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Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” Jan Grabowiecki
wyróżniony tytułem „Menedżer-Spółdzielca”

Nowoczesne zarządzanie
jest priorytetem naszej spółdzielni
J

ednym z najwaniejszych w polskim
rodowisku spódzielczym wyrónie,
ustanowionym w 1999 r. tytuem „Meneder-Spódzielca” w tym roku uhonorowano Prezesa Zarzdu Spódzielni Mieszkanio wej „ROW” Ja na Gra bo wiec kie go.
Nagroda ta przyznawana jest corocznie najlepszym spódzielcom, wnoszcym wymierny wkad w rozwój spódzielczoci
w regionie i w kraju, oraz ksztatujcym
jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym.
Wrczenie nagrody odbyo si w Warszawie podczas uroczystego spotkanie z okazji Midzynarodowego Dnia Spódzielczoci. Na uroczysto przybyli spódzielcy
z caej Polski, a take przedstawiciele najwyszych wadz pastwowych z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem
Piechociskim.
Zgromadzonych przywita dr Jerzy Jankowski, przewodniczcy Zgromadzenia
Ogólnego KRS. Zabierajc gos wicepremier Ja nusz Pie cho ci ski stwier dzi
m.in.: – Spódzielcy polscy zasuyli sobie
na sowa uznania i podzikowanie za to,
co robi dla rozwoju gospodarczego kraju
i pomylnoci ludzi. Wspólnotowe dziaanie to skuteczne lekarstwo na egoizm, który zaczyna dominowa w naszym yciu.
Wiele si ostatnio mówi o ekonomii spoecznej, a przecie to nic innego jak wzbogacenie idei spódzielczoci, która ozna-

2

cza lepsze wykorzystanie kapitau spoecznego. Spódzielczo moe by dobr recept na kryzys nie tylko w gospodarce.
Zbyt pochopnie niszczymy wartoci spódzielcze, zbyt atwo odrzucamy tradycje
wspólnotowego dziaania. Opowiadam si
za obron tych wartoci.
Wyrónienie Prezesa Zarzdu Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” Jana Grabowieckiego tytuem „Meneder-Spódzielca” jest dowodem, e doceniona zostaa
wytrwaa, przynoszca wymierne efekty
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praca caej naszej spódzielni. To efekt
umiejtnie wprowadzanych od lat i stosowanych w Spódzielni ROW nowoczesnych, innowacyjnych rozwiza, zarzdzanie suce wszystkim mieszkajcym
w naszych zasobach
Trzeba podkreli, ze nasza Spódzielnia
legitymuje si dobr sytuacj finansow,
sumiennym regulowaniem nalenoci wobec partnerów gospodarczych, skarbu pastwa. Jest rzetelnym podmiotem gospodarczym wyrónionym w ostatnich latach
wieloma nagrodami.
Na kadym kroku wida efekty systematycznego, przemylanego inwestowania w rozwój naszej Spódzielni. Po okresie sze ro kich, kosz tow nych dzia a
termomodernizacyjnych, który dobiega teraz koca, zaczlimy przeksztaca nasz
infrastruktur suc mieszkacom i ich
dzieciom, a take seniorom. Powstaj nowe estetyczne i co najwaniejsze bezpieczne place zabaw dla najmodszych. Budowane s miejsca rekreacji suce poprawie
sprawnoci fizycznej. Ten kierunek rozwoju bdzie teraz naszym priorytetem. Tak
jak spraw najwaniejsz jest zapewnienie waciwej obsugi naszym mieszkacom, pomaganie im w rozwizywaniu wielu pro ble mów, ua twia nie i wa ci we
nowoczesne zarzdzanie zasobami mieszkaniowymi. Zapraszamy wszystkich do dalszej wspópracy.
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Spoglądamy wstecz z dumą
Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
Jan Grabowiecki podczas obchodów 90-lecia Spółdzielni

