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Przeczytaj - zobacz:...Ustawa w ogóle pomija kwe-
stie osiedli mieszkaniowych. A prze-
cie¿ nie tylko w naszej Spó³dzielni
s¹ one faktem (nie do wyburzenia!)
i fundamentem istnienia oraz dzia-
³ania spó³dzielni mieszkaniowych
w ca³ej Polsce....

- pisze w: Wieœciach „z pierwszej
rêki” prezes Zarz¹du SM „ROW” Jan
Grabowiecki

- czytaj na str. 3-4

... niew¹tpliwie smutnymi
„rekordzistami” s¹ niep³ac¹cy
teminowo czynszu mieszkañcy
osiedla Piastów. Na ul. Przemy-
s³awa 3 zaleg³oœci siêga³y (w
dacie robienia wykresów)
68.672,24 z³...

- Publikujemy ci¹g dalszy
„D£U¯NIKÓW”

- czytaj na str. 11

Po raz pierwszy w naszej Spó³-
zielni obradowa³o Walne Zgroma-
dzenie Cz³onków, które zast¹pi³o
dotychczasowe Zebrania Przedsta-
wicieli Cz³onków.

Relacjê z piêcioczêœciowego
Zgromadzenia publikujemy na str.
8-10, 12

�
Co tutaj
bêdzie?!

 - czytaj na str. 6
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ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-300 Wodzi-
s³aw Œl¹ski, ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43. Strona in-
ternetowa: www.sm-row.pl

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: cen-
trala - (32) 455 66 86; (032) - 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-miesz-
kaniowy: (32) 456 39 05; dzia³ techniczny: (32) - 456 39 04; dzia³
rozliczeñ z cz³onkami: (32) 455 38 72; Licencjonowane Mieszka-
niowe Biuro Poœrednictwa: (32) 455 24 04 - strona internetowa:
www.mieszkania.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-

� ADRESY � TELEFONY � WA¯NE INFORMACJE
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; PSZÓW: 44-370
Pszów, ul. Tytki 9. tel. (32) 729 10 40 czynna: wtorki
i pi¹tki od 11:00 do 13:00; 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 zg³a-
szaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
- (0) 607 041 129,  Administracja XXX-lecia, Piastów i D¹brówki
- (0) 601 857 402, Administracja Rydu³towy - (0) 605 365 674.
Elektryczne i dŸwigowe: dla wszystkich administracji - elektryk

- (0) 609 442 461, dŸwigowiec - (0) 785 848 480.

� ZACHOWAJ � WYTNIJ � KORZYSTAJ

Wybrane na Walnym Zgromadzeniu Cz³onków
SM „ROW” w  2010 r.

RADY OSIEDLI

Miêdzynarodowy
Dzieñ

Spó³dzielczoœci

3 lipca obchodziliœmy Miêdzynaro-
dowy Dzieñ Spó³dzielczoœci. W woje-
wództwie œl¹skim jego g³ównym akcen-
tem by³o ca³odzienne spotkanie spó³-
dzielców w parku „Zielona” w D¹browie
Górniczej, tradycyjnie po³¹czone z pre-
zentacj¹ oferty us³ugowo-handlowej wie-
lu spó³dzielni oraz z festynem, w trakcie
którego w konkursowach popisach wy-
st¹pi³o kilkanaœcie zespo³ów artystycz-
nych dzia³¹j¹cych pod egid¹ spó³dziel-
czoœci.

Tegoroczne œwiêto w skali œwiato-
wej obchodzone by³o pod has³em  „Przed-
siêbiorstwo spó³dzielcze wspiera kobie-
ty” („Co-operative Enterprise Empowers
Women”), dla podkreœlenia, ¿e najró¿-
niejsze spó³dzielcze bran¿e niew¹tpliwie
wspomagaj¹ w skali œwiata kobiety w
podnoszeniu poziomu ich ¿ycia poprzez
dostêp do godziwej pracy, do mieszkañ,
us³ug socjalnych i zdrowotnych, eduka-
cji i szkoleñ, ofert kulturalnych. U³atwiaj¹
uzyskanie samodzielnoœci i poczucia w³a-
snej wartoœci. Daj¹ kobietom mo¿liwoœæ
uczestnictwa w ruchu spó³dzielczym, jego
samorz¹dach, a tak¿e wp³ywu na dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ spó³dzielczoœci.

Przypomnieæ trzeba, ¿e Miêdzyna-
rowy Dzieñ Spó³dzielczoœci zainicjowa-
ny w 1923 roku przez Miêdzynarodowy
Zwi¹zek Spó³dzielczy (dzia³aj¹cy od roku
1895), w Polsce obchodzony jest od 1925
roku. Rangê dnia podkreœlaj¹: w skali
globu - rezolucja Zgromadzenie Ogólne-
go ONZ z 1992 r. ustanawiaj¹ca dorocz-
ny termin Dnia czczenia miêdzynarodo-
wego ruchu spó³dzielczego (zrzeszaj¹ce-
go  oko³o 760 milionów cz³onków w 100
krajach) na pierwsz¹ sobotê lipca, a w
naszym kraju - uchwa³a Sejmu RP z 1995
roku, potwierdzaj¹cu udzia³ Polski w tych
obchodach.

RADA OSIEDLA
D¹brówki,
XXX – Lecia i Piastów

Przewodnicz¹cy – Ryszard Ple-
szewski, Wodzis³aw Œl. ul. Przemy-
s³awa, Zastêpca przewodnicz¹cego –
Ryszard Sochacki, Wodzis³aw Œl. os.
D¹brówki, Sekretarz – Krystyn Wa-
las, Wodzis³aw Œl. os. XXX -lecia
PRL

Cz³onkowie RO:
Baliñski Leszek - Wodzis³aw Œl.

ul. Przemys³awa, D¹bkowski Kazi-
mierz - Wodzis³aw Œl. ul. Przemys³a-
wa, Kostuœ Halina - Wodzis³aw Œl.
ul. Przemys³awa, Mrozek Piotr -
Wodzis³aw Œl. ul. Przemys³awa,
Okoñ Henryk - Wodzis³aw Œl. ul.
Przemys³awa, Radomski Marek -
Wodzis³aw Œl. ul. Przemys³awa,
Beszterda Marian - Wodzis³aw Œl. os.
XXX-lecia PRL, Bugajski Jan - Wo-
dzis³aw Œl. os. XXX -lecia PRL, Ga-
wenda W³adys³aw - Wodzis³aw Œl. os.
XXX-lecia PRL, Jargoñ Marzena -
Wodzis³aw Œl. os. XXX-lecia PRL,
Kominek Piotr - Wodzis³aw Œl. os.
XXX -lecia PRL, Nowak Aleksander
- Wodzis³aw Œl. os. XXX-lecia PRL.

RADA OSIEDLA
Centrum

Przewodnicz¹cy – Maison
Krzysztof   Wodzis³aw Œl. ul. Kard.
St. Wyszyñskiego, Zastêpca przewod-

Kadencja lat 2010 – 2014

nicz¹cego – Bañczyk £ucjan, Wodzi-
s³aw Œl. ul. Kard. St. Wyszyñskiego,
Sekretarz – Prokop Kornelia, Wodzi-
s³aw Œl. ul. PCK.

Cz³onkowie RO:
Piercha³a Herman Józef - Wo-

dzis³aw Œl. ul. Kard. St. Wyszyñskie-
go, Urbañski Kazimierz - Wodzis³aw
Œl. ul. Kard. St. Wyszyñskiego, Biel-
ski Józef - Wodzis³aw Œl. ul. 26 Mar-
ca, Korneluk Antoni - Wodzis³aw Œl.
ul. 26 Marca, Zieliñski Ma³gorzata -
Wodzis³aw Œl. ul. 26 Marca, Matyjas
Jan - Wodzis³aw Œl. ul. Tysi¹clecia.

RADA   OSIEDLA
Rydu³towy

Przewodnicz¹cy – Jan Rupnik,
Rydu³towy ul. £okietka, Zastêpca
przewodnicz¹cego – Bogus³aw Badu-
ra, Pszów ul. Juranda, Sekretarz –
Helena Chrz¹szcz, Rydu³towy ul.
Krzy¿kowicka.

Cz³onkowie RO:
Budzyñski Jan - Rydu³towy ul.

Plebiscytowa, Jankowski Jerzy - Ry-
du³towy ul. Plebiscytowa, Strzelec
Andrzej - Rydu³towy ul. W³adys³awa
£okietka, Bia³ecka Marianna - Ra-
dlin ul. Wojciecha Korfantego, Kot
Krystian - Radlin ul. Henryka Sien-
kiewicza, Olszowska Joanna - Pszów
ul. Leona Kruczkowskiego, Jeka Sta-
nis³aw - Pszów ul. Jagienki.
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”

JAN GRABOWIECKI
Wieœci „z pierwszej rêki”

Fakty nie do wyburzenia!
J

est popo³udnie. Termometr za
oknem, choæ jest ju¿ w cieniu,
pokazuje w³aœnie 28 stopni cie-

p³a. Gor¹cy pocz¹tek lata daje siê we
znaki. Maj¹c jednak œwie¿o w pamiê-
ci nad wyraz d³ugo przed³u¿aj¹c¹ siê
zimê, deszczowo-powodziowy maj,
który zniweczy³ uroki wiosny, chwi-
lowy upa³ trzeba przyjmowaæ jako
dobrodziejstwo, bo do koñca lata
daleko i nie wiadomo jak to jeszcze
bêdzie. A tak w ogóle, to wzorem
Anglików, chocia¿ mieszkamy w do-
rzeczu Odry i Wis³y a nie Tamizy,
coraz czêœciej rozpoczynamy rozmo-
wy (a niekiedy i koñczymy) dywaga-
cjami o pogodzie. Aura mimo wszyst-
ko jest bezpieczniejszym tematem
ni¿ polityka, wybory, gospodarka,
a nawet wyniki meczów. Rozmawia-
j¹c o pogodzie ³atwiej uzyskuje siê
konsensus i wspólne zdanie: klimat
nam siê zmienia i pogoda jest teraz
beznadziejna, ju¿ nie taka jak to kie-
dyœ bywa³o…

W nastroju letnim, kiedy wielu
z nas udaje siê na zas³u¿ony wypo-
czynek chcê przekazaæ Szanownym
Czytelnikom kilka wieœci „z pierw-
szej rêki”, licz¹c na to, ¿e dotr¹ do
wielokrotnie wiêkszej liczby cz³on-
ków naszej Spó³dzielni, ni¿ zgroma-
dzi³o ich Walne Zgromadzenie
Cz³onków.

S
pó³dzielnia Mieszkaniowa
„ROW” odby³a w tym roku
czêœciowe Walnego Zgroma-

dzenia stosuj¹c siê do obowi¹zuj¹-
cych przepisów. Mogê z pe³nym prze-
konaniem stwierdziæ, ¿e te czêœcio-
we Walne Zgromadzenia nie spotka-
³y siê ze strony uczestników z pozy-
tywnym odbiorem. Ustawa „uw³asz-
czeniowa” z 14 czerwca 2007 roku,
a w³aœciwie jej autorzy, zapomnieli
o zebraniach osiedlowych mieszkañ-
ców i zlikwidowali  Zebrania Przed-
stawicieli Cz³onków. Ustawa w ogó-
le pomija kwestie osiedli mieszka-
niowych. A przecie¿ nie tylko w na-
szej Spó³dzielni s¹ one faktem (nie
do wyburzenia!) i fundamentem ist-
nienia oraz dzia³ania spó³dzielni
mieszkaniowych w ca³ej Polsce.

