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Pre zes Za rz! du Spó" dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” Jan Gra bo wiec ki
wy ró# nio ny ty tu "em „Me ne d#er -Spó" dziel ca” 

No wo cze sne za rz! dza nie
jest prio ry te tem na szej spó" dziel ni
Jed nym z naj wa niej szych w pol skim
ro do wi sku spó dziel czym wy ró nie,

usta no wio nym w 1999 r. ty tu em „Me ne -
der -Spó dziel ca” w tym ro ku uho no ro wa -
no Pre ze sa Za rz du Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW” Ja na Gra bo wiec kie go.
Na gro da ta przy zna wa na jest co rocz nie naj -
lep szym spó dziel com, wno sz cym wy -
mier ny wkad w roz wój spó dziel czo ci
w re gio nie i w kra ju, oraz kszta tu j cym
jej po zy tyw ny ob raz na ryn ku pol skim i za -
gra nicz nym.

Wr cze nie na gro dy od by o si w War -
sza wie pod czas uro czy ste go spo tka nie z oka -
zji Mi dzy na ro do we go Dnia Spó dziel czo -
ci. Na uro czy sto przy by li spó dziel cy
z ca ej Pol ski, a tak e przed sta wi cie le naj -
wy szych wadz pa stwo wych z wi ce pre -
mie rem i mi ni strem go spo dar ki Ja nu szem
Pie cho ci skim.

Zgro ma dzo nych przy wi ta dr Je rzy Jan -
kow ski, prze wod ni cz cy Zgro ma dze nia
Ogól ne go KRS. Za bie ra jc gos wi ce pre -
mier Ja nusz Pie cho ci ski stwier dzi
m.in.: – Spó dziel cy pol scy za su y li so bie
na so wa uzna nia i po dzi ko wa nie za to,
co ro bi dla roz wo ju go spo dar cze go kra ju
i po myl no ci lu dzi. Wspól no to we dzia a -
nie to sku tecz ne le kar stwo na ego izm, któ -
ry za czy na do mi no wa w na szym y ciu.
Wie le si ostat nio mó wi o eko no mii spo -
ecz nej, a prze cie to nic in ne go jak wzbo -
ga ce nie idei spó dziel czo ci, któ ra ozna -

cza lep sze wy ko rzy sta nie ka pi ta u spo ecz -
ne go. Spó dziel czo mo e by do br re -
cep t na kry zys nie tyl ko w go spo dar ce.
Zbyt po chop nie nisz czy my war to ci spó -
dziel cze, zbyt a two od rzu ca my tra dy cje
wspól no to we go dzia a nia. Opo wia dam si
za obro n tych war to ci. 

Wy ró nie nie Pre ze sa Za rz du Spó dziel -
ni Miesz ka nio wej „ROW” Ja na Gra bo -
wiec kie go ty tu em „Me ne der -Spó dziel -
ca” jest do wo dem, e do ce nio na zo sta a
wy trwa a, przy no sz ca wy mier ne efek ty

pra ca ca ej na szej spó dziel ni. To efekt
umie jt nie wpro wa dza nych od lat i sto so -
wa nych w Spó dziel ni ROW no wo cze -
snych, in no wa cyj nych roz wi za, za rz -
dza nie su  ce wszyst kim miesz ka j cym
w na szych za so bach

Trze ba pod kre li, ze na sza Spó dziel nia
le gi ty mu je si do br sy tu acj fi nan so w,
su mien nym re gu lo wa niem na le no ci wo -
bec part ne rów go spo dar czych, skar bu pa -
stwa. Jest rze tel nym pod mio tem go spo dar -
czym wy ró nio nym w ostat nich la tach
wie lo ma na gro da mi. 

Na ka dym kro ku wi da efek ty sys te -
ma tycz ne go, prze my la ne go in we sto wa -
nia w roz wój na szej Spó dziel ni. Po okre -
sie sze ro kich, kosz tow nych dzia a
ter mo mo der ni za cyj nych, któ ry do bie ga te -
raz ko ca, za cz li my prze kszta ca na sz
in fra struk tu r su  c miesz ka com i ich
dzie ciom, a tak e se nio rom. Po wsta j no -
we es te tycz ne i co naj wa niej sze bez piecz -
ne pla ce za baw dla naj mod szych. Bu do -
wa ne s miej sca re kre acji su  ce po pra wie
spraw no ci fi zycz nej. Ten kie ru nek roz -
wo ju b dzie te raz na szym prio ry te tem. Tak
jak spra w naj wa niej sz jest za pew nie -
nie wa ci wej ob su gi na szym miesz ka -
com, po ma ga nie im w roz wi zy wa niu wie -
lu pro ble mów, ua twia nie i wa ci we
no wo cze sne za rz dza nie za so ba mi miesz -
ka nio wy mi. Za pra sza my wszystkich do dal -
szej wspó pra cy.
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Spo gl! da my wstecz z du m!

Przy cho dzi ta ki czas dla in sty tu cji,
przed si biorstw, firm, tak jak w y -

ciu czo wie ka, e nad cho dz okr ge
Ju bi le usze. Fi lo zo fo wie po wia da j, e
czas jest wy my sem miertel nych.
Czas wszak nie ma po czt ku ani ko -
ca, jest jak rze ka, któ ra po pro stu py -
nie od za wsze. Dla te go pew nie Ju bi -
le usze s oka zj do re flek sji,
wspo mnie i do ko na. Wie lu spó -
dziel ców z pew no ci do ko na wa -
snej oce ny mi nio nych lat. 

La ta b d ce za na mi – w któ rych
Spó dziel nia tak bar dzo si roz wi ja a
i zmie nia a – po twier dza j jed nak nie -
zmien no idei spó dziel czych, idei na -
szych za o y cie li, e ra zem a twiej bu -
do wa i go spo da ro wa. 