P

rzychodzi taki czas dla instytucji,
przedsibiorstw, firm, tak jak w yciu czowieka, e nadchodz okrge
Jubileusze. Filozofowie powiadaj, e
czas jest wy my sem miertel nych.
Czas wszak nie ma pocztku ani koca, jest jak rzeka, która po prostu pynie od zawsze. Dlatego pewnie Jubile usze s oka zj do re flek sji,
wspomnie i dokona. Wielu spódzielców z pewnoci dokona wasnej oceny minionych lat.
Lata bdce za nami – w których
Spódzielnia tak bardzo si rozwijaa
i zmieniaa – potwierdzaj jednak niezmienno idei spódzielczych, idei naszych zaoycieli, e razem atwiej budowa i gospodarowa.
To przesanie wbrew wielu opiniom
nadal si sprawdza, bo spódzielczo
jest podstawow ostoj solidarnoci
i budowy spoeczestwa obywatelskiego nie odgórnie z dekretu ale oddolnie
z ruchu spódzielczego.
T ide kierowali si te nasi zaoyciele, dla których potrzeba dachu
nad gow dla wasnej rodziny bya
jedyn moliwoci jego osignicia, a w wikszoci jest to wspólny
dach dla wielu rodzin dlatego oblicze Spódzielni tworz najpierw jej
czonkowie, a potem domy, w których mieszkaj. To nierozerwalna jedno.
Dziki zaangaowaniu i wysikowi
wielu osób, w tym dziaajcych w Organach Samorzdowych Spódzielni,
udao si nam znaczco dokona poprawy stanu technicznego zasobów,
wyeliminowa uciliwoci jakie napotykano przy eksploatacji budynków
w latach minionych co wpyno na obnienie kosztów z tytuu eksploatacji
i utrzymania mieszka.
Prowadzone prace modernizacyjne
i remontowe z wykorzystaniem dostpnych rodków finansowych w sposób istotny zmieniy nasze zasoby, co
w efekcie wpyno równie na popraw warunków zamieszkiwania i estetyk osiedli.
W roku jubileuszowym spogldamy
wstecz z dum, bo imponujco prezentuje si baza spódzielczych dokona.
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Ale wiadomi te jestemy skomplikowanych uwarunkowa prawnych
i ekonomicznych w jakich ostatnimi
laty przychodzi nam wspólnie pracowa. Nie pozostajemy jednak bezczynni. miao krelimy wizj przyszoci
naszej Spódzielni i z optymizmem
spogldamy w nadchodzce lata. Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW” ma
dobr perspektyw dalszego rozwoju
i wasn strategi dziaania, profesjonaln kadr, oddane grono spoeczników i nade wszystko – pewny filar
swego trwania i rozwoju – w ponad 7tysicznej rzeszy czonkowskiej.
Niejednokrotnie za swe osignicia
Spódzielnia bya wyróniana zarówno przez Krajowe Wadze Spódzielcze jak i Województwa Katowickiego
i lskiego, take instytucje monitorujce i oceniajce dziaalno w gospodarce rynkowej i rynku nieruchomoci.
Wszystkie dokonania na przestrzeni
tych ostatnich lat nie byyby moliwe
gdyby nie wzorowa wspópraca z saPOD WSPÓLNYM DACHEM

morzdami lokalnymi, w których Spódzielnia posiada swoje zasoby mieszkaniowe i pawilony handlowe. Dlatego w imieniu Zarzdu, Rady Nadzorczej
i mieszkaców, w tym uroczystym
dniu dzikuj Panu Starocie, Prezydentowi i Burmistrzom Miast za dobr wspóprac, gdy jestem przekonany, e bez niej nie osignlibymy
tak wiele.
Dlatego wspólne witowanie 90.
rocznicy jest zasadne poniewa dziaalno Spódzielni w znaczcy sposób wpywa na oblicze miast i ycie
jej mieszkaców
Chciabym równie wyrazi w imieniu Zarzdu i Rady Nadzorczej szczególne podzikowania naszym czonkom – mieszkacom i pracownikom
za zaangaowanie i bezinteresowny
udzia w tworzeniu naszej historii.
Wszystkich spódzielcom i ich rodzinom ycz wszelkiej pomylnoci
w nadchodzcych latach. Niechaj kademu si darzy w yciu osobistym dla
naszego wspólnego dobra.
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90-lecie Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu lskim