Szkoda zatem, ¿e te zmiany
ustawowe nie da³y pe³nej swobody
wyra¿ania siê wszystkim osobom za-
mieszka³ym, a ograniczy³y siê tylko
do cz³onków. Dla mnie nie ma ¿ad-
nej ró¿nicy (czy to osoba tylko za-
mieszka³a w zasobach Spó³dzielni,
czy te¿ jej cz³onek), kto dzieli siê
uwagami, spostrze¿eniami, bo prze-
cie¿ najwa¿niejsze jest, by te wnio-
ski zrealizowaæ dla dobra wszyst-
kich mieszkañców, bo dotycz¹ one
nie tylko cz³onków Spó³dzielni. Dla-
tego byæ mo¿e frekwencja na zebra-
niach dotychczas organizowanych
by³a wy¿sza od obecnych, „szumnie”
nazwanych Walnymi Zgromadzenia-
mi.

Rozumiem demokratyzacjê, ale
trudno pogodziæ siê z tym - co wie-
lokrotnie podkreœlali te¿ uczestnicy
tegorocznych cz¹stkowych „Wal-
nych” - i¿ musz¹ wypowiadaæ siê
i g³osowaæ mieszkañcy osiedli z te-
renu Pszowa, Radlina, Rydu³tów
w sprawie remontu budynku w Wo-
dzis³awiu Œl¹skim. W wypowie-
dziach spó³dzielcy podkreœlali ab-
surdalnoœæ tego rozwi¹zania, zazna-
czaj¹c jednoczeœnie, ¿e to mieszkañ-
cy konkretnego osiedla powinni zde-
cydowaæ, czy remont danego budyn-
ku jest potrzebny, w jakim zakresie
i z jakich œrodków go sfinansowaæ.
Pada³y opinie typu: - przecie¿ my nie

wiemy, czy to w ogóle jest potrzebne
i gdzie ten dom siê znajduje, jak rów-
nie¿, ¿e nie mo¿my wyrokowaæ
w bli¿ej sobie nie znanej sprawie.

N
ie by³o wiêc ju¿ w tym roku
osiedlowych zebrañ cz³on-
ków. Wszyscy zostali zapro-

szeni na jedno, wielkie Walne Zgro-
madzenie Cz³onków. I tak dobrze,
¿e korzystaj¹c z „furtki” ustawowej,
mogliœmy je odbywaæ w 5 czêœciach
(dwie odby³y siê w Wodzis³awiu, po
jednej w Pszowie, Radlinie i Rytu³-
towach). Walne Zgromadzenie
Cz³onków Spó³dzielni trwa³o wiêc
piêæ dni i uczestniczy³o w nim 241
spó³dzielców. Oko³o po³owa ³¹cznej
iloœci uczestników dawnych zebrañ
osiedlowych i Zebrania Przedstawi-
cieli.

Zgodnie z postanowieniami
ustawy porz¹dek obrad i jego tema-
tyka by³a wszêdzie identyczna, zaœ
o przyjêciu ka¿dej z uchwa³ (lub od-
rzuceniu) decydowa³o nie g³osowa-
nie na jednej z czêœci Walnego Zgro-
madzenia, lecz suma g³osowañ na
owych piêciu czêœciach. No i obra-
dowaæ mo¿na by³o tylko   nad kwe-
stiami podanymi w porz¹dku obrad,
bez mo¿liwoœci jego modyfikowania,
wprowadzania spraw dodatkowych,
interwencyjnych, wolnych - czy jesz-

Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” posiada siedem osiedli mieszkaniowych
w czterech miejscowoœciach. O takiej specyfice zapomnieli autorzy ustawy „uw³asz-
czeniowej” faktycznie likwiduj¹c zebrania grup cz³onkowskich. Na zdjêciu: budyn-
ki wodzis³awskich osiedli; na pierwszym planie „Piastów”, w g³êbi XXX-lecia.

(Dokoñczenie na str. 4)
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cze inaczej zwanych. Rzekome zde-
mokratyzowanie zebrañ w praktyce
na³o¿y³o formalny kaganiec na cz³on-
ków spó³dzielczoœci mieszkaniowej
- bo dotyczy to ca³ego kraju. Sprowa-
dzi³o rozwa¿anie problemów ¿ywot-
nych w ka¿dej spó³dzielni na jej cen-
tralny poziom, z dala od osiedli, czy-
li od miejsca, gdzie one wystêpuj¹.
Jest takie polskie przys³owie: „ko-
szula najbli¿sza cia³u”. Ustawa zmu-
si³a nas do kontaktu z cia³em nie
przez koszulê, ale poprzez na³o¿on¹
na ni¹ marynarkê.

Informacja o tym jak przebiega-
³o Walne Zgromadzenie Cz³onków
zamieszczona jest na nastêpnych
stronach naszego spó³dzielczego cza-
sopisma - zachêcam do jej lektury.
Ze swej strony, w imieniu Zarz¹du
SM „ROW”, któremu mam zaszczyt
prezesowaæ, niezmiernie dziêkujê
wszystkim, którzy zechcieli przybyæ
na Walne Zgromadzenie, oceniæ
nasz¹ pracê i udzieliæ nam absoluto-
rium. Tym samym zobowi¹zaæ nas do
dalszej, intensywnej pracy dla dobra
naszej spó³dzielczej spo³ecznoœci.

P
odczas Walnego Zgromadze-
nia przeprowadzone zosta³y
tak¿e wybory do Rad Osiedli

- w zwi¹zku z up³ywem dotychczaso-
wej kadencji. Istnienie oraz dzia³a-
nie Rad, tak niezbêdne i wieloletni¹
praktyk¹ sprawdzone, przewiduje
Statut SM „ROW”. Pragnê w tym
miejscu podziêkowaæ wszystkim do-
tychczasowym dzia³aczom tego sa-
morz¹du spó³dzielczego za ich ofiar-
ne i owocne dzia³anie na rzecz lokal-
nych œrodowisk i ca³ej Spó³dzielni.
Rady Osiedli najprêdzej i najtrafniej
rozpoznaj¹ potrzeby i oczekiwania
mieszkañców. Trzymaj¹ rêkê na pul-
sie ¿ycia w ka¿dym z osiedli. Podej-
muj¹ decyzje wa¿¹ce o najwa¿niej-
szych sprawach osiedla. Jednocze-
œnie gratulujê nowym cz³onkom Rad
ich wyboru do tego organu samorz¹-
du spó³dzielczego i ¿yczê wielu suk-
cesów we wspólnym rozwi¹zywaniu
spraw osiedlowych ze sta³ym
uwzglêdnianiem dobra ogó³u spó³-
dzielców.

Wszystkim Pañstwu ¿yczê uda-
nego, letniego wypoczynku. Przy do-
brej pogodzie!

(Dokoñczenie ze str. 3)

Fakty

Nie od dziœ mamy do
czynienie w naszych osie-
dlach z dewastacjami
i  czynami typu chuligañ-
skiego. Bezkarne, niszczy-
cielskie si³y upodoba³y
sobie odnowione elewacje
(a sporo taka renowacja
kosztowa³a), dzieciêce
urz¹dzenia na placykach
zabaw, nowoczesne windy
jakie dopiero co zosta³y
zaistalowane w miejsce
starych.

To, co piêkne (i dro-
gie) wzbudza w grupie
- najprawdopodobnie m³o-
dzie¿owej subkultury - nie-
chêæ, zazdroœæ i wywo³uje
atawistyczn¹ chêæ dewa-
stacji. Tak czyni³y hordy
barbarzyñców zdobywa-
j¹c cywilizowany i piêk-
ny, staro¿ytny Rzym. Tak

postêpuj¹ wspó³czeœni blo-
kersi.

Kulturowo, towarzy-
sko i materialnie wyobco-
wani ze œrodowiska ludzi
dobrze wychowanych,
przyzwoitych, spokoj-
nych, ¿yczliwych innym.
I choæ ci, którzy dewastu-
ja nasz wspólny maj¹tek
s¹ garstka w spó³dzielczej
zbiorowoœci, to z regu³y by-
waj¹ nieuchwytni i bez-
karni. A przecie¿ s¹
œwiadkowie ró¿nych zda-
rzeñ. Zatem zmowa mil-
czenia? Obawa o w³asne
bezpieczeñstwo? I policja
i Stra¿ Miejsca gwaran-
tuj¹ anonimowoœæ tym,
którzy z poczucia obywa-
telskiej odpowiedzialnoœci
wska¿¹ sprawców dewa-
stacji.

Pamiêtajmy, ¿e usu-
wanie skutków zniszczeñ
wszystkich nas - cz³onków
SM „ROW” kosztuje spo-
ro pieniêdzy (ba, rodziny
sprawców op³atami czyn-
szowymi si³¹ rzeczy par-
tycypuj¹ w usuwaniu
zniszczeñ), które by mo-
g³y byæ wykorzystne na
inne cele.

O kwestiach tych
mówiono w poszczegól-
nych czêœciach Walnego
Zgromadzenia. Podawa-
no przyk³ady - piêknego
ogródka przed budyn-
kiem przy ul. Pokoju 5
i jednoczeœnie zniszczonej
elewacji tego¿ domu, tak-
¿e kuriozalnego czynu
- przewrócenia na bok jed-
nego z samochodów oso-
bowych.

Niszczycielskie si³y
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Warto byæ na wszystko przygotowanym...

P
rowadzenie jakichkol-
wiek remontów „na
¿ywym organiŸmie” ja-

kim jest wielorodzinny budy-
nek mieszkalny, jest uci¹¿liwe
zarówno dla posiadaczy loka-
li mieszkalnych i u¿ytkowych,
jak  i dla wykonawców tych
prac. Ze zrozumia³ych wzglê-
dów ta wzajemna uci¹¿liwoœæ
nie mo¿e byæ ca³kowicie po-
miniêta i (na ogó³) taki stan
rzeczy spotyka siê ze strony
najbli¿szych mieszkañców z
pe³nym zrozumieniem. Prze-
czekamy, pomêczymy siê tro-
chê, ale potem bêdzie ³adniej,
sprawniej, bezpieczniej itp. -
ocenia wiêkszoœæ spó³dziel-
ców. Przecie¿ „wieki” to nie
potrwa…

Zgodnie ze „strategicz-
nym podejœciem” do tematu
remontów w naszej Spó³dziel-
ni, prowadzone s¹ i nadal
bêd¹ du¿e i uci¹¿liwe dla
mieszkañców prace remonto-
we. Obok termomodernizacyj-
nego docieplania, s¹ te¿ re-
monty instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji elek-
trycznych oraz pionów kana-
lizacyjnych i instalacji gazo-
wych. I prêdzej, czy póŸniej
dotkn¹ ka¿dego mieszkañca
naszych zasobów. Przekazuje-
my wiêc garœæ informacji o re-
montach, bo warto byæ na
wszystko... przygotowanym.

D
ocieplanie zewnêtrz-
ne i nowe elewacje, to
w gruncie rzeczy

„pestka” wobec remontów we-
wnatrz domów. Natomiast
z wewnêtrznych prac najmniej
uci¹¿liwe dla mieszkañców
wydaj¹ siê byæ remonty insta-
lacji centralnego ogrzewania.
Mo¿na je przeprowadzaæ sto-
sunkowo ³atwo i szybko bez
„antagonizowania siê” z ko-
rzystaj¹cymi z lokalu.

Najtrudniejsze do prze-
prowadzenia s¹ (i to bez ja-
kichkolwiek w¹tpliwoœci) re-
monty instalacji elektrycznych
oraz wodno-kanalizacyjnych,
ze wzglêdu na nieporównywal-
ne zupe³nie standardy indywi-
dualnego wyposa¿enia miesz-
kañ. M.in. chodzi o wykafel-
kowane ³azienki i kuchnie (a
czêsto nie da unikn¹æ kucia),
zabudowane zmywarki, pral-

ki, wanny i jacuzzi, ale tak¿e
o urz¹dzenia elektryczne, po-
bieraj¹ce jednoczeœnie ener-
giê elektryczn¹ o mocy znacz-
nie przekraczaj¹cej „przydzie-
lon¹” kilkadziesi¹t lat temu
moc przypadaj¹c¹ na lokal,
czêsto konieczna staje siê wy-
miana starej, na ogó³ znacz¹-
co ju¿ utlenionej instalacji alu-
miniowej na instalacjê mie-
dzian¹ o wystarczaj¹cym prze-
kroju, umo¿liwiaj¹c¹ korzysta-
nie z energii elektrycznej bez
jakichkolwiek technicznych
(spowodowanych niesprawno-
œci¹ samej instalacji) ograni-
czeñ.

