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B³ogos³awieñstwa
od Bo¿ej Dzieciny
i serdecznoœci od ludzi
na œwi¹teczne dni
oraz ca³y
Nowy 2010 Rok
wszystkim spó³dzielcom
i ich rodzinom
¿ycz¹
Zarz¹d i Rada Nadzorcza
Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW”

Szampañskiej

Sylwestrowej nocy!

Wyró¿nienie Or³a Polskiego Budownictwa
oraz Z³ota Odznaka
„Zas³u¿ony dla Budownictwa”
Czytaj na str. 8
dla Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

Spo³ecznicy i samorz¹dowcy, mieszkañcy zaanga¿owani w upiêkszanie
i czystoœæ naszych osiedli, troszcz¹cy siê o nasze budynki

S

pó³dzielcy i mieszkañcy samorzutnie zaanga¿owani w upiêkszanie i czystoœæ naszych osiedli,
troszcz¹cy siê o nasze budynki - po prostu nasi s¹siedzi, dziêki któr ym
mieszka nam siê ³adniej
i milej. To oni zostali zaproszeni na spotkania 28
paŸdziernika i 17 listopada br., by us³yszeæ s³owa
podziêkowañ za swój trud
i zaanga¿owanie.
Otrzymali równie¿ dyplomy uznania i symboliczne upominki.
Oto lista wyró¿nionych:

PSZÓW
Basista Joachim, Mi³ek
Józef.
RADLIN
Adamczyk Franciszek,
Golla Edward, Nelke Franciszek, Urbisz Gerard.

WYRÓ¯NIENI
SPÓ£DZIELCY

Poœród wyró¿nionych - szczególnie wielu mieszkañców
z ul. Przemys³awa - to uznanie dla ich trudu
w urz¹dzenie piêknych ogródków przed domami

RYDU£TOWY
Czarnecka Teresa, Go³omb Tomasz, Gorzolnik Stanis³aw, Jankowska Wanda,
Kranc Jerzy, Mraczny Pelagia,
Ptaszek Teresa, Riedel Jan.
WODZIS£AW ŒL¥SKI
Babiak El¿bieta, Banasik
Józefa, Bañczyk Ma³gorzata,
Chrobot Marian, Godziek Genowefa, Górska Janina, Hensel Waldemar, Kurant Anna,
Kurowska Maria, Marcol
Leon, Michoñska Stanis³awa,
Nawrocki Adam, Przygoda
Adam, Rz¹ca Stanis³aw, Sobczak Stanis³awa, Szymañska
Barbara, Wiechnik Halina,
Wilkowski Zygmunt, Wilkus
Ma³gorzata, Wypych Zofia.
Gratuluj¹c wyró¿nieñ dziêkujemy wszystkim za to,
¿e dziêki ich spo³ecznemu
trudowi piêkniej i czyœciej
nam siê mieszka. S¹ dobrym
wzorem do naœladowania!

By by³o spokojniej, bez dzikich sk³adowisk odpadów,
nielegalnego obklejnia plakatami, spalania œmieci - bêd¹... grzywny

M

amy grudzieñ. Od pocz¹tku wrzeœnia tego
roku obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z
3.08. 2009 r. (Dz.U. nr 131,
poz. 1083) wprowadzaj¹ce
dodatkowe uprawnienia dla
stra¿ników stra¿y gminnych
(miejskich) do nak³adania
grzywien w drodze mandatu
karnego. Po kwartale obowi¹zywania tych przepisów trzeba wymagaæ, by by³y egzekwowane - w imiê porz¹dku publicznego. Stra¿ ma obecnie
prawo i obowi¹zek siêgania
po grzywny m.in. w takich
przypadkach, jak:
- zak³ócanie spokoju
i porz¹dku publicznego, je¿eli
czyn ma charakter chuligañski lub sprawca dopuszcza siê
go bêd¹c pod wp³ywem alkoholu,
- publiczne dopuszczanie
siê nieobyczajnego wybryku,
- nie oddanie zu¿ytego
sprzêtu pochodz¹cego z gospodarstw domowych zbieraj¹cemu zu¿yty sprzêt oraz
umieszczanie zu¿ytego sprzê-
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Wiêksze uprawnienia
Stra¿y Miejskiej
tu ³¹cznie z innymi odpadami,
- umieszczanie na œcianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych plakatów
i hase³ wyborczych bez uzyskania zgody w³aœciciela lub
zarz¹dcy nieruchomoœci,
- umieszczanie w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych odpadów oraz ich
magazynowanie lub sk³adowanie,
- termiczne przekszta³canie odpadów poza spalarniami lub wspó³spalarniami wbrew zakazowi.
Oczywiœcie - jest i druga
strona medalu - jeœli stra¿e
miejskie mog¹ karaæ, to znaczy, ¿e obywatelom nie wolno takich czynnoœci pope³niaæ. By³o o tym iadomo, ale...
skoro taki stra¿nik móg³ dot¹d tylko upomninaæ, to... No

w³aœnie... A teraz bêdzie
grzywna.
- Za ka¿de z wykroczeñ winowajca mo¿e zostaæ ukarany ma ndatem do 500 z³
- ostrzega na ³amach listopadowej „Gazety Wodzis³awskiej” komendant wodzis³awskiej Stra¿y Miejskiej Janusz
Lipiñski. Obowi¹zuj¹ce zmiany przede wszystkim odci¹¿¹
pracê s¹dów, które nie musz¹
ju¿ same ustalaæ kary za takie wykroczenia jak nieobyczajne zachowanie lub spo¿ycie alkoholu w miejscu publicznym. Grzywnê mo¿e teraz zas¹dziæ stra¿nik miejski.
S¹dowi pozostaje ewentualne
rozpatrzenie odwo³ania od
mandatu.
Przyk³ad praktycznie
„naoczny” z naszych osiedli:
osoby, które wyrzucaj¹ zu¿yty sprzêt AGD lub RTV na
œmietnik te¿ mog¹ zostaæ
ukarane mandatem. - Ka¿dy,
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kto nabywa taki sprzêt mo¿e
go oddaæ w miejscu, w którym
go kupi³. Przedsiêbiorcy s¹ zobowi¹zani do przyjmowania
zu¿ytego sprzêtu - t³umaczy
komendant wodzis³awskiej
stra¿y. Stra¿nicy podobnie
postêpowaæ bêd¹ z tymi, którzy wyrzucaj¹ i sk³aduj¹ œmieci w miejscach niedozwolonych. Stra¿ miejska otrzyma³a równie¿ uprawnienia do
karania mandatami osób,
które np. niszcz¹ znaki drogowe lub inne urz¹dzenia
u¿ytecznoœci publicznej jak
przystanki czy wiaty autobusowe, budki telefoniczne czy
te¿ urz¹dzenia sygnalizacyjne
i oœwietleniowe.
Do problemu tego - w
kontekœcie czystoœci i porz¹dku na naszych osiedlach - bêdziemy w publikacjach „Pod
Wspólnym Dachem” wracaæ.
Nowe kompetencje stra¿ników wychodz¹ naprzeciw
oczekiwaniom mieszkañców.
Chcemy œcis³ego wspó³dzia³ania ze Stra¿¹ Miejsk¹, by ¿y³o
i mieszka³o nam siê bezpieczniej i przyjemniej.

Grudzieñ 2009 r.

Prezes Zarz¹du SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

A

ni siê obejrzeliœmy - a kolejny rok dzia³alnoœci Spó³dzielni (i prywatnie - ¿ycia ka¿dego z nas) dobiega koñca. Formalne
podsumowania, bilanse mijaj¹cych
12 miesiêcy dopiero przed nami,
a ich sumowaniem i prezentacj¹ zajmiemy siê zaraz po Nowym Roku.
Zgodnie z przepisami prawa i zwyczajow¹ tradycj¹. Aliœci nie sposób
w grudniowych „Wieœciach z pierwszej rêki” nie odnieœæ mi siê do tego,
co œwie¿o za nami, bo przecie¿ dzia³o siê (i nieustannie dzieje!) bardzo
wiele.

Z³ota Odznaka
„Zas³u¿ony dla Budownictwa”
przyznana naszej Spó³dzielni
Obchodziliœmy swój jubileusz 85
-lecia istnienia naszej Spó³dzielni. Nale¿ymy do najstarszych w kraju. Rodowód
siêgaj¹cy II. Rzeczypospolitej, bogaty
plon dokonañ kilku pokoleñ spó³dzielców
wyra¿aj¹cy siê zapewnianiem ponad
7.200 rodzinom mieszkañ i dobre perspektywy dalszego trwania i rozwoju Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” - to g³ówne powody do jubileuszowej dumy. Dawaliœmy jej wyraz na specjalnym Zebraniu Przedstawicieli Cz³onków, w wielkiej,
rodzinnej uroczystoœci festynowej i mszy
œwiêtej w koœciele œw. Herberta, po której z galowym, koncertem wyst¹pi³ dla
nas Zespó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk”, a ponadto w okolicznoœciowych publikacjach,
w tym tak¿e w relacji na ³amach czasopisma „Pod Wspólnym Dachem”.
Nasze dokonania dostrzegli i docenili te¿ inni, postronni znawcy spó³dzielczoœci i budownictwa mieszkaniowego. I z tej to przyczyny, Spó³dzielnia nasza dost¹pi³a wielu zaszczytnych uhonorowañ.
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Ka³us Jan, ul. Przemys³awa,

Wieœci „z pierwszej rêki”
nawa³ê „uw³aszczeniow¹” wprowadzon¹
nowelizacj¹ ustawow¹
z 14 czerwca 2007 roku
i dwukrotne zdyskredytowanie tej zmiany
ustawowej przez Trybuna³ Konstytucyjny,
jako niezgodnej z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Œledzimy
jednoczeœnie na bie¿¹co pospieszne prace legislacyjne (z inicjatywy
rz¹du i grup poselskich w projektach wzjemnie wykluczaj¹cych siê), by jeszcze w grudniu tego
roku dokonaæ kolejnych zmian w podstawowej ustawie o spó³dzielnich mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku. Czym
skoñczy siê ta parlamentarna „przepychanka”? Oby postanowieniami korzystnymi dla spó³dzielców i spó³dzielczoœci.
Wszelako to przykro byæ tylko przedmiotem, a nie podmiotem ustaleñ prawnych.
Nie bêd¹c pewni zatem - co nam
przyniesie nowelizacja ustawowa, z czym
przyjdzie siê nam mierzyæ - wiemy ju¿,
¿e czekaj¹ nas inne wyzwania. A wynikaj¹
one z kryzysowej sytuacji gospodarczej,
która po œwiatowej zawierusze, swoje
piêtno zaczyna wywieraæ w ka¿dym zak¹tku globu, rejonu Œl¹ska nie pomijaj¹c,
bo niby dlaczego mielibyœmy byæ jedyn¹
enklaw¹ szczêœliwoœci ekonomicznej i na
dodatek bez... grypy.
Tak jak z infekcj¹ chorobow¹, tak
i z k³opotami materialnymi ka¿demu
z osobna i wszystkim razem trzeba bêdzie powalczyæ. Podwy¿ki cen, jakie serwuje nam siê od przysz³ego roku - za dostawê mediów, w zakresie podatków od
nieruchomoœci i wieczystego u¿ytkowania gruntów i inne - na pewno nie bêd¹
nam sprzyjaæ. Dlatego z przeogromn¹ troskê i rozwag¹ opracowujemy nasze przysz³orocznie zamierzenia. Oczekujemy
w tej kwestii wsparcia nie tylko od ka¿dego ze spo³eczników zaanga¿owanych
w samorz¹dzie spó³dzielczym - Radach
Osiedli i Nadzorczej, ale po prostu od
ka¿ego z cz³onków SM „ROW”. Pomys³y,
sugestie, rozwi¹zania - wszystkie mog¹
byæ bardzo cenne. A wiêc tak jak zawsze
- o powodzeniu zawa¿y nasza aktywnoœæ.
To tak jak na meczu pi³karskim - dynamiczny zespó³ wygrywa! A przecie¿ my razem w³aœnie taki zespó³ tworzymy.