To prze sa nie wbrew wie lu opi niom
na dal si spraw dza, bo spó dziel czo
jest pod sta wo w osto j so li dar no ci
i bu do wy spo e cze stwa oby wa tel skie -
go nie od gór nie z de kre tu ale od dol nie
z ru chu spó dziel cze go.

T ide kie ro wa li si te na si za o -
y cie le, dla któ rych po trze ba da chu
nad go w dla wa snej ro dzi ny by a
je dy n mo li wo ci je go osi gni -
cia, a w wik szo ci jest to wspól ny
dach dla wie lu ro dzin dla te go ob li -
cze Spó dziel ni two rz naj pierw jej
czon ko wie, a po tem do my, w któ -
rych miesz ka j. To nie ro ze rwal na jed -
no. 

Dzi ki za an ga o wa niu i wy si ko wi
wie lu osób, w tym dzia a j cych w Or -
ga nach Sa mo rz do wych Spó dziel ni,
uda o si nam zna cz co do ko na po -
pra wy sta nu tech nicz ne go za so bów,
wy eli mi no wa uci li wo ci ja kie na -
po ty ka no przy eks plo ata cji bu dyn ków
w la tach mi nio nych co wpy n o na ob -
ni e nie kosz tów z ty tu u eks plo ata cji
i utrzy ma nia miesz ka.

Pro wa dzo ne pra ce mo der ni za cyj ne
i re mon to we z wy ko rzy sta niem do -
stp nych rod ków fi nan so wych w spo -
sób istot ny zmie ni y na sze za so by, co
w efek cie wpy n o rów nie na po -
pra w wa run ków za miesz ki wa nia i es -
te ty k osie dli. 

W ro ku ju bi le uszo wym spo gl da my
wstecz z du m, bo im po nu j co pre zen -
tu je si ba za spó dziel czych do ko na. 

Ale wia do mi te je ste my skom -
pli ko wa nych uwa run ko wa praw nych
i eko no micz nych w ja kich ostat ni mi
la ty przy cho dzi nam wspól nie pra co -
wa. Nie po zo sta je my jed nak bez czyn -
ni. mia o kre li my wi zj przy szo ci
na szej Spó dziel ni i z opty mi zmem
spo gl da my w nad cho dz ce la ta. Spó -
dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” ma
do br per spek ty w dal sze go roz wo ju
i wa sn stra te gi dzia a nia, pro fe sjo -
nal n ka dr, od da ne gro no spo ecz ni -
ków i na de wszyst ko – pew ny fi lar
swe go trwa nia i roz wo ju – w po nad 7-
ty sicz nej rze szy czon kow skiej.

Nie jed no krot nie za swe osi gni cia
Spó dziel nia by a wy ró nia na za rów -
no przez Kra jo we Wa dze Spó dziel -
cze jak i Wo je wódz twa Ka to wic kie go
i l skie go, tak e in sty tu cje mo ni to -
ru j ce i oce nia j ce dzia al no w go -
spo dar ce ryn ko wej i ryn ku nie ru cho -
mo ci.

Wszyst kie do ko na nia na prze strze ni
tych ostat nich lat nie by y by mo li we
gdy by nie wzo ro wa wspó pra ca z sa -

mo rz da mi lo kal ny mi, w któ rych Spó -
dziel nia po sia da swo je za so by miesz -
ka nio we i pa wi lo ny han dlo we. Dla te -
go w imie niu Za rz du, Ra dy Nad zor czej
i miesz ka ców, w tym uro czy stym
dniu dzi ku j Pa nu Sta ro cie, Pre zy -
den to wi i Bur mi strzom Miast za do -
br wspó pra c, gdy je stem prze ko -
na ny, e bez niej nie osi gn li by my
tak wie le.

Dla te go wspól ne wi to wa nie 90.
rocz ni cy jest za sad ne po nie wa dzia -
al no Spó dziel ni w zna cz cy spo -
sób wpy wa na ob li cze miast i y cie
jej miesz ka ców

Chcia bym rów nie wy ra zi w imie -
niu Za rz du i Ra dy Nad zor czej szcze -
gól ne po dzi ko wa nia na szym czon -
kom – miesz ka com i pra cow ni kom
za za an ga o wa nie i bez in te re sow ny
udzia w two rze niu na szej hi sto rii. 

Wszyst kich spó dziel com i ich ro -
dzi nom y cz wszel kiej po myl no ci
w nad cho dz cych la tach. Nie chaj ka -
de mu si da rzy w y ciu oso bi stym dla
na sze go wspól ne go do bra.

Wy st! pie nie Pre ze sa Za rz! du Spó" dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
Jan Gra bo wiec ki pod czas ob cho dów 90-le cia Spó" dziel ni
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Ju bi le uszo we wy ró# nie nia
za spó" dziel czy trud

90-le cie Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l skim

W ju bi le uszu uczest ni czy li licz nie spó dziel cy i do stoj ni go cie



6 kwiet nia 1924 ro ku gru pa wo dzi -
sa wian pod j a uchwa  o za o e -

niu w mie cie „Spó dziel ni Bu dow la -
nej”, re je stra cja spó dziel ni na st pi a 12
czerw ca 1924 ro ku. Do kad nie w 90
lat po tym wy da rze niu w Wo dzi sa wiu
l skim uro czy cie wi to wa li my ju -
bi le usz Spó dziel ni Miesz ka nio wa
„ROW”. W tym jak e istot nym wy da -
rze niu uczest ni czy li do stoj ni go cie,
a wród nich Piotr Spy ra – Wi ce wo -
je wo da l ski, Mie czy saw Kie ca – Pre -
zy dent Wo dzi sa wia l skie go i przed -
sta wi cie le wadz sa mo rz do wych gmin
i du cho wie stwa, na te re nie któ rych
znaj du j si osie dla SM „ROW”, Je -
rzy Jan kow ski – Pre zes Za rz du Zwiz -
ku Re wi zyj ne go Spó dziel ni Miesz ka -
nio wych RP, Zbi gniew Dur czok
– Pre zes Re gio nal ne go Zwiz ku Re -
wi zyj ne go Spó dziel czo ci Miesz ka -
nio wej w Ka to wi cach, Ta de usz Wnuk
– Pre zy dent l sk Izb Bu dow nic twa.

