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Przeczytaj - zobacz:...ochodzimy w³aœnie 20-lecie
samorz¹du terytorialnego (...) my
spó³dzielcy podkreœlamy jednak, ¿e
w spó³dzielczoœci samorz¹dnoœæ i jej
reprezentacje istniej¹ o wiele d³u¿ej,
bo powsta³y u zarania ruchu spó³-
dzielczego....

- pisze w: Wieœciach „z pierwszej
rêki” prezes Zarz¹du Jan Grabowiec-
ki;

- czytaj na str. 3-4

... stra¿nicy patrolowi s¹ bardzo
wyczuleni na wszelkie nieprawid³o-
woœci porz¹dkowe. Spostrzegaj¹ i re-
aguj¹ na fakty zaœmiecania ulic, skwe-
rów. Sporo mandatów za to wystawio-
no. Jednak naszym celem nie s¹
grzywny, ale uzyskanie prawid³owych
zachowañ mieszkañców...

- czytaj na str. 11, 13

...fina³em ostatecznym zad³u-
¿eñ, smutnym bardzo ale nieunik-
nionym, jest eksmisja z mieszka-
nia. Zgodnie z prawem dotyczyæ
ona mo¿e tak d³u¿ników z miesz-
kañ lokatorskich, jak i w³asnoœcio-
wych...

- czytaj na str. 8-10
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 HARMONOGRAM ZEBRAÑ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZ£ONKÓW
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW”

w  2010 r.

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

Zgodnie z art. 83 ust.
2 ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz  art. 39
Ustawy z dnia 16. 09. 1982 r.
Prawo Spó³dzielcze (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 54 poz. 288
z 1995 r. z póŸn. zm.) i § 70
Statutu,  Zarz¹d zwo³uje czê-
œciowe WALNE ZGROMADZE-
NIE.

Poszczególne czêœci Walnego Zgroma-
dzenia odbêd¹ siê w terminach:

14. 06. 2010 r. (tj. poniedzia³ek) o godz.
17:00, dla cz³onków osiedli D¹brówki, Pia-
stów i XXX - lecia w Zespole Szkó³ w Wo-
dzis³awiu Œl. przy ul. Szkolnej 1 (Liceum
Ogólnokszta³c¹ce Nr 1);

15. 06. 2010 r. (tj. wtorek)  o godz.
17:00, dla cz³onków osiedla Centrum w Ze-
spole Szkó³ w Wodzis³awiu Œl. przy ul.
Szkolnej 1 (Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr 1);

16. 06. 2010 r. (tj. œroda) o godz. 17:00,
dla cz³onków zamieszka³ych na terenie
gminy  Pszów, w Miejskim Oœrodku  Kultu-
ry w Pszowie przy ul. Traugutta 1;

17. 06. 2010 r. (tj. czwartek) o godz.
17:00, dla cz³onków zamieszka³ych na te-
renie gminy  Rydu³towy, w Domu Goœcin-
nym w Rydu³towach ul. Strzelców Bytom-
skich 8/7;

18. 06. 2010 r. (tj. pi¹tek) o godz. 17:00,
dla cz³onków zamieszka³ych na terenie
gminy  Radlin, w Kawiarni „Górnicza Strze-
cha” (Klub NOT) w Radlinie ul. Korfante-
go 42.

PORZ¥DEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA

 OBEJMUJE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Prze-

wodnicz¹cego obrad, Sekretarza i  2 Ase-
sorów).

3. Wybór Komisji Zebrania, w tym:
- Komisji Skrutacyjnej,
- Komisji Wyborczej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady

Nadzorczej z dzia³alnoœci w 2009 roku.
5. Podjêcie Uchwa³y Nr 1/2010 doty-

cz¹cej zatwierdzenia sprawozdania z dzia-
³alnoœci Rady Nadzorczej w 2009 roku.

6. Przedstawienie sprawozdania Za-
rz¹du Spó³dzielni z dzia³alnoœci w 2009 r.
oraz z realizacji Uchwa³ i Wniosków Zebra-
nia Przedstawicieli Cz³onków z dnia 29. 04.
2009 r.

7. Podjêcie Uchwa³y Nr 2/2010 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania rocznego
Zarz¹du  Spó³dzielni za 2009 rok.

8. Podjêcie Uchwa³y  Nr 3/2010 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go za 2009 rok.

9. Podjêcie Uchwa³y  Nr 4/2010 w spra-
wie udzielenia absolutorium cz³onkowi Za-
rz¹du za 2009 rok - Prezesowi Zarz¹du
Janowi Grabowieckiemu.

10. Podjêcie Uchwa³y  Nr 5/ 2010
w sprawie udzielenia absolutorium cz³on-
kowi Zarz¹du za 2009 rok - Zastêpcy Pre-
zesa Zarz¹du W³adys³awowi Maryjka.

11. Podjêcie Uchwa³y  Nr 6/2010
w sprawie udzielenia absolutorium cz³on-
kowi Zarz¹du za 2009 rok - Zastêpcy Pre-
zesa Zarz¹du Iwonie Ko³eczko.

12. Podjêcie Uchwa³y Nr 7/2010 w spra-
wie przeprowadzenia wyborów do Rad
Osiedla. Tryb wyborów Rad Osiedli okre-
œla § 74 ust. 5 do 8 statutu Spó³dzielni.