Sukcesy
spó³dzielczej
dru¿yny
Ju¿ w czerwcu na jubileuszowym
ZPCz otrzymaliœmy Wielk¹ Nagrodê Prezydenta Œl¹skiej Izby Budownictwa. Natomiast Instytut Gospodarki Nieruchomoœciami przyzna³ SM „ROW” Z³oty Laur
za przyczynianie siê do rozwoju gospodarki nieruchmoœciami oraz podejmowanie
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych oszczêdnoœciom
energii i ochronie œrodowiska.
W listopadzie przypad³y Spó³dzielni kolejne honory. W Warszawie mia³em
ogromn¹ przyjemnoœæ odebraæ dyplom
Wyró¿nienia w Ogólnopolskim Konkursie
„Or³y Polskiego Budownictwa”, a potem,
w Chorzowie, moja zastêpczyni wraz
z przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej odebrali przyznan¹ naszej Spó³dzielni Z³ot¹
Odznakê „Zas³u¿ony dla Budownictwa”.
Tak, mamy powody, by siê tym
szczyciæ. Wszak w bêd¹c w gronie kilkuset spó³dzielni mieszkaniowych w województwie œl¹skim oraz trzech i pó³ tysi¹ca w kraju, znaleŸliœmy siê w - rzec mo¿na - elitarnym gronie najlepszych, wyró¿nionych nagrodami, laurami, odznakami.
To uznanie dla ka¿dego z cz³onków
naszej Spó³dzielni. Potwierdzenie, ¿e
wspólne rozwi¹zywanie potrzeb przez tysi¹ce rodzin, zespolonych w jednym spó³dzielczym organizmie, ma sens i przynosi dobre efekty. Korzystne nade wszystko dla ka¿dego ze spó³dzielców. Ale tak¿e, czego pomijaæ nie mo¿na, korzystne
- w szerszym wymiarze - dla spo³eczeñstwa, dla kraju.
Rzecz jasna uhonorowania te nie
s¹ powodem do spoczêcia na laurach, lecz
przeciwnie, do kontynuacji, wrêcz wzmo¿enia wysi³ków, by i nastêpne lata dzia³ania Spó³dzielni zapisaæ siê mog³y piêknymi zg³oskami na kartach jej historii.
To tak jak z formu³¹ „noblesse oblige”
- szlachectwo zobowi¹zuje. Jubileuszowe
honory nam uczynione - mocno trzymaj¹,
stawiaj¹ wymagania. Jestem g³êboko
przekonany, ¿e sprostamy czekaj¹cym nas
nowym wyzwaniom.
A nie bêdzie to ³atwe. Chyba wszyscy cz³onkowie Spó³dzielni s¹ zorientowani w coraz to nowych pomys³ach ustawodawczych na „funkcjonowanie” spó³dzielczoœci mieszkaniowej. Mamy za sob¹
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W

szystkim spó³dzielcom
oraz ich rodzinom ¿yczê
wiele radoœci w œwi¹teczne dni Bo¿ego Narodzenia i licznych
sukcesów w Nowym 2010 Roku, tych
osobistych, ale i osi¹gniêtych w spó³dzielczej dru¿ynie.
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Dlaczego? Po pierwsze - dla bezpieczeñstwa,
po wtóre - dla spe³nienia wymogów unijnych,
po trzecie - dla komfortu!

N

ie bêdziemy siê
sprzeczaæ, czy to s¹
windy (jak wiêkszoœæ z nas mówi), czy te¿
dŸwigi - jak formalnie i w
przepisach nazywane s¹ te
urz¹dzenia, doœæ, ¿e korzystamy z nich dla wygody, by
unikn¹æ mozolnego wdrapywania siê na górne piêtra (i znów formalnie - kondygnacje) wysokich bloków.
Trudno sobie wybraziæ ¿ycie bez
nich, chocia¿ od czasu do czasu
(szczêœliwie rzadko) zdarza siê, ¿e
doœwiadczamy, jak to jest, gdy zdarza siê awaria.
Mamy w naszej spó³dzielni 48
wind. Je¿d¿¹ dniem i noc¹. Ka¿dy
przejazd - chocia¿ nie ma w windzie
zainstalowanych „taksometrów”
- kosztuje. „Licznik bije!” - mówimy
w taksówce. W windzie o tym nie myœlimy, a przecie¿ licznik te¿ „bije”,
tyle ¿e nie w przejechanych kilometrach, a w zu¿tej energii elektrycznej. No i potem dostajemy za to rachunek. Jest on wkalkulowany w comiesiêczne p³atnoœci jakie przychodzi nam uiszczaæ za mieszkanie.
Mieszkañcy niskich budynków takich op³at nie maj¹. O tyle (i nie tylko o tyle) mieszka im siê taniej. Zamieszkiwanie w wysokoœciowym
domu jest w wielu aspektach dro¿sze, ale to temat na inn¹ okazjê. Dziœ
zajmujemy siê tylko dŸwigami.

W

szystkie zosta³y zainstalowane w czasie zasiedlania
poszczególnych budynków.
Up³ynê³o wiêc sporo czasu od tych
dat. Nieustannie wykorzystywane
windy maj¹ prawo siê zu¿ywaæ, no
i zwyczajnie - technologicznie starzeæ. Tym samym nie spe³niaæ warunków jakie obecnie stawiane s¹
tym urz¹dzeniom.
Poprzeczkê wymogów podnios³y unijne przepisy, których musimy
œciœle przestrzegaæ. Chodzi w nich
jednakowo o bezpieczeñstwo, d³ugotrwa³oœæ u¿ywania sprzêtu, jak i jego
wysok¹ ekonomicznoœæ, inaczej mówi¹c - oszczêdnoœæ energetyczn¹,
w konsekwencji - ekologiczn¹.
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Windy do...
remontu
Remonty dŸwigów w naszych
zasobach realizowane s¹ zgodnie
z wieloletnim planem opracowanym
w Spó³dzielni. Nie jest to zadanie ani
³atwe, ani te¿ tanie. Do tej pory wyremoto wnych zosta³o 26 wind.
W trakcie remontu - wymiany s¹ trzy
kolejne, przy ulicach: 26 marca 168,
XXX-lecia 33 oraz Przemys³awa 12.
Jak ³atwo policzyæ - przed nami jeszcze 19 dŸwigów do modernizacji.
Skonkludujmy raz jeszcze dlaczego prowadzimy te wszystkie prace: po pierwsze - dla bezpieczeñstwa
wszystkich sta³ych mieszkañców
i goœcinnych u¿ytkowników wind, po
wtóre - dla spe³nienia wspomnianych
ju¿ technologiczno-oszczêdnoœciowych wymogów unijnych, wreszcie
po trzecie - dla komfortu! Tak, bo
chcemy innego, ju¿ XXI-wiecznego
standardu w naszych domach, powiedzmy szczerze - odrobiny luksusu.

I

nna sprawa - ale przecie¿ te¿
fundamentalna, ¿e Spó³dzielnia
jako w³aœciciel dŸwigów zobowi¹zana jest przetrzegaæ obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów
prawa. W Polsce system zapewniania bezpieczeñstwa eksploatacji
urz¹dzeñ technicznych opisany jest
ogólnie w ustawie o dozorze technicznym. Ale jak dot¹d nie wydano
„jednolitego” przepisu reguluj¹cego
wszystkie szczegó³y techniczne zwi¹zane z realizacj¹ modernizacji dŸwigów. Ró¿norodnoœæ przepisów powoduje, ¿e w praktyce roboty wykonywane s¹ w sposób uwzglêdniaj¹cy
Dyrektywê Unijn¹ reguluj¹c¹ tê tematykê. A to nie jest tanie. Dlatego
ze wzglêdu na kosztoch³onnoœæ robót nie da siê „ekspresowo” wymieniæ wind.
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Trzeba te¿ zauwa¿yæ,
¿e aktualnie obowi¹zuj¹ce
regulacje prawne, narzucone zosta³y spó³dzielczoœci
mieszkaniowej (bez naszej
zgody) powoduj¹ce, ¿e obecnie wykonanie remontów
jest Kosztowne. Po prostu
Spó³dzielnia w coraz wiêkszym stopniu pozostaje
z tym powa¿nym zadaniem
sama, zdana wy³¹cznie na
si³y (p³atnoœci miesiêczne) swoich
cz³onków.
Przepisy unijne, o których wspominamy, to nie jakaœ „biurokratyczna formalnoœæ”, ale kosztowne, techniczne konkrety. Poœród nich wskazaæ trzeba na wymogi instalowania
kabin z zabudowanymi drzwiami automatycznymi (w praktyce - istnieæ
musz¹ podwójne drzwi), zastosowania sterowania mikroprocesorowego, zastosowania zestawów chwytaczy i przeciwwag ramowych. Koszt
tych robót to kilkaset tysiêcy z³otych,
niestety z tendencj¹ zbli¿ania siê do
miliona.

K

oniecznoœæ remontów - modernizcji lub wymiany wind
jest zatem bezdyskusyjna.
Podyskutowaæ natomiast trzeba
o naszej dba³oœci o stan tych¿e wind.
To nasza (ka¿dego spó³dzielcy z bloku z wind¹) w³asnoœæ, wiêc dbajmy
o ni¹! Przed wszystkim sami nie
niszczmy, nie psujmy, nie zeszpecajmy. A do tego pilnujmy, by nie czynili tego inni.
Nie przymykajmy oka na dewastacje. Za wszystkie naprawy, usuwanie powsta³ych usterek i zniszczeñ przecie¿ sami p³acimy! My - to
znaczy ka¿dy z nas mieszkañców domów z windami. Nikt nam niczego
za darmo nie zrobi. Pamiêtajmy
o tym. Dba³oœci¹ w³asn¹ i spo³ecznym (nie bójmy siê tych s³ów) pilnowaniem innych - ograniczajmy zbêdne wydatki. Potrzeb ró¿norakich
w naszych spó³dzielczych zasobach
mamy sporo. Nie raz mówimy o nich
i bezradnie rozk³adamy rêce stwierdzaj¹c - ale sk¹d wzi¹æ na to pieni¹dze? Ano tak¿e z tego, czego nie
trzeba wydaæ na likwidacjê skutków
dewastacji. Logiczne?!
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Co siê komu op³aca...
K
toœ mieszkaj¹cy w œródmieœciu Wodzis³awia Œl¹skiego
chce odwiedziæ znajomych
w Rydu³towach. Ma sporo czasu wiêc
idzie sobie pieszo (jeszcze kilkadziesi¹t lat temu by³o to normalnoœci¹).
Wêdrówka op³aca mu siê w dwójnasób: - dla „kieszeni” bo zaoszczêdzi
pieni¹dze nie p³ac¹c za przejazd, no
i ruch jest dobry dla zdrowia. Temu,
kto nie ma ani czasu, ani kondycji
na d³ugi spacer, op³aca siê natomiast
pojechaæ autobusem, taksówk¹ albo
w³asnym autem (oczywiœcie gdy je
posiada) - mimo, i¿ ka¿dy rodzaj
przejazdu kosztuje. Nie bez powodu
mówi siê, ¿e „czas to pieni¹dz”. Ten
prosty przyk³ad pokazuje, ¿e ró¿ne
osoby w zgo³a odmienny sposób
mog¹ oceniaæ to, co im siê op³aca.
Oczywiœcie! Maj¹ do tego niezbywalne prawo.