By y od zna cze nia dla naj bar dziej za -
su o nych czon ków spó dziel ni, dla
tych, któ rzy dba j rów nie o jej oto -
cze nie – so wem, dla wszyst kich, któ -
rzy przy czy ni li si do pr ne go dzia -
a nia SM „ROW”.

Hi sto ri Spó dziel ni, jej do ko na nia
i suk ce sy, a tak e pla ny na przy szo
przed sta wi w swym wy st pie niu Jan
Gra bo wiec ki Pre zes Za rz du SM „ROW”
(wy st pie nie pu bli ku je my na str. 3).

Po sta no wie nia mi Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, na wnio sek Wo je -
wo dy l skie go, za za su gi w dzia al no -
ci na rzecz spo ecz no ci lo kal nej,
ZO TYM KRZY EM ZA SU GI od -
zna czo ny zo sta: Jan Gra bo wiec ki
– Pre zes Za rz du SM „ROW”.

Za wzo ro we, wy jt ko wo su mien ne
wy ko ny wa nie obo wiz ków wy ni ka j -
cych z pra cy za wo do wej, ME DA LEM
ZO TYM ZA DU GO LET NI
SU B od zna cze ni zo sta li: Ja dwi -
ga Hub scher, Da nu ta Kasz ta, Ja ni na
Kraw czyk, Ma go rza ta Ol szar, Wo -
dzi mierz Pie trzak, Krzysz tof Rduch,
Bar ba ra Re ichel, Zdzi saw To karz,
Ma go rza ta Trusz kow ska, Kry sty na
Za ru ba, Ma go rza ta Zie li ski.

ME DA LEM SREBR NYM ZA DU -
GO LET NI SU B od zna cze ni zo -
sta li: Ma go rza ta Ro jek, Bo e na Sza -
ma to wicz.

Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju na -
da od zna ki ho no ro we „Za Za su gi dla
Bu dow nic twa”. OD ZNA K HO NO -
RO W „Za Za su gi dla Bu dow nic -
twa” od zna cze ni zo sta li: Bo gu saw Bor -
ner, Jan Gra bo wiec ki, Piotr Ko mi nek,
Krzysz tof Mi lew ski, Ry szard Oczko,
Ali cja Rott -Mi cha ek, Wie saw Sa -
bic ki, Je rzy Szmu lik.
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Pre zy den t Rze czy po spo li tej Pol skiej, uho no ro wa  Ja na Gra bo wiec kie go, Pre zesa Za rz du SM
„ROW”, Zo tym Krzy em Za su gi

Pra cow ni cy SM „ROW” od zna cze ni me da la mi Prezydenta Rzeczypospolitej „Za du go let ni su b” 

Wy ró nie ni od zna k ho no ro w „Za Za su gi dla Bu dow nic twa”

Wy ró nio nym od zna cze nia wr czy
Piotr Spy ra – Wi ce wo je wo da l ski.

Pod czas uro czy sto ci czon ko wi Za -
rz du SM „ROW” Iwo nie Ko ecz ko

wr czo no Od zna k Ho no ro w za Za -
su gi dla Wo je wódz twa l skie go. 

dokoczenie na str. 6
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Czo nek Za rz du SM „ROW” Iwo na Ko ecz ko wy ró nio na zo sta a Od -
zna k Ho no ro w za Za su gi dla Wo je wódz twa l skie go

Ta de usz Wnuk, Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa, któ rej czon kiem
jest Spó dziel nia Miesz ka nio wa „ROW”, zo y ju bi le uszo we gra tu la cje
na r ce Pre ze sa Ja na Gra bo wiec kie go

Pa mit ko we zdj cie z sze fa mi spó dziel ni miesz ka nio wych na sze go
re gio nu uczest ni cz cy mi w uro czy sto ci

Uho no ro wa ni zo ty mi honorowymi od zna cze nia mi „Za su o ny dla Bu -
dow nic twa” 

W imie niu wadz sa mo rz do wych y cze nia zo y Mie czy saw Kie ca – Pre -
zy dent Wo dzi sa wia l skie go

Uho no ro wa ni zo ty mi honorowymi od zna cze nia mi „Za su o ny dla Bu -
dow nic twa” 

Wr czo no rów nie oso bom za su o -
nym od zna k „Za su o ny Dzia acz Ru -
chu Spó dziel cze go”

Z oka zji 90-le cia Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej „ROW” Pre zy dent l skiej
Izby Bu dow nic twa z sie dzi b w Ka to -
wi cach Ta de usz Wnuk wy st pi o nada -
nie zo tych od zna cze „Za su o ny dla
Bu dow nic twa” dla przed sta wi cie li sa -
mo rz du spó dziel cze go i pra cow ni -
ków spó dziel ni. Od zna cze nia wy ró -

nio nym wr czy Pre zy dent l skiej
Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk wraz
Pa nem Pre zy den tem Mia sta Wo dzi sa -
wia l skie go Mie czy sa wem Kie c.

Wy ró nio no rów nie oso by za du go -
let ni tj. 50-let ni sta czon kow ski w spó -
dziel ni oraz te, któ re bez in te re sow nie,
z wa snej ini cja ty wy w spo sób szcze -
gól ny dba j o upik sza nie te re nów spó -
dziel ni.

Uro czy sto za ko czy wy stp zna ne -
go ar ty sty ka ba re to we go Krzysz to fa
Re spond ka.