13. Podjêcie Uchwa³y Nr 8/2010 w spra-
wie podzia³u nadwy¿ki bilansowej wg sta-
nu na 31. 12. 2009 r.

14. Podjêcie Uchwa³y Nr 9/2010 w spra-
wie oznaczenia najwy¿szej sumy zobowi¹-
zañ jak¹ mo¿e zaci¹gn¹æ Spó³dzielnia.

15. Podjêcie Uchwa³y Nr 10/2010
w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê za-
dania pn.: „Termomodernizacja budynków
mieszkalnych przy ul. PCK 22-24, 26-28
i przy ul. Wyszyñskiego 32-38 w Wodzis³a-
wiu Œl.

16. Podjêcie Uchwa³y Nr 11/2010
w sprawie zbycia czêœci  nieruchomoœci wy-
dzielonej z dzia³ki nr 823/138 zabudowa-

nej pawilonem us³ugowym, po³o¿onym
w Wodzis³awiu Œl. przy ul. Wyszyñskiego 12.

17. Rozpatrzenie odwo³añ od Uchwa³
Rady Nadzorczej.

18. Zamkniêcie obrad.

INFORMUJEMY, ¯E DO POTWIER-
DZENIA CZ£ONKOWSTWA SPÓ£DZIEL-
NI PRZED ROZPOCZÊCIEM ZEBRANIA
KONIECZNE JEST POSIA-
DANIE DOKUMENTU TO¯-
SAMOŒCI.

W przypadku posiadania wiêcej ni¿ jed-
nego prawa do lokalu mieszkalnego, cz³o-
nek mo¿e braæ udzia³ w jednym czêœciowym
Walnym Zgromadzeniu, na terenie którego
uzyska³ tytu³ prawny do pierwszego miesz-
kania.

Zarz¹d Spó³dzielni informuje, ¿e spra-
wozdanie finansowe, raport i opinia bieg³e-
go Rewidenta oraz wszystkie projekty
Uchwa³, które bêd¹ przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia zostan¹ wy³o¿one
do wgl¹du, w siedzibie Zarz¹du Spó³dziel-
ni w Wodzis³awiu Œl¹skim przy ul. Kard.
St. Wyszyñskiego 43 pokój  nr 7, od dnia
31. 05. 2010 r.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e cz³onek
ma prawo zg³aszania poprawek do projek-
tów uchwa³ nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed
posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub
jego pierwszej czêœci.

Informacje dotycz¹ce zg³aszania kandy-
datów do Rad Osiedlowych publikujemy na
stronie internetowej: www.sm-row.pl/wal-
nezgromadzenie

Z A R Z ¥ D
SPÓ£DZIELNI

MIESZKANIOWEJ „ROW”
W  WODZIS£AWIU ŒL¥SKIM
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”

JAN GRABOWIECKI
Wieœci „z pierwszej rêki”

Samorz¹d - to jest to!

Micha³Symbolom mi³oœci,
¿ycia, ciep³a,
dzieciñstwa,
szczêœcia,
domu i radoœci -
Najukochañszym
naszym Mamom,
Matkom, Mamusiom
Mamuliczkom - dajemy
za ich Macierzyñstwo
nasze serca w podziêce
.

26
maj

(Dokoñczenie na str. 4)

O
bchodzimy w³aœnie 20-lecie
samorz¹du terytorialnego.
Wielu z nas pamiêta dosko-

nale owe pierwsze wolne i demokra-
tyczne wybory, które by³y konse-
kwencj¹ uchwalenia 8 marca 1990
roku ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym oraz ordynacji wyborczej do rad
gmin. Wybory zarz¹dzone na dzieñ
27 maja 1990 roku dotyczy³y w ska-
li kraju 52 037 stanowisk radnych
w radach miast i gmin. W szranki
stanê³o 130 tys. kandydatów w okrê-
gach jednomandatowych i przesz³o
17 tys. w wielomandatowych. Przy
frekwencji wyborczej wynosz¹cej
42,27 proc. wybrano 51 987 radnych.
Tyle statystyki historycznej.

Wybraliœmy wówczas rady
miast i gmin, a rady te wybra³y za-
rz¹dy na czele z prezydentami, bur-
mistrzami lub wójtami. W³adze lo-
kalne otrzyma³y kompetencje i œrod-
ki do realizacji podstawowych zadañ
publicznych i samodzielnego decy-
dowania o sposobie zaspokajania
potrzeb mieszkañców oraz o kierun-
ku rozwoju jednostek samorz¹du te-
rytorialnego. Wdro¿ona w ¿ycie re-
forma samorz¹dowa oceniana jest
obecnie jako najbardziej udana
z polskich reform ustrojowych. Po-
wstanie samorz¹dów z perspektywy
czasu mo¿emy oceniæ jako podsta-
wowy i silny fundament demokraty-
zacji spo³ecznoœci lokalnej.

Dwadzieœcia lat funkcjonowa-
nia odrodzonego samorz¹du gmin-
nego i miejskiego w Polsce, uzupe³-
nionego od 12 lat przez odtworzony
samorz¹d powiatowy oraz powo³any
po raz pierwszy w naszym kraju sa-
morz¹d regionalny na szczeblu wo-
jewódzkim, pokazuje jak wiele mo¿-
na zmieniæ i zbudowaæ, jeœli znacz¹-
ca czêœæ spraw publicznych jest po-
wierzona faktycznym gospodarzom
danego terenu. Œwiadcz¹ o tym za-
równo wskaŸniki statystyczne, jak
i rosn¹ca aktywnoœæ obywatelska.