Jubileuszowe wyróżnienia
za spółdzielczy trud

W jubileuszu uczestniczyli licznie spódzielcy i dostojni gocie
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kwietnia 1924 roku grupa wodzisawian podja uchwa o zaoeniu w miecie „Spódzielni Budowlanej”, rejestracja spódzielni nastpia 12
czerwca 1924 roku. Dokadnie w 90
lat po tym wydarzeniu w Wodzisawiu
lskim uroczycie witowalimy jubi le usz Spó dziel ni Miesz ka nio wa
„ROW”. W tym jake istotnym wydarzeniu uczestniczyli dostojni gocie,
a wród nich Piotr Spyra – Wicewojewoda lski, Mieczysaw Kieca – Prezydent Wodzisawia lskiego i przedstawiciele wadz samorzdowych gmin
i duchowiestwa, na terenie których
znajduj si osiedla SM „ROW”, Jerzy Jankowski – Prezes Zarzdu Zwizku Rewizyjnego Spódzielni Mieszkanio wych RP, Zbi gniew Dur czok
– Prezes Regionalnego Zwizku Rewizyjnego Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach, Tadeusz Wnuk
– Prezydent lsk Izb Budownictwa.
Byy odznaczenia dla najbardziej zasuonych czonków spódzielni, dla
tych, którzy dbaj równie o jej otoczenie – sowem, dla wszystkich, którzy przyczynili si do prnego dziaania SM „ROW”.
Histori Spódzielni, jej dokonania
i sukcesy, a take plany na przyszo
przedstawi w swym wystpieniu Jan
Grabowiecki Prezes Zarzdu SM „ROW”
(wystpienie publikujemy na str. 3).
Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Wojewody lskiego, za zasugi w dziaalnoci na rzecz spo ecz no ci lo kal nej,
ZOTYM KRZYEM ZASUGI odznaczony zosta: Jan Grabowiecki
– Prezes Zarzdu SM „ROW”.
Za wzorowe, wyjtkowo sumienne
wykonywanie obowizków wynikajcych z pracy zawodowej, MEDALEM
ZO TYM ZA DU GO LET NI
SUB odznaczeni zostali: Jadwiga Hubscher, Danuta Kaszta, Janina
Krawczyk, Magorzata Olszar, Wodzimierz Pietrzak, Krzysztof Rduch,
Barbara Reichel, Zdzisaw Tokarz,
Magorzata Truszkowska, Krystyna
Zaruba, Magorzata Zieliski.
MEDALEM SREBRNYM ZA DUGOLETNI SUB odznaczeni zostali: Magorzata Rojek, Boena Szamatowicz.
Minister Infrastruktury i Rozwoju nada odznaki honorowe „Za Zasugi dla
Budownictwa”. ODZNAK HONOROW „Za Zasugi dla Budownictwa” odznaczeni zostali: Bogusaw Borner, Jan Grabowiecki, Piotr Kominek,
Krzysztof Milewski, Ryszard Oczko,
Alicja Rott-Michaek, Wiesaw Sabicki, Jerzy Szmulik.
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowa Jana Grabowieckiego, Prezesa Zarzdu SM
„ROW”, Zotym Krzyem Zasugi

Pracownicy SM „ROW” odznaczeni medalami Prezydenta Rzeczypospolitej „Za dugoletni sub”

Wyrónieni odznak honorow „Za Zasugi dla Budownictwa”

Wyrónionym odznaczenia wrczy
Piotr Spyra – Wicewojewoda lski.
Podczas uroczystoci czonkowi Zarzdu SM „ROW” Iwonie Koeczko
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wrczono Odznak Honorow za Zasugi dla Województwa lskiego.
dokoczenie na str. 6
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Wrczono równie osobom zasuonym odznak „Zasuony Dziaacz Ruchu Spódzielczego”
Z okazji 90-lecia Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” Prezydent lskiej
Izby Budownictwa z siedzib w Katowicach Tadeusz Wnuk wystpi o nadanie zotych odznacze „Zasuony dla
Budownictwa” dla przedstawicieli samorzdu spódzielczego i pracowników spódzielni. Odznaczenia wyró-

nio nym wr czy Pre zy dent l skiej
Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk wraz
Panem Prezydentem Miasta Wodzisawia lskiego Mieczysawem Kiec.
Wyróniono równie osoby za dugoletni tj. 50-letni sta czonkowski w spódzielni oraz te, które bezinteresownie,
z wasnej inicjatywy w sposób szczególny dbaj o upikszanie terenów spódzielni.
Uroczysto zakoczy wystp znanego artysty kabaretowego Krzysztofa
Respondka.

Doskona zabaw na koniec uroczystoci gwarantowa wystp znanego artysty kabaretowego
Krzysztofa Respondka.

Czonek Zarzdu SM „ROW” Iwona Koeczko wyróniona zostaa Odznak Honorow za Zasugi dla Województwa lskiego

Tadeusz Wnuk, Prezydent lskiej Izby Budownictwa, której czonkiem
jest Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW”, zoy jubileuszowe gratulacje
na rce Prezesa Jana Grabowieckiego

Pamitkowe zdjcie z szefami spódzielni mieszkaniowych naszego
regionu uczestniczcymi w uroczystoci

Uhonorowani zotymi honorowymi odznaczeniami „Zasuony dla Budownictwa”

Uhonorowani zotymi honorowymi odznaczeniami „Zasuony dla Budownictwa”

W imieniu wadz samorzdowych yczenia zoy Mieczysaw Kieca – Prezydent Wodzisawia lskiego
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założenia

1924

90 lat mino...