Do sko na  za ba w na ko niec uro czy sto ci gwa -
ran to wa wy stp zna ne go ar ty sty ka ba re to we go
Krzysz to fa Respond ka.

dokoczenie ze str. 5
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Uro czy cie ob cho dzi my 90. rocz ni ca
ist nie nia Spó dziel ni Miesz ka nio wej

ROW. Czy jed nak zna my jej hi sto ri? Za -
pew ne jed ni le piej, dru dzy mniej, a in ni
wca le, dla te go w bar dzo krót kiej for mie
przy po mi na my t opo wie, któ ra za czy -
na si 6 kwiet nia 1924 ro ku. Te go dnia
w lo ka lu Ja na Ko wo la w Wo dzi sa wiu od -
by o si ze bra nie, pod czas któ re go gru pa
wo dzi sa wian pod j a uchwa  o za o e niu
spó dziel ni miesz ka nio wej. Na zwa li j Spó -
dziel ni Bu dow la n. Po wo a li pierw szy za -
rzd, opra co wa li sta tut. Zgo si li te spó -
dziel ni do re je stru. Re je stra cja na st pi a 12
czerw ca 1924 ro ku. Ten dzie przyj mu je
si za da t roz po cz cia dzia al no ci spó -
dziel ni. 

W pierw szej ko lej no ci spó dziel cy po -
sta no wi li po sta wi dom na dzia ce przy ul.
Wa o wej 22. Po mi mo trud no ci bu dy nek
uko czo no po dwóch la tach. W tym cza sie
by to je den z naj oka zal szych bu dyn ków
w Wo dzi sa wiu l skim”. By y pla ny bu -
do wy dal szych bu dyn ków wie lo ro dzin -
nych. Uda o si je zre ali zo wa do pie ro
po za ko cze niu II woj ny wia to wej. 

Po za ko cze niu II woj ny wia to wej spó -
dziel nia wzno wi a dzia al no w 1947 r.
Pierw sze po sie dze nie Ra dy Nad zor czej od -
by o si 20 mar ca w miesz ka niu Fran cisz -
ki Ko do wej. 30 ma ja 1948 ro ku Wal ne Ze -
bra nie Czon ków zmie ni o na zw Spó dziel ni
Bu dow la nej na Spó dziel ni Miesz ka nio -
w w Wo dzi sa wiu l skim. 

31 sierp nia 1958 ro ku Ra da Nad zor cza
i Za rzd Spó dziel ni po sta no wi y wy bu do -
wa dwa bu dyn ki miesz kal ne przy ul. Ra -
dli skiej w Wo dzi sa wiu l skim. Bli sko
trzy la ta pó niej bu dyn ki by y go to we do za -
sie dle nia. 1 kwiet nia 1961 ro ku go to wy
by blok przy ul. Ra dli skiej 5-7. Do dys -
po zy cji miesz ka ców od da no 17 miesz -
ka. 15 lip ca 1961 r. lo ka to rzy wpro wa dzi li
si do 16 no wych miesz ka w bu dyn ku
przy ul. Ra dli skiej 9-11. Ogól nie la ta 60.
mi nio ne go wie ku to okres wy ra ne go roz -
wo ju spó dziel ni. Bu dow nic two miesz ka -
nio we sta o si jed n z prio ry te to wych ga -
 zi roz wi ja j ce go si Ryb nic kie go Okr gu
W glo we go. Po czt ko wo przy ko pal niach
two rzy y si ma e spó dziel nie bu du j ce
miesz ka nia dla swo ich za óg. Jed nak sta le

ro sn cy po pyt na miesz ka nia oraz ogra ni -
czo ne mo li wo ci ma ych przy za ka do -
wych spó dziel spo wo do wa y ko niecz -
no po  cze nia si z ist nie j c Spó dziel ni
Miesz ka nio w w Wo dzi sa wiu l skim
w je den du y or ga nizm. Po wcie le niu spó -
dziel przy za ka do wych zmie nio no w 1965
ro ku na zw spó dziel ni na Mi dzy za ka -
do w Gór ni cz spó dziel ni Miesz ka nio -
w ROW z sie dzi b w Wo dzi sa wiu l -
skim. Tym sa mym Spó dziel nia sta a si
jed nym z gów nych in we sto rów bu dow -
nic twa miesz ka nio we go na te re nie Ryb -
nic kie go Okr gu W glo we go. 

Z ro ku na rok MGSM ROW po wik sza -
a za so by miesz ka nio we i licz b czon ków.
W ro ku 1966 li czy a ju 1842 czon ków,
w tym 942 za miesz ka ych. W tym sa mym
ro ku 1966 spó dziel nia od da a do uyt -
ku 48 bu dyn ków z 2004 miesz ka nia mi,
o cz nej po wierzch ni miesz kal nej 84 380 m
kw. Na ko niec ro ku 1969 spó dziel nia li -
czy a ju 4334 czon ków, w tym 3464 za -
miesz ka ych. 

90 lat mino... Hi sto ria w pi gu" ce

dokoczenie na str. 8

Rok
za!o"enia

1924
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W wy ni ku zmian ja kie za szy w go -
spo dar ce kra jo wej w 1975 ro ku do ko na -
no no we go po dzia u ad mi ni stra cyj ne go
kra ju tym sa mym zmie nio no gra ni ce dzia -
al no ci spó dziel ni miesz ka nio wych.
W efek cie tych zmian na sza Spó dziel -
nia prze j a w 1977 ro ku spó dziel cze
za so by miesz ka nio we dziel ni cy Ry du -
to wy z Ryb nic kiej Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej i jed no cze nie prze ka za a swo je
za so by miesz ka nio we w Nie wia do miu,
Bo gu szo wi cach, Chwa o wi cach i Nie do -
bczy cach, któ re to dziel ni ce we szy w gra -
ni ce mia sta Ryb nik do Spó dziel ni Ryb -
nic kiej.

Spó dziel ni ja ko do wiad czo ne mu przed -
si bior stwu bu dow nic twa miesz ka nio we -
go po wie rzo no w ko lej nych la tach wy bu -
do wa nie bu dyn ków w s sied nim mie cie
Ja strz biu Zdro ju. 