Wychodz¹c od powy¿szego stwierdzenia o braku jednej tylko oceny „op³acalnoœci”, spróbujmy zrozumieæ co powoduje niektórymi mieszkañcami naszej
Spó³dzielni, ¿e op³aca im siê coœ, co dla
przeogromnej wiêkszoœci jest nieop³acalne? Chodzi mianowicie o ich rezygnacjê
z podzieleników ciep³a. Akceptuj¹ (prawo to zreszt¹ wymusza), ¿e maj¹ zainstalowane w mieszkaniu liczniki pr¹du,
gazu, wody. Nie wyobra¿aj¹ sobie, by ca³y
budynek wpierw obci¹¿any by³ kosztem
zu¿ycia energii elektrycznej, gazu i wody,
a dopiero potem wszystkim kazano p³aciæ równ¹, jednakow¹ czêœæ ogólnych
kosztów. Porównawczo: za absurdaln¹
uznano by propozycjê, aby op³aty za rozmowy telefoniczne by³y wpierw rozliczane w formie rycza³tów ywnikaj¹cych
z sumy rozmów wszystkich mieszkañców
danego domu, a dopiero potem dzielone na lokatorów. A tymczasem w taki w³aœnie sposób rozliczane jest ciep³o w tych
mieszkaniach, gdzie nie ma podzielników.

W

idaæ osobom - które nie pozwoli³y za³o¿yæ podzielników ciep³a lub za¿¹da³y ich zlikwidowania - w jakiœ sposób musi siê to jednak op³acaæ. Tylko jak? Przecie¿ w przeliczeniu na statystyczny metr kwadratowy powierzchni mieszkania przychodzi
im p³aciæ o 90 groszy miesiêcznie wiêcej, ni¿ przy wykorzystaniu podzielników! A jednak musi siê im to op³acaæ,
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skoro tak w³aœnie czyni¹. Có¿ - jak ju¿
zosta³o to stwierdzone - maj¹ do tego niezbywalne prawo...
Skoro jednak o prawie mowa, przypomnijmy (lub poinformujmy tych, którzy wczeœniej tego nie wiedzieli), ¿e rozliczanie kosztów ciep³a posiada uwarunkowania w przepisach prawnych zawartych w ustawach i rozporz¹dzeniach ministerialnych, które Spó³dzielnia Mieszkaniowa musi przestrzegaæ.

N

ie sposób tutaj przytoczyæ
wszystkich aktów prawnych, ale
wskazaæ trzeba najwa¿niejsze.
Ustawa Prawo energetyczne (Dz. U.
z 1997 r. nr 54, poz. 348, Dz. U. z 2005
r. nr 62, poz 552) w art. 45a nak³ada na
w³aœciciela lub zarz¹dcê budynku wielolokalowego (w naszym przypadku - na
Spó³dzielniê) obowi¹zek wyposa¿enia
budynku w „uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy, s³u¿¹cy do obliczania nale¿noœci
za ciep³o dostarczane do budynku”. Jednoczeœnie zobowi¹zuje do „wyboru metody rozliczania ca³kowitych kosztów
zakupu ciep³a na poszczególne lokale
mieszkalne i u¿ytkowe”.
Z kolei rozporz¹dzenie ministra infrastruktury z 12. 04. 2002 roku w spra-

Sprawa
do
przemyœlenia
wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki mieszkalne
(Dz.U. z 2002, nr 75, poz.690) wydane
na podstawie ustawy Prawo budowlane
stanowi m.in., ¿e: „grzejniki oraz inne
urz¹dzenia odbieraj¹ce ciep³o z instalacji ogrzewczej powinny byæ zaopatrzone
w regulatory dop³ywu ciep³a”; nadto
„w budynkach z instalacj¹ ogrzewcz¹
wodn¹ zasilan¹ z sieci ciep³owniczej, powinny siê znajdowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce
do rozliczania zu¿ytego ciep³a: 1./ ciep³omierz (uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy) do pomiaru iloœci ciep³a dostarczonego do instalacji ogrzewczej budynku, 2./ urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce indywidualne rozliczenie kosztów poszcze-
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gólnych mieszkañ lub lokali u¿ytkowych.”
Dlatego ka¿dy z naszych, spó³dzielczych, wielorodzinnych budynków posiada ciep³omierz wskazuj¹cy iloœci dostarczanego do domu ciep³a (mierzony jest
strumieñ przep³ywu gor¹cej wody lub
pary, a wartoœci fizyczne s¹ przeliczane
na wartoœci zu¿ycia ciep³a w gigad¿ulach
- GJ). Jednoczeœnie w ka¿dym budynku
zosta³y stworzone warunki do zainstalowania urz¹dzeñ zwanych podzielnikami
ciep³a - umo¿liwiaj¹cych indywidualne
rozliczanie kosztów w tym zakresie.
Wyjaœniæ trzeba, ¿e wskazania odczytywane w podzielnikach pozwalaj¹ na
okreœlenie procentowego udzia³u pojedynczego grzejnika w bilansie kosztów
ogrzewania w okresie rozliczeniowym
(zwykle w okresie rocznym) ca³ej instalacji centralnego ogrzewania konkretnego budynku. Jednak¿e podzielniki ciep³a nie s¹ urz¹dzeniami pomiarowymi,
a jedynie wskaŸnikowymi, montowanymi na grzejnikach. Niemniej podzielniki kosztów centralnego ogrzewania s¹ zabezpieczone plomb¹ i spe³niaj¹ wymagania okreœlone w Polskiej Normie EN
835.

J

edn¹ z najwiêkszych firm zajmujacych siê monta¿em i rozliczaniem podzielników jest wyspecjalizowana, o miêdzynarodowej renomie
- ista Polska Sp. z o.o. Dzia³a ona w 25
pañstwach na 4 kontynentach i obs³uguje ponad 10 milionów mieszkañ (z tego
w naszym kraju ponad milion). Zatem
uœredniaj¹c s³u¿y oko³o 30 milionom ludzi. I im wszystkim siê op³aca rozliczaæ
koszty zu¿ycia ciep³a poprzez wskazania
podzielników! Dodaæ jeszcze trzeba, ¿e
to nie jedyny potentat w tej dziedzinie,
doœæ wspomnieæ bowiem te¿ miêdzynarodow¹ „Brunatê”.
A wiêc - dziesi¹tkom milionów ludzi op³aca siê bardziej korzystaæ w³aœnie
z tego niewielkiego urz¹dzenia, które widoczne jest obok. Poœród nich jest kilkaset tysiêcy cz³onków wielu spó³dzielni. Ale nie ma wœród nich tych cz³onków SM „ROW”,
którym to siê nie
op³aca. Wol¹ p³aciæ
wiêcej. Dlaczego?
W czym tkwi ich
tajemnica op³acalnoœci?
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PójdŸmy wszyscy do
stajenki w... Rydu³towach!

W

nastroju radosnego oczekiwania zagl¹damy
w kalenarz i jednakowo - doroœli i dzieci - liczymy ile dni pozosta³o nam do najpiêkniejszych
i najmilszych sercu œwi¹t w roku. A z nimi wi¹¿e siê
prastara tradycja przygotowywania szopek Bo¿onarodzeniowych. Jedn¹ z najbardziej znanych w ca³ym kraju jest ta u Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. A niewielu zapewne wie, ¿e i w
naszym regionie, bo w Rydu³towach, mamy niepowtarzaln¹ gdzie indziej szopkê, bo... ¿yw¹.

- By³ to pomys³ ksiêdza wikariusza Bogdana Reka - mówi proboszcz od œw. Jerzego w Rydu³towach - ks. Konrad Opitek. I w ten sposób, od 5 lat, mamy
w œwi¹teczne dni Bo¿ego Narodzenia
w koœciele ¿yw¹ stajenkê. No, nie dos³ownie w koœciele, ale tu¿ obok, w dawnych
pomieszczeniach gospodarczych parafii,
bêd¹cych kiedyœ stodo³¹. Wiêc jak najbardziej predystynowanych by „graæ
rolê” betlejemskiej stajenki.
W koœciele, w prezbiterium, nad
g³ównym o³tarzem - te¿ mamy stajenkê,
takie „ca³e Betlejem”. Wzorujemy siê nieco na wielkiej i znanej od dziesiêcioleci
stajence w bazylice w Panewnikach, to
znaczy - w odpowiednich proporcjach do
naszej œwi¹tyni i naszych mo¿liwoœciach
- staramy siê, by i nasza prezentacja,
przygotowywana wielomiesiêcznym trudem, by³a tak¿e piêkna, oddaj¹ca religijny charakter wydarzenia sprzed dwu
tysiêcy lat.
Mamy wiêc ¿yw¹ stajenkê. Ale nie
jest tak, jak by mo¿na s¹dziæ, i¿ chodzi
tylko o zwierz¹tka - osio³ka, baranki, owieczki czy
ptaszki. W stajence s¹ przede wszystkim ludzie „odgrywajacy” rolê postaci - Matki Boskiej, œw. Józefa,
anio³ków, a i Dzieci¹teczka. To nasi parafianie
- w ró¿nym wieku, od niemowl¹t do osób starszych.
Na zmianê przez wiele godzin.
A wiêc:
„PójdŸmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki - powitajmy Maleñkiego i Maryjê Matkê
Jego!”

Foto: Ewa Baron
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Kropla wody - to tylko symbol, bo istnieje...

R

ok 2009 obchodzony
jest u nas na Œl¹sku
jako Rok Korfantowski. Upamiêtnia postaæ najwybitniejszego w XX wieku Œl¹zaka - Wojciecha Korfantego.
- A có¿ on ma wspólnego
z awizowan¹ w tytule artyku³u koniecznoœci¹ oszczêdzania? - niejeden
z Czytelnikow zapyta. Ma! W Siemianowicach Œl¹skich,
w dzielnicy Sadzawki, przy ul. Mys³owickiej 3, stoi jego
dom rodzinny. A na
ceglanej fasadzie
tego¿ budynku, na
polecenie pana Wojciecha,
umieszczono kamienn¹ p³ytê
z nastêpuj¹c¹ sentencj¹:
Oszczêdnoœci¹ i prac¹ narody
siê bogac¹. Wiem o tym, bo
kiedyœ tablicê widzia³em, odwiedzaj¹c przyjaciela ze zlikwidowanej ju¿ kopalni „Siemianowice”. Przeto weŸmy sobie to wskazanie do serca.
- Jak tak dalej pójdzie - powiedzia³ mi ostatnio inny znajomy, emerytowany górnik
z „Marcela”, a mieszkaj¹cy po
s¹siedzku w bloku na osiedlu
XXX-lecia - trzeba bêdzie ¿yæ
nie wed³ug polskich, ale szkockich obyczajów! Ha - mia³ racjê. Powoli, w tym ca³ym kryzycie, bêdziemy musieli nie
tylko ¿yæ oszczêdniej, ale
mo¿e i sk¹po. Czy powstan¹
obiegaj¹ce œwiat do wcipy
o sk¹pstwie mieszkañców naszego regionu? Tego nie wiem,
chocia¿ o Marklowicach wice
przecie¿ nie raz siê s³ysza³o.
Mo¿e jak wejdziemy do strefy
euro (jedni ni¹ strasz¹ - inni
zachêcaj¹, jako dobry przyk³ad daj¹ zadowolonych i S³oweñców i S³owaków - nie myliæ ich, bo odrêbne to narody
i pañstwa) trzeba bêdzie naprawdê na poczatku nieco posk¹piæ? Jak do¿yjê - bêdê wiedzia³.
Chcê jednak przekazaæ
trochê porad, w jaki sposób
w ka¿dej rodzinie nieco uszporowaæ pieniêdzy. Grosz do grosza i jest z³otówka, a z³oty do
z³otego i mosz stówka! To
przys³owie przeze mnie wymyœlone. Ale siê sprawdza.
Nie dziwcie siê, ¿e bêd¹
to porady proste, takie „ku-

chenne”, ale przecie¿ chodzi
o to, by by³y realne do wykorzystania. ¯eby „wesz³y
w krew”. A zebra³em je w osobistym, ¿yciowym doœwiadczeniu, no czytaj¹c co nieco

dacze wyliczli, ¿e przez nie
wylatuje oko³o 14% ca³ej wody
zu¿ywanej w gospodarstwie
domowym, jak kran kapie
z czêstotliwoœci¹ jednej kropli
na sekundê, w ci¹gu roku stra-