U

roczycie obchodzimy 90. rocznica
istnienia Spódzielni Mieszkaniowej
ROW. Czy jednak znamy jej histori? Zapewne jedni lepiej, drudzy mniej, a inni
wcale, dlatego w bardzo krótkiej formie
przypominamy t opowie, która zaczyna si 6 kwietnia 1924 roku. Tego dnia
w lokalu Jana Kowola w Wodzisawiu odbyo si zebranie, podczas którego grupa
wodzisawian podja uchwa o zaoeniu
spódzielni mieszkaniowej. Nazwali j Spódzielni Budowlan. Powoali pierwszy zarzd, opracowali statut. Zgosili te spódzielni do rejestru. Rejestracja nastpia 12
czerwca 1924 roku. Ten dzie przyjmuje
si za dat rozpoczcia dziaalnoci spódzielni.
W pierwszej kolejnoci spódzielcy postanowili postawi dom na dziace przy ul.
Waowej 22. Pomimo trudnoci budynek
ukoczono po dwóch latach. W tym czasie
by to jeden z najokazalszych budynków
w Wodzisawiu lskim”. Byy plany budowy dalszych budynków wielorodzinnych. Udao si je zrealizowa dopiero
po zakoczeniu II wojny wiatowej.
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Historia w pigułce
Po zakoczeniu II wojny wiatowej spódzielnia wznowia dziaalno w 1947 r.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbyo si 20 marca w mieszkaniu Franciszki Kodowej. 30 maja 1948 roku Walne Zebranie Czonków zmienio nazw Spódzielni
Budowlanej na Spódzielni Mieszkaniow w Wodzisawiu lskim.
31 sierpnia 1958 roku Rada Nadzorcza
i Zarzd Spódzielni postanowiy wybudowa dwa budynki mieszkalne przy ul. Radliskiej w Wodzisawiu lskim. Blisko
trzy lata póniej budynki byy gotowe do zasiedlenia. 1 kwietnia 1961 roku gotowy
by blok przy ul. Radliskiej 5-7. Do dyspozycji mieszkaców oddano 17 mieszka. 15 lipca 1961 r. lokatorzy wprowadzili
si do 16 nowych mieszka w budynku
przy ul. Radliskiej 9-11. Ogólnie lata 60.
minionego wieku to okres wyranego rozwoju spódzielni. Budownictwo mieszkaniowe stao si jedn z priorytetowych gazi rozwijajcego si Rybnickiego Okrgu
Wglowego. Pocztkowo przy kopalniach
tworzyy si mae spódzielnie budujce
mieszkania dla swoich zaóg. Jednak stale
POD WSPÓLNYM DACHEM

rosncy popyt na mieszkania oraz ograniczone moliwoci maych przyzakadowych spódziel spowodoway konieczno poczenia si z istniejc Spódzielni
Mieszkaniow w Wodzisawiu lskim
w jeden duy organizm. Po wcieleniu spódziel przyzakadowych zmieniono w 1965
roku nazw spódzielni na Midzyzakadow Górnicz spódzielni Mieszkaniow ROW z siedzib w Wodzisawiu lskim. Tym samym Spódzielnia staa si
jednym z gównych inwestorów budownictwa mieszkaniowego na terenie Rybnickiego Okrgu Wglowego.
Z roku na rok MGSM ROW powikszaa zasoby mieszkaniowe i liczb czonków.
W roku 1966 liczya ju 1842 czonków,
w tym 942 zamieszkaych. W tym samym
roku 1966 spódzielnia oddaa do uytku 48 budynków z 2004 mieszkaniami,
o cznej powierzchni mieszkalnej 84 380 m
kw. Na koniec roku 1969 spódzielnia liczya ju 4334 czonków, w tym 3464 zamieszkaych.
dokoczenie na str. 8
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dokoczenie ze str. 7