Samorz¹dy terytorialne odegra-
³y przeogromn¹ rolê w transforma-
cji ustrojowej, jak¹ prze¿ywaliœmy.
Ka¿dy samorz¹d na przestrzeni tych
20 lat ma znacz¹ce osi¹gniêcia,
a spo³ecznoœæ lokalna uzyska³a pe³-
ne prawa - poprzez wybory - do
kszta³towania tego¿ samorz¹du, jego
wyboru i kierowania swoich oczeki-
wañ do wybranych rad miast i gmin,
rad powiatów i sejmików wojewódz-
kich, do wybieranych od 2002 roku
tak¿e bezpoœrednio wójtów, burmi-
strzów i prezydentów.

C
iesz¹c siê z tych dwu dekad
samorz¹dnoœci terytorialnej,
my spó³dzielcy podkreœlamy

jednak, ¿e w spó³dzielczoœci samo-
rz¹dnoœæ i jej reprezentacje istniej¹
o wiele d³u¿ej, bo powsta³y u zara-
nia ruchu spó³dzielczego. Gdy
w ubieg³ym roku Spó³dzielnia Miesz-

kaniowa „ROW” obchodzi³a swoje
85-lecie, mogliœmy wskazaæ na or-
gany samorz¹dowe i ich dokonania
od pocz¹tku naszego istnienia. Sa-
morz¹d spó³dzielczy funkcjonowa³
przecie¿ tak¿e w latach Polski Lu-
dowej.

Oczywiœcie ocena dzia³añ  daw-
nych samorz¹dów spó³dzielczych
i obecnych nale¿y do spó³dzielców.
Bo to cz³onkowie spó³dzielni
wchodz¹ w sk³ad tych samorz¹dów.
Przypomnê, ¿e do niedawna w na-
szej Spó³dzielni dzia³a³y organy -
Zebranie Przedstawicieli Cz³onków,
Rady Nadzorcza i trzy Rady Osiedli.
Obecnie ZPCz - moc¹ znowelizowa-
nej ustawy „o spó³dzielniach miesz-
kaniowych” i przyjêtych na jej pod-
stawie postanowieniach w Statucie
SM „ROW” - jest zast¹pione przez
Walne Zgromadzenie. Maj¹ w nim
prawo uczestniczyæ wszyscy cz³onko-
wie Spó³dzielni. Dla prawid³owej or-
ganizacji i mo¿liwoœci wypowiadania
siê oraz formowanie wniosków zgod-
nych z oczekiwaniami osiedli i cz³on-
ków, Walne Zgromadzenia - te¿ zgod-
nie z ustaw¹ - podzielone jest na czê-
œci. Postanowieniem Rady Nadzor-
czej w taki sposób, by odzwierciedla-
³o specyfikê naszych osiedli, ich pro-
blemy i oczekiwania mieszkañców,
uwzglêdniaj¹c to, ¿e zasoby miesz-
kaniowej naszej Spó³dzielni znajduj¹
siê w czterech miejscowoœciach.

Podzia³ na czêœci jest równie¿
dostosowany do istnienia i funkcjo-
nowania najmniejszych - ale najbli¿-
szych mieszkañcom - samorz¹dów,
jakimi s¹ Rady Osiedli. Dyskusje
i opinie na temat potrzeby istnienia
tych rad lub braku takiej potrzeby
równie¿ trwaj¹ co najmniej 20 lat,
a pogl¹dy s¹ do dziœ rozbie¿ne. Jed-
ni doceniaj¹ ogromne zaanga¿owa-
nie i wysi³ek mieszkañców dzia³aj¹-
cych w Radach Osiedlowych, inni
uwa¿aj¹, ¿e mo¿na o wiele skutecz-
niej funkcjonowaæ bez tych¿e rad.
W naszej Spó³dzielni na przestrzeni
co najmniej 15 lat potwierdzi³a siê
s³usznoœæ powo³ania Rad Osiedli
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Samorz¹d
(Dokoñczenie ze str. 3)

4900 wodomierzy

Akcja wymiany wodomierzy jest w zasobach naszej Spó³dzielni konsekwen-
nie prowadzona. Przechodzimy jak wiadomo z bezpoœredniego - wizualne-
go odczytywania iloœci zu¿ytej wody na odczyty radiowe. Do tej pory w spó³-
dzielczych zasobach zamontowano 4900 liczników nowego typu. Nie s¹ one
ju¿ wra¿liwe na ró¿nego rodzaju „manipulacje magesowe”. Daj¹ gwarancjê
precyzji i skutecznoœci odczytów zu¿ycia wody, niew¹tpliwie przyczyniaj¹c
siê w ten sposób do likwidacji „przecieków”.

Syci mieszkañ?!