Cen tra li za cja struk tur or ga ni za cyj nych
roz bu do wa nej spó dziel ni nio sa za so b
utrud nie nia ko mu ni ka cyj ne – de cy zyj ne
dla miesz ka ców wy du a jc czas re ak cji
na zga sza ne po trze by i ocze ki wa nia. Dla -
te go te z ini cja ty wy Spó dziel ni z dniem l
stycz nia 1978 ro ku – utwo rzo no Spó dziel -
ni Miesz ka nio w, któ ra prze j a wszyst -
kie do tych czas ad mi ni stro wa ne i wy bu do -
wa ne bu dyn ki miesz kal ne, a tak e obiek ty
su  ce funk cjo no wa niu osie dli wraz z in -
fra struk tu r tech nicz n.

Re gu la cja sta nów praw nych grun tów ze
Spó dziel ni Miesz ka nio w w Ja strz biu
Zdro ju na st pi a do pie ro w ro ku 1992.

Sta le ro sn ca licz ba miesz ka ców Wo -
dzi sa wia l skie go b d ca efek tem po -
wsta wa nia no wych za ka dów pra cy, w tym
zwasz cza w prze my le w glo wym -spo -
wo do wa a dal sze za po trze bo wa nie na miesz -
ka nia. Wów czas pod j to de cy zj o bu do -
wie ko lej nych osie dli.

• W la tach 1974-1979 wy bu do wa no Osie -
dle XXX -le cia PRL z 30 bu dyn ka mi, w któ -
rych po wsta o 1668 miesz ka.

• W la tach 1983-1989-wy bu do wa no Osie -
dle Pia stów z 16 bu dyn ka mi, w któ rych
po wsta o 292 miesz ka nia.

• W la tach 1987-1990 – wy bu do wa no
Osie de D brów ki z 18 bu dyn ka mi, w któ -
rych po wsta o 255 miesz ka.

W ro ku 1991 za ko czo no bu do w bu -
dyn ku przy ul. Lesz ka 7 w któ rym po wsta -
o 30 miesz ka o cz nej po wierzch ni miesz -
kal nej 1.806,04 m kw. Bu dy nek sw
ar chi tek tu r za chwy ca nie tyl ko oko licz -
nych miesz ka ców ale sta si obiek tem
za in te re so wa pra sy ogól no pol skiej.

Rów no le gle w la tach 1985-92 przy st -
pio no do bu do wy bu dyn ków miesz kal nych
na te re nie mia sta Pszów przy uli cach Krucz -
kow skie go 2 i 5, Trau gut ta 18 i Ja gien ki
2, 4, 6.

Wzno szc bu dyn ki wie lo ro dzin ne nie za -
po mnia no o oso bach, któ re by y za in te re -
so wa ne do ma mi jed no ro dzin ny mi. Roz po -
cz to ich bu do w w ro ku 1979 na te re nie

mia sta Ry du to wy przy ul. Be ma, ul. Mi -
ej, ul. Uro czej i ul. B kit nej, któ re obec -
nie sta no wi wa sno osób fi zycz nych.

Wraz z za so ba mi miesz kal ny mi po wsta -
wa a sump tem Spó dziel ni – nie zbd na dla
miesz ka ców i ob su gi bu dyn ków – in fra -
struk tu ra tech nicz na, ta ka jak roz dziel nie
elek trycz ne, hy dro for nie, sie ci wo do ci go -
wo -ka na li za cyj ne, sta cje re duk cyj no -po -
mia ro we ga zu, sta cje wy mien ni ków
cie pa, sie ci prze sy o we cen tral ne go ogrze -
wa nia itp.

Przez sze reg lat dzia al no Spó dziel ni
pod da wa na by a zmia nom ustro jo wo -eko -
no micz nym co wpy wa o na gra ni ce dzia -
al no ci, wiel ko za so bów, a tak e na pro -
fil dzia al no ci. Po ro ku 1992 Spó dziel nia
zmie ni a pro fil z bu dow la no -eks plo ata cyj -
nej na eks plo ata cyj n wsku tek wpro wa -
dze nia nie ko rzyst nych za sad fi nan so wa nia
Bu dow nic twa miesz ka nio we go.

Przy st pio no do re gu la cji sta nów praw -
nych grun tów i nie ru cho mo ci b d cych
w po sia da niu Spó dziel ni. W trak cie tych
czyn no ci kom plek so wo ure gu lo wa no wie -
le dzia ek wraz z ak tu ali za cj za pi sów
w ksi gach wie czy stych co w znacz ny spo -
sób w na stp nych la tach ua twi o bez pro -
ble mo we za ka da nie ksig wie czy stych
i przy go to wa nie do ku men tów do wy od -
rb nie nia miesz ka.

Wpro wa dzo ne w la tach dzie wi dzie si -
tych zmia ny prze pi sów po zwa la j ce na zby -
wa nie miesz ka w ob ro cie cy wil no -praw -
nym sta y si po wo dem utwo rze nia w 1993
ro ku Biu ra Po red nic twa Sprze da y i za -
mia ny miesz ka i by o to jed no z pierw -
szych biur utwo rzo nych w tym cza sie na na -
szym te re nie. 

Wa nym fak tem w hi sto rii Spó dziel ni
by a zmia na na zwy w 1996 ro ku z Mi -
dzy za ka do wej Gór ni czej Spó dziel ni Miesz -
ka nio wej „ROW” na tra dy cyj n na zw:
Spó dziel nia Miesz ka nio wa „RÓW” w Wo -
dzi sa wiu l skim. W lad za t zmia n
po wsta no wy sym bol gra ficz ny Spó dziel -
ni, sta jc si roz po zna wal na mar k na lo -
kal nym ryn ku nie ru cho mo ci. W 2009 ro -
ku zo sta on za st pio ny no wym wi ze run kiem
co tyl ko umoc ni o je go po zy cj. 