U
warunkowaniem do-
datkowym generalne
go remontu (wymiany)

instalacji wodno-kanalizacyj-
nej jest komplikacja polegaj¹-
ca na tym, ¿e podczas tych
prac musi byæ obecny ktoœ
z mieszkañców wszystkich lo-
kali danego pionu. Wszystkie
lokale w danym pionie musz¹
byæ jednoczeœnie udostêpnio-
ne! A tu niestety dochodzi do
s¹siedzkich rozbie¿noœci.
Zdarzaj¹ siê przypadki (i to
wcale nie zradko), ¿e ktoœ za-
mieszka³y na jakimœ piêtrze
nie zgadza siê na wymianê
instalacji argumentuj¹c to
tym, ¿e niedawno wykona³ re-
mont swojej ³azienki. Takie
w³asne remonty te¿ s¹ doœæ
zró¿nicowane, bo dla jednego
polegaj¹ na wymianie rurek od
pionów do kranów i za³o¿eniu
nowej baterii w umywalce,
a dla drugiego - obok wymie-
nionych ju¿ prac - tak¿e wy-
kafelkowanie pomieszczenia
i zabudowanie wanny, a nawet
jacuzzi.

W obu jednak (i innych nie
wymienionych przypadkach)
przecie¿ nikt nie wymieni³
tego - co najwa¿niejsze: pionu
wodno-kanalizacyjnego. Nie
móg³ zreszt¹. A przecie¿ wy-
miana tych pionów jest nie-
zbêdna z uwagi na ich u¿yt-
kowanie przez wiele dziesiê-

Ocieplanie budynków i k³adzenie nowej elewacji - jest
w gruncie rzeczy najmniej uci¹¿liwe z wielkich remontów, ja-
kie dotykaj¹ budynki mieszkalne. Na zdjêciu: w³aœnie jest pro-
wadzona termomodernizacja domu przy ul. PCK 28.

REMONTY
DOMÓW

cioleci i z³y ju¿ stan technicz-
ny.

Tymczasem prowadzenie
nowego pionu wodno-kanali-
zacyjnego powiedzmy na 5.
piêtro nie jest mo¿liwe, gdy
mieszkaj¹cy pod nim s¹siad

z piêtra 4. nie wyra¿a zgody
na wejœcie do swego mieszka-
nia.

Z
rozumienie, wzajemna
¿yczliwoœæ i toleracja
musz¹ wzi¹æ górê nad

faktem wyremontowania sobie
nie tak dawno ³azienki. Dla-
tego apelujemy do wszystkich
mieszkañców, którzy zamie-
rzaj¹ remontowaæ ³azienki, to-
alety i kuchnie, a wiêc te po-
mieszczenia, gdzie jest insta-
lacja wodno-kanalizacyjna, by
zawsze uprzednio skontakto-
wali   siê ze s³u¿bami tech-
nicznymi Spó³dzielni. Warto
(ba, trzeba) dowiedzieæ siê,
czy i kiedy w³aœnie w ich
domu przewiduje siê wymia-
nê pionów wodno-kanalizacyj-
nych. Taki kontakt pozwoli do-
stosowaæ terminy indywidual-
nych potrzeb i zamiarów z re-
montowymi planami Spó³-
dzielni.

Jest jeszcze inna, te¿
dra¿liwa kwestia. Mianowicie

wówczas, gdy s¹ wymieniane
piony wodno-kanalizacyjne
zdarza siê, ¿e mieszkaniec nie
pozwala na wymianê w obrê-
bie jego mieszkania pozio-
mów, bo twierdzi i¿ sam to
zrobi³ i podpisuje stosowne
oœwiadczenie o swojej  odmo-
wie udostêpnienia mieszkania
dla wymiany stosownych rur
od pionu do baterii. Có¿, Spó³-
dzielnia takie oœwiadczenie
przyjmuje do wiadomoœci i ze
zrozumieniem, no i przepro-
wadza wymianê tylko pionów.

Mija jednak pewien czas i oso-
by, które z³o¿y³y takie pisem-
ne oœwiadczenie zaczynaj¹
jednak domagaæ siê wymiany
rur poziomych w mieszkaniu,
bo... cieknie. Czyni¹ to niekie-
dy ju¿ nowi w³asciciele tego
mieszkania. Prawda by³a bo-
wiem taka, ¿e dla uchronienie
kafelek - mieszkaniec nie zgo-
dzi³ sie na wymianê pozio-
mych rur przez Spó³dzielniê
i sam tego (pomimo oœwiad-
czenia) te¿ nie zrobi³. No i co
w takim przypadku robiæ (i na
czyj koszt)?

Konkluzja wszystkich
tych rozwa¿añ jest jedna: dla
dobra wszystkich mieszkañ-
ców, tego natychmiastowego
i tego w perspektywie czasu,
w przypadku przyst¹pienia
przez Spó³dzielniê do wymia-
ny pionów wodno-kanalizacyj-
ny konieczne jest zgodne udo-
stêpnienie wszystkich miesz-
kañ przez wszystkich s¹sia-
dów.
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Czy w miejscu opustosza³ego i zrujunowanego obiektu stan¹ budynki mieszkalne lub
jakiœ inny obiekt u¿ytecznoœci publicznej, czy na czêœci terenu bêdzie parking, czy stanie siê
tylko rekreacyjnym. zielonym terenem? Na te pytanie spó³dzielcy sami sobie odpowiedz¹
w spo³ecznej konsultacji. Na zdjêciu: jeden z wariantów wykorzystania terenu œwie¿o zakupio-
nego przez SM „ROW” - koncepcja nowego domu, trzysegmentowego (5, 6 i 7 piêter) ³¹cznie
o 87 mieszkaniach.

We wtorek, 6 lipca 2010 roku, przedstawiciele Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej „ROW” - prezes Jan Grabowiecki i wicepre-
zes, G³ówny Ksiêgowy Iwona Ko³eczko podpisali z reprezen-
tantem w³adz miejskich, zastêpc¹ prezydenta Wodzis³awia Œl¹-
skiego Dariuszem Szymczakiem (w œrodku) akt notarialny
umowy kupna - sprzeda¿y obiektu i terenu po by³ej bibliotece.

T
eren ten po³o¿ony jest poœrodku wielkiego Osie-
dla XXX-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW”. Do minionego roku mieœci³a siê tam sie-

dziba filii nr 13 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej oraz Œwietlica nr 1 Zespo³u Œwietlic Profilak-
tyczno-Wychowawczych.

Dla rozwoju Spó³dzielni
Kupiliœmy od Miasta teren poœrodku Osiedla XXX-lecia

Fatalny stan techniczny
parterowego budynku
o drewnianej konstrukcji od
wielu lat nie odpowiada³ po-
trzebom i wymaganiom tych
jednostek. W 2009 roku pre-
zydent Wodzis³awia Œl¹skie-
go podj¹³ decyzjê o przenie-
sieniu biblioteki i œwietlicy do
nowych siedzib. Filia MiPBP
zosta³a przeniesiona do wyre-
montowanego skrzyd³a znaj-
duj¹cej siê w centralnym
punkcie osiedla Szko³y Pod-
stawowej nr 10. Œwietlica
znalaz³a (tymczasowo) now¹
siedzibê przy Rzymsko-Kato-
lickiej parafii œw. Herberta.

Poniewa¿ opustosza³y
obiekt i towarzysz¹ca mu
dzia³ka budowlana o po-
wierzchni 4301 m2 otoczona
jest ze wszech stron budyn-
kami Osiedla XXX-lecia, a
niektórzy z mieszkañców od
zawsze uwa¿ali go za „swój”

- spó³dzielczy (teraz dopiero
ze zdziwieniem dowiedz¹ siê,
¿e wcale tak nie by³o) wolê na-
bycia opuszczonego obiektu
i ca³ego terenu - co oczywiste
i logiczne - wyrazi³a SM
„ROW”.

Po doœæ d³ugotrwa³ych
negocjacjach dotycz¹cych  wa-
runków sprzeda¿y - kupna,
we wtorek, 6 lipca 2010 roku
dosz³o do transakcji za kwo-
tê 426 tys. z³. Stosowny akt
notarialny ze strony miasta
podpisa³ zastêpca prezyden-
ta Wodzis³awia Œl¹skiego
Dariusz Szymczak, zaœ SM
„ROW” reprezentowali cz³on-
kowie Zarz¹du - prezes Jan
Grabowiecki oraz wicepre-
zes, G³ówny Ksiêgowy Iwona
Ko³eczko.  Umowa jest efek-
tem dobrej wspó³pracy Mia-
sta ze Spó³dzielni¹.

Dopiero teraz, gdy SM
„ROW” sta³a siê ju¿ w³aœci-

cielem tej dzia³ki (niektóre
media og³osi³y to grubo przed
terminem  i tendencyjnie mia-
³y ju¿ „za z³e”, ¿e Spó³dzielnia
nic nie robi) mo¿na przyst¹-
piæ do porz¹dkowania wielu
formalnych spraw. Nade
wszystko wyst¹piono ju¿ do
w³adz powiatowych o zgodê

na wyburzenie zdekapitalizo-
wanego, parterowego budyn-
ku.

Rozpoczêto „przymiarki”
co do przysz³oœci terenu,
z zamiarem przeznaczenia go
g³ównie pod budownictwo
mieszkaniowe. Ale w czêœci
terenu mo¿e byæ urz¹dzony

tak¿e tak bardzo potrzebny
tutaj parking (niektórym ma-
rzy siê podziemny! - wiêc bar-
dzo kosztowny i czy nas bê-
dzie na to stac?), czêœæ mo¿e
byæ przeznaczona na skwery.
Decyzja zapadnie dopiero po
konsultacjach spo³ecznych
z organami samorz¹dowymi
Spó³dzielni.

Realnie rzecz bior¹c - do
koñca tego roku powinno byæ
dokonane wyburzenie bez-
wartoœciowej rudery, a za dwa
lata winna rozpocz¹æ siê osta-
teczna inwestycja. Domy, ja-
kie wzbogac¹ Osiedle XXX-
lecia, wraz z planowan¹ do
rozpoczêcia przed koñcem br.
budow¹ w rejonie Osiedla D¹-
brówki, zapewni¹ rozwój
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzis³awiu Œl¹-
skim i stworz¹ jej now¹,
atrakcyjn¹ ofertê mieszka-
niow¹.
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P
rzy tej okazji warto nieco
podywagowaæ nad kwe-
sti¹ instalowania monito-

ringu, czyli kamer rejestruj¹cych
obraz. Sprawa ta jest bowiem te-
matem wielu rozmów, tak¿e
wœród mieszkañców zasobów
naszej Spó³dzielni. Wielu jest
bardzo „za”, ale te¿ wielu jest
jeszcze bardziej „przeciw”.

Niejednokrotnie wnioski
w sprawie monitoringu zg³asza-
no na zebraniach grup cz³onkow-
skich, czy te¿ w pismach kiero-
wanych do Zarz¹du, b¹dŸ admi-
nistracji osiedli. Niektórzy ze
spó³dzielców wrêcz kategorycz-
nie domagaj¹ siê monitorowania
terenu osiedli oraz korytarzy
i wind w budynkach.

Dlatego przed podjêciem de-
cyzji (wielce kosztownej w trak-
cie realizacji) warto rozwa¿yæ
argumenty przemawiaj¹ce za za-
stosowaniem monitoringu, jak
i zdania przeciwne.

Wœród tych pierwszych –
„za” – najczêœciej wskazuje siê na
efekt profilaktyczny w postaci
zmniejszenia lub ograniczenia
chuligañstwa, wandalizmu, kra-
dzie¿y oraz przypadków nie prze-
strzegania przepisów porz¹dko-
wych i regula minu domowego.