W³aœciwie - jest to sprawa do socjologów. To oni powinni podj¹æ badania i
opowiedzieæ na kilka pytañ, jakie - œledz¹c aktualny tzw. rynek mieszka-
niowy - same siê nasuwaj¹. Mówi siê o „g³odzie mieszkaniowym”, o potrze-
bach m³odego, wchodz¹cego w doros³e ¿ycie pokolenia. Obserwuje siê jed-
nakowo i zabieganie o samodzielne lokum jak i bezradane oczekiwanie, ¿e
„coœ siê zdarzy” i mieszkanie „jakoœ” siê znajdzie. S¹ osoby (co oczywiste
w istniej¹cym od 20 lat nowym systemie gospodarczo-spo³ecznym), które
staæ na w³asne lokum za milion i wiêcej z³otych i s¹ tacy, których nie staæ na
op³aty za przyznane im mieszkanie socjalne. W tej wielce zró¿nicowanej
sytuacji mieszkaniowej i materialnej jest wyraŸna grupa „œredniozamo¿-
nych”. Staæ ich (z pomoc¹ najczêœciej kredytu bankowego) na nabycie miesz-
kania. I kupuj¹ je w pojawiaj¹cych siê jak grzyby po deszczu poœrednic-
twach nieruchomoœci. Maj¹ pieni¹dze, prawo i ochotê, by skorzystaæ z wa-
chlarza ofert „z drugiej lub trzeciej rêki” - tak¿e w domach spó³dzielczych.
Zdumiewaj¹ce przy tym jest, ¿e porównywalne lokale mieszkalne (by nie
upieraæ siê, ¿e identyczne lub lepsze!), ale na pewno tañsze, ze œredni¹
cen¹ rzêdu 1500 - 1800 z³ za metr kwadratowy powierzchni, oferowane
bezpoœrednio przez Spó³dzielniê Mieszka niow¹ nie ciesz¹ siê zbyt du¿ym
zainteresowaniem. Mo¿e po prostu z tym „g³odem” ju¿ jest nie tak... Mo¿e
jesteœmi zwolna „syci” mieszkañ? To naprawdê pytanie do badaczy zacho-
wañ spo³ecznych...

Place zabaw

Z placami zabaw to jest tak: s¹ absolutnie potrzebne - i to w pobli¿u najle-
piej ka¿dego bloku - wówczas, gdy dany dom, zaraz po wybudowaniu, za-
siedl¹ m³ode rodziny. Pojawiaj¹ siê dzieci w sporej gromadzie. Konieczne
s¹ trawniki i piaskownice, hustawki i zje¿d¿alne. Tu¿ pod oknem, lub w
zasiêgu jedno- dwu minutowego spaceru z malcem. Potem dzieci wyrastaj¹.
Place zabaw gromadz¹ ich - ju¿ jako nastolatków - tylko póŸnymi wieczora-
mi. I te¿ siê „bawi¹”... Efekt? Rankiem widaæ po³amane koniki, urwane
huœtawki... Jakoœ nikt (z si³¹ rzeczy starszych ju¿ nieco wiekiem rodziców)
nic nigdy nie s³ysza³ i nie widzia³... W ci¹gu dnia natomiast niektóre z tych
ju¿ w sile wieku osób s¹ „pora¿ane ha³asem” (cytat ze skargi mieszkañca)
nastêpnego pokolenia dzieci w wieku przedszkolnym, jakie baraszkuj¹ na
placu,  dlatego ¿¹daj¹ „przeniesienia placu zabaw w inne miejsce”. Ot, samo
¿ycie... Kwestia ta nie jest wcale jednostkowa. W zasobach naszej Spó³-
dzielni jest bowiem 37 placów zabaw. Znacznym nak³adem si³ (tak¿e spo-
³ecznych) i œrodków s¹ one wyposa¿one w 103 ró¿nego rodzaju urz¹dzenia
zabawowe. Mamy wiosnê. Wkrótce na placach przybêd¹ dalsze urz¹dze-
nia, co bêdzie kosztowa³o w tym roku 94 tys. z³otych. Dotyczasowe wyposa-
¿enie (jakie zosta³o zniszczone g³ównie przez owo wyroœniête ju¿ pokole-
nie), zosta³o naprawione, ale trzeba by³o na to wydaæ a¿ 29 tys. z³. Do 28
istniej¹cych piaskownic przywiezionych zostanie te¿ oko³o 70 ton nowego
piasku.

i celowoœæ ich dzia³ania. Bo przecie¿
kto, jak nie mieszkañcy danego osie-
dla - wybrani do rad na zebraniach
mieszkañców drog¹ demokratycznego,
bezpoœredniego g³osowania - wiedz¹
najlepiej, co w ich osiedlu nale¿y na-
prawiæ, wyremontowaæ i jakie s¹ ocze-
kiwania mieszkañców osiedla. To nie
Zarz¹d Spó³dzielni w 3-osobowym
sk³adzie jest najwa¿niejszy i posiada
„panaceum” na za³atwienie potrzeb
mieszkañców.

T
o w³aœnie Rady Osiedli wskazu-
j¹ na potrzeby remontów w do
mach, na placach zabaw, chod-

ników, dróg i parkingów. Dziêki syste-
mowi istniej¹cemu w naszej Spó³dziel-
ni œrodki finansowe, wnoszone przez
mieszkañców, s¹ w dyspozycji Rad
Osiedli. One, wraz z administracjami,
dokonuj¹ wiosennych i jesiennych
przegl¹dów stanu zasobów mieszka-
niowych, ustalaj¹ plan i harmonogram
remontów na najbli¿szy okres, wska-
zuj¹ na hierarchiê potrzeb, bo prze-
cie¿ ze wzglêdu na ograniczone œrod-
ki finansowe na wszystko  nie starcza.
Cz³onkowie rad uczestnicz¹ w przetar-
gach, odbieraj¹ wykonane roboty, prze-
kazuj¹ administracji uwagi i spostrze-
¿enia mieszkañców. Rady kontroluj¹
te¿ pracê administracji osiedla. Nad-
to Rady Osiedli wypracowuj¹ wraz
z Rad¹ Nadzorcz¹ i Zarz¹dem kierun-
ki dzia³añ wieloletnich, szczególnie
dotycz¹cych remontów kapitalnych
i termomodernizacji, gdzie wchodz¹
w grê kwoty znacz¹co przekraczaj¹ce
bie¿¹ce wp³ywy na fundusz remonto-
wy.