- Nie nastawiajmy zmywarki na wstêpne p³ukanie to pozwoli zaoszczêdziæ a¿ 24
tys. litrów wody w ci¹gu roku!
Z testów przeprowadzonych
amerykañskich specjalistów
wynika, ¿e wstêpne
p³ukanie wcale nie
poprawia jakoœci
mycia naczyñ.
- Warzywa lepiej
(i zdrowiej!) gotowaæ na parze zamiast w wodzie.
- Owoce i warzywa myæ nale¿y
w misce z wod¹ u¿ywaj¹c szczotki przeznaczonej do ich
czyszczenia - niech
woda nie leci z kranu przez
ca³y czas mycia.
- Do podlewania roœlin
doniczkowych lepiej u¿yæ
wody, w której wczeœniej gotowaliœmy na przyk³ad jajka
lub myliœmy warzywa. Oczywiœcie po jej wystygniêciu.
- ¯ywnoœæ rozmra¿ajmy
w lodówce, a nie w zlewie czy
garnku nape³nionym wod¹.
Poza tym, ¿e zu¿yjemy mniej
wody, to mniejsze jest prawdopodobieñstwo, ¿e w ¿ywnoœci rozwin¹ siê bakterie.
- Kiedy wymieniamy zmywarkê lub pralkê, wybierzmy
tak¹, która oszczêdza i wodê
i energiê elektryczn¹.
I na koniec - rada i proœba ju¿ wy³¹cznie do naszych
pañ i frelek: - malujcie buzie
w dziennym œwietle. Naturalne oœwietlenie sprawi, i¿ wykonany makija¿ bêdzie bardziej naturalny, a zaoszczêdzenie energii elektrycznej
spore, bo przecie¿ malowanie
nigdy nie trwa krótko...
I t¹ rad¹ koñczê i sygnalizujê, ¿e mam w zanadrzu
i inne rady np. jak pr¹d czy
gaz oszczêdzaæ, jak taniej
utrzymywaæ auto czy ogródek.
Mo¿e o tym przy innej okazji
napiszê.
A ¿e w³aœnie mamy grudzieñ - wszystkim górnikom,
tym, którzy s¹ w czynnej za³odze i tym ju¿ na emeryturze ¿yczê nieustannej opieki naszej patronki - œwiêtej Barbary. Szczêœæ Bo¿e górniczej braci!
SZTYGAR
ZE STAREJ STRZECHY

Pilna koniecznoœæ
OSZCZÊDZANIA
na wszystkim

Grudzieñ 2009 r.

w ró¿nego rodzaju gazetowych
i kalendarzowych praktycznych k¹cikach.
Zacz¹æ chcê od symbolicznej kropli wody. Ka¿dego dnia
z naszych kranów leje siê nie
tylko woda, ale i... grube pieni¹dze. Nie widaæ ich? No to
popatrzcie na rachunki za
wodê. Wysokie! A na dodatek
podwy¿ki cen za wodê co jakiœ
czas mocno bij¹ nas po kieszeniach. Te pieni¹dze lej¹ siê
wtedy, gdy naprawdê potrzebujemy wody, ale i wówczas,
kiedy z kokotka ino kapie. Bez
sensu. To samo (albo i gorzej)
w nieszczelnej sp³uczce w ubikacji. To¿ to hektolitry zmarnowanej wody i niepotrzebnie
wyrzucone pieni¹dze za jej
(nie)zu¿ycie.
Radzê wiêc, nie ino naszym kobietom - chocia¿ to
one najwiêcej - jak siê okazuje
- mog¹ zaoszczêdziæ, bo
mieszkanie przecie¿ to ich domena, ale i wszystkim „panom domu” i m³odszym latoroœlom:
- Naprawmy ciekn¹ce krany, a zw³aszcza sp³uczki. Ba-

cimy w ten sposób a¿ 5 tys. litrów!
- Podczas golenia siê (tylko ch³opów dotyczy!) i mycia
zêbów zakrêcajmy kurek
z wod¹. T¹ drog¹ ucieka oko³o 6-10 litrów wody w ci¹gu
minuty.
- Do k¹pieli w wannie trzeba zu¿yæ 115-150 litrów wody,
tymczasem kiedy bierzemy
prysznic, mo¿emy zaoszczêdziæ nawet ponad 100 litrów
wody! Starajmy siê te¿ skracaæ swoj¹ k¹piel pod prysznicem - w 10 minut zu¿yjemy 30
-40 litrów wody, a w piêæ minut po³owê: - 15-20 litrów.
- Je¿eli nape³niamy wannê, zatkajmy odp³yw jeszcze
zanim odkrêcimy wodê. Zu¿yjemy mniej wody ni¿ zwykle.
- Do rêcznego umycia naczyñ potrzeba a¿ 38 litrów
wody. Zmywarka jest oszczêdniejsza. A jeœli nie mamy zmywarki, nie myjmy jednak naczyñ pod ci¹g³ym strumieniem wody. Mamy po to komory w zlewozmywaku.
- Uruchamiajmy zmywarkê (a tak¿e pralkê) tylko, kiedy s¹ naprawdê pe³ne.
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ZASZCZYTNE LAURY
dla Spó³dzielni i spó³dzielców

J

u¿ po raz dwunasty najlepsi z najlepszych w dziedzinie
budownictwa zaproszeni
zostali przez Œl¹sk¹ Izbê
Budownictwa na doroczne
podsumowanie osi¹gniêæ
oraz uhonorowanie tych którzy w szlachetneij rywalizacji s¹ godni miana „primus inter pares” - pierwszymi poœród równych.
XII Gala Budownictwa
odbywa³a siê w Chorzowie,
w tamtejszym Teatrze Rozrywki. Jej gospodarzem by³
prezydent Œl¹skiej Izby Budownictwa - Tadeusz Wnuk.
Na scenê Teatru, którego widowniê szczelnie wype³nili
nagradzani oraz goœcie uroczystoœci, zaproszeni zostali
na honorowe miejsca ci, których uznano za autorytety
i osobowoœci budownictwa
oraz gospodarki œl¹skiej wybitne postaci, które wnios³y wielce wymierny wk³ad w dzie³o nauki i edukacji, architektury i urbanistyki, projektowania i koordynacji inwestycji, wdro¿enia unikatowych rozwi¹zañ technicznych i in¿ynierskich
budownictwa regionu œl¹skiego oraz
realizacji kluczowych inwestycji w regionie, znakomicie zarz¹dzaj¹ obiektami. Poœród nich - Jan Grabowiecki prezes Zarz¹du naszej Spódzielni.
Poczas niezwykle podnios³ej uroczystoœci, jako pierwsze by³y wrêczane, przyznane decyzj¹ kapitu³y, Wielkie Nagrody Prezydenta Izby. Przypomnijmy, i¿ laureatk¹ tej presti¿owej nagrody jest w roku 2009 tak¿e Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW”. Statuetka
zosta³a wrêczona nam w czerwcu br.,
podczas obchodów 85-lecia naszej
Spó³dzielni, o czym ju¿ pisaliœmy
w „Pod Wspólnym Dachem”.
Na chorzowskiej gali nie obesz³o
siê jednak bez dalszych wyró¿nieñ dla
naszej Spó³dzielni - zbiorowego i indywidualnych.
Wielk¹ satysfakcjê mieli wiceprezes Spó³dzielni Iwona Ko³eczko oraz
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Ry-
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Na zdjêciu: Jan Grabowiecki, prezes Zarz¹du SM „ROW” ze statuetk¹
Wielkiej Nagrody z Laurem, przyznanej mu przez Prezydenta Œl¹skiej Izby
Budownictwa - jako autorytetowi zawodowemu. Na pami¹tkowej fotografii
Laureatowi towarzysz¹ - Tadeusz Wnuk (pierwszy z prawej), prezydent Œl.IB,
Micha³ Czarski (pierwszy z lewej), przewodnicz¹cy Sejmiku Œl¹skiego oraz
Adam Matusiewicz, wicewojewoda œl¹ski.
szard Sochacki, którzy z r¹k Tadeusza
Wnuka i Zbigniewa Janowskiego, przewodnicz¹cego Zwi¹zku Zawodowego
„Budowlani” odebrali przyznan¹ SM
„ROW” Z³ot¹ Odznakê „Zas³u¿ony dla
Budownictwa”.
Wyrazem najwy¿szego uznania dla
autorytetu zawodowego budownictwa
i gospodarki œl¹skiej by³o uhonorowanie Jana Grabowieckiego indywidualn¹, Wielk¹ Nagrod¹ z Laurem Prezydenta Œl¹skiej Izby Budownictwa. Statuetkê, dzie³o artystyczne Zygmunta
Brachmañskiego, oraz stosowny dyplom, prezesowi Zarz¹du naszej Spó³dzielni wraz z serdecznymi gratulacjami przekazali - Tadeusz Wnuk, Adam
Matusiewicz, wicewojewoda œl¹ski
oraz Micha³ Czarski - przewodnicz¹cy
Sejmiku Œl¹skiego.

POD WSPÓLNYM DACHEM

W trakcie Gali czworo zas³u¿onych
cz³onków i pracowników naszej Spó³dzielni otrzyma³o z r¹k wicewojewody
Odznaczenie „Za zas³ugi dla Budownictwa” przyznane im przez Ministra
Infrastruktury, a s¹ to: Adam Grzegorzek - wielce zas³u¿ony spo³ecznik
i pracownik SM „ROW”, dziœ emeryt,
Hildegarda Tokarska - pracownica
Spó³dzielni, Zdzis³aw Tokarz - kierownik Administracji Osiedla Centrum
oraz Jadwiga Zieliñska - inspektor do
spraw terenowo-prawnych.
Nie sposób na ³amach naszej gazety zaprezentowaæ inne nagrodzone oraz
wyró¿nione osoby i instytucje. Trzeba
wszelako wspomnieæ, ¿e specjalny, dopiero co ustanowiony Tytu³ Honorowy
wraz z Medalem „Osobowoœæ Budownictwa Œl¹skiego” zosta³ przyznany
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Wyró¿nienie Or³a
Polskiego Budownictwa
dla SM „ROW”
Akt dekoracji Odznaczeniem „Za
Zas³ugi dla Budownictwa” Adama
Grzegorzka....

... oraz Jadwigi Zieliñskiej...

... i Zdzis³awa Tokarza
prof. dr in¿. Antoniemu Rosikoniowi,
emerytowanemu uczonemu z Politechniki Œl¹skiej, obchodz¹cemu w³aœnie
102(!) rocznicê urodzin. Jubilat i laureat w jednej osobie - za przyznany honor podziêkowa³... wyk³adem naukowym, ad hoc wyg³oszonym przed zgromadzonym audytorium. Ad multos annos! - Panie Profesorze.
W Gali, któr¹ zakoñczy³ koncert
„Znacie, to pos³uchajcie” dedykowany
laureatom nagród, w wykonaniu artystów Teatru Rozrywki, uczestniczy³a
delegacja przedstawicieli naszej Spó³dzielni - dzia³aczy samorz¹dowych
oraz pracowników.
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T

rzeci ju¿ raz wrêczane by³y w
Warszawie doroczne nagrody
i wyró¿nienia Or³ów Polskiego Budownictwa w konkursie organizowanym pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.