Istotny jest równie¿ walor w
postaci wzrostu poczucia bezpie-
czeñstwa mieszkañców, co doty-
czy zw³aszcza starszego pokole-
nia, ale tak¿e rodziców ma³ych
dzieci. Wielk¹ wagê mo¿e mieæ
równie¿ – po odtworzeniu zare-
jestrowanego obrazu – mo¿liwoœæ
wykrycia sprawców zdarzeñ
(wykroczeñ, przestêpstw), ja-
kich nie chcemy doœwiadczaæ.

Przeciw monitoringowi wy-
toczyæ mo¿na dwa zasadnicze ar-
gumenty. Po pierwsze - utratê
pewnego psychicznego komfortu,
wynikaj¹c¹ z faktu, ¿e cz³owiek
na ogó³ Ÿle siê czuje gdy jest
„wszêdzie” obserwowany. Wyda-
je siê, ¿e mo¿na jednak ograni-
czyæ negatywne oddzia³ywanie
tego czynnika poprzez odpowied-
ni dobór punktów instalacji ka-

Pod koniec czerwca 2010 roku Spó³dzielnia Miesz-
kaniowa „ROW” dokona³a zakupu i zabudowy nowej ka-
mery o wysokiej rozdzielczoœci na budynku nr 58, na
osiedlu XXX-lecia PRL. Dotychczasowa kamera znaj-
duj¹ca siê na tym budynku nie spe³nia³a wymogów i ocze-
kiwañ mieszkañców. Inwestycjê zrealizowano w porozu-
mieniu z Urzêdem Miasta Wodzis³aw Œl¹ski. W zwi¹z-
ku z tym kamera ma pod³¹czenie do monitoringu Stra-
¿y Miejskiej Wodzis³awia Œl¹skiego i daje mo¿liwoœæ ca-
³odobowej obserwacji terenu jednego z najbardziej ru-
chliwych na tym osiedlu.

Czujne oko kamery
Z budynku „58” obserwuje wszystko wokó³

mer. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
od wielu lat funkcjonuje monito-
ring np. w bankach, centrach
handlowych, dworcach , czy na
ulicach miast i nie tylko nam nie
przeszkadza, ale z regu³y o tym
nawet nie myœlimy.

Po wtóre - wzglêdy finanso-
we, gdy¿ koszty instalacji i eks-
ploatacji profesjonalnego syste-
mu monitoringu s¹ niebagatel-
ne, wielokrotnie przewy¿szaj¹ce
(nie ma³e przecie¿) straty pono-
szone przez osiedla z tytu³u kra-
dzie¿y i wandalizmu. Warto pod-
kreœliæ, ¿e tylko systemy w pe³ni
profesjonalne, a zatem bardzo
kosztowne, maj¹ sens i mog¹ byæ
u¿yteczne. Wszelkie amatorskie
rozwi¹zania to wyrzucanie, te¿
zreszt¹ niema³ych pieniêdzy
w b³oto. Z tego wzglêdu zrozu-
mia³y jest sceptycyzm wobec
wprowadzania monitoringu osie-
dlowego, zw³aszcza w sytuacji
istnienia wielu innych, pilniej-
szych potrzeb i wniosków zg³a-
szanych przez mieszkañców, a i
niezaspokojonych dotychczas
z uwagi na brak pieniêdzy.

Innymi s³owy monitoring to
przys³owiowy kwiatek do ko¿u-
cha. Trzeba wszak¿e podkreœliæ,
i¿ wystêpuj¹ce przypadki bez-
myœlnych dewastacji i wandali-
zmu w naszych osiedlach, jakkol-
wiek czasami mo¿e niezbyt finan-
sowo dotkliwe, to jednak s¹ nie-
zmiernie irytuj¹ce, spo³ecznie
uci¹¿liwe i budz¹ce uzasadniony
sprzeciw spó³dzielczej spo³eczno-
œci. Trzeba te¿ zauwa¿yæ coraz
bardziej widoczne efekty prowa-
dzonych w Spó³dzielni Mieszka-
niowej „ROW” prac moderniza-
cyjnych, remontowych i upiêk-
szaj¹cych, w tym tak¿e w tzw.
przestrzeni publicznej wokó³ bu-
dynków mieszkalnych. Mo¿na
z pewn¹ satysfakcj¹ powiedzieæ,
¿e w naszej Spó³dzielni  mamy
ju¿ czego broniæ i st¹d – przez
wielu zauwa¿ana i postulowana
– potrzeba instalacji w naszych
osiedlach i budynkach kamer
monitoruj¹cych.

Zapraszamy na festyn
„Artystyczne Podwórko” - tak nazywaæ siê bêdzie festyn na Osie-

dlu XXX-lecia, jaki zostanie zorganizowany we wtorek, 24.08. od godz.
11:00. W programie zajêcia taneczne, gry i zabawy dla dzieci, liczne
atrakcje. G³ównym organizatorem jest Wodzis³awskie Centrum Kul-
tury oczywiœcie we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „ROW”,
a tak¿e z Miejskim Oœrodkiem Sportu i Rekreacji.

Oferta rydu³towskiego OPP
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydu³towach œciœle wspó³pracu-

j¹ce ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „ROW”, jak co roku przygotowa³o
ciekaw¹ ofertê zajêæ wakacyjnych, dostosowuj¹c j¹ do potrzeb i ocze-
kiwañ najm³odszych mieszkañców miasta. Za nami ju¿ I turnus pó³-
kolonii, a od 19.07. do 30.07. trwaæ bêdzie turnus II., odbywaj¹cy siê
Zespole Szkó³.

Ponadto OPP proponuje pod has³em: „¯yj sportowo” - zajêcia
rekreacyjno-sportowe: 16 wyjazdów na kryt¹ p³ywalniê dla 45 osobo-
wych grup (terminy w OPP); korzystanie z kompleksu boisk „Orlik
2012” (od poniedzia³ku do sobota, godz.  10:00 - 22:00, a w niedziele
i œwiêta w godz. 14:00 - 22:00). Ciekawa ofert¹ s¹ te¿ Kluby Ogniska
Pracy Pozaszkolnej, czyli zajêci œwietlicowe: „Bielik” czynny w lipcu
(od poniedzia³ku do pi¹tku godz. 9:30 - 14:00), „Orlik” czynny w sierp-
niu (od poniedzia³ku do pi¹tku godz. 9:30 - 14:00 oraz „Alkatraz” -
codziennie zajêcia rekreacyjno-sportowe na kompleksie boisk „Orlik
2012”.

WCK uwodzi kulturalnie
Wodzis³awskie Centrum Kultury „uwodzi kulturalnie” codzien-

nie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10:00-13:00. Zachêca do uczest-
niczenia w programach i zbierania przy okazji punktów - karnetów
„Wakacyjny Kulturomaniak”. Bêd¹ nagrody! Ich losowanie odbêdzie
siê 18. IX. podczas imprezy plenerowej na rynku Wodzis³aw Uwodzi
„TAÑCZ!My”.

Z przeogromnego zestawu propozycji WCK (szczegó³y - koszty -
zg³oszenia - oczywiœcie bezpoœrednio w WCK) polecamy szczególnie:
21.07. i 28.07. godz. 10:00 - „TAÑCZ!my”- tañce latynoamerykañ-
skie, zajêcia taneczne na rynku; 22.07.. 12.08. oraz 26.08. godz. 10:00
wyjazd busem do Bohumina - aquapark; 27.07. godz. 10:00 - „Arty-
styczne Podwórko” zabawy z Markusi¹ - czyli gry i zabawy zrêczno-
œciowe, „ma³a modnisia” i ma³y wojownik, konkursy z nagrodami
(miejsce - Sklep Markusia ul. Rybnicka 2d); 30.07. godz. 16:00 „Wa-
kacje z duchami” wyjazd rodzinny do zamku w Ogrodzieñcu; 4.08.,
11.08., 18.08. oraz 25.08. godz. 11:00 „TAÑCZ!my” - taniec nowocze-
sny - zajêcia taneczne na rynku; 4.08. godz. 19:00 „Wieczorny Cykl
Koncertowy” po raz pierwszy w Polsce po raz pierwszy w Polsce
koncert Christian metal z Danii; 7.08. godz. 9:00 „Rodzinna wyciecz-
ka” - wyjazd na Górê ¯ar i do ¯ywca.

W dniach 18.08 - 15.08. „Bezgraniczne Zamieszanie Teatral-
ne” czyli  otwarte warsztaty teatralne artystów z Polski i z Czech:
parada teatralna, pantomima, warsztaty cyrkowo-teatralne (szczudlar-
skie, bañkarskie), lalkarskie, prezentacje historyczne walk rycerskich.

„Sprzedam - zamieniê - kupiê” 23-31.08. (oprócz sobót i nie-
dziel) godz. 10:00 - gie³da u¿ywanych podrêczników i lektur szkol-
nych w pasa¿u przed WCK; 25.08. godz. 11:00 zajêcia otwarte w Pry-
watnej Szkole Muzycznej „Fermata”.

Wakacyjny Zwierzyniec - 29.08. godz. 14:00-19:00 „PIES czyli
KOT” konkursy i zabawy dla dzieci z nagrodami, porady weteryna-
ryjne, prezentacje swoich pupili, tor wyœcigowy gryzoni (miejsce - plac
przed WCK), w godz. 10:00-18:00 pokaz kotów  pn. „Wakacyjny Kot
czyli podró¿e z kotem”, konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami,
konkursy dla publicznoœci (sala klubowa, kameralna, hol g³ówny
WCK), od godz. 14:00 „Parada Jamników”, zaœ o godz.18:00 pokaz
lotów ptaków (grupa sokolników z Karviny).

Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi
Siódma edycji festiwalu: Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi odbê-

dzie sie w dniach 6-.08. w Parku Miejskim w Wodzis³awiu Œl¹skim,
gdzie wzorem lat ubieg³ych powstanie specjalnie przygotowane pole
namiotowe. Tegoroczny festiwal zapowiada siê naprawdê obiecuj¹co.
Pojawi¹ siê gwiazdy polskiej sceny reggae, ale nie zabraknie równie¿
interesuj¹cych propozycji spoza naszego kraju. Wyst¹pi¹: Jahdas +
Deadly Hunta (GB), EastwestSound (kuba1200+guest), Dancehall Ma-
sakrah (pablo27 + JrStress + Drivah),  Œliwek, DrLove, Jahcoustix
(DE), Tabu, CGB, Dubska, Pajujo, Kometa, Bethel, Starguardmuffin.

Akcja Lato'2010
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WALNEPo raz
pierwszy

w 5 czêœciach

WALNE W OBIEKTYWIE

Z
 przyczyn technicznych - braku
miejsca, publikujemy fotogramy
tylko z czêœci Walnego Zgromadze-

nia odbytego 14 czerwca 2010 roku dla
Osiedli XXX-lecia, Piastów i D¹brówki.

Sprawozdanie Zarz¹du przedstawi³
prezes Jan Grabowiecki.

Komisja Wyborcza przeprowadza-
³a wybory do Rad Osiedli.

Sala niestety nie by³a wype³niona
po brzegi.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
omówi³ jej przewodnicz¹cy Ryszard So-
chacki

Cz³onkowie Komisji Skrutacyjnej
mieli wiele pracy z liczeniem.

Prezydium Walnego Zgromadzenia
sprawnie prowadzi³o obrady.

Obok: Ka¿dy przychodz¹cy na Wal-
ne Zgromadzenie okazywa³ swój dowód
to¿samoœci i po sprawdzeniu, ¿e jest cz³on-
kiem Spó³dzielni, otrzymywa³ mandat
uprawniaj¹cy do uczestnictwa i g³osowa-
nia.