Na to dzia³anie spo³eczne cz³on-
kowie rad poœwiêcaj¹ swój osobisty,
prywatny czas. Chocia¿ s¹ samorz¹do-
wymi spo³ecznikami cia³em i dusz¹ od-
danymi pracy na rzecz dobra miesz-
kañców, nie zawsze znajduj¹ stosow-
ne uznanie, ba niekiedy spotykaj¹ ich
przytyki. Pisz¹c o tym wszystkim wspo-
minam tylko te g³ówne dzia³ania, ja-
kie podejmuj¹ Rady Osiedli, a prze-
cie¿ ich rol¹ jest równie¿ rozwi¹zywa-
nie spraw nieporozumieñ s¹siedzkich.
Niejednokrotnie to cz³onkom rad uda-
³o siê doprowadziæ do zgody zwaœnio-
ne strony.

Nie sposób w krótkim artykule
zbilansowaæ i oceniæ dokonania samo-
rz¹dów - tak terytorialnych, jak i na-
szego spó³dzielczego. W charakterze
krótkiej puenty wprost nasuwa siê
pewna parafraza:  samorz¹d - to jest
to! W rzeczy samej!
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Mamy swój - spó³dzielczy,
obywatelski projekt ustawy

N
ajpierw trochê przypomnienia: w
1982 roku, a wiêc jeszcze w mi-

nionej epoce ustrojowo-gospodar-

czej, wesz³a w ¿ycie ustawa „Prawo spó³-

dzielcze”. Wielokroc przez minione 28 lat
modyfikowana, ale nadal obowi¹zuj¹ca.
Dotyczny ona podstaw  ca³ej spó³dziel-
czoœci - nie tylko mieszkaniowej, ale tak-
¿e pozosta³ych form - us³ugowych, pro-
dukcyjnych, rolniczych, rzemieœlniczych,
inwalidzkich. Naszej, spó³dzielczoœci
mieszkaniowej, poœwiêcona jest odrêbna
ustawa „o spó³dzielniach mieszkanio-

wych”, któr¹ Sejm podj¹³ j¹ 15 grudnia

2000 roku. Równie¿  ta ustawa by³a mo-
dyfikowana i to ju¿ osiem, a do tego sie-
dem razy jej zapisy by³y uznawane przez
Trybuna³ Konstytucyjny jako sprzeczne
z Konstytucj¹ RP.  Mimo tych mankamen-
tów - s¹ obowi¹zuj¹cym prawem i Statut
naszej Spó³dzielni te w³aœnie ustawy
wskazuje (w § 3, pkt 7) jako podstawê
prawn¹ dzia³ania Spó³dzielni.

Œrodowisko spó³dzielczoœci miesz-
kaniowej od pocz¹tku, to jest od uchwal-
nia ustawy „o spó³dzielniach mieszkanio-
wych” alarmowa³o, ¿e jest ona wadliwa.
Kolejne nowelizacje faktycznie tylko po-
garsza³y sytuacjê powoduj¹c, ¿e ustawa
sta³a siê bardzo zagmatwana, niespójna,
posiada wewnêtrzne sprzecznoœci.

Moc¹ „uw³aszczeniowej” noweliza-
cji z 14 czerwca 2007 roku doprowadzo-
no do zró¿nicowania warunków uzyska-
nia przez cz³onków takich samych praw
maj¹tkowych, co zaprzecza jednemu
z kanonów ruchu spó³dzielczego w ujê-
ciu miêdzynarodowym. Efekt? W skali
kraju oko³o 900 tys. cz³onków uzyska³o
„uw³aszczeniowe” w³asnoœciowe prawa
maj¹tkowe bez obci¹¿eñ finansowych, ja-
kie by³o udzia³em oko³o 2 milionów spó³-
dzielców, którzy uzyskali uprawnienia
w³asnoœciowe przed 2007 rokiem. Jed-
noczeœnie nast¹pi³o ograniczenie mo¿li-
woœci cz³onków swobodnego wyboru ty-
tu³ów prawnych do lokali (przez zakaz
ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœcio-
wego prawa do lokalu ).  Zadekretowano
te¿ o ograniczeniu mo¿liwoœci cz³onków
wy³¹cznie spó³dzielni mieszkaniowych w
decydowaniu o formie organizacyjnej ob-
rad najwy¿szego jej organu czy o d³ugo-
œci kadencji rady nadzorczej, przy nie za-
stosowaniu owych rygorów w odniesie-
niu do pozosta³ych rodzajów.

Tym i innym mankamentom usta-
wy mieszkaniowy ruch spó³dzielczy po-

stanowi³ jednak zaradziæ przygotowuj¹c
projekt nowej ustawy, wypracowanej
o wnioski œrodowiska spó³dzielczego,
a tak¿e bazuj¹c na gruncie porównañ
prawnych obowi¹zuj¹cych w wielu wio-
d¹cych krajach europejskich i amerykañ-
skich. Tak powsta³a inicjatywa wniesie-

nia pod obrady polskiego parlamentu

„obywatelskiego projektu ustawy o spó³-

dzielniach mieszkaniowych”. Jej promo-
torem jest Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni
Mieszkaniowych RP,  na którego stronie
internetowej: www.zrsmrp.com.pl mo¿na
poznaæ pe³nym tekstem projektu.

U
stawa zosta³a przygotowana przez
i dla dobra spó³dzielców. Przygo-
towany projekt nie jest ca³kowi-

cie now¹ koncepcj¹, a jedynie prób¹ upo-
rz¹dkowania niespójnych przepisów
obecnej ustawy i wype³nieniem zaistnia-
³ych luk prawnych w obowi¹zuj¹cych
przepisach.