W wyniku zmian jakie zaszy w gospodarce krajowej w 1975 roku dokonano nowego podziau administracyjnego
kraju tym samym zmieniono granice dziaal no ci spó dziel ni miesz ka nio wych.
W efekcie tych zmian nasza Spódzielnia przeja w 1977 roku spódzielcze
zasoby mieszkaniowe dzielnicy Rydutowy z Rybnickiej Spódzielni Mieszkaniowej i jednoczenie przekazaa swoje
zasoby mieszkaniowe w Niewiadomiu,
Boguszowicach, Chwaowicach i Niedobczycach, które to dzielnice weszy w granice miasta Rybnik do Spódzielni Rybnickiej.
Spódzielni jako dowiadczonemu przedsibiorstwu budownictwa mieszkaniowego powierzono w kolejnych latach wybudowanie budynków w ssiednim miecie
Jastrzbiu Zdroju.
Centralizacja struktur organizacyjnych
rozbudowanej spódzielni niosa za sob
utrudnienia komunikacyjne – decyzyjne
dla mieszkaców wyduajc czas reakcji
na zgaszane potrzeby i oczekiwania. Dlatego te z inicjatywy Spódzielni z dniem l
stycznia 1978 roku – utworzono Spódzielni Mieszkaniow, która przeja wszystkie dotychczas administrowane i wybudowane budynki mieszkalne, a take obiekty
suce funkcjonowaniu osiedli wraz z infrastruktur techniczn.
Regulacja stanów prawnych gruntów ze
Spódzielni Mieszkaniow w Jastrzbiu
Zdroju nastpia dopiero w roku 1992.
Stale rosnca liczba mieszkaców Wodzisawia lskiego bdca efektem powstawania nowych zakadów pracy, w tym
zwaszcza w przemyle wglowym -spowodowaa dalsze zapotrzebowanie na mieszkania. Wówczas podjto decyzj o budowie kolejnych osiedli.
• W latach 1974-1979 wybudowano Osiedle XXX-lecia PRL z 30 budynkami, w których powstao 1668 mieszka.
• W latach 1983-1989-wybudowano Osiedle Piastów z 16 budynkami, w których
powstao 292 mieszkania.
• W latach 1987-1990 – wybudowano
Osiede Dbrówki z 18 budynkami, w których powstao 255 mieszka.
W roku 1991 zakoczono budow budynku przy ul. Leszka 7 w którym powstao 30 mieszka o cznej powierzchni mieszkal nej 1.806,04 m kw. Bu dy nek sw
architektur zachwyca nie tylko okolicznych mieszkaców ale sta si obiektem
zainteresowa prasy ogólnopolskiej.
Równolegle w latach 1985-92 przystpiono do budowy budynków mieszkalnych
na terenie miasta Pszów przy ulicach Kruczkowskiego 2 i 5, Traugutta 18 i Jagienki
2, 4, 6.
Wznoszc budynki wielorodzinne nie zapomniano o osobach, które byy zainteresowane domami jednorodzinnymi. Rozpoczto ich budow w roku 1979 na terenie
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miasta Rydutowy przy ul. Bema, ul. Miej, ul. Uroczej i ul. Bkitnej, które obecnie stanowi wasno osób fizycznych.
Wraz z zasobami mieszkalnymi powstawaa sumptem Spódzielni – niezbdna dla
mieszkaców i obsugi budynków – infrastruktura techniczna, taka jak rozdzielnie
elektryczne, hydrofornie, sieci wodocigowo-kanalizacyjne, stacje redukcyjno-pomia ro we ga zu, sta cje wy mien ni ków
ciepa, sieci przesyowe centralnego ogrzewania itp.
Przez szereg lat dziaalno Spódzielni
poddawana bya zmianom ustrojowo -ekonomicznym co wpywao na granice dziaalnoci, wielko zasobów, a take na profil dziaalnoci. Po roku 1992 Spódzielnia
zmienia profil z budowlano-eksploatacyjnej na eksploatacyjn wskutek wprowadzenia niekorzystnych zasad finansowania
Budownictwa mieszkaniowego.
Przystpiono do regulacji stanów prawnych gruntów i nieruchomoci bdcych
w posiadaniu Spódzielni. W trakcie tych
czynnoci kompleksowo uregulowano wiele dziaek wraz z aktualizacj zapisów
w ksigach wieczystych co w znaczny sposób w nastpnych latach uatwio bezproblemowe zakadanie ksig wieczystych
i przygotowanie dokumentów do wyodrbnienia mieszka.
Wprowadzone w latach dziewidziesitych zmiany przepisów pozwalajce na zbywanie mieszka w obrocie cywilno-prawnym stay si powodem utworzenia w 1993