Zmia ny ustro jo wo-eko no micz ne i prze -
pi sów pra wa wy mu si y za nie cha nie re ali -
za cji no wych obiek tów miesz ka nio wych,
dla te go skon cen tro wa no si na mo der ni za -
cji po sia da nych za so bów i w efek cie do -
pro wa dzo no do ocie ple nia bu dyn ków:

• do 1993 r. – 33 bu dyn ki,
• w la tach 1994-2001 – 46 bu dyn ków,
• w la tach 2001-2003 – 6 bu dyn ków,
• w la tach 2004-2008 – 31 bu dyn ków,
• w la tach 2009-2013 – 26 bu dyn ków.
Zmo der ni zo wa no wszyst kie wa sne sta -

cje wy mien ni ków cie pa wraz z au to ma ty -
k i re gu la cj po go do w Sta cja wy mien ni -
ków Ra dlin ul. Sien kie wi cza za bu do wa no
licz ni ki cie pa na ka dym bu dyn ku w w -
zach ciepl nych, co po zwo li o roz li cza
ener gi ciepl n z do staw c we dug ich
wska za.

Spó dziel nia na sza by a jed n z pierw -
szych, gdzie miesz ka com stwo rzo no mo -
li wo roz li cza nia wo dy we dug in dy wi -
du al ne go zu y cia ju od ro ku 1992. Obec nie
licz ni ki te wy mie nia ne s na licz ni ki z od -
czy tem ra dio wym. Do cie ple me bu dyn ków
i ich opo mia ro wa nie przy no sz wy mier ne
efek ty eko no micz ne i eko lo gicz ne.

Rów no le gle z pro wa dzo ny mi ro bo ta mi
wy ej opi sa ny mi pro wa dzo no kom plek so -
w mo der ni za cj dwi gów we wszyst kich
bu dyn kach oraz re mont ko mó rek na osie -
dlu XXX -le cia PRL w Wo dzi sa wiu i przy ul.
Sien kie wi cza w Ra dli nie.

W pierw szych la tach no we go stu le cia,
od po wia da jc na gwa tow nie ro sn ce po -
trze by miesz ka ców kon ty nu owa no two -
rze nie miejsc par kin go wych. W 2001 ro ku
urz dzo no je przy Ja gien ki i Krucz kow -
skie go. Ogó em po wsta o oko o 800 do -
dat ko wych miejsc par kin go wych.

W 2006 r. wy ko na no ter mo mo de mi za cji
bu dyn ków przy ul. Ju ran da 2, 4 i 6 w Pszo -
wie, któ re zmie ni y nie tyl ko sza t gra ficz -
n, ale przede wszyst kim spo sób ogrze wa -
nia miesz ka po przez wy bu rze nie
ist nie j cych pie ców i za in sta lo wa nie cen -
tral ne go ogrze wa nia. W tym e 2006 ro ku
przy st pio no rów nie do przy go to wy wa -
nia no wych bu dyn ków przy ul. o kiet ka
Ul 4, 6 i 8 oraz ul. Oby wa tel skiej 31 w Ry -
du to wach. 

Kon se kwent na re ali za cja przy j tych wcze -
niej za o e do pro gra mu re mon to wo -
-ener go osz czd nego wpy n o w spo sób
zna cz cy na po pra w sta nu tech nicz ne go
bu dyn ków i bu dow li na da jc im nie tyl ko
es te tycz ny wy gld ale wpy wa jc na |bez -
pie cze stwo i kom fort za miesz ki wa nia

Hi sto rycz nym wy da rze niem by o pod pi -
sa nie ak tu no ta rial ne go w dniu 25 mar -
ca 2010 ro ku po twier dza j ce go za kup dzia -
ki we wntrz osie dla XXX -le cia PRL
Wo dzi sa wiu l skim po sta rej bi blio te ce,
któ ry jest pierw sz nie ru cho mo ci grun -
to w za ku pio n na wa sno przez Spó -
dziel ni.

W ce lu uspraw nie nia ko mu ni ka cji i szyb -
sze go prze ka zy wa nia in for ma cji uru cho -
mio no stro n in te me to w www.sm -row.pl
oraz e -kar to te k umo li wia j c oso bom za -
miesz ka ym mo li wo wgl du do kar to -
te ki za wie ra j cej da ne o roz li cze niach czyn -
szu, me diów itp. Utrzy ma no rów nie
wy da wa nie ga ze ty „Pod wspól nym da -
chem”.

W ro ku 2011 r. na st pi o otwar cie Biu ra
Ob su gi Klien ta, któ re w znacz ny spo sób
ua twia ob su g miesz ka ców, gdy w jed -
nym miej scu mo na za a twi wszyst kie
for mal no ci.

Obec nie Spó dziel nia Miesz ka nio wa
„RÓW” za rz dza za so ba mi na te re nie czte -
rech miast – Wo dzi sa wia l skie go, Pszo -
wa, Pa dli na i Ry du tów o po wierzch ni uyt -
ko wej 356 331,22 m2. Po sia da ogó em 197
bu dyn ków, w tym 156 miesz kal nych,
21 pa wi lo nów uyt ko wych wol no sto j cych
oraz 284 ga ra e.

dokoczenie ze str. 7
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12 czerw ca br. w tym sa mym dniu gdy
uro czy cie ob cho dzo no 90. rocz ni c

po wsta nia na szej Spó dziel ni otwar to na osie -
dlu XXX -le cia PRL no wy te ren za ba wo wo -
-re kre acyj ny. Otwar cie te go obiek tu zbu do -
wa ne go przez Spó dziel ni jest ko lej nym
przy ka dem re ali za cji no we go pro gra mu skie -
ro wa ne go do miesz ka ców, a ma j ce go po -
pra wi oto cze nie w ja kim miesz ka j, uczy -
ni je bar dziej przy jaz nym i no wo cze snym. 

Ta wspa nia a in we sty cja za owo co wa a
po wsta wa niem miej sca, gdzie na sze dzie ci
mo g mi o, po y tecz nie i przede wszyst -
kim bez piecz nie sp dza wol ny czas.