Skala obecnoœciW
 dniach od 14 do 18 czerw-
ca 2010 roku odbywa³o siê
Walne Zgromadzenie

Cz³onków Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „ROW”. To ustawowy i statuto-
wy obowi¹zek m.in. oceny sprawoz-
dañ Zarz¹du i Rady Nadzorczej, g³o-
sowania w sprawie udzielenia (lub
nie) absolutorium Zarz¹dowi za rok
przesz³y, zaakceptowania planów na

przysz³oœæ, rozpatrzenia odwo³añ
cz³onkowskich. Do 2009 roku zada-
nia te przypada³y w udziale Zebraniu
Przedstawicieli Cz³onków. Teraz, po
nowelizacji ustawowej, jest to zada-
niem  Walnego Zgromadzenia ogó³u
cz³onków Spó³dzielni. Ustawodawca
zezwoli³ jednak na prowadzenie
Zgromadzenia w czêœciach - z czego
w naszej Spó³dzielni skorzystano.

Walne Zgromadzenie trwa³o
przez piêæ dni i odbywa³o siê w czte-
rech miejscach. Obie czêœci odbyte
w Wodzis³awiu Œl¹skim mia³y swe
miejsce w Zespole Szkó³ w Wodzis³a-
wiu Œl. przy ul. Szkolnej 1 (Liceum
Ogólnokszta³c¹ce Nr 1), natomiast
w Pszowie obradowano w Miejskim
Oœrodku  Kultury przy ul. Traugutta
1, w Rydu³towach w Domu Goœcin-
nym przy ul. Strzelców Bytomskich
8/7 oraz w Radlinie w Kawiarni
„Górnicza Strzecha” (Klub NOT)
przy ul. Korfantego 42.

Takie rozcz³onkowanie wymaga-
³o sporych umiejêtnoœci logistycz-
nych, z których organizatorzy wywi¹-
zali siê znakomicie. Zawiod³a tylko…
frekwencja. Wynios³a  tylko 3,89%
obecnoœci uprawnionych do udzia³u
cz³onków. W poniedzia³ek,  14. 06.
z grona 2819 cz³onków z osiedli D¹-
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Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w sk³adzie: - Jan Grabowiecki, pre-
zes, W³adys³aw Maryjka, zastêpca prezesa ds. technicznych, Iwona Ko³eczko za-
stêpczyni prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, G³ówny Ksiêgowy -  otrzyma³ w
g³osowaniu pozytywn¹ ocenê w ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia, co zdecydo-
wa³o o finalnym absolutorium za rok 2009.

Drog¹ tajnego g³osowania wybiera-
no nowe sk³ady Rad Osiedli,

Jawne g³osowania odby³y siê nad
wszystkimi uchwa³ami.

Uczestników Walnego pozdrowi³
i na pytania z sali odpowiada³ prezydent
Wodzis³awia Œl. - Mieczys³aw Kieca.

brówki, Piastów i XXX-lecia na
pierwsz¹ czêœæ Zgromadzenia przy-
by³o 94 cz³onków; nazajutrz, 15.06.
z 1631 uprawnionych obecnych by³o
48 cz³onków; 16.06. na 474 cz³onków
obecnych by³o tylko 23; nazajutrz
17.06. prawo uczestnictwa mia³o 881
cz³onków a obecnych by³o 55; w ostat-
niej czêœci Walnego 18.06. wziê³o
udzia³ 21 cz³onków z 383 jacy mogli
w niej uczestniczyæ. W sumie wiêc
by³o 241 uczestników piêciu czêœci
Walnego Zgromadzenia  spoœród
6188 cz³onków SM „ROW”.

Identyczne procedury

Ka¿da z czêœci Walnego Zgro-
madzenia odbywa³a siê wed³ug tego
samego porz¹dku obrad podanego
uprzednio do publicznej wiadomoœci
przez Zarz¹d SM „ROW” (wydruko-
waliœmy go te¿ w poprzednim wyda-
niu naszego czasopisma). Zawsze
prowadzone by³y identyczne proce-
dury - w tym i g³osowania nad uchwa-
³ami oraz wybór cz³onków Rad Osie-
dli. Dopiero suma g³osów oddanych
na projekty uchwa³ we wszystkich
czêœciach Zgromadzenia decydowa-
³a o ostatecznym stanowisku Walne-
go Zgromadzenia Cz³onków w ka¿-
dej indywidualnej sprawie.

W ka¿dej czêœci Walnego doko-
nywano wyboru odrêbnego Prezy-
dium obrad, Komisji Skrutacyjnej i
Komisji Wnioskowej. Poszczególnym
czêœciom Zgromadzenia przewodni-
czyli wybrani z grona uczestników:
Krystyn Walas (14.06.), £ucjan Bañ-
czyk (15.06), Bogdan Badura
(16.06.), Marianna Bia³ecka (17.06.)
i Jan Rupnik (18.06.).

Wprowadzeniem do obrad Zgro-
madzenia by³y sprawozdawcze wy-

st¹pienia, multimedialnie ilustrowa-
ne, dokonywane przez przewodnicz¹-
cego Rady Nadzorszej SM „ROW”
Ryszarda Sochackiego oraz prezesa
Zarz¹du Jana Grabowieckiego. Z
pe³nymi materia³ami sprawozdaw-
czymi wszyscy mogli zapoznaæ siê te¿
w specjalnym wydawnictwie przygo-
towanym przez Spó³dzielniê na Za-
gromadzenie.

Owocna praca
Rady Nadzorczej

W 2009 roku Rada Nadzorcza -
poinformowa³ Ryszard Sochacki -
odby³a 11 posiedzeñ plenarnych po-
przedzonych zebraniami  Prezy-
dium. Podjêto 37 uchwa³ reguluj¹-

cych dzia³alnoœæ Spó³dzielni. Praca
Rady Nadzorczej i jej komisji odby-
wa³a siê wed³ug  przyjêtych  i  za-
twierdzonych przez Radê planów
pracy.

Na podstawie materia³ów Ÿró-
d³owych oraz zestawieñ ujmowanych
w postaci tabelarycznej i opisowej
Rada, co kwarta³ rozlicza³a Zarz¹d
z osi¹gniêtych wyników gospodarczo-
finansowych. Analizie podlega³y
wszelkie odstêpstwa od przyjêtych
planów. Radê w szczególnoœci inte-
resowa³ wp³yw osi¹ganych wyników
na globaln¹ kondycjê finansow¹ Spó³-
dzielni oraz wp³yw na poszczególne
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sk³adniki czynszu. Rada interesowa-
³a siê sposobem finansowania plano-
wanych inwestycji oraz rozliczaniem
finansowym zakoñczonych inwesty-
cji i remontów. W interesie cz³onków
Spó³dzielni na bie¿¹co by³y monito-
rowane sp³aty zobowi¹zañ
z tytu³u uzupe³nienia wk³adów w re-
montowanych budynkach oraz po-
dejmowane by³y uchwa³y zmieniaj¹-
ce wysokoœæ op³at czynszowych
uwzglêdniaj¹ce dokonane sp³aty.

W wyniku analizy kosztów bie-
¿¹cej dzia³alnoœci, podejmowano
ró¿norodne decyzje poprawiaj¹ce
uzyskiwane wyniki gospodarczo-fi-
nansowe. Poprzez okreœlenie norma-
tywu wielkoœci gromadzonych nie-
czystoœci, w zale¿noœci od rodzaju
prowadzonej dzia³alnoœci, uregulo-
wano kwestie odp³atnoœci za wywóz
nieczystoœci sta³ych powstaj¹cych
podczas prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w lokalach Spó³dziel-
ni. Po analizie kosztów  w stosunku
do oczekiwanych efektów, przy ak-
ceptacji Rady przeprowadzona zo-
sta³a akcja wymiany wodomierzy na
znacznej czêœci zasobów Spó³dziel-
ni. Pozwoli³o to dok³adniej rozliczaæ
zu¿ycie wody, poprzez zastosowanie
odczytu elektronicznego wyelimino-
wano niedok³adnoœci rozliczeñ wy-
nik³e z ró¿nych terminów odczytów,
ograniczono niedobory wody.

Analizowano prawid³owoœæ spo-
rz¹dzonych przez Zarz¹d kalkulacji
zaliczek na pokrycie kosztów cen-
tralnego ogrzewania i ciep³ej wody,
nie stwierdzono nieprawid³owoœci.
Podobne analizy robiono równie¿
w odniesieniu do innych sk³adników
czynszu. Rada wymaga³a od Zarz¹-
du by bie¿¹ce administrowanie za-
sobami Spó³dzielni by³o wspierane
dzia³aniami maj¹cymi wp³yw na
ograniczenie kosztów.

Jak corocznie, Rada stawa³a
przed dylematem jak pogodziæ ocze-
kiwania, co do jakoœci stanu tech-
nicznego budynków, z zasobnoœci¹
finansow¹ cz³onków. W sprawie
wszelkich op³at czynszowych stara-
liœmy siê podejmowaæ decyzje wywa-
¿one, maj¹c równie¿ na uwadze
wzrost wysokoœci sk³adników czyn-
szu niezale¿nych od Spó³dzielni.
Rada podjê³a dzia³ania interwencyj-

ne w sprawie zatwierdzania taryf
ciep³a przez Prezesa URE, których
wysokoœæ nijak siê ma do wskaŸni-
ków inflacji i wzrostu cen, w tym
wêgla, przekraczaj¹c je w sposób
ewidentny.

Dla oceny przez Radê stanu sy-
tuacji gospodarczo-finansowej, w ja-
kiej znajduje siê Spó³dzielnia, naj-
bardziej istotna by³a ocena badania
sprawozdania finansowego i raport
bieg³ego rewidenta. Raport, poprzez
prezentacjê odpowiednich standary-
zowanych wskaŸników ekonomicz-
nych, pozytywnie ocenia kondycjê
finansow¹ Spó³dzielni, wskazuje na
bie¿¹ce realizowanie wszelkich na-
le¿noœci. Przedstawione Radzie do-
kumenty uprawniaj¹ do stwierdze-
nia, ¿e gospodarowanie przez Za-
rz¹d powierzonym przez cz³onków
mieniem jest prawid³owe, prowa-
dzone zgodnie z przepisami prawa,
a osi¹gniête wyniki œwiadcz¹ o do-
brej sytuacji gospodarczo-finansowej
Spó³dzielni.

Rada rozpatrywa³a sprawy
wniesione przez cz³onków staraj¹c
siê dbaæ o interes ogó³u mieszkañ-
ców. Interesowaliœmy siê sprawami
mieszkañców i sposobem ich za³a-
twiania przez Zarz¹d i Administra-
cje osiedli. Rada nie stwierdzi³a
skarg na dzia³alnoœæ Zarz¹du. Z nie-
których pism kierowanych do Rady
wynika brak znajomoœci przez cz³on-
ków przepisów ustawowych i regu-
laminów wewn¹trzspó³dzielczych.
Jest to powód, dla którego Rada
du¿e znaczenie przywi¹zuje do prze-
p³ywu informacji miêdzy organami,
a cz³onkami Spó³dzielni. Podkreœliæ
nale¿y, ¿e mieszkañcy maj¹ dostêp
do ró¿norodnych informacji dotycz¹-
cych Spó³dzielni poprzez stronê in-
ternetow¹ oraz wydawan¹ okazjonal-
nie gazetê „Pod Wspólnym Da-
chem”.

Troskê Rady budzi du¿y zakres
dewastacji i brak dba³oœci niektó-
rych mieszkañców o wspólne mienie.
Apelujemy o aktywne w³¹czenie siê
w walkê z wandalami niszcz¹cymi
nasze osiedla.

Rada Nadzorcza dziêkuje
wszystkim cz³onkom zaanga¿owa-
nym w uœwietnienie obchodów 85-
lecia naszej Spó³dzielni. O dobrej
kondycji naszej Spó³dzielni œwiadczy

nie tylko jej wieloletnia historia pi-
sana prac¹ rzeszy pracowników
i aktywnych cz³onków.