Obywatelski projekt ustawy - to bar-
dzo wa¿ne - nie przewiduje anulowania
decyzji, które stworzy³y okreœlone prawa
po stronie cz³onków spó³dzielni. Wszyst-
kie dokonane przekszta³cenia praw do
lokali zachowaj¹ swoj¹ wa¿noœæ. Intencj¹
projektu  jest jednak, by podstawowe za-
sady funkcjonowania spó³dzielni miesz-
kaniowych i ich relacje z cz³onkami by³y
regulowane przepisami statutu spó³dziel-
ni, a nie odgórnymi rozwi¹zaniami na-
rzuconymi przez ustawodawcê. Dlatego
wnioskowana ustawa przywraca cz³on-
kom spó³dzielni prawo swobodnego de-
cydowania jaki tytu³ prawny do lokalu
chc¹ posiadaæ i nie zawiera ograniczeñ
czasowych w zakresie przekszta³cania
spó³dzielczych praw do lokali w prawo
odrêbnej w³asnoœci. Dopuszcza prze-
kszta³cenie spó³dzielczego lokatorskie-
go prawa do mieszkania zarówno na spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
jak i w prawo odrêbnej w³asnoœci. Zak³a-
da, ¿e zasady finansowe tych przekszta³-
ceñ bêdzie okreœlaæ statut ka¿dej spó³-
dzielni.

Natomiast w odniesieniu do spó³-
dzielczych mieszkañ lokatorskich, któ-
rych liczba w ostatnich latach zmniejszy-
³a siê do zaledwie ok. 5% ca³oœci spó³-
dzielczych zasobów, obywatelski projekt
ustawy przewiduje utrzymanie norm
chroni¹cych prawo do lokalu osób bli-
skich zamieszka³ych z cz³onkiem, a tak-
¿e uporz¹dkowanie zasad rozliczeñ finan-

sowych w przypadku wygaœniêcia loka-
torskiego prawa (zwrot zwaloryzowane-
go wk³adu mieszkaniowego).

Projekt obywatelski przyjmuje jako
zasadê rozliczanie przychodów i kosztów
zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem
nieruchomoœci odrêbnie dla ka¿dej nie-
ruchomoœci. Dopuszcza jednak mo¿li-
woœæ wspólnego rozliczania kosztów
i przychodów dla dwu lub wiêcej nieru-
chomoœci, je¿eli taka zasada przyjêta zo-
stanie w statucie spó³dzielni jako le¿¹ca
w interesie cz³onków tej spó³dzielni.

W projekcie ustawy wskazane s¹
tak¿e dotychczas nie unormowane zasa-
dy rozliczeñ pomiêdzy spó³dzielni¹ a
powsta³¹ wspólnot¹ mieszkaniow¹ z ty-
tu³u ró¿nych zobowi¹zañ oraz z tytu³u
udzia³u w funduszu remontowym (po-
dzia³u œrodków zgromadzonych na fun-
duszu remontowym spó³dzielni pomiê-
dzy spó³dzielniê a wspólnotê).

W kwestiach samorz¹dowych oby-
watelski projekt ustawy umo¿liwia funk-
cjonowanie w du¿ych spó³dzielniach
mieszkaniowych, analogicznie jak ma to
miejsce w innych bran¿ach spó³dziel-
czych - zebrañ przedstawicieli cz³onków
jako najwy¿szego organu spó³dzielni
mieszkaniowej. Ponadto projekt przewi-
duje przywrócenia prawa cz³onkom spó³-
dzielni do okreœlania w swoim statucie
d³ugoœci kadencji Rady Nadzorczej oraz
liczby kolejnych kadencji, które mo¿e
sprawowaæ cz³onek Rady Nadzorczej. Za-
koñczona zosta³a by w ten sposób ewi-
dentna, ustawowa dyskryminacja spó³-
dzielczoœci mieszkaniowej, bowiem obec-
ne arbitralne uregulowania w tym zakre-
sie tylko „mieszkaniówkê” obejmuj¹ i nie
maj¹ zastosowania w stosunku do ¿ad-
nego innego rodzaju spó³dzielni, ani
w stosunku do ¿adnego innego typu pod-
miotu prywatnego (spó³ka, stowarzysze-
nie, fundacja itp.).

T
rwa akcja zbierania podpisów pod
„obywatelskim projektem ustawy
o spó³dzielniach mieszkanio-

wych”. Zróbmy - we w³asnym przecie¿ in-
teresie - wszystko, by projekt móg³ trafiæ
pod obrady Sejmu i Senatu.  Swoje po-
parcie mo¿na wyraziæ podpisuj¹c do po-
³owy czerwca 2010 roku listy z wnioskiem
i tekstem uchwa³y, jakie znajduj¹ siê
w administracjach osiedlowych, a tak¿e
w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym
w siedzibie Zarz¹du SM ROW.
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o zamordowanych jeñcach,
o wywiezionych górnikach

U
roczystoœæ tê przygotowywano od dawna. Hono-
rowy patronat nad ni¹ przyj¹³ osobiœcie prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyñski.