Naj wik sz atrak cj te re nu wy da je si
fon tan na. To ze spó dzie wi ciu try ska czy

wy pusz cza j cych wo d z ró n cz sto tli -
wo ci i si . Ca o jest pod wie tlo na.
Dzie ci ma j do dys po zy cji plac za baw. Jest
ma y tor do jaz dy ro wer ka mi czy rol ka mi.
S no we aw ki, krze wy, kwia ty. Przez ro -
dek prze bie ga sze ro ki dep tak. 

Ca o zo sta nie ob sa dzo na sze re giem ro -
lin ozdob nych, krze wów i drzew spe cjal -
nie do bra nych ze wzgl du na swe zró ni -
co wa ne kszta ty jak i ko lo ry li ci two rz cych
ob raz ma e go ogro du. Oko cie sz tu li pa -

now ce, for sy cje, klo ny, wi zy, de re nie, zie -
lo ne rów nie zi m wier ki, jo dy ko re a -
skie i ja ow ce oraz in ne pik ne ro li ny. 

Gów nym jed nak za o e niem bu do wy te -
go i in nych wy ko ny wa nych przez Spó -
dziel nie pla ców jest bez pie cze stwo dzie ci
i udo stp nie nie miej sca do wy po czyn ku
wród zie le ni, kwia tów i drzew. To ma e
oazy, któ re ma j umi la czas nie tyl ko
w upal ne dni.

Nowoczesno$% 
i bezpiecze&stwo

Plac zabaw z fontann na Osiedlu XXX-lecia otwarty

Otwar cie pla cu za baw by o in te gral n cz ci
ob cho dów ju bi le uszu Spó dziel ni

Go cie przy by li na uro czy sto
mie li oka zje po zna rów nie pik ny plac za baw

na Osie dlu Prze my sa wa w Wo dzi sa wiu

Te ren cie szy za rów no naj mod szych
jak i ich ro dzi ców
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Na sza Spó dziel nia ob cho dz ca wa -
nie ju bi le usz 90-le cia ist nie nia jak

za wsze sta ra si pro mo wa wszyst kie
spo ecz ne dzia a nia su  ce re kre acji i do -
brej kon dy cji na szych miesz ka ców.
Dzi ki na sze mu wspar ciu i oczy wi cie
wa snym ta len tom i wy trwa o ci na sza
eki pa z osie dla D brów ki osi ga co raz to
no we suk ce sy. Ostat nio uczest ni czy a
w dniach 20-22 czerw ca br w Kwi dzy nie
w Mi strzo stwach Pol ski We te ra nów w te -
ni sie sto o wym.

Wród 213 za wod ni czek i za wod ni ków
z ca e go kra ju udzia wzi o 3 za wod ni -
ków z Wo dzi sa wia l skie go. By li to: Ma -
rek Ka czo rek w ka te go rii 50-59 lat, Woj -
ciech Kap tur 65-69 lat oraz An to ni Szwab
w ka te go rii 70-74 la ta.

W pik nej no wo cze snej ha li na 16 sto -
ach w cza sie 3 dni ro ze gra no wie le po je -
dyn ków. Na si za wod ni cy uzy ska li na st -
pu j ce wy ni ki:

Ma rek Ka czo rek ka te go ria (50-59 lat)
54 star tu j cych za j (17-24) miej sce w grze
po je dyn czej oraz 5-8 miej sce w de blu star -
tu jc z Mar kiem Ry bacz kiem z L bor ka.
Szcze gó o we wy ni ki.

Woj ciech Kap tur ka te go ria (65-69 lat)
20 star tu j cych za j 14 miej sce oraz 5-8
miej sce w de blu wraz z Zdzi sa wem Orze -
chow skim z o wi cza.

Naj wik szy suk ces od niós An to ni Szwab
star tu jc w ka te go rii (70-74 la ta) 21 star tu -
j cych gdzie w grze po je dyn czej za j 5-6
miej sce po ko nu jc po dro dze wy so ko no -
to wa nych za wod ni ków. Wy gra na 3:1 z Ry -
szar dem Ba nasz kie wi czem oraz 3:0 ze Zdzi -
sa wem Orze chow skim sta wia a go w gro nie
fa wo ry tów do zo te go me da lu lecz pó niej
mu sia uzna wy szo Zyg mun ta Ma trac -
kie go z Gda ska prze gry wa jc 1:3 a na -
stp nie w po je dyn ku o me dal uleg rów -
nie 1:3 Ma ria no wi G sic kie mu z Dzia do wa.
W de blu gra jc z Ja nu szem Ma la rzem z Tar -

no brze ga spra wi li wiel k nie spo dzian k
wy gry wa jc z fa wo ry ta mi Ma ria nem G -
sic kim i Hen ry kiem Glu r po za ci tej wal -
ce 3:2 W fi na le ule gli do a two 0:3 pa rze
Ba nasz kie wicz, Wy rzy kow ski.

Gra de blo wa sta je si po wo li na sz spe -
cjal no ci.

Po ubie go rocz nym br zo wym me da lu
pa ry Woj ciech Kap tur Ber nard Oli zo
na Mi strzo stwach Pol ski w Kra ko wie, zo -
tym me da lu Mi strzostw l ska We te ra nów
w By to miu pa ry Ma rek Ka czo rek i Grze -
gorz Mar ci niec do szed te raz srebr ny me -
dal An to nie go Szwa ba wraz z Ja nu szem
Ma la rzem.

Wy jazd na Mi strzo stwa Pol ski do ma -
low ni cze go Kwi dzy nia na le y uzna za uda -
ny nie tyl ko ze wzgl du na wy nik spor to -
wy ale tak e by a to oka zja do pro mo wa nia
na szej Spó dziel ni i mia sta.

Na si za wod ni cy ro ze gra li ogó em 25 po -
je dyn ków z te go wy gra li 15.

Spor to wy mi suk ce sa mi pro mu j!
na sz! Spó" dziel ni'

Te ni si $ci sto "o wi jak za wsze na me dal
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Rok
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SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – Ga ze ta Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spó dziel ni: 44-300 Wo dzi saw l ski, ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. Ma te -
ria y do re dak cji pro si my kie ro wa pod po wy szym ad re sem lub ska da je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria ów re dak cja nie zwra ca. Ogo sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dzia or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rz du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za tre ogo sze re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da j.