roku Biura Porednictwa Sprzeday i zamiany mieszka i byo to jedno z pierwszych biur utworzonych w tym czasie na naszym terenie.
Wanym faktem w historii Spódzielni
bya zmiana nazwy w 1996 roku z Midzyzakadowej Górniczej Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” na tradycyjn nazw:
Spódzielnia Mieszkaniowa „RÓW” w Wodzisawiu lskim. W lad za t zmian
powsta nowy symbol graficzny Spódzielni, stajc si rozpoznawalna mark na lokalnym rynku nieruchomoci. W 2009 roku zosta on zastpiony nowym wizerunkiem
co tylko umocnio jego pozycj.
Zmiany ustrojowo-ekonomiczne i przepisów prawa wymusiy zaniechanie realizacji nowych obiektów mieszkaniowych,
dlatego skoncentrowano si na modernizacji posiadanych zasobów i w efekcie doprowadzono do ocieplenia budynków:
• do 1993 r. – 33 budynki,
• w latach 1994-2001 – 46 budynków,
• w latach 2001-2003 – 6 budynków,
• w latach 2004-2008 – 31 budynków,
• w latach 2009-2013 – 26 budynków.
Zmodernizowano wszystkie wasne stacje wymienników ciepa wraz z automatyk i regulacj pogodow Stacja wymienników Radlin ul. Sienkiewicza zabudowano
liczniki ciepa na kadym budynku w wzach cieplnych, co pozwolio rozlicza
energi ciepln z dostawc wedug ich
wskaza.
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Spódzielnia nasza bya jedn z pierwszych, gdzie mieszkacom stworzono moliwo rozliczania wody wedug indywidualnego zuycia ju od roku 1992. Obecnie
liczniki te wymieniane s na liczniki z odczytem radiowym. Dociepleme budynków
i ich opomiarowanie przynosz wymierne
efekty ekonomiczne i ekologiczne.
Równolegle z prowadzonymi robotami
wyej opisanymi prowadzono kompleksow modernizacj dwigów we wszystkich
budynkach oraz remont komórek na osiedlu XXX-lecia PRL w Wodzisawiu i przy ul.
Sienkiewicza w Radlinie.
W pierwszych latach nowego stulecia,
odpowiadajc na gwatownie rosnce potrzeby mieszkaców kontynuowano tworzenie miejsc parkingowych. W 2001 roku
urzdzono je przy Jagienki i Kruczkowskiego. Ogóem powstao okoo 800 dodatkowych miejsc parkingowych.
W 2006 r. wykonano termomodemizacji
budynków przy ul. Juranda 2, 4 i 6 w Pszowie, które zmieniy nie tylko szat graficzn, ale przede wszystkim sposób ogrzewania miesz ka po przez wy bu rze nie
istniejcych pieców i zainstalowanie centralnego ogrzewania. W tyme 2006 roku
przystpiono równie do przygotowywania nowych budynków przy ul. okietka
Ul 4, 6 i 8 oraz ul. Obywatelskiej 31 w Rydutowach.
Konsekwentna realizacja przyjtych wczeniej zaoe do programu remontowo-energooszczdnego wpyno w sposób
znaczcy na popraw stanu technicznego
budynków i budowli nadajc im nie tylko
estetyczny wygld ale wpywajc na |bezpieczestwo i komfort zamieszkiwania
Historycznym wydarzeniem byo podpisanie aktu notarialnego w dniu 25 marca 2010 roku potwierdzajcego zakup dziaki we wntrz osie dla XXX -le cia PRL
Wodzisawiu lskim po starej bibliotece,
który jest pierwsz nieruchomoci gruntow zakupion na wasno przez Spódzielni.
W celu usprawnienia komunikacji i szybszego przekazywania informacji uruchomiono stron intemetow www.sm-row.pl
oraz e-kartotek umoliwiajc osobom zamieszkaym moliwo wgldu do kartoteki zawierajcej dane o rozliczeniach czynszu, me diów itp. Utrzy ma no rów nie
wydawanie gazety „Pod wspólnym dachem”.
W roku 2011 r. nastpio otwarcie Biura
Obsugi Klienta, które w znaczny sposób
uatwia obsug mieszkaców, gdy w jednym miejscu mona zaatwi wszystkie
formalnoci.
Obec nie Spó dziel nia Miesz ka nio wa
„RÓW” zarzdza zasobami na terenie czterech miast – Wodzisawia lskiego, Pszowa, Padlina i Rydutów o powierzchni uytkowej 356 331,22 m2. Posiada ogóem 197
bu dyn ków, w tym 156 miesz kal nych,
21 pawilonów uytkowych wolnostojcych
oraz 284 garae.
Lipiec 2014 r.