- Przyznane Spó³dzielni Wyró¿nienie Or³a Polskiego Budownictwa
- stwierdza Jan Grabowiecki - to dowód uznania na skalê ogólnokrajow¹
dla naszych dokonañ w zakresie stosowanych nowoczesnych, skutecznych

Wielka Gala, jaka
odby³a siê 14 listopada
2009 roku, zgromadzi³a
przedstawicieli najlepszych z najlepszych, bowiem o tytu³y w bie¿¹cym roku ubiega³o siê
ponad sto firm z szeroko pojêtej bran¿y budowlanej z terenu ca³ej
Polski, niezale¿nie od
wielkoœci i praw w³asnoœci zak³adu pracy.
Zaszczytne nagrody
oraz wyró¿nienia „Or³ów Polskiego Budownictwa 2009” przyznane
zosta³y w nastêpuj¹cych
kategoriach: Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne; Budownictwo Drewniane
i Szkieletowe; Budownictwo Kubaturowe; Budownictwo Przemys³owe; Chemia Budowlana;
Dystrybucja Materia³ów
Budowlanych; Generalny Wykonawca; Infrastruktura In¿ynieryjna,
Drogowa, Energetyczna
i Kolejowa; Instalatorstwo i Elektrotechnika, Telekomunikacja; Inwestor;
Maszyny i Sprzêt Budowlany; Modernizacja Obiektów; Zarz¹dzanie Nieruchomoœciami; Producenci Materia³ów
Budowlanych; Stolarka Budowlana;
Us³ugi dla Budownictwa; Us³ugi Deweloperskie.
Z wielk¹ satysfakcj¹ przekazujemy
informacjê, i¿ w kategorii „Zarz¹dzanie nieruchomoœciami” Spó³dzielnia
Mieszkaniowa „ROW” w Wodzis³awiu
Œl¹skim otrzyma³a Wyró¿nienie Or³a
Polskiego Budownictwa.
Ten zaszczytny laur odbiera³ prezes Zarz¹du SM „ROW” - Jan Grabowiecki.

i ekonomicznie najlepszych metod zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi.
To potwierdzenie, ¿e SM „ROW” dobrze daje sobie radê w realiach wolnego rynku panuj¹cego w Polsce, z zachowaniem zasad Unii Europejskiej.
Wyró¿nienie jest tak¿e zobowi¹zaniem do dalszego podnoszenia jakoœci naszego dzia³ania, stawiania na
innowacyjnoœæ i konkurencyjnoœæ, na
podnoszenie coraz wy¿szego poziomu
kwalifikacji kadry zarz¹dzaj¹cej.
A wszystko po to, by w pe³ni by³y zaspokajane potrzeby i oczekiwania
spó³dzielców zrzeszonych w naszej
Spó³dzielni.

POD WSPÓLNYM DACHEM
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Regulamin spó³dzielczy jest aktem prawnym - trzeba go przetrzegaæ

¯

yjemy i mieszkamy w
ogromnie zró¿nicowanym œrodowisku ludnoœciowym. Socjologowie wskazuj¹ na sprzeczne zachowania i tendencje - d¹¿enie do
utrzymywania tradycyjnych
wzorów osobowych u jednych i ca³kowita ich negacja u innych cz³onków spo³eczeñstwa. Ró¿nice - i to
potê¿ne - s¹ nie tylko miêdzy pokoleniami, ale tak¿e poœród
tych samych grup wiekowych czy
w obrêbie rodziny.

i schody. Teraz „coœ” spowodowa³o, i¿ spora czêœæ mieszkañców odmawia tej czynnoœci.
- Niech Spó³dzielnia wynajmie
jak¹œ firmê czystoœciow¹. Przecie¿ p³acimy czynsz! - pada ¿¹danie i pseudo-argument uzasadnienia.
Op³ata czynszowa nie przewiduje pokrywania p³atnoœci za
roboty czystoœciowe zewnêtrznym firmom, a wiêc trzeba podwy¿szyæ czynsz. Sonda¿owa kalkulacja zrobiona w czerwcu tego
roku wykaza³a, ¿e za tak¹ us³ugê nale¿a³oby p³aciæ miesiêcznie ok. 1 z³otego od metra kwadratowego powierzchni. Czy wszyscy siê na to zgodz¹? Ci, którzy nadal solidarnie myj¹ sieñ i schody - zapewne nie.
Ale jeœli mieszkañcy danego budynku jednog³oœnie wyra¿¹ wolê ponoszenia takiego
„czystoœciowego podatku” - to przecie¿
przeszkód nie ma, by uczyniæ zadoœæ ich
oczekiwaniu.
Póki co, przypomnieæ trzeba, ¿e owo
kwestionowane mycie wynika nie tylko
z tradycji, ale jest tak¿e obowi¹zkiem regulaminowym. W rozdziale III., w punkcie
2. okreœlaj¹cym obowi¹zki mieszkañców
i u¿ytkowników lokali, w punkcie
9 czytamy: „Nale¿y utrzymywaæ czystoœæ na
klatkach - myæ klatkê schodow¹, okna, lamperie i balustrady zgodnie z harmonogramem ustalonym z innymi mieszkañcami
i u¿ytkownikami. Powy¿sze dotyczy budynków do 5-ciu kondygnacji mieszkalnych.”
Tak stanowi prawo - bo regulamin
wewnêtrzny spó³dzielni jest aktem prawnym. A wiêc „stoi” czarno na bia³ym, ¿e
mycie jest obowi¹zkiem. I nale¿y go wykonywaæ. Czy coœ wiêcej jeszcze trzeba tutaj
t³umaczyæ?!

Obowi¹zki
mieszkañców

Wszelako wszystkich jednakowo obowi¹zuj¹ normy zachowañ i postêpowania
wynikaj¹ce - coraz czêœciej nie tyle z tradycji, wrodzonej lub nabytej kultury i og³ady,
uznawanych norm etycznych, moralnych
lub religijnych - ale z istniej¹cego prawa.
Jest nim i Konstytucja obejmuj¹ca
ca³y naród, i postanowienia za warte
w ustawach sejmowych, rz¹dowych i ministerialnych rozporz¹dzeniach, najró¿niejszego szczebla decyzjach urzêdowych dotycz¹ce wszystkich lub okreœlonych grup
spo³eczeñstwa.
Jest nim tak¿e statut spó³dzielni
mieszkaniowej i uchwalone na jego podstawie regulaminy. Te jednak akty prawne obowi¹zuj¹ tylko wszystkich cz³onków tworz¹cych dan¹ spó³dzielniê. Nieprzestrzeganie,
wrêcz ³amanie statutu i regulaminu przez
spó³dzielcê powoduje konsekwencje wobec
niego, a¿ do wykluczenia ze spó³dzielni
w³¹cznie.
Wyjaœnienia dotychczasowe powinny
ju¿ uzmys³owiæ ka¿demu z Szanownych

Czytelników, ¿e nie bez przyczyny publikujemy obok „Regulamin u¿ywania lokali
i porz¹dku domowego”. To akt prawny, który nie tylko wypada znaæ, ale nale¿y go obowi¹zkowo przestrzegaæ. Obowi¹zuje on
w tym brzmieniu od 1 stycznia 2005 roku.
Wskazuje na liczne obowi¹zki mieszkañców
i u¿ytkowników lokali wynikaj¹ce ze Statutu SM „ROW” i ogólnych norm spo³ecznych, ustalonych przez samych mieszkañców na przestrzeni ubieg³ych lat. To sami
mieszkañcy zabiegali o uregulowanie norm
wspó³¿ycia sp³ecznego jak¿e niezbêdnych
do wzajemnego zrozumienia i poszanowania s¹siedzkiego. Tekst owego regulaminu
- jako wa¿ny dokument - warto zachowaæ i
siêgaæ do jego treœci, by samemu wiedzieæ
jak postêpowaæ oraz czego i jak wymagaæ
od innych.
Oto kwestia wywo³uj¹ca ostatnio sporo kontrowersji: myæ czy nie myæ klatkê
schodow¹? Tradycyjnie wszyscy to robili,
bez ogl¹dania siê na to, czy jest po temu
obliguj¹cy przepis. Z indywidualnej troski
o czystoœæ, o schludny wygl¹d, ba - z obawy
o nie wnoszenie brudu do swojego mieszkania. Lokatorzy wed³ug dobrowolnie ustalonej miêdy sob¹ kolejnoœci myli korytarze

Wodzis³aw Œl., dn. ...................

Oszczêdzajmy - nie drukujmy
zbêdnych ksi¹¿eczek op³at!

..........................................
imiê i nazwisko

Z

..........................................
miejscowoœæ

koñcem 2009 roku Spó³dzielnia musi wydrukowaæ nowe ksi¹¿eczki mieszka
niowe dla ka¿dego p³atnika czynszu. Poniewa¿ jednak znaczna czêœæ z mieszkañców dokonuje comiesiêcznych wp³at bezpoœrednio ze swojego konta, korzystaj¹c ze sta³ego zlecenia lub przelewem - wiêc osoby te nie wykorzystuaj¹ ksi¹¿eczek
op³at z tytu³u u¿ytkowania mieszkania. Nie wydrukowanie zbêdnej iloœci ksi¹¿eczek przyniesie wymierne oszczêdnoœci.
Dlatego Zarz¹d SM „ROW” prosi wszystkich, którzy nie korzystaj¹ z ksi¹¿eczek op³at, o z³o¿eniu o tym stosownego oœwiadczenia do 31 grudnia 2009 roku
w Dziale Rozliczeñ Czynszowych (Wodzis³aw Œl¹ski, ul. kard. St. Wyszyñskiego 43,
pokój 14).
Rezygnacja z ksi¹¿eczki op³at za mieszkanie, a potem zmniejszenie nak³adu
wydrukowanych ksi¹¿eczek, pozwol¹ na unikniêcie zbêdnych kosztów, ponoszonych
przecie¿ przez ogó³ cz³onków Spó³dzielni.
Obok drukujemy wzór rezygnacji.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e numer rachunku bankowego do dokonywania
comiesiêcznych wp³at za mieszkanie jest bezpoœrednio przypisany do w³aœciciela
mieszkania (najemcy) i konkretnego lokalu.
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..........................................
adres zamieszkania

Spó³dzielnia Mieszkaniowa
„ROW”
Dzia³ Rozliczeñ Czynszowych

Oœwiadczam, ¿e rezygnujê z druku
ksi¹¿eczki op³at z tytu³u u¿ytkowania mieszkania na rok ........................

..........................................
podpis
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REGULAMIN U¯YWANIA LOKALI
I PORZ¥DKU DOMOWEGO
ROZDZIA£ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Celem regulaminu jest zapewnienie w³aœciwego utrzymania nieruchomoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzis³awiu Œl. w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa
u¿ytkowania lokali, higieny, estetyki oraz warunków zgodnego wspó³¿ycia mieszkañców i u¿ytkowników
w nieruchomoœci.
2.
Budynki i lokale, a tak¿e urz¹dzenia, stanowi¹ce mienie Spó³dzielni lub mienie osoby trzeciej bêd¹ce
w zarz¹dzie Spó³dzielni, mog¹ byæ
u¿ywane wy³¹cznie do celów i w zakresie okreœlonym w przydziale lub
umowie.
3.
Mieszkañcy i u¿ytkownicy nieruchomoœci Spó³dzielni zobowi¹zani s¹ tak korzystaæ z lokalu, budynku i ca³ej nieruchomoœci - osiedla,
aby korzystanie przez pozosta³ych
mieszkañców i u¿ytkowników ze
swoich praw nie by³o utrudnione.
4.
Mieszkañcy i u¿ytkownicy odpowiadaj¹ w zakresie postanowieñ
regulaminu za zachowania w³asne, a
tak¿e za zachowania innych osób
korzystaj¹cych z ich praw.
ROZDZIA£ II.
POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE
BEZPIECZNEÑSTWA
U¯YTKOWANIA
BUDYNKÓW I LOKALI
1.
Do obowi¹zków mieszkañców
i u¿ytkowników nale¿y utrzymywanie
lokali w nale¿ytym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpo¿arowej i prawa budowlanego. Obowi¹zki w zakresie konserwacji, napraw i remontów lokali okreœla odrêbny regulamin.
2.
W szczególnoœci do obowi¹zków, o których mowa w ust. 1 nale¿y
przestrzeganie zakazu:
1)
u¿ytkowania instalacji gazowej
w przypadku stwierdzenia jej niesprawnoœci lub niesprawnoœci urz¹dzeñ odbiorczych w lokalu. W takich
przypadkach nale¿y zamkn¹æ dop³yw
gazu do instalacji w lokalu i powia-
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domiæ administracjê osiedla. Je¿eli
uszkodzenie instalacji gazowej, patrz¹c od strony lokalu wystêpuje za
zaworem odcinaj¹cym dop³yw gazu
do lokalu, nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ Administracjê Osiedla,
a je¿eli jest to niemo¿liwe pogotowie
gazowe,