Tragiczny zbieg okolicznoœci sprawi³, ¿e gdy 19 kwiet-
nia 2010 roku w wodzis³awskim koœciele pod wezwa-
niem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny ods³a-
niana by³a tablica poœwiêcona pamiêci ofiar pomordow-
nych przed 70 laty w Katyniu i innych sowieckich obo-
zach, a tak¿e 65 rocznicy wywózki œl¹skich górników do
morderczej pracy w Zwi¹zku Radzieckim - Polska okry-
ta by³a kirem ¿a³oby po katastrofie lotniczej pod Smo-
leñskiem, w której zgin¹³ Honorowy Patron prezydent
Lech Kaczyñski wraz towarzysz¹cymi mu 94 osobami.

Na zdjêciach: pami¹tkowa tabli-
ca ods³oniêta w koœciele WNMP; prze-
marsz ulicami miasta z koœcio³a do
Wodzis³awskiego Centrum Kultury;
scena z programu artystycznego prezen-
towanego przez m³odzie¿ w WCK.

Na ok³adce: po uroczystym ods³o-
niêciu tablicy, umieszczonej w symbo-
licznym miejscu - w s¹siedztwie piety
Matki Boskiej trzymaj¹cej cia³o zdjête-
go z krzy¿a Jezusa - wodzis³awianie z³o-
¿yli liczne wieñce i wi¹zanki kwiatów.

PAMIÊTAMY

U
roczystoœæ poœwiêcenia i ods³o-
niêcia tablicy poprzedzi³a msza
œwiêta odprawiona przez ksiê-

¿y dekanatu wodzis³awskiego, którym
przewodniczy³ dziekan i zarazem pro-
boszcz w parafii Wniebowziêcia NMP
- ks. pra³at Bogus³aw P³onka.
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Niedro¿ne uliczne ci¹gi kanalizacyjne

Podtopienia i przecieki

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

www.mieszkania.sm-row.pl
 - to nasza strona internetowa,

na której podajemy
aktualne oferty

Deszcze da³y siê we znaki
tak¿e mieszkañcom zaso-

bów Spó³dzielni Mieszkanio-
wej „ROW”. PowódŸ, jaka sta-
³a siê klêsk¹ dla wielu miej-
scowoœci, szczêœliwie nas omi-
nê³a, chocia¿ Leœnica z nie-
wielkiego strumienia sta³a siê
rw¹c¹ rzek¹, a rowy odwod-
nieniowe szerokimi kana³ami
pe³nymi wody.

Nasi mieszkañcy skar¿yli siê
na przecieki z dachów i z kratek
wentylacyjnych, gdy¿ przy du-
¿ych opadach i towarzysz¹cym
im bardzo silnym wietrze, w³a-
œnie przez kratki przecieka³o.

Nade wszystko jednak g³ów-
nym problemem jaki wyst¹pi³
przy tych nadobfitych i d³ugo-
trwa³ych opadach by³o podtapia-
nie piwnic. Sytuacja ta w niektó-
rych domach zawsze powtarza
siê przy du¿ych deszczach. S³u¿-
by techniczne Spó³dzielni moni-
torowa³y zaistnia³¹ sytuacjê, jed-
nak usuniêcie tych podtopieñ nie
by³o ³atwe, bo zwi¹zane by³o
z brakiem dro¿noœci w miejskiej
kanalizacji deszczowej. Wody
deszczowe zamiast sp³ywaæ do
kanalizacji deszczowej - wlewa-
³y siê do piwnic, gdy¿ nastêpo-
wa³a klasyczna cofka.

Wiadomo - nie da siê wyeli-
minowaæ kaprysów pogody. Inte-
sywne deszcze (jak te¿ zim¹ opa-
dy œniegu) nie s¹ czymœ niespo-
tykanym. Dlatego z przezornoœci
trzeba siê do takich zdarzeñ
przygotowywaæ. Tymczasem pod-
topione piwnice - to efekt od lat
ma³o dro¿nych kanalizacji desz-
czowych w ci¹gach m.in. ulic Wy-
szyñskiego, Wojska Polskiego i
czêœci osiedla XXX-lecia, szcze-
gólnie tej od ul. Leszka. Od wie-

lu lat w tej sprawie Spó³dzielnia
interweniuje w Urzêdzie Miasta.
W odzewie nie ma jednak sku-
tecznych dzia³añ Urzêdu w tym
zakresie, bo podtopienia zdarza-
³y siê i przy mniejszych ni¿ obec-
nie opadach.

Trudno pogodziæ siê z t¹
opiesza³oœci¹. Mieszkañcy ocze-
kuj¹, ¿e uci¹¿liwoœæ ta zostanie
pilnie i ostatecznie wyelimino-
wana. Trzeba zatem problem
rozwi¹zaæ pilnie i skutecznie -
udro¿niæ kanalizacjê, jakiej na
tych odcinkach latami nie czysz-
czono.

D³ugotrwa³e i ulewne desz-
cze spowodowa³y tak¿e  zahamo-

Osiedle XXX-lecia. Jedna z podtopionych piwnic.

wanie wykoszeñ trawy. Zlecenia
ju¿ dawno zosta³y przekazane do
wykonawców  w celu zrealizowa-
nia. Jednak¿e niesprzyjaj¹ca
aura spowodowa³a, ¿e z pokosa-
mi poczekaæ trzeba na lepsz¹ po-
godê.

Deszcze i ch³ód sprawi³y
te¿, ¿e - chocia¿ to wiosenny maj
- nadal musimy doœæ intesywnie
ogrzewaæ swoje mieszkania. Ko-
niecznoœæ ta odciœnie swoje piêt-
no w przysz³ych rachunkach za
centralne ogrzewanie. Bo prze-
cie¿ miniona zima równie¿ by³a
nad wyraz d³uga i ostra.