AD RE SY
TE LE FO NY

WA( NE
IN FOR MA CJE

ZA RZD SPÓ DZIEL NI
MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:

44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. 

Go dzi ny pra cy:
po nie dzia ki od 7:00 do 16:00,

od wtor ku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

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

pitki 7:30-13:00

dzia czon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dzia wka dów: 32 55 66 86 wew. 114;

dzia na li cze czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

dzia roz li cze z czon ka mi: 32 455 38 72;
dzia tech nicz ny: 32 456 39 04;

Li cen cjo no wa ne
Miesz ka nio we Biu ro Po red nic twa:

(32) 455 24 04;
dzia lokali uytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm -row.pl

AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski, 
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dzia ku
do pit ku od 7.00 do 15.00;
XXX -le cia, PIA STÓW i D BRÓW KI:
44-286 Wo dzi saw l ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dzia ku do pit ku od 7.00 do 15.00;
RY DU TO WY: 44-280 Ry du to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pra cy:
od po nie dzia ku do pit ku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW:44-370 Pszów, ul. Tyt ki9, tel. (32)7291040
czyn na: wtor ki i pit ki od 13.00 do 15.00;
RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dzia ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

 AWA RIE po go dzi nach pra cy sub Spó dziel ni
pro si my zga sza te le fo nicz nie.
– Wod no -ka na li za cyj ne:Ad mi ni stra cja Cen trum

– (0) 607 041 129,
– Ad mi ni stra cja XXX -le cia, Pia stów i D brów -

ki – (0) 601 857 402,
– Ad mi ni stra cja Ry du to wy – (0) 605 365 674,
– Elek trycz ne i dwi go we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dwi go wiec – (0) 78 58 48 480.

szym fe sty nie spó dziel czym. Ar ty ci
po wy st pach nie stro ni li od pu blicz no -
ci czym bar dzo po zy tyw nie wszyst kich
za sko czy li. Roz da wa li au to gra fy, po zo -
wa li do wspól nych zdj z hu mo rem i mi -
ym so wem.

Jak Ju bi le usz to oczy wi cie nie mo go
za brak n sod kiej nie spo dzian ki i tak
w po rze wie czo ro wej wje cha y tor ty
z po n cy mi wie ca mi, któ rych roz kro -
je nia do ko na li Pan Pre zes Jan Gra bo -
wiec ki i wy bra na z pu blicz no ci miesz -
kan ka spó dziel ni Pa ni Ja dzia. Wszy scy

zo sta li po cz sto wa ni si ju bi le uszo wym
tor tem.

Po sod kim po cz stun ku na sce n wkro -
czy ze spó SWE ET pod ry wa jc pu blicz -
no do wspól nej za ba wy. Ta nie zwy ka
za ba wa pod go ym nie bem zo sta a prze -
rwa na na roz da nie 90 piw po ród bie -
siad ni ków. Ta ce i pie wy roz brzmie -
wa y do pó no cy.

Ju bi le uszo wy fe styn za ko czo no po ka -
zem sztucz nych ogni, któ re w rytm mu -
zy ki stwo rzy y nie sa mo wi ty po kaz pi ro -
tech nicz ny z za par tym tchem ogl da nym
przez uczest ni ków. Tym pik nym ak cen -
tem za ko czo no ob cho dy Ju bi le uszu. 

dokoczenie ze str. 12



Festyn Rodzinny u!wietni" nasz Jubileusz

Doskona"a zabawa dla wszystkich
14 czerw ca z oka zji 90-le cia na szej

Spó dziel ni, a tak e 40-le cia Szko -
y Pod sta wo wej nr 10 w Wo dzi sa wiu l -
skim od by si wspa nia y fe styn ro dzin ny,
na któ rym ba wi li si wy mie ni cie za rów no
do ro li jak i dzie ci.

Na po cz tek na te re nie szko y, na Osie -
dlu XXX -le cia, od pra wio na zo sta a msza
po lo wa, a pó niej by y po ka zy woj sko we,
de gu sta cja gro chów ki z kuch ni woj sko wej
i wy st py ar ty stycz ne dzie ci.

Na stp nie za ba wa prze nio sa si na te -
ren par kin gu na Osie dlu XXX -le cia. Za ba -

w z naj mod szy mi roz po cz a gru pa DUO
FIX, pod czas któ rej ma a roz ba wio na pu -
blicz no wy pu ci a 90 ba lo nów wol no
szy bu j cych na wo dzi saw skim nie bie.
W trak cie ca e go fe sty nu dzie ci ba wi y si
rów nie na przy go to wa nym pla cu za baw
wy po sa o nym w dmu cha ne li zgaw ki, zam -
ki i tram po li n. Gru pa DUO FIX za pro si a
dzie ci do wspól nej za ba wy rów nie na sce -
nie co by o nie z atrak cja dla mi lu si -
skich ma ych ar ty stów.

Po wy st pie dla naj mod szych do br za -
ba w wpro wa dza j c pu blicz no w po -

god ny, ra do sny na strój za pew ni wy stp
ze spo u JUM BO AFRI KA, któ ry umie -
chem, en tu zja zmem po zy tyw n ener gi,
a przede wszyst kim wiet n mu zy k i pie -
wem za ra a bie sia du j cych. W cza sie prze -
rwy po mi dzy wy st pa mi pro wa dz cy 
Ar ka diusz ab ka roz da wa ko bie cej pu -
blicz no ci ro e, czym za skar bi so bie ser -
ce nie jed nej Pa ni. 

Wie le mie chu i ra do ci za fun do wa wy -
stp ka ba re tu MASZ TAL SKICH. To oni
od wie lu lat nie zom nie pod bi ja j ser ca pu -
blicz no ci i tym ra zem do ko na li te go na na -

dokoczenie na str. 11