2)
ingerowania w konstrukcjê instalacji gazowych, wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych w lokalu,
a w przypadku stwierdzenia ich
uszkodzenia nale¿y natychmiast zawiadomiæ Administracjê Osiedla,
3)
przechowywania materia³ów
niebezpiecznych, ³atwopalnych, ¿r¹cych i cuchn¹cych, u¿ywania otwartego ognia oraz korzystania z ro¿na
i grilla - na strychach, w piwnicach
i innych pomieszczeniach wspólnego u¿ytku, balkonach i tarasach budynków oraz w ogródkach i na terenie bezpoœrednio przyleg³ym do budynku,
4)
umieszczania przedmiotów tarasuj¹cych klatki schodowe, korytarze i piwnice, a tak¿e w miejscach
mog¹cych utrudniaæ ewentualn¹ akcjê ratunkow¹.
3.
Mieszkañcy i u¿ytkownicy nieruchomoœci, nie mog¹ bez zgody
Spó³dzielni dokonywaæ zmian
w uk³adzie funkcjonalno - przestrzennym i konstrukcyjnym lokalu, zmian
w instalacjach; gazowych, centralnego ogrzewania, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz
kominowych spalinowych i dymowych lub w zakresie maj¹cym wp³yw
na wygl¹d nieruchomoœci, w tym elewacji (np. zabudowa krat w oknach
i balkonach, zabudowa balkonów lub
loggi, zabudowa indywidualnych anten, szyldów, reklam itp.).
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4.
DŸwigi osobowe nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z przeznaczeniem i instrukcj¹ umieszczon¹ w kabinie
dŸwigowej. W szczególnoœci zabronione jest przewo¿enie przedmiotów
bez uprzedniego zabezpieczenia,
które wskutek wagi, kszta³tu lub innych w³aœciwoœci mog³yby niszczyæ
kabinê lub powodowaæ zagro¿enie
zablokowania kabiny w szybie.
5.
Na ¿¹danie Spó³dzielni mieszkañcy i u¿ytkownicy zobowi¹zani s¹
w terminie do 14 dni po zg³oszeniu
¿¹dania, udostêpniæ lokal lub pomieszczenia, z których maj¹ prawo
korzystaæ, ilekroæ jest to niezbêdne
do przeprowadzenia kontroli stanu
technicznego lokalu i instalacji, konserwacji, remontu albo usuniêcia
awarii nieruchomoœci wspólnej,
a tak¿e w celu wyposa¿enia budynku, lokalu, gara¿u w dodatkowe instalacje lub w celu dokonania odczytu urz¹dzeñ pomiarowych oraz
w celu zastêpczego wykonania przez
Spó³dzielniê czynnoœci le¿¹cych w zakresie obowi¹zków mieszkañców
i u¿ytkowników.
6.
W razie awarii wywo³uj¹cej
szkodê lub gro¿¹cej bezpoœrednio
powstaniem szkody, mieszkañcy
i u¿ytkownicy s¹ zobowi¹zani do natychmiastowego udostêpnienia lokalu w celu jej usuniêcia. Je¿eli mieszkaniec lub u¿ytkownik jest nieobecny albo odmawia udostêpnienia lokalu, Spó³dzielnia ma prawo wejœæ
do lokalu w obecnoœci funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy
stra¿y po¿arnej, tak¿e przy jej udziale. W tym zakresie stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
ROZDZIA£ III.
POSTANOWIENIA W ZAKRESIE
UTRZYMANIA W£AŒCIWEGO
STANU SANITARNEGO
I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW
I OSIEDLI.
1.
Mieszkañcy i u¿ytkownicy
w zakresie okreœlonym w niniejszym
rozdziale zobowi¹zani s¹ utrzymywaæ we w³aœciwym stanie sanitarnym
i estetycznym zajmowane lokale
i pomieszczenia oraz wspó³dzia³aæ
(Ci¹g dalszy na nastêpnej stronie)
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z innymi mieszkañcami i u¿ytkownikami w utrzymaniu nale¿ytego stanu sanitarnego i estetycznego nieruchomoœci wspólnych i terenów osiedli.
2.
Mieszkañcy i u¿ytkownicy nieruchomoœci w szczególnoœci s¹ zobowi¹zani przestrzegaæ i wykonywaæ
ni¿ej wymienione zasady i obowi¹zki:
1)
Wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji zajmowanych
lokali i pomieszczeñ, o ile jest to niezbêdne dla skutecznego przeprowadzenia tych dzia³añ przez Spó³dzielniê w zakresie nieruchomoœci wspólnych.
2)
Urz¹dzenia kanalizacyjne winny byæ u¿ytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
3)
Trzepanie dywanów, odzie¿y
itp. nale¿y wykonywaæ w miejscach
do tego przeznaczonych.
4)
Nale¿y przestrzegaæ zakazu
wchodzenia na dach budynku.
5)
Przestrzegaæ zakazu wyrzucania przez okna œmieci, po¿ywienia,
niedopa³ków papierosów oraz wyk³adania na parapetach okien po¿ywienia dla ptactwa.
6)
W przypadku umieszczania na
oknach, balkonach i tarasach skrzynek i doniczek z kwiatami, nale¿y je
zabezpieczaæ przed wypadniêciem
oraz przed œciekaniem wody na elewacjê, okna, balkony i tarasy poni¿ej.
7)
Nale¿y utrzymywaæ czystoœæ na
balkonach, loggiach i na tarasach zajmowanych lokali w taki sposób, aby
nie powodowa³o to zanieczyszczania
innych lokali, balkonów, loggi lub
tarasów.
8)
Nale¿y przestrzegaæ zachowywania czystoœci na klatkach schodowych, piwnicach, pralniach, strychach i na terenach przyleg³ych do
budynków. Œmieci i odpadki nale¿y
wynosiæ do przeznaczonych na ten cel
pojemników lub kontenerów, a tam
gdzie jest to mo¿liwe (rozmieszczone kontenery segregacyjne) nale¿y
prowadziæ stosown¹ segregacjê odpadów.
9)
Nale¿y utrzymywaæ czystoœæ na
klatkach - myæ klatkê schodow¹,
okna, lamperie i balustrady zgodnie
z harmonogramem ustalonym z innymi mieszkañcami i u¿ytkownikami. Powy¿sze dotyczy budynków do
5-ciu kondygnacji mieszkalnych.
10) Nale¿y przestrzegaæ zakazu
hodowania go³êbi, drobiu i innych

Strona 12

zwierz¹t w piwnicach, na strychach,
a tak¿e w innych pomieszczeniach
i miejscach wspólnego u¿ytku.
11) Nale¿y przestrzegaæ zakazu
przechowywania na balkonach i tarasach przedmiotów oszpecaj¹cych
wygl¹d budynku.
12) Mycie pojazdów winno byæ wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych.
13) Samochody i motocykle nale¿y parkowaæ w miejscach do tego
przeznaczonych i w taki sposób, aby
nie utrudniaæ przejazdu s³u¿bom ratowniczym oraz innym u¿ytkownikom, a tak¿e w taki sposób, aby w
miarê mo¿liwoœci nie zak³ócaæ spokoju w godzinach ciszy nocnej.
14) W³aœciciele gara¿y wolnostoj¹cych, których nieruchomoœci gruntowe przylegaj¹ do dróg osiedlowych,
zobowi¹zani s¹ do letniego i zimowego utrzymania tych dróg, w zakresie zgodnym z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
3.
Naruszeniem zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego jest posiadanie psów
i kotów oraz innych zwierz¹t, je¿eli
powoduje to uci¹¿liwoœæ lub zagro¿enie dla innych mieszkañców i u¿ytkowników. Posiadacze zwierz¹t domowych obowi¹zani s¹ ponadto do:
1)
przestrzegania stosownych
przepisów sanitarno-porz¹dkowych,
2)
wyprowadzania psów oraz innych zwierz¹t mog¹cych stanowiæ zagro¿enie poza obrêb lokalu w kagañcu i na smyczy, w taki sposób, aby
by³o to bezpieczne dla innych mieszkañców i u¿ytkowników oraz je¿eli
jest to mo¿liwe na miejsca do tego
specjalnie przeznaczone - wybiegi,
a je¿eli nie jest to mo¿liwe, poza zieleñce bezpoœrednio przyleg³e do budynku i poza place zabaw dla dzieci,
3)
wyrz¹dzone przez zwierzêta
zanieczyszczenia klatek schodowych, wind, korytarzy, piwnic, strychów itp. pomieszczeñ oraz poza
budynkiem, winny byæ przez ich w³aœcicieli natychmiast usuniête,
5)
Za wszelkie szkody wyrz¹dzone przez zwierzêta odpowiadaj¹ ich
w³aœciciele.
ROZDZIA£ IV.
POSTANOWIENIA
ORGANIZACYJNO-PORZ¥DKOWE
I PODSTAWOWE ZASADY
WSPÓ£¯YCIA MIESZKAÑCÓW
I U¯YTKOWNIKÓW
1.
Mieszkañcy i u¿ytkownicy
w zakresie okreœlonym w niniejszym
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rozdziale zobowi¹zani s¹ miêdzy innymi do:
1)
Zachowywania ciszy nocnej
w budynkach i osiedlu w godz. od
22:00 do 6:00 dnia nastêpnego,
w tym zaprzestania prac wywo³uj¹cych istotn¹ uci¹¿liwoœæ, np. przy
u¿yciu elektronarzêdzi w godz. od
19:00 do 8:00 rano.
2)
Przestrzegania zakazu spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie nieruchomoœci wspólnej
w szczególnoœci na klatkach schodowych, korytarzach, w windach i na
terenach zieleñców, placów zabaw
dla dzieci, itp.
3)
Organizowania zabaw dzieci
w miejscach do tego przeznaczonych.
Nie nale¿y dopuszczaæ do zabaw na
klatkach schodowych, korytarzach,
strychach w piwnicach, czy w pobli¿u œmietnika. Za zniszczenia i szkody spowodowane przez dzieci odpowiadaj¹ ich opiekunowie prawni.
4)
Korzystania z pomieszczeñ
wspólnych np. pralni, suszarni i pomieszczeñ o podobnym charakterze
na zasadach ustalonych z innymi
mieszkañcami i u¿ytkownikami.
ROZDZIA£ V.
PRZEPISY PRZEJŒCIOWE
I KOÑCOWE
1.
Ka¿da osoba, która uwa¿a, ¿e
jej prawa s¹ naruszane, ma prawo dochodziæ swoich praw na podstawie
postanowieñ kodeksu cywilnego.
2.
W przypadku ra¿¹cego lub uporczywego naruszania przez mieszkañców lub u¿ytkowników zasad niniejszego regulaminu, Spó³dzielnia
mo¿e w sprawach, w których jest
stron¹, podj¹æ dzia³ania dyscyplinuj¹ce zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem, do skierowania zawiadomienia
do organu rozpatruj¹cego sprawy
o wykroczenia w³¹cznie.
3.
Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwa³¹ Rady Nadzorczej nr
89/2004 z dnia 21. 12. 2004 roku
i obowi¹zuje od dnia 1. 01. 2005 r.
4.
Z dniem 31. 12. 2004 r. trac¹
moc postanowienia innych regulaminów wewnêtrznych Spó³dzielni, o ile
s¹ sprzeczne z ustaleniami niniejszego regulaminu.
Przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej
Ryszard Sochacki
Sekretarz
Anna Spalony
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Potêga spó³dzielczoœci
N
ajprawdopodobniej
ma³o kto nawet ze
spó³dzielców pamiêta, ¿e „wszystko” co
wi¹¿e siê z tym, co „nowe”
zaczê³o siê w ruchu spó³dzielczym 20 stycznia 1990
roku. Sejm podj¹³ wówczas
Ustawê o zmianach w organizacji i dzia³alnoœci
spó³dzielczoœci (Dz.U.
z 1990 roku nr 6, poz. 36
z póŸn. zm.).