Kondycja gospodarczo-finan-
sowa Spó³dzielni - stwierdzi³ w kon-
kluzji swego sprawozdania przewod-
nicz¹cy Rady Nadzorczej - zale¿na
jest od wielu czynników. Jednym
z nich jest nadzór i kontrola nad
dzia³alnoœci¹ Zarz¹du sprawowana
przez Radê Nadzorcz¹ w imieniu
wszystkich cz³onków Spó³dzielni.
Swoje obowi¹zki staraliœmy siê wy-
konywaæ rzetelnie, z pe³n¹ œwiado-
moœci¹ odpowiedzialnoœci za wspól-
ne mienie. Mo¿emy stwierdziæ, ¿e
jesteœmy zadowoleni ze stanu, w ja-
kim znajduje siê Spó³dzielnia. Mamy
œwiadomoœæ obiektywnych trudno-
œci, w jakich przysz³o dzia³aæ Zarz¹-
dowi w 2009 roku, co dodaje zna-
czenia osi¹gniêtym wynikom i zre-
alizowanym pracom inwestycyjno-
remontowym.

Tak gospodarowaliœmy
w roku 2009

W zaprezentowym sprawozda-
niu Jan Grabowiecki przypomnia³ na
wstêpie, ¿e Spó³dzielnia Mieszka-
niowa „ROW” dzia³a od 1924 roku
i ¿e jej bogaty, wszechstronny doro-
bek by³ szeroko prezentowany pod-
czas ubieg³orocznych obchodów 85-
lecia.

Trzyosobowy Zarz¹d pod jego
kierownictwem, a tworz¹ go jeszcze
W³adys³aw Maryjka - zastêpca preze-
sa ds. technicznych oraz  Iwona Ko³ecz-

ko - zastêpczyni prezesa ds. ekonomicz-

no-finansowych, G³ówny Ksiêgowy - w
2009  roku  na  bie¿¹co  realizowa³
zadania  wynikaj¹ce  ze  Statutu
Spó³dzielni. W okresie sprawozdaw-
czym Zarz¹d odby³ 49 protoko³owa-
nych  posiedzeñ podejmuj¹c 106
Uchwa³. Do sta³ych zagadnieñ roz-
patrywanych kolegialnie przez Za-
rz¹d nale¿a³y sprawy cz³onkowsko-
mieszkaniowe, analiza i ocena  wy-
ników gospodarczo-finansowych
Spó³dzielni.

Spó³dzielnia na koniec 2009
roku posiada³a w swoich zasobach
7255 lokali mieszkalnych, z tego
4586 o spó³dzielczym w³asnoœcio-
wym prawie do lokalu, 2181 o w³a-
snoœci wyodrêbnionej, 447 ze spó³-



Lipiec 2010 r..      POD WSPÓLNYM DACHEM               Strona 11

SpóŸnione op³aty za mieszkania

D£U¯NICY
Z

godnie z zapowiedzia podan¹ w po-
przednim wydaniu „Pod Wspólnym Da-
chem” publikujemy tabele obrazuj¹ce

zaleg³oœci w miesiêcznych op³atach za miesz-
kania - tym razem w osiedlach Piastów, XXX-
lecia i w Pszowie.

Niew¹tpliwie smutnymi „rekordzista-
mi” s¹ niep³ac¹cy teminowo czynszu miesz-
kañcy osiedla Piastów. Na ul. Przemys³awa 3
zaleg³oœci siêga³y (w dacie robienia wykre-
sów) 68.672,24 z³. Nastêpni w kolejce zale-
g³oœci byli kolejno d³u¿nicy z budynków przy
ul. Przemys³awa 16 - 40.549,26 z³, ul. Prze-
mys³awa - 40.254,26 z³, ul. Przemys³awa 9 -
35.794,60 z³, ul. Przemys³awa 5 - 34.956,67
z³, ul. Przemys³awa 13 - 26.698,12 z³. Adre-
sy i kwoty ni¿sze od 20 tysiêcy z³otych prosi-
my odczytaæ sobie w tabeli.

Natomiast w Osiedlu XXX-lecia nie-
chlubny „prym” w nieuiszczaniu terminowym
czynszu wiod¹ d³u¿nicy z domu nr 131-135
bo na kwotê 44.298,16 z³. Za nimi jest budy-
nek nr 35-39 z sum¹ 40.212,29 z³, a potem
kolejno nr 54-58 z zaleg³oœciami 29.449,20
z³, nr 127-129 z zad³u¿eniem 21.418,88 z³,
zaœ listê ponad „dwudziestotysiêczników”
zamyka blok z nr 119-121 z niedop³at¹
21.318,78 z³.

W Pszowie zaleg³oœci w p³aceniu czyn-
szu na sumê ponad 20 tys. z³ odnotowano
w budynkach przy ul. Juranda 2 - 37.844,44
z³, ul. Juranda 6 - 22.501,99 z³, ul. Krucz-
kowskiego 2 - 22.354,15 z³ oraz ul. Juranda
4 - 20.922,01.

Komentarz do tej sytuacji i ocenê po-
stêpowania notorycznych d³u¿ników tak¿e
pomieœciliœmy w poprzednim numerze naszej

gazety. Nie wracamy wiêc ju¿ do osób, które
œwiadomie i celowo oci¹gaj¹ siê z p³atnoœcia-
mi. Apelujemy jeszcze raz tylko do tych, któ-
rym z najró¿niejszych powodów jest ciê¿ko.
To osoby d³ugotrwale chore, po wypadku, sa-
motne i niezaradne w staroœci, tak¿e w sile
wieku ale po nag³ej utracie pracy. Ka¿dy, kto
ma naprawdê trudne warunki winien je przed-
stawiæ w Spó³dzielni i zostanie to uwzglêd-
nione. Jeœli osoba taka aktualnie nie mo¿e
uiszczaæ ca³ej miesiêcznej op³aty za miesz-
kanie - to winna wp³acaæ chocia¿ czêœæ nale¿-
noœci.

Jednoczeœnie informujemy grono obu-
rzonych i dociekliwych cz³onków, którzy chc¹
poznaæ tych, którzy usi³uj¹ ¿yæ ich kosztem,
¿e mo¿liwoœæ tak¹ daje statutowy zapis o re-
jestrze cz³onkowskim w § 6 Statutu SM
„ROW”. Poniewa¿ „Cz³onek Spó³dzielni, jego
ma³¿onek i wierzyciel cz³onka lub Spó³dzielni
ma prawo przegl¹daæ rejestr” - wiêc istnieje
legalny, prawnie umocowany sposób na od-
krycie zalegaj¹cych z p³aceniem czynszu.
Przegl¹danie rejestru, prowadzonego w Dzia-
le Cz³onkowsko - Mieszkaniowym, odbywa siê
w warunkach zapewniaj¹cych dyskrecjê ogl¹-
daj¹cemu. Przypominmy te¿, ¿e w Spó³dziel-
ni rozwa¿a siê obecnie mo¿liwoœæ stworze-
nia internetowego wgl¹du do rejestru cz³on-
kom, za indywidualnym loginem i has³em.
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dzielczym lokatorskim prawem do
mieszkania oraz 41 mieszkañ
 z umow¹ o najmie lokalu.

Bilans Spó³dzielni sporz¹dzony
na dzieñ 31. 12. 2009 r. zamyka³ siê
po stronie aktywów i pasywów kwot¹
99 mln 950 tys. z³. Przychody z go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi
wynosi³y 33 mln 428.940,63 z³. Kosz-
ty w GZM siêgnê³y 33 mln 91.527,60
z³. Zatem wynik w GZM wyniós³
337.413,03 z³ i zosta³ rozliczony
(zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o spó³-
dzielniach mieszkaniowych) zwiêk-
szaj¹c odpowiednio przychody lub
koszty eksploatacji i utrzymania nie-
ruchomoœci w roku 2010.

Przychody z pozosta³ej dzia³al-
noœci Spó³dzielni wynios³y 4 mln
55.790,86 z³, a koszty 3 mln
687.989,21 z³. Zap³acony podatek
dochodowy (od osób prawnych)
siegn¹³ 53.795,00 z³. Tak wiêc wy-
nik netto na pozosta³ej dzia³alnoœci
ukszta³towa³ siê w wysokoœci
314.006,65 z³. I suma ta (zgodnie z
art. 75 i art. 76 Prawa spó³dzielcze-
go) podlega rozpatrzeniu przez  Wal-
ne Zgromadzenie i jej przeznaczenie
wymaga specjalnej uchwa³y.

W swoim obszernym sprawoz-
daniu prezes Zarz¹du omówi³
wszystkie dziedziny dzia³noœci Spó³-
zielni. Poniewa¿ nie sposób przyto-
czyæ tu kilkudziesiêcio stronicowe-
go tekstu, bogatego w wykresy i ta-
bele, odsy³amy wszystkich zaintere-
sowanych do artyku³u pomieszczo-
nego w piewrszysm tegorocznym
wydaniu „Pod Wspólnym Dda-
chem”, a zatytu³owanego „Trudny
rok - dobry rok”, który zawiera
wszystkie najwa¿niejsze dane
i wskaŸniki.

Omówiæ jednak trzeba kwestiê
zaleg³oœci w op³atach za u¿ytkowa-
nie  lokali. W   stosunku   do   przy-
chodów Spó³dzielni wskaŸnik zad³u-
¿eñ na koniec 2009 roku wyniós³:
5,32%. By³a to kwota 1 mln 829
385,93 z³, wy¿sza od zaleg³oœci
w roku 2008 o 315 117,52 z³. Jedn¹
z istotnych  przyczyn wzrostu zale-
g³oœci jest fakt, ¿e osoby, które sk³a-
da³y wniosek o wyodrêbnienie mu-
sia³y zgodnie z ustaw¹ sp³aciæ swoje
zaleg³oœci czynszowe, aby zawrzeæ
akt notarialny o wyodrêbnienie

mieszkania. Po uzyskaniu prawa
odrêbnej w³asnoœci osoby te jak
i inne z powrotem powróci³y do nie
regulowania na bie¿¹co op³at z tytu-
³u u¿ytkowania mieszkañ. Ponadto
zmiany zapisów ustawowych, które
pozwalaj¹ na wykreœlenie z rejestru
cz³onków osoby, które zalegaj¹
w op³atach co najmniej 6 miesiêcy
(do zmiany ustawy 3 miesi¹ce)
w sposób istotny wp³ynê³y równie¿
na zwiêkszenie zaleg³oœci, gdy¿
opóŸnia to mo¿liwoœæ skierowania
sprawy do S¹du o eksmisjê. Zwiêk-
sza siê równie¿ iloœæ osób zalegaj¹-
cych z czynszem, które pomimo roz-
mów nie wykazuj¹ ¿adnego zainte-
resowania w regularnym uiszczaniu
op³at za u¿ytkowanie mieszkania.
Problem zad³u¿eñ omawiamy szero-
ko w tym i poprzednim wydaniu na-
szej gazety.

W zakoñczeniu sprawozdania
prezes Zarz¹du stwierdzi³, ¿e uzy-
skane w 2009 roku wyniki finanso-
we s¹ pozytywne pomimo wzrostu
rynkowych cen towarów i us³ug nie-
zale¿nych od Spó³dzielni. P³ynnoœæ
finansowa w 2009 roku zosta³a za-
chowana, o czym œwiadczy stan œrod-
ków pieniê¿nych. Zachowanie p³yn-
noœci finansowej Spó³dzielni pomi-
mo zaleg³oœci czynszowych umo¿li-
wia terminowe realizowanie zobo-
wi¹zañ. W saldach zobowi¹zañ i na-
le¿noœci na dzieñ 31. 12. 2009 r. nie
wystêpuj¹ salda nieprzeterminowa-
ne.

Wszystkie wskaŸniki dotycz¹ce
sytuacji ekonomicznej Spó³dzielni w
roku 2009 - zgodnie z opini¹ bieg³e-
go rewidenta badaj¹cego Sprawoz-
danie finansowe - s¹ ocenione jako
dobre i wskazuj¹ na dobr¹ kondycjê
finansow¹ Spó³dzielni. Sytuacja fi-
nansowa Spó³dzielni jest stabilna
i stanowi bardzo dobr¹ podstawê
dalszego prawid³owego funkcjono-
wania i zrównowa¿onego rozwoju.