Plac zabaw z fontann na Osiedlu XXX-lecia otwarty

Nowoczesność
i bezpieczeństwo
12

czerwca br. w tym samym dniu gdy
uroczycie obchodzono 90. rocznic
powstania naszej Spódzielni otwarto na osiedlu XXX-lecia PRL nowy teren zabawowo-rekreacyjny. Otwarcie tego obiektu zbudowanego przez Spódzielni jest kolejnym
przykadem realizacji nowego programu skierowanego do mieszkaców, a majcego poprawi otoczenie w jakim mieszkaj, uczyni je bardziej przyjaznym i nowoczesnym.
Ta wspaniaa inwestycja zaowocowaa
powstawaniem miejsca, gdzie nasze dzieci
mog mio, poytecznie i przede wszystkim bezpiecznie spdza wolny czas.
Najwiksz atrakcj terenu wydaje si
fontanna. To zespó dziewiciu tryskaczy
Otwarcie placu zabaw byo integraln czci
obchodów jubileuszu Spódzielni

Teren cieszy zarówno najmodszych
jak i ich rodziców

nowce, forsycje, klony, wizy, derenie, zielone równie zim wierki, jody koreaskie i jaowce oraz inne pikne roliny.
Gównym jednak zaoeniem budowy tego i innych wykonywanych przez Spódzielnie placów jest bezpieczestwo dzieci
i udostpnienie miejsca do wypoczynku
wród zieleni, kwiatów i drzew. To mae
oazy, które maj umila czas nie tylko
w upalne dni.

wypuszczajcych wod z rón czstotliwoci i si. Cao jest podwietlona.
Dzieci maj do dyspozycji plac zabaw. Jest
may tor do jazdy rowerkami czy rolkami.
S nowe awki, krzewy, kwiaty. Przez rodek przebiega szeroki deptak.
Cao zostanie obsadzona szeregiem rolin ozdobnych, krzewów i drzew specjalnie dobranych ze wzgldu na swe zrónicowane ksztaty jak i kolory lici tworzcych
obraz maego ogrodu. Oko ciesz tulipaGocie przybyli na uroczysto
mieli okazje pozna równie pikny plac zabaw
na Osiedlu Przemysawa w Wodzisawiu
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Tenisiści stołowi jak zawsze na medal

Sportowymi sukcesami promują
naszą Spółdzielnię

N

Marek Kaczorek kategoria (50-59 lat)
54 startujcych zaj (17-24) miejsce w grze
pojedynczej oraz 5-8 miejsce w deblu startujc z Markiem Rybaczkiem z Lborka.
Szczegóowe wyniki.
Wojciech Kaptur kategoria (65-69 lat)
20 startujcych zaj 14 miejsce oraz 5-8
miejsce w deblu wraz z Zdzisawem Orzechowskim z owicza.
Najwikszy sukces odniós Antoni Szwab
startujc w kategorii (70-74 lata) 21 startujcych gdzie w grze pojedynczej zaj 5-6
miejsce pokonujc po drodze wysoko notowanych zawodników. Wygrana 3:1 z Ryszardem Banaszkiewiczem oraz 3:0 ze Zdzisawem Orzechowskim stawiaa go w gronie
faworytów do zotego medalu lecz póniej
musia uzna wyszo Zygmunta Matrackiego z Gdaska przegrywajc 1:3 a nastpnie w pojedynku o medal uleg równie 1:3 Marianowi Gsickiemu z Dziadowa.
W deblu grajc z Januszem Malarzem z Tar-

nobrzega sprawili wielk niespodziank
wygrywajc z faworytami Marianem Gsickim i Henrykiem Glur po zacitej walce 3:2 W finale ulegli do atwo 0:3 parze
Banaszkiewicz, Wyrzykowski.
Gra deblowa staje si powoli nasz specjalnoci.
Po ubiegorocznym brzowym medalu
pary Wojciech Kaptur Bernard Olizo
na Mistrzostwach Polski w Krakowie, zotym medalu Mistrzostw lska Weteranów
w Bytomiu pary Marek Kaczorek i Grzegorz Marciniec doszed teraz srebrny medal Antoniego Szwaba wraz z Januszem
Malarzem.
Wyjazd na Mistrzostwa Polski do malowniczego Kwidzynia naley uzna za udany nie tylko ze wzgldu na wynik sportowy ale take bya to okazja do promowania
naszej Spódzielni i miasta.
Nasi zawodnicy rozegrali ogóem 25 pojedynków z tego wygrali 15.