Ta prawna decyzja parlamentu zburzy³a system spó³dzielczy
wypracowany i utrwalony w zlikwidowanym w³aœnie ustroju spo³eczno-gospodarczym. Kluczowymi stwierdzeniami tej ustawy
by³y: Art. 1, ust. 1 mówi¹cy
„Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
zwi¹zki spó³dzielcze przechodz¹
w stan likwidacji”; Art. 19 nakazuj¹cy w ust. 4 - „Do dnia 31 marca 1990 roku spó³dzielnie przeprowadz¹ wybory do organów
spó³dzielni bez wzglêdu na termin up³ywu kadencji tych organów”; oraz Art. 20a, ust. 1 stwierdzaj¹cy, ¿e „Likwidacja zwi¹zków
spó³dzielczych i spó³dzielni, o których mowa w art. 1, ust. 1 i 2, powinna byæ zakoñczona do dnia 30
czerwca 1994 roku”.
Pierwsze uderzenie w spó³dzielczoœæ - pod has³em decentralizacji - zosta³o zadane. Przez minione dwie dekady lat Sejm
uchwali³ jeszcze sporo ustaw
kontruj¹cych spó³dzielczoœæ.
Szczególn¹ „uwagê” poœwiêcaj¹c
spó³dzielczoœci mieszkaniowej
w ustawie o niej i nastêpnych nowelizacjach - a wszystkie te ustawy by³y potem w jakiejœ czêœci
przez Trybuna³ Konstytucyjny
og³aszane za sprzeczne z Konstytucj¹ RP.
Krajowa Rada Spó³dzielcza
przygotowuje siê do podsumowania skutków ustawy sprzed 20 lat.
Awizuje zorganizowanie specjalnej konferencji temu poœwiêconej.
Póki co KRS pracuje nad projektem specjalnego „Raportu o spó³dzielczoœci”, który na tej¿e konferencji bêdzie zaprezentowany.
Projekt raportu zosta³ ju¿ przed³o¿ony Zgromadzeniu Ogólnemu
KRS. Korzystaj¹c z dostêpnych
publikacji przytaczamy pewne
dane œwiadcz¹ce o pozycji spó³dzielczoœci w polskiej gospodarce. Pozycji znacz¹cej, pomimo
dwudziestu lat dzia³añ politycznych i legislacyjnych na rzecz jej
deprecjacji.
Poniewa¿ G³ówny Urz¹d Statystyczny po 1990 roku nie pro-
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Polsce nadal istnieje kilkanaœcie tysiêcy spó³dzielni  Przychody liczone
miliardami z³otych  Jaka przysz³oœæ?
 Potrzeba dobrego i stabilnego prawa
wadzi odrêbnej sprawozdawczoœci sektora spó³dzielczego - dane
zawarte w raporcie oparte s¹ na
wiarygodnych szacunkach z kilku Ÿróde³ badawczych, które jednak podaj¹ swe wyliczenia z opóŸnieniem w stosunku do up³ywu
czasu. Z danych tych wynika, ¿e
na koniec roku 2005 w spó³dzielczoœci pracowa³o w ca³ym kraju
ok. 332 tys. osób (z ocen¹ siêgaj¹c¹ do ok. 400 tys. osób). Pracownicy sektora spó³dzielczego stanowili wtedy 2,6% pracuj¹cych
w ca³ej gospodarce narodowej,
3,5% pracowników najemnych zatrudnionych w gospodarce narodowej, 3,6% pracuj¹cych w sektorze prywatnym, 5,6% pracowników najemnych zatrudnionych
w sektorze prywatnym.
Najwiêkszymi pracodawcami
s¹ spó³dzielnie mieszkaniowe
(25,0% zatrudnionych w ca³ym
sektorze), spó³dzielnie PSS „Spo³em” (16,8%), Gminne Spó³dzielnie „Samopomocy Ch³opskiej”
(13,7%), Spó³dzielnie Inwalidów
(10,0%), Spó³dzielnie Mleczarskie (8,6%), Banki Spó³dzielcze
(8,5%) oraz Spó³dzielnie Pracy
(7,8%).
Przychody sektora spó³dzielczego w 2005 roku oszacowane
zosta³y na 53,3 mld z³otych, w tym
przychody ze sprzeda¿y produktów i us³ug wynios³y 51 mld z³otych. Stanowi³o to 2,6% produkcji globalnej ca³ej gospodarki narodowej. Statystyka publiczna
wykazywa³a, ¿e w 2005 roku
udzia³ ten wynosi³ 2,9%, natomiast udzia³ banków spó³dzielczych w przychodach operacyjnych ca³ego sektora bankowego
wynosi³ 3,9%.
Raport podkreœla, ¿e spó³dzielnie zatrudniaj¹ trzykrotnie
wiêcej osób niepe³nosprawnych
ni¿ w ca³ej gospodarce narodowej
(relacje: 11,6% do 3,6%). Daj¹ te¿
pracê wielu kobietom, których
odsetek wynosi w spó³dzielczoœci
59% (w ca³ej gospodarce 45%).
Wielce istotne s¹ informacje
raportu o „mieszkaniówce”.
W Polsce istnieje ok. 3500 spó³dzielni mieszkaniowych, a stale
p³ynna, zmieniaj¹ca siê liczba
cz³onków, jest szacowana na nie
mniej ni¿ 7 milionów. Wskazuje
siê porównawczo, ¿e od po³owy lat
szeœædziesi¹tych ub. wieku do po³owy lat dziewiêædziesi¹tych spó³dzielczoœæ wybudowa³a ok. 3 mi-

lionów mieszkañ. Potem nast¹pi³o gwa³towne za³amanie inwestycji, nade wszystko na skutek likwidacji preferencyjnych warunków kredytowania budowy domów. Mimo to co dziesi¹ta spó³dzielni nadal prowadzi inwestycje.
Wa¿ne jest miejsce spó³dzielczoœci na wsiach. W rolnictwie
i zwi¹zanych z nim dziedzinach
istnieje ponad 4700 spó³dzielni.
1,5 tys. z nich prowadzi bezpoœrednio produkcyjno-handlow¹
obs³ugê gospodarstw rolnych.
Nadal z powodzeniem dzia³aj¹
Rolnicze Spó³dzielnie Produkcyjne, Spó³dzielnie Kó³ek Rolniczych, Spó³dzielnie Mleczarskie,
Spó³dzielnie Transportu Wiejskiego i Gminne Spó³dzielnie „SCh”.
Natomiast spó³dzielni pracy
istnieje ju¿ tylko oko³o 1300. Cechuje je du¿e zró¿nicowanie zakresu produkcji i us³ug. Istniej¹
zatem spó³dzielnie w bran¿y metalowej, elektrotechnicznej, chemicznej, odzie¿owej, spo¿ywczej,
handlowej, turystycznej, medycznej, farmaceutycznej, budowlanej,
oœwiatowej, poligraficznej, transportowo-samochodowej, rybackiej. Zatrudniaj¹ one 60 tys. osób,
z których ok. 45 jest cz³onkami
spó³dzielczoœci.
Spó³dzielni Inwalidów oraz
Spó³dzielni Niewidomych pozosta³o tylko oko³o 300 (w 1990 roku
by³o ich ponad 500) i zatrudniaj¹
ok. 35 tys. pracowników (wobec
przesz³o 200 tys. przed 20 laty)
w tym 25 tys. osób niepe³nosprawnych.
Posiadaj¹ca 140-letni¹ tradycjê Spó³dzielczoœæ Spo¿ywców
„Spo³em” to nadal 385 spó³dzielni, z których 272 s¹ zrzeszone
w jednym Krajowym Zwi¹zku Rewizyjnym. W dyspozycji „Spo³em”
znajduje siê ponad 4 tys. sklepów,
przesz³o 300 zak³adów produkcyjnych - g³ównie piekarñ i ciastkarni, 175 placówek gastronomicznych, 378 obiektów magazynowych, 8 hoteli, 23 oœrodki wypoczynkowe oraz centrum szkoleniowo-konferencyjne. „Spo³em”
to tak¿e przesz³o 35 tys. pracowników oraz prawie 76 tys. cz³onków.
Wed³ug nowszych danych, bo
z koñca 2008 roku - sukcesami
poszczyæ siê mo¿e spó³dzielcza
bankowoœæ. Na koniec owego roku
dzia³a³o w kraju 579 Banków
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Spó³dzielczych. Zrzesza³y one 2,5
miliona cz³onków i obs³ugiwa³y
10,5 miliona klientów w 4199 w³asnych placówkach. Banki te zatrudnia³y wówczas przesz³o 31
tys. pracowników. Udzia³ Banków
Spó³dzielczych w aktywach polskiego sektora bankowego wynosi³ 5,45.
Te skrótowe i wybiórczo zaprezentowane informacje dowodz¹ si³y i znaczenia spó³dzielczoœci. Tak¿e cz³onkowie oraz
pracownicy spó³dzielni stanowi¹
wielk¹ strukturê spo³eczn¹, która - g³osi raport - powinna zostaæ
w³¹czona do spo³ecznego dialogu.
Dlatego Krajowa Rada Spó³dzielcza, bêd¹c ustawowym reprezentantem ruchu spó³dzielczego,
winna zostaæ pe³noprawnym
cz³onkiem dzia³aj¹cej od 1994
roku Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych, nadto
przedstawiciele spó³dzielczoœci
musz¹ mieæ swoje miejsce w wojewódzkich komisjach dialogu
spo³ecznego.
Konieczne jest pilne opracowanie rz¹dowo-spó³dzielczego
programu promocji spó³dzielczoœci w Polsce - zgodnie z Zaleceniem nr 193 Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy oraz z Komunikatem Komisji Wspólnot Europejskich o Promowaniu Spó³dzielni w Europie.
Za g³ówny cel ustawodawstwa dotycz¹cego spó³dzielczoœci
uznaæ trzeba stworzenie warunków gwarantuj¹cych zachowanie
odrêbnoœci sektora spó³dzielczego, ró¿nego od podmiotów prawa
handlowego, uznanie spó³dzielczej specyfiki w prawie i w systemie podatkowym.
Natomiast za najistotniejsze
zadania spó³dzielczoœci raport
uznaje bycie dobr¹ szko³¹ zarz¹dzania, dawanie szans szerokim
grupom ludzi na aktywnoœæ gospodarcz¹, przynoszenie korzyœci
rynkom lokalnym i s³u¿enie lokalnym potrzebom - zgodnie z oczekiwaniami œrodowiska, w którym
spó³dzielnie dzia³aj¹. Dla wype³nienia tych misji spó³dzielnie potrzebuj¹ jednak dobrego i stabilnego prawa, wolnego od politycznego koniunkturalizmu.
Spodziewaæ siê mo¿na, ¿e
pe³n¹ wersjê „Raportu o polskiej
spó³dzielczoœci” poznamy ju¿
w nied³ugim czasie. To wa¿ny dokument. Rzecz bowiem dotyczy
kilkunastu milionów ludzi zwi¹zanych cz³onkostwem, prac¹ i rodzin¹ ze spó³dzielczoœci¹. Stawk¹
jest nie tylko przysz³oœæ samego
ruchu spó³dzielczego w Polsce,
ale te¿ i przysz³oœæ kraju. A to ju¿
stawka najwy¿sza.
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Kuchnia po Œl¹sku Remigiusza R¹czki

R

emigiusz R¹czka pochodzi z górniczej, typowo œl¹skiej rodziny,
gdzie tradycje s¹ wci¹¿ ¿ywo
kultywowane. Mieszka w Radlinie II, a pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Wodzis³awiu
Œl¹skim.
Od prawie 2 lat podziwiamy go co tydzieñ na antenie
Telewizji Silesia (TVS), gdzie
jest autorem i prowadz¹cym
program kulinarny „Kuchnia
po Œl¹sku”. Przypomina
w nim o wielu piêknych œl¹skich tradycjach oraz zabiera
nas do miejsc, gdzie te tradycje s¹ wci¹¿ ¿ywe. Audycje
prowadzi pos³uguj¹c siê œwietnie œl¹sk¹ gwar¹, „kierej nauczy³ sie ³od starzikow”. No
i co najwa¿niejsze: gotuje pysz-

ne dania kuchni œl¹skiej. Specjalnie dla naszych Czytelników podaje (dziêkujemy!) kilka przepisów na „wigilijno
wieczerzo”.
Smacznego!