Na ca³okszta³t dzia³alnoœci
Spó³dzielni du¿y wp³yw maj¹ Orga-
ny Samorz¹dowe, które na bie¿¹co
sprawuj¹ kontrolê nad przyjêtymi
kierunkami dzia³añ i aktywnie
uczestnicz¹ w procesie realizacji pla-
nów rzeczowo-finansowych i remon-
towych zarówno po stronie przycho-
dów jak i kosztów.

Dlatego te¿ s³owa podziêkowa-
nia kierowane s¹ do wszystkich osób

bior¹cych czynny udzia³ w pracach
organów samorz¹dowych, mieszkañ-
ców, którzy swoj¹ postaw¹ daj¹ œwia-
dectwo dba³oœci o nasz spó³dzielczy
wspólny maj¹tek, pracownikom za
wysi³ek jaki zosta³ w³o¿ony w reali-
zacjê zadañ.

Podjêcie uchwa³
- absolutorium dla Zarz¹du

Po wyst¹pieniach sprawozdaw-
czych i towarzysz¹cej im dyskusji,
uczestnicy Walnego Zgromadzenia g³o-
sowali nad wnioskiem o udzielenie Za-
rzadowi absolutorium i innymi projek-
tami uchwa³ - zgodnymi z porz¹dkiem
obrad. Stwierdziæ trzeba, ¿e uczestnicz¹-
cy w Zgromadzeniu nie zawsze g³osowa-
li, st¹d istniej¹ ró¿nice iloœci oddanych
g³osów w stosunku do liczby obecnych.

Walne Zgromadzenie - sumuj¹c
wszystkie piêæ jego czêœci podjê³o nastê-
puj¹ce uchwa³y:

Nr 1 zatwierdzaj¹c¹ sprawozdania
z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej SM
„ROW” w 2009 roku; Nr 2 zatwierdzaj¹-
ca sprawozdanie roczne Zarz¹du Spó³-
dzielni za 2009 rok;  Nr 3/2010 zatwier-
dzaj¹ca sprawozdanie finansowe SM
„ROW” za 2009 rok; Nr 4/2010 o udzie-
leniu absolutorium cz³onkowi Zarz¹du
za 2009 rok - prezesowi Zarz¹du Jano-
wi Grabowieckiemu; Nr 5 o udzieleniu
absolutorium cz³onkowi Zarz¹du za 2009
rok - zastêpcy prezesa Zarz¹du W³ady-
s³awowi Maryjce; Nr 6 o udzieleniu ab-
solutorium cz³onkowi Zarz¹du za 2009
rok - zastêpczyni prezesa Zarz¹du Iwo-
nie Ko³eczko; Nr 7/2010 o przeprowa-
dzeniu wyborów do Rad Osiedli; Nr 8/
2010 o podziale nadwy¿ki bilansowej wg
stanu na 31.12.2009 r.; Nr 9/2010 o
oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹zañ
jak¹ mo¿e zaci¹gn¹æ Spó³dzielnia (w
kwocie 6 mln 149 tys. 76,00  z³); Nr 10/
2010 o wyra¿enia zgody na realizacjê za-
dania pn.: „Termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych przy ul. PCK 22-24,
26-28 i przy ul. Wyszyñskiego 32-38 w
Wodzis³awiu Œl.”; Nr 11 o  zbyciu czêœci
nieruchomoœci wydzielonej z dzia³ki nr
823/138 zabudowanej pawilonem us³u-
gowym, po³o¿onym w Wodzis³awiu Œl.
przy ul. Wyszyñskiego 12.

Ostatnim punktem ka¿dej z czêœci
Walnego by³o rozpatrywanie odwo³añ
cz³onków Spó³dzielni od uchwa³ Rady
Nadzorczej.

***
Pe³ne protoko³y z wszystkich piê-

ciu czêœci Walnego Zgromadzenia Cz³on-
ków s¹ do wgl¹du dla ka¿dego cz³onka
SM „ROW” w siedzibie Spó³dzielni,
w Wodzis³awiu Œl¹skim, przy ul. Kard.
St, Wyszyñskiego 43.
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POZIOMO:
1. budowla z uwiêzion¹ królewn¹ i smokiem, 6. rzeka w Ameryce Po-

³udniowej, 7. krasomówca, orator, 8. og³aszany przy klêskach ¿ywio³owych,
10. oplata finezyjnie kapelusz damski, 13. postaæ ze „Œlubów panieñskich”
A. Fredry, 15. utwór na czeœæ pamiêci bohatera, 17. odg³os powozu jad¹ce-
go po bruku, 20. roœlina pe³na igie³, 22. budowlane spoiwo, 23. Grzegorz.....
profesor ekonomii - minister finansów w rz¹dach czterech premierów R.P.,
24. pe³ny oczekuj¹cych pasa¿erów.

 PIONOWO:
1. szlachetne... wiêc warto o nie dbaæ, 2. masz j¹ tylko jedyn¹, 3. zamy-

ka butelkê dobrego wina, 4. drzewo albo tandeta, 5. wnosisz j¹ np. do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, 9. generator promieniowania, 11. g³ówna boha-
terka z „Quo vadis”, 12. kamieñ w pierœcionku, 14. siedziba papie¿y, 16.
podstawowa jednostka taktyczna armii rzymskiej, 18. w³aœnie przyjemnie
go spêdzasz, 19. suchy do kiszenia ogórków, 21. wielka misa do wa¿enia
piwa, smo³y.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie
w kratkach oznaczonych liczbami od 1. do 10. prosimy oddawaæ w  siedzi-
bie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul.
Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób, które dostarcz¹
do 27 sierpnia 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 MAJOWYM WYDANIU

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez
Wydawnictwo „URSA” za trafne rozwi¹zanie majowej krzy¿ówki i nades³a-
nie ukrytego w niej has³a „Majowe ogrody” otrzymuj¹: Danuta Smagacka,
Henryk Roy i Halina Wójcik. Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w sie-
dzibie SM „ROW”, w Dziale organizacyjno-socjalnym, pokój nr 10.
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TRWA WYMIANA
WODOMIERZY

Wymiana starego typu wodomie-
rzy (bardzo czu³ych m.in. na ró¿nego
rodzaju „magnesowe sztuczki”) na
elektroniczne wodomierze - przygoto-
wane do zdalnego, radiowego oczytu
jest w naszej Spó³dzielni z powodze-
niem kontynuowana.  W tym roku nowe
wodomierze bêd¹ zainstalowane ju¿ we
wszystkich budynkach Osiedla Pia-
stów.

A harmonogram nabli¿szych wy-
mian jest nastêpuj¹cy:

Administracja Centrum: 20.07.
2010 r. - w godzinach od 9:00 do 19:00
- ul. 26 marca 156 oraz ul. PCK 22-24.

Administracja Osiedli XXX-lecia,
Piastów, D¹brówki: -  ul. Przemys³awa
7 - 21.07. 2010 r. w godz. 11:00 - 19:00,
ul. Przemys³awa 2 - 22.07. 2010 r. w
godz. 11:00 - 19:00, ul. Przemys³awa 4
- 23.07. 2010 r. w godz. 8:00 - 16:00
oraz 26.07. 2010 r. w godz. 11:00 -
19:00.

Administracja Rytu³towy - w go-
dzinach od 9:00 do 19:00 - ul. Ligonia
14 oraz ul. Plebiscytowa 40 - 20.07.
2010 r., ul. Szpitalna 2 i 4 - 21.07., ul.
Plebiscytowa 32 - 22.07. 2010 r.

Prosimy o udostêpnienie swoich
mieszkañ ekipom monterskim.

Zad³u¿enie czynszowe w skali
naszej Spó³dzielni na koniec 2009
roku wynios³o a¿ 1 mln 829,3 tys. z³.
Na tak¹ lukê w dochodach nie mo-
¿emy sobie pozwoliæ. Spó³dzielnia
sama przecie¿ musi terminowo uisz-
czeæ wszelkie p³atnoœci - od podat-
ków poczynaj¹c, poprzez wszelakie
nale¿noœci za energiê elektryczn¹,
ciep³o, wodê, wywóz œmieci, wyko-
nywane remonty, itd. itp. Sk¹d na to
braæ, gdy tak wielu zalega z p³atno-
œciami za zajmowane lokale.

Ale skoñczy³y siê przelewki. Po
bezskutecznych ró¿norakich pró-
bach odzyskania od uporczywych
d³u¿ników nale¿nych pieniêdzy za
korzystanie z mieszkania, po uzyska-
niu s¹dowego nakazu, Spó³dzielni
skierowa³a sprawy do komorniczej
windykacji. Smutne, ¿e jedyn¹ me-
tod¹ na likwidacjê wielotysiêcznych
d³ugów jest licytacja mieszkañ.
Smutne, bo nie jest celem Spó³dziel-
ni pozbawianie kogokolwiek dachu
nad g³ow¹, a jedynie odzyskanie
swoich wierzytelnoœci. Prowomocne
wyroki s¹dowe nakazj¹ jednak tak a
nie inaczej post¹piæ.

Komornicze œciag¹nie d³ugów, czyli...

Licytacje mieszkañ
Ostatnio odby³y siê licytacje

Kilku mieszkañ w Wodzis³awiu Œl¹-
skim i Rytu³towach. 20 lipca pod ko-
morniczy m³otek id¹ nastêpne dwa
mieszkania: na Placu Zwyciêstwa 4
w Wodzis³awiu Œl. (36,05 m2 z cen¹
wywo³awcz¹ 49.500,00 z³) oraz przy
ul. Ofiar Terroru 97  w Rydu³towach
(45,74 m2 z cen¹ wywo³awcz¹
69.000,00z³).

Nie jest jeszcze wyznaczony ter-
min licytacji kolejnych mieszkañ,
a bêd¹ nimi lokale: w Wodzis³awie
Œl. na os. XXX-lecia PRL 52 i przy
ul. Wojska Polskiego 6 oraz w Ry-
du³towach przy ul. Krzy¿kowickiej
20.

Zainteresowanych mo¿liwoœci¹
taniego kupna mieszkania (œrednia
cena za 1 metr kwadratowi oscyluje
nieco poni¿ej 1,5 tys. z³) kierujemy
do kancelarii komorniczej w Wodzi-
s³awiu Œl. przy ul. Wa³owej 39 (tel.
32 -455 13 54) lub Dzia³u Windyka-
cji w Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzis³awiu Œl. przy ul.
Kard. St. Wyszyñskiego 43 (tel. 32-
455 66 86 wew. 106).
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Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa
przy Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

nr licencji 1314 - licencjonowanego poœrednika w obrocie nieruchomoœciami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz, zamienisz, wynajmiesz

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

Dzia³ Lokali U¿ytkowych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.

informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI  LOKALAMI U¯YTKOWYMI

W WODZIS£AWIU ŒL.
ul. Przemys³awa 13
pow. u¿yt. 83,91 m2

ul. Przemys³awa 13
pow. u¿yt. 116,58 m2
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ul. Przemys³awa 4
pow. u¿yt. 63,23 m2

W RYDU£TOWACH
ul. Ofiar Terroru 101
pow. u¿yt. 191,87 m2
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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. 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. (32)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.

Na ringach krajowych i zagranicznych Zbigniew Kicka
stoczy³ 337 walk. Na zdjêciu: w zwyciêskim spotkaniu z Je-
rzym Rybickim.

MISTRZ PIÊŒCI

Zbigniew Kicka jako piêœ-
ciarz walczy³ w wagach lekkopó³-
œredniej i pó³œredniej. Stoczy³
w sumie 337 walk z tego 289 zwy-
ciêskich. Zosta³ pierwszym pol-
skim medalist¹ Mistrzostw Œwia-
ta w boksie amatorskim (Hawa-
na 1974 - medal br¹zowy). By³
olimpijczykiem w Montrealu
(1976). Przed olimpiad¹ w 1972
roku by³ sparingpartnerem Jana
Szczepañskiego, póŸniejszego
mistrza olimpijskiego w Mona-
chium.