Foto: Wojciech Kaptur

asza Spódzielnia obchodzca wanie jubileusz 90-lecia istnienia jak
zawsze stara si promowa wszystkie
spoeczne dziaania suce rekreacji i dobrej kon dy cji na szych miesz ka ców.
Dziki naszemu wsparciu i oczywicie
wasnym talentom i wytrwaoci nasza
ekipa z osiedla Dbrówki osiga coraz to
no we suk ce sy. Ostat nio uczest ni czy a
w dniach 20-22 czerwca br w Kwidzynie
w Mistrzostwach Polski Weteranów w tenisie stoowym.
Wród 213 zawodniczek i zawodników
z caego kraju udzia wzio 3 zawodników z Wodzisawia lskiego. Byli to: Marek Kaczorek w kategorii 50-59 lat, Wojciech Kaptur 65-69 lat oraz Antoni Szwab
w kategorii 70-74 lata.
W piknej nowoczesnej hali na 16 stoach w czasie 3 dni rozegrano wiele pojedynków. Nasi zawodnicy uzyskali nastpujce wyniki:
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szym festynie spódzielczym. Artyci
po wystpach nie stronili od publicznoci czym bardzo pozytywnie wszystkich
zaskoczyli. Rozdawali autografy, pozowali do wspólnych zdj z humorem i miym sowem.
Jak Jubileusz to oczywicie nie mogo
zabrakn sodkiej niespodzianki i tak
w porze wieczorowej wjechay torty
z poncymi wiecami, których rozkrojenia dokonali Pan Prezes Jan Grabowiecki i wybrana z publicznoci mieszkanka spódzielni Pani Jadzia. Wszyscy

zostali poczstowani si jubileuszowym
tortem.
Po sodkim poczstunku na scen wkroczy zespó SWEET podrywajc publiczno do wspólnej zabawy. Ta niezwyka
zabawa pod goym niebem zostaa przerwana na rozdanie 90 piw poród biesiadników. Tace i piewy rozbrzmieway do pónocy.
Jubileuszowy festyn zakoczono pokazem sztucznych ogni, które w rytm muzyki stworzyy niesamowity pokaz pirotechniczny z zapartym tchem ogldanym
przez uczestników. Tym piknym akcentem zakoczono obchody Jubileuszu.

ADRESY
TELEFONY
WAŻNE
INFORMACJE
ZARZD SPÓDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisaw lski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziaki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziaki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
pitki 7:30-13:00
dzia czonkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dzia wkadów: 32 55 66 86 wew. 114;
dzia nalicze czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dzia rozlicze z czonkami: 32 455 38 72;
dzia techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa:
(32) 455 24 04;
dzia lokali uytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl
 ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziaku
do pitku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DBRÓWKI:
44-286 Wodzisaw lski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00;
RYDUTOWY: 44-280 Rydutowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziaku do pitku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. (32) 729 10 40
czynna: wtorki i pitki od 13.00 do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziaki i czwartki od 13.00 do 15.00.
 AWARIE po godzinach pracy sub Spódzielni
prosimy zgasza telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia, Piastów i Dbrówki – (0) 601 857 402,
– Administracja Rydutowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dwigowiec – (0) 78 58 48 480.

Rok
założenia

1924
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Festyn Rodzinny uświetnił nasz Jubileusz

Doskonała zabawa dla wszystkich
14

czerwca z okazji 90-lecia naszej
Spódzielni, a take 40-lecia Szkoy Podstawowej nr 10 w Wodzisawiu lskim odby si wspaniay festyn rodzinny,
na którym bawili si wymienicie zarówno
doroli jak i dzieci.
Na pocztek na terenie szkoy, na Osiedlu XXX-lecia, odprawiona zostaa msza
polowa, a póniej byy pokazy wojskowe,
degustacja grochówki z kuchni wojskowej
i wystpy artystyczne dzieci.
Nastpnie zabawa przeniosa si na teren parkingu na Osiedlu XXX-lecia. Zaba-

w z najmodszymi rozpocza grupa DUO
FIX, podczas której maa rozbawiona publiczno wypucia 90 balonów wolno
szybujcych na wodzisawskim niebie.
W trakcie caego festynu dzieci bawiy si
równie na przygotowanym placu zabaw
wyposaonym w dmuchane lizgawki, zamki i trampolin. Grupa DUO FIX zaprosia
dzieci do wspólnej zabawy równie na scenie co byo niez atrakcja dla milusiskich maych artystów.
Po wystpie dla najmodszych dobr zabaw wprowadzajc publiczno w po-

godny, radosny nastrój zapewni wystp
zespou JUMBO AFRIKA, który umiechem, entuzjazmem pozytywn energi,
a przede wszystkim wietn muzyk i piewem zaraa biesiadujcych. W czasie przerwy pomidzy wystpami prowadzcy
Arkadiusz abka rozdawa kobiecej publicznoci roe, czym zaskarbi sobie serce niejednej Pani.
Wiele miechu i radoci zafundowa wystp kabaretu MASZTALSKICH. To oni
od wielu lat niezomnie podbijaj serca publicznoci i tym razem dokonali tego na na-

dokoczenie na str. 11