Na wigilijno wieczerzo
ZUPA RYBNO
Sk³ad: G³owy z karpia - 3-4 szt., marchew - 1 szt., pietruszka -1 szt., seler - 1 œredni, por - 0,5 szt., sól, pieprz, kwaœno œmietana - 200 ml, przyprawa warzywna - 1 ³y¿ka, maggi.
Wykonanie: Wodê zagotowaæ z przypraw¹ warzywn¹, dodaæ g³owy karpia, warzywa. Gotowaæ na lekkim ogniu tak jak
rosó³. Gdy warzywa bêd¹ miêkkie, przecedziæ zupê. Nastêpnie doprawiæ pieprzem, sol¹, maggi. Œmietanê zahartowaæ
i po³¹czyæ z reszt¹ zupy. Podawaæ z grzankami z bu³ki pszennej obsma¿onymi na maœle.
KARP NA MAŒLE
Sk³ad: Karp - 1,5 kg, Mas³o - 0,5 kostki, bu³ka tarta - 200
g, m¹ka pszenna - 150 g, jaja - 2 szt., sól, pieprz, cebula - 1
szt., czosnek - 2 z¹bki.
Wykonanie: Karpia oczyszczonego i dobrze op³ukanego natrzeæ sol¹ i ob³o¿yæ cebul¹ i czosnkiem. Pozostawiæ na co najmniej 12 godzin. Potem lekko op³ukaæ i panierowaæ. Najpierw
w m¹ce, potem w roztrzepanych jajach, a na koniec w bu³ce
tartej. Sma¿yæ na z³oty kolor na maœle.
KAPUSTA Z ZASMA¯K¥
NA MAŒLE I Z TARTYM KARTOFLEM
Sk³ad: Kapusta kiszona - 2 kg, ziele angielskie - 6 szt., liœæ
laurowy - 3 szt., kminek - 1 ³y¿eczka, czosnek - 3 z¹bki, kartofle - 1 kg, marchew - 1 szt., mas³o - 0,5 kostki, m¹ka pszenna
- 2 ³y¿ki.
Wykonanie: Kapustê op³ukaæ, nastêpnie gotowaæ z dodatkiem liœcia laurowego, kminku i ziela angielskiego. Osobno
gotujemy w osolonej wodzie kartofle, a dwa du¿e odk³adamy
sobie surowe. W po³owie gotowania kapusty zetrzeæ na tarce
jarzynowej marchew i wymieszaæ z kapust¹. Gotowaæ do miêkkoœci i odcedziæ. Zetrzeæ surowe kartofle na drobnej tarce, zaœ
z mas³a i m¹ki przygotowaæ lekk¹ zasma¿kê. Do zasma¿ki
wlaæ masê ziemniaczan¹ i przecisn¹æ czosnek. Wymieszaæ, po
czym do ca³oœci dolaæ wody z ugotowanych ziemniaków. Dok³adnie wymieszaæ i zagotowaæ, a nastêpnie po³¹czyæ z kapust¹.
MOCZKA
Sk³ad: Woda - 4 litry, piernik - 0,5 szt., czekolada gorzka 1 szt., rodzynki - 300 g, œliwki suszone - 200 g, orzechy w³oskie - 300 g, migda³y - 100 g, morele - 200 g, cukier do smaku, cukier wanilinowy - 1 torebka, sok z cytryny - 50 ml, kom-
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pot truskawkowy - 0,5 l, kompot agrestowy - 0,5 l, mas³o - 200
g, m¹ka pszenna - 5 ³y¿ek
Wykonanie: Piernik pokroiæ w ma³¹ kosteczkê, nastêpnie
wsypaæ do os³odzonej wody i powoli gotowaæ, ci¹gle mieszaj¹c, do momentu ca³kowitego rozgotowania piernika. W miêdzyczasie mo¿na dodaæ pokrojone œliwki, morele, rodzynki,
posiekane orzechy. Pod koniec gotowania dodaæ czekoladê
i migda³y. Zrobiæ jasnoz³ot¹ zasma¿kê z mas³a i m¹ki pszennej i dodaæ do moczki. Na koniec po ugotowaniu dodaæ kompoty i sok z cytryny. Przechowywaæ w ch³odnym miejscu, jeœæ
na zimno.
KOMPOT Z PIECZEK
Sk³ad: Jab³ka suszone - 200 g, gruszki suszone - 200 g,
œliwki suszone 200 g, goŸdziki - 0,5 paczki, cukier.
Wykonanie: Wodê zagotowaæ, dodaæ suszone owoce, gotowaæ do miêkkoœci. Pod koniec gotowania dodaæ goŸdziki. Podawaæ na zimno.
MAKÓWKI
Sk³ad: Mak zmielony - 300 g, mas³o - 100 g, bu³ka kajzerka - 2 szt., orzechy w³oskie - 100 g, migda³y - 50 g, rodzynki 100 g, mleko lub woda - 600 ml, cukier, cukier wanilinowy - 1
torebka.
Wykonanie: Mleko zagotowaæ, dodaæ mas³o, cukier do smaku i cukier wanilinowy, po czym powoli wsypywaæ zmielony
mak. Doprowadziæ do zagotowania, mieszaæ oko³o 3 minut.
Bu³kê pokroiæ w paski o gruboœci 5 mm. Do naczynia wlaæ
masê makow¹, posypaæ rodzynkami, orzechami i migda³ami,
na to uk³adaæ kawa³ki bu³ki. Na warstwê bu³ek wlaæ masê
makow¹ i posypaæ bakaliami. Czynnoœæ powtórzyæ kilka razy.
CIASTECZKA WYCISKANE PRZEZ MASZYNKÊ
Sk³ad: M¹ka pszenna - 300 g, cukier puder - 100 g, ¿ó³tka
- 4 szt., mas³o - 200 g, skórka z cytryny.
Wykonanie: Mas³o posiekaæ razem z m¹k¹, cukrem pudrem, ¿ó³tkami i skórk¹ cytrynow¹. Gdy mas³o bêdzie drobno
posiekane no¿em, zacz¹æ zagniataæ ciasto energicznymi ruchami. Wyrabiaæ na jednolit¹ masê. Nastêpnie sch³odziæ ciasto w lodówce. Ciasto przepuœciæ przez maszynkê do miêsa
z wmontowan¹ koñcówk¹ z wzorkami do wyciskania ciasteczek. Uformowane ciasteczka wyk³adaæ na wysmarowan¹ t³uszczem blaszkê i piec oko³o 10 minut w temperaturze oko³o 180
stopni. Po upieczeniu i wystygniêciu lukrowaæ. Lukier. Sk³ad:
Bia³ko - z 2 jaj, sok z cytryny - 20 ml, cukier puder - ok.150 g.
Wykonanie: Bia³ko, sok i cukier puder wymieszaæ i ucieraæ do
bia³oœci.

DO WYNAJÊCIA
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzis³awiu Œl¹skim
dysponuje wolnymi lokalami u¿ytkowymi
przeznaczonymi na najem w celu prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej
LOKALE NA TERENIE MIASTA
WODZIS£AWIA ŒL¥SKIEGO
ul. Przemys³awa 6 - o powierzchni 208,94 m2
ul. Przemys³awa 9 - o powierzchni 165,81 m2
ul. Przemys³awa 13 - o powierzchni 83,91 m2
ul. Przemys³awa 13- o powierzchni 116, 58 m2
ul. Marklowicka 23- o powierzchnia ok. 300 m2
(mo¿liwoœæ podzia³u na mniejsze powierzchnie)
Bli¿szych informacji o lokalach i warunkach najmu udziela Dzia³
Lokali U¿ytkowych SM „ROW” - Wodzis³aw Œl¹ski, ul. kard. St.
Wyszyñskiego 43, pokój nr 29, tel. 32 - 455 66 86 wewn. 127
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POZIOMO:
1. krewniakowi oka nie wykole, 3. koñczy tydzieñ, 7. w
¿o³nierskim plecaku 9. równoleg³e wyboje na drodze, 10. chroni
g³owê, 12 niejedna zabytkowa na wodzis³awskim rynku, 14. za
miskê tej potrawy Ezaw sprzeda³ Jakubowi swe pierworództwo, 17. zamiast ¿elatyny do ciastek, 18. za jego pieni¹dze jest
przygotowywane, opracowywane, a nastêpnie drukowane czasopismo lub ksi¹¿ka, 20. musi mieæ orzeczenie, 21. amerykañskie „zielone”, 22. Polak dawniej dla Litwinów.
PIONOWO:
1. np. manna, 2. d³oñ w d³oni, 4. tañcz¹ca artystka, 5.
najwy¿sza w Bieszczadach, 6. na benzynê, 8. Andrzej œpiewaj¹cy o „ch³opcach - radarowcach”, 11. klacz Pi³sudskiego, 13.
umo¿liwia ruch obrotowy wa³u lub osi, 15. terminarz lub oddzia³ urzêdu, filia, ekspozytura, 16. spowiadasz siê gdy go masz.
19. œpiewano jej, ¿e „to nie wypada”
Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie w kratkach uznaczonych liczbami od 1. do 15. 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 15 stycznia 2010 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo
„URSA”.
NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE
`
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W PAZDZIERNIKOWYM
WYDANIU
Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Wydawnictwo „URSA”za trafne rozwi¹zanie paŸdziernikowej krzy¿ówki otrzymuj¹: Anna ¯yczyñska, Waldemar Reiss, Franciszek Pawlenka.
Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”,
w Dziale organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych, pokój
nr 10.

 ADRESY  TELEFONY  WA¯NE INFORMACJE
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 - (32) 455 66 86; (032) - 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (32) 456 39 05; dzia³ techniczny: (32)
- 456 39 04; dzia³ rozliczeñ z cz³onkami: (32) 455 38 72;
Biuro poœrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (32) 455
24 04. Strona internetowa: www.sm-row.pl
ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 30, tel. (32)
455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00
do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXX-lecia 62c, tel. (32) 456 47 10,
(32) 456 51 80, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od

7:00 do 15:00; RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; Administracja Pszów:
44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (32) 729 10 40 czynna: wtorki
i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja Radlin: 44 310 ul Korfantego 18 tel. (32) 455 83 27 poniedzia³ki
i czwartki od 11:00 do 13:00.
AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Rydu³towy - (0) 605 365 674, Administracja Centrum - (0) 607 041 129, Administracja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki - (0) 601 857 402. Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administracji - elektryk - (0) 609 442
461, dŸwigowiec - (0) 78 58 48 480.

 ZACHOWAJ  WYTNIJ  KORZYSTAJ
POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adresem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarz¹du, tel. (32)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.
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http://www.sm-row.pl
To witryna internetow¹ Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.
O ka¿dej porze dnia i nocy znajdziesz interesuj¹ce Ciê
wiadomoœci o Twojej Spó³dzielni.
Przeczytasz elektroniczne wydanie spó³dzielczej gazety
„Pod Wspólnym Dachem”. Zapraszamy!

Numer licencji 1314
- licencjonowanego
poœrednika w obrocie
nieruchomoœciami

LICENCJONOWANE
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa przy
Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW”

U NAS ZAWSZE
rzetelnie, bezpiecznie
i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz,
zamienisz, wynajmiesz
44-300 Wodzis³aw Œl¹ski,
ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43
tel. (32) 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

