Korfantego 18  tel. 032 - 455 83
27 poniedzia³ki i czwartki od 11:00 do 13:00.

AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni
prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyj-
ne: Administracja Rydu³towy - 0 605 365 674, Ad-
ministracja Centrum - 0 607 041 129,  Administra-
cja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki - 0 601 857 402.
Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administra-
cji - elektryk - 0 609 442 461, dŸwigowiec - 078 58
48 480.

� ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ

Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñ-
skiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adre-
sem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych ma-
teria³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informa-
cji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³-
dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarz¹du, tel. (032)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.
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Jubileusz 85-lecia naszej Spó³dzielni obchodziæ bêdziemy wspól-
nie uczestnicz¹c w sobotê, 20 czerwca 2009 roku, w festynie

rodzinnym, jaki na terenach okalaj¹cych koœció³ pod wezwaniem
œw. Herberta, od godz. 10-tej organizuje tamtejsza parafia we wspó³-
dzia³aniu z SM „ROW”. Liczne atrakcje tej ca³odziennej imprezy
adresowane s¹ do naszych, wielopokoleniowych rodzin.

Zapraszamy na Jubileusz
Gwiazda programu: Zespó³ Pieœni i Tañca

    „ŒL¥SK”

Tym razem Zespó³ „Œl¹sk” wyst¹pi nie w... Nowym Jorku, Rzymie, Rio de Janeiro, tylko u nas - w Wodzis³awiu Œl.!

Od kilku lat obchodzony jest i w Polsce Miêdzynarodowy
Dzieñ Spó³dzielczoœci. Tym razem spó³dzielcy wojewódz-

twa œl¹skiego spotkaj¹ siê, pod egid¹ Spó³dzielczej Rady Woje-
wództwa Œl¹skiego, w sobotê, 4 lipca, na ca³odziennym pikni-
ku w Górnoœl¹skim Parku Etnograficznym, zwanym popular-
nie skansenem (naprawdê godnym zwiedzenia!), bêd¹cym czê-
œci¹ Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzo-
wie. Na estradzie odbêdzie siê Przegl¹d Spó³dzielczych Zespo-
³ów Artystycznych, opodal ustawione bêd¹ punkty informacyj-
ne o spó³dzielniach oraz stragany wielu spó³dzielni wytwórczych,
oferuj¹cych swe smaczne wyroby i... trunki.

Wprawdzie z Wodzis³awia to kawa³ek drogi, ale warto siê
wybraæ ca³ymi rodzinami, z s¹siadami. Imprezy, które roz-
poczn¹ siê o godz. 10 potrwaj¹ do godz. 18.

Miêdzynarodowy
Dzieñ Spó³dzielczoœci

Uroczystym Zebraniem Przedstawicieli
cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej

„ROW”, jakie odbêdzie siê 20 czerwca w Wo-
dzis³awiu Œl¹skim, w siedzibie Zespo³u
Szkó³ nr 1 im. 14 Pu³ku Powstañcow Œl¹-
skich, upamiêtniona zostanie 85 rocznica
utworzenia naszej Spó³dzielni. Przewidzia-
na jest prezentacja historii SM „ROW”, wy-
st¹pienia zaproszonych goœci oraz uhonoro-
wanie odznaczeniami i dyplomami spo³ecz-
ników oraz pracowników Spó³dzielni.

To ju¿ 85 lat!

Spotkanie spó³dzielczych rodzin

Koœció³ znajduje siê
w obrêbie Osiedla XXX-le-
cia. Tamtejszym mieszkañ-
com oraz pobliskich osie-
dli „Piastów” i „D¹brów-
ki” jest niedaleko. Ale

cz³onkowie z Pszowa, Ra-
dlina i Rydu³tów - jeœli ze-
chc¹ przybyæ na festyn -
mog¹ skorzystaæ z autoka-
rów, jakie zostan¹ podsta-
wione pod siedziby admi-
nistracji w tych miejscowo-
œciach. Prosimy jednak
o imienne zg³oszenia chêt-
nych do wtorku, 16.06.
w tych¿e administracjach.

O godz. 18 w koœciele
œw. Herberta odbêdzie siê
msza œwiêta w intencji
cz³onków SM „ROW” i ich
rodzin. Po mszy - galowy
wystêp Zespo³u Pieœni
i Tañca „Œl¹sk”. Wstêp wol-
ny. Zapraszamy!

„Œl¹sk” prosi te¿ do Koszêcina

Zespó³ „Œl¹sk” jednoczeœnie zaprasza nas w dniach 26 - 28 czerwca
2009 r. na piknik artystyczny Zespo³u, w siedzibie „Œl¹ska” – w

Kompleksie Pa³acowo-Parkowym w Koszêcinie.Wœród wielu atrakcji
s¹ m.in.: plenerowe koncerty Zespo³u „Œl¹sk”, weso³e miasteczko, po-
kazy pirotechniczne, losowanie pami¹tek. Bilety – 5 z³ od osoby. Dzie-
ci i m³odzie¿ do 16 roku ¿ycia - bezp³atnie.