Z zawodniczych sukcesów
Zbigniewa Kicki przypomnieæ
jeszcze trzeba, ¿e by³: dwukrot-
nym mistrzem Polski (1978,
1979), dwukrotnym wicemistrz
Polski (1973, 1974), br¹zowym
medalist¹ Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski w 1972 roku, 8-
krotnym reprezentantem Polski
(1974-1978) w meczach miêdzy-
pañstwowych  (5 zwyciêstw, 3 po-

ra¿ki), dwukrotnym uczestnikiem
mistrzostw œwiata (1974 i 1978),
dwukrotnym zwyciêzc¹ (1974
i 1977) oraz srebrnym medalist¹
(1973) Turnieju „Czarne Diamen-
ty”, 9-krotnym Mistrzem Œl¹ska
seniorów, dwukrotnym Mistrza
Œl¹ska juniorów. Boksowa³ w bar-
wach BBTS Bielsko, Górnika
Radlin i Górnika Pszów - i to bê-
d¹c w tym klubie odniós³ swoje
najwiêksze piêœciarskie sukcesy.

Po zakoñczeniu kariery za-
wodniczej zosta³ trenerem piê-
œciarskim, m.in. podczas Mi-
strzostw Œwiata w Budapeszcie
w 1997 roku pe³ni³ funkcjê dru-
giego trenera kadry narodowej.
Ukoñczy³ Studium Trenerskie na
Akademii Wychowania Fizyczne-
go we Wroc³awiu. W 1999 roku
odda³ swoje najcenniejsze tro-
feum - br¹zowy medal Mistrzostw
Œwiata - na aukcjê Wielkiej Orkie-
stry Œwi¹tecznej Pomocy.

dwa. W wielu domach siê nie
przelewa i ch³opcy nie doja-
daj¹. Nast¹pi³o przez te ostat-
nie 20 lat jakieœ nieznane
przedtem rozwarstwienie: s¹
super bogaci, milionerzy, i to
nie tylko w z³otówkach ale i
dolarach albo euro, i s¹ tacy,
którym nie starcza na codzien-
ny chleb powszedni. I m³odzi
siê buntuj¹. Dobrze, jeœli
swoj¹ naturaln¹ energiê chc¹
i mog¹ wy³adowaæ w sporcie.
•le gdy czyni¹ w nieformal-
nych grupach dewastuj¹cych
co siê da, rozrabiaj¹cych, siê-
gaj¹cych po alkohol i inne
u¿ywki.

 Nasze pañstwo winno
natychmiast zmieniæ podej-
œcie do takiej m³odzie¿y. Nie
skazywaæ jej na wykluczenie.
Dawaæ szansê zostania warto-
œciowym cz³owiekiem.Pytam
siê wiêc - kto i co nakazuje
szko³om zamykaæ na soboty
i niedziele boiska i sale gim-
nastyczne? Dlaczego w okre-
sie wakacji dla tych dziecia-
ków, które nigdzie nie wyje-
cha³y nie udostêpnia siê za
darmo i ka¿dgo dnia tych
obiektów? M³odzi skazani na
pustkê i nudê miewaj¹ fatal-
ne w skutkach pomys³y…

- Jest pan ojcem. Jak
by³o z wychowaniem sporto-
wym pañskich latoroœli?

- Dba³em o usportowie-
nie moich synów. Mam ich
dwu. Nie zostali piêœciarzami
ale sport jest im ¿yciowo bli-
ski. Starszy, S³awek po AWF-
ie, jest trenerem koszykówki
i nauczycielem wychowania fi-
zycznego. A m³odszy - £ukasz,
te¿ po wy¿szych studiach, zaj-
muje siê zawodowo turystyk¹
zagraniczn¹.

Mam te¿ dwie wnuczki.
M³odsza, trzyletnia Oleñka,
gdy do nas przychodzi, to wy-

ci¹ga z tapczanu rêkawice
i mówi - dziadziuœ klêkaj
i walczymy… To oczywiœcie
¿artobliwa zabawa, bo boks to
nie sport dla kobiet. Wiele in-
nych dyscyplin - tak, ale nie
piêœciarstwo.

- A jaka jest rola kobiet?
- Uwa¿am, i¿ kobiety

powinny byæ w domu, dbaæ
o rodzinê, cementowaæ j¹.
Matka - to najlepszy wycho-
wawca dziecka, pokoleniowy
przyk³ad. Tak jak moja kocha-
na Zyta. A dla mê¿a - ¿ona, to
te¿ ciep³o i „maskotka” daj¹-
ca radoœæ i ukojenie. No ale
opowiedzia³em o m³odszej
wnuczce, a przecie¿ mam
i starsz¹ Paulinkê. Jej ulubio-
nymi sportami s¹ p³ywanie
oraz gimnastyka.

- A jak ze sportem jest
u pana teraz?

- Rok temu zacz¹³em,
biegaæ. Przed ka¿dym bie-
giem trzeba trochê siê rozru-
szaæ. Wykonaæ trochê sk³o-
nów, nieco naci¹gn¹æ. Nie raz
i nie dwa takie moje zachowa-
nie przechodz¹ce osoby kwi-
towa³y uœmieszkami, czy stu-
kaniem siê znacz¹co w czo³o…
Daleko nam do np. skandy-
nawskiego usportowienia spo-
³eczeñstwa. By byæ zdrowym,
nie trzeba wiele. Wystarczy
trochê siê ruszaæ. Mo¿na
z modnymi ju¿ kijkami nordic
walking. A gdyby tak urz¹dziæ
na wolnych terenach osiedlo-
wych zapomniane ju¿ „œcie¿-
ki zdrowia”? Zbudowaæ wiê-
cej œcie¿ek rowerowych. Spo-
ro starszych, pospo³u z m³o-
dzie¿¹, by z nich korzysta³o.
No i nasze jary - kiedy tak na-
prawdê zostan¹ dostosowane
do bezpiecznej rekreacji?
Tym, którzy nie chc¹ takiego
rozruszania polecam - wzorem
mojej ¿ony - przynajmniej dwa

razy w tygodniu pop³ywaæ
w basenie. No i najwa¿niejsze
zalecenie dla tych - którzy s¹
babciami i dziadkami: zajmuj-
my siê wiêcej tymi malcami.
Towarzyszmy im w ich zaba-
wach. Bieg za wnuczk¹ ucz¹c¹
siê jeŸdziæ na rowerku i pod-

trzymywanie kijka umocowa-
nego za siode³kiem daje kon-
dycjê wcale nie gorsz¹ ni¿ pro-
fi trening.

- Dziêkujê za rozmowê.
ZBIGNIEW SIEMION

ZE SPORTOWEGO ¯YCIORYSU



S¥SIAD Z OSIEDLA SM „ROW”ZBIGNIEW KICKA
- bokser, trener i górnik

(Dokoñczenie na str. 15)

Spotkanie mistrzów po latach. Od
prawej: Zbigniew Kicka, Marian Kas-
przyk (mistrz olimpijski, waga pó³œred-
nia, Tokio, 1964) Henryk Œrednicki
(mistrz œwiata, waga musza, Belgrad,
1978) i Zbigniew Pietrzykowski (czte-
rokrotny mistrz Europy, wicemistrz
olimpijski, waga pó³ciê¿ka, Rzym,
1960 - w walce o z³oto przegra³ na punk-
ty z Cassiusem Clayem - Muhamma-
dem Alim, który potem jako jedyny
bokser w historii trzykrotnie zdoby³
tytu³ mistrza œwiata wszechwag i sku-
tecznie broni³ go dziewiêtnaœcie razy.

Pañstwo
Zyta i Zbi-
gniew Kicka
wracaj¹ do
domu ze spa-
ceru po Osie-
dlu XXX-le-
cia. Pan Zbi-
gniew gestem
odpowiada
na pozdrowie-
nia mijaj¹-
cych ich osie-
dlowych s¹-
siadów.

NASZ MISTRZ PIÊŒCI

D
laczego zosta³em bokserem?
Zbigniew Kicka powtarza pyta
nie. - Przez przypadek. Mia³em

ci¹gotki sportowe. Biega³em na nar-
tach. Chodzi³em na treningi do BBTS
(wówczas: Bielsko-Bialskie Towarzy-
stwo Sportowe „W³ókniarz” - przyp.
red.). Z jakiegoœ powodu trzykrotnie
pod rz¹d nie by³o trenera.
Zajrza³em z nudów i ciekawo-
œci do sali bokserskiej i….
sta³o siê. Zacz¹³em trenowaæ
boks. Zaraz dosta³em odzie¿
sportow¹. By³em œwie¿o po
podstawówce, mia³em 14 lat
i zacz¹³em naukê w szkole za-
wodowej. W tym czasie mój
starszy brat Tadeusz ju¿ bok-
sowa³ w BBTS-ie. To by³a tro-
chê taka rodzinna, braterska
rywalizacja. Nie tylko chcia-
³em dorównaæ starszemu, ale
tak¿e byæ od niego lepszym.
No i w³aœnie tak siê sta³o.
Mo¿e wiêkszy talent, mo¿e
wiêksze samozaparcie, zaan-
ga¿owanie, doœæ ¿e odnio-
s³em w piêœciarstwie najwiêk-
sze w rodzinie sukcesy…

- Czy ¿a³uje pan bycia
piêœciarzem?

- Nie, nie ¿a³ujê, ¿e bok-
sowa³em. Mog³em sprawdziæ
swoj¹ si³ê i umiejêtnoœci,
umocniæ swój charakter -
konsekwentnego dzia³ania
i sta³ego parcia ku sukcesom.

- No, ale przecie¿ to chy-
ba bola³o?

Na ringach bokserskich sêdziowie 289 razy
unosili do góry rêkê Zbigniewa Kicki w geœcie zwy-
ciêstwa. Na zdjêciu: po wygranej walce z Markiem
Okroskowiczem.

- Nie, nie bardzo bola³o. Nie do-
œwiadcza³em „obijania”. Mo¿e ringowi ry-
wale bardziej odczuli moje uderzenia.
Chocia¿ prawdê powiedziawszy, to gdy
czu³em, i¿ przeciwnicy s¹ wyraŸnie s³ab-
si, to takim ch³opakom „odpuszcza³em”,
by ich nie pokonaæ przed czasem. Z
BBTS- u przeszed³em do Górnika Radlin.

- By³ pan górnikiem?
- Tak. Wiele lat. Zacz¹³em na dole.

Przeszed³em ca³e wstêpne szkolenie
i przyuczanie do zawodu górnika. Ale -
taka by³a prawda - wkrótce ju¿ tylko
boksowa³em. Górnik Radlin by³ wtedy
w II lidze piêœciarskiej. Ale i tak jesz-
cze potem, ju¿ w Górniku Pszów, jako
zawodnik, a potem i trener, przez wie-
le lat zje¿d¿a³em przynajmniej dwa razy
w roku po miesi¹cu, do do³owych prac,
przewa¿nie w transporcie… To dla mnie
i innych mia³o ten plus, ¿e gdy sekcja

piêœciarska siê rozpad³a, ka¿dy mia³
konkretne kwalifikacje i robotê. Tak
wiêc wypracowa³em sobie emeryturê
górnicz¹.

- Komu z trenerów najbardziej za-
wdziêcza pan swoje sukcesy?

- Najwiêcej zawdziêczam trenerom
Franciszkowi Kikowi, Antoniemu Zyg-
muntowi i Marianowi Kasprzykowi. Oni
mnie ukszta³towali. Pokierowali dobrze
moj¹ karier¹ piêœciarsk¹. Próbujê im za
to oddaæ ho³d szkol¹c nastêpne poko-
lenia piêœciarskie.

- A jaka jest ta dzisiejsza m³odzie¿?
- Ró¿nie to bywa… Kluby ju¿ nie

s¹ tak zasobne jak kiedyœ. Nie ma tych
kopalnianych i innych patronów. A zda-
rza siê, ¿e jakiœ ch³opak przychodzi na
trening… g³odny. Nie jad³ dzieñ lub