Z prowadzonych analiz wy-
nika, i¿ tak kosztownego sezo-

nu grzewczego nie by³o od wie-

lu, wielu lat.

System w jakim Spó³dziel-

nia rozlicza centralne ogrzewnie,

tj. bez indywidualnych podziel-

ników kosztów na mieszkaniach,

powoduje, ¿e koszty te znacznie

wzrosn¹, bo p³acenie po równo

nie oznacza mniej. Czêsto s³yszy

siê g³osy typu: „co bêdê oszczê-

dza³, jak s¹siad otwiera okna,

a nie przykrêca grzejników”.

Z pewnoœci¹ tam, gdzie

w innych spó³dzielniach s¹ za-

budowane podzielniki ciep³a

- mieszkañcom wiêcej zostaje

w portfelu.
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(Dokoñczenie ze str. 9)

ju 1-5 - d³ug 19.868,39 z³, D¹brówki
12 - d³ug 19.690,63 z³, £okietka 8 -
d³ug 19.336,99 z³, Plac Zwyciêstwa
4 - d³ug 17.852,49 z³, Wyszyñskiego
13-19 - d³ug 16.606,93 z³, Wyszyñ-
skiego 40-48 - d³ug 16.470,63 z³, 26
marca 166 - d³ug 15.197,55 z³, 26
marca 168 - d³ug 15.126,07 z³,  26
marca 156 - d³ug 15.054,03 z³,  Fin-
dera 7 - d³ug 15.050,11 z³. To przy-
taczanie adresów i kwot koñczymy
na d³ugach powy¿ej 15 tys. z³otych
dotycz¹cych 16 budynków w 4 osie-
lach. Te mniejsze zaleg³oœci s¹ do
odczytania tylko na wykresach.

Zarz¹d i organa samorz¹dowe -
Rady Osiedli i Rada Nadzorcza

podejmuj¹ wielorakie (najpierw per-
swazyjnej natury) dzia³ania, by do-
prowadziæ do zmniejszenia skali
zad³u¿eñ. Wysy³ane s¹ przypomnie-
nia i monity do d³u¿ników (741 w ub.
roku). Przeprowadzono 135 wywia-
dów œrodowiskowych. Z d³u¿nikami
prowadzone s¹ rozmowy wyjaœniaj¹-
ce. Stwarzane s¹ mo¿liwoœci roz³o-
¿enia na raty istniej¹cych zaleg³oœci
pod warunkiem solidnego p³acenia
bie¿¹cego czynszu. Udzielana jest
pomoc (osobom ustawowo uprawnio-
nym) w za³atwianiu dodatku miesz-
kaniowego. Proponowane s¹ zamia-
ny mieszkañ na mniejsze i mniej
kosztowne.

Dopiero po wyczerpaniu tych -
wynikaj¹cych z solidaryzmu spó³-
dzielczego - mo¿liwoœci, podejmowa-
ne s¹ dzia³ania skutkuj¹ce: wyklu-
czeniem z cz³onkostwa w Spó³dziel-
ni, wyst¹pieniem do s¹du, a po pra-
womocnym wyroku skierowaniem
do komorniczej egzekucji (w 2009
roku by³o a¿ 920 pism do s¹du i ko-
mornika). Fina³em ostatecznym za-
d³u¿eñ, smutnym bardzo ale nie-
uniknionym, jest eksmisja z miesz-
kania. Zgodnie z prawem dotyczyæ
ona mo¿e tak d³u¿ników z mieszkañ
lokatorskich, jak i w³asnoœciowych -
i to jednakowo tych o w³asnoœci spó³-
dzielczej (tzw. ograniczonego prawa
rzeczowego) i tych o w³asnoœci wy-
odrêbnionej. Ma³o tego - wyeksmi-
towanym (tak¿e zlicytowanym przez
komornika) by³ym w³aœcicielom
mieszkañ nie przys³uguje prawo do
lokalu socjalnego.

W³adze Spó³dzielni musz¹ siê-
gaæ po tak rygorystyczne dzia³ania,
bowiem statutow¹ zasad¹ jest rów-
noœæ praw i obowi¹zków cz³onków.

Ustawa o spó³dzielczoœci mieszka-
niowej podkreœla to równie¿ wobec
nie cz³onków spó³dzielni zamieszku-
j¹cych w zasobach spó³dzielczych
w mieszkaniach w³asnoœciowo wyod-
rêbnionych. Tymczasem roœnie licz-
ba d³u¿ników wywodz¹cych siê w³a-
œnie z grona nie tak dawno „uw³asz-
czonych” (moc¹ ustawy z 14 czerw-
ca 2007 roku) posiadaczy mieszkañ.

Okazuje siê bowiem, ¿e aby
sprostaæ warunkom ustawowym
uw³aszczenia - m.in. braku zad³u¿e-
nia czynszowego - zaci¹gnêli po¿ycz-
ki pieniê¿ne, które (co oczywiste)
musz¹ sp³acaæ. Bank czy inny po-
¿yczkodawca jest bezlitosny i bardzo
skuteczny w dochodzeniu swoich
wierzytelnoœci. No i sp³aty kredytu
odbywaj¹ siê kosztem ponownego
niep³acenia czynszu. W ten sposób
niejako jest zaci¹gany „kredyt” u in-
nych cz³onków Spó³dzielni, którzy
terminowo, co miesi¹c uiszczaj¹ na-
le¿noœci czynszowe. Naturalnie d³u¿-
nicy nie pytaj¹ wspó³cz³onków, swo-
ich s¹siadów o zgodê na to. Mijaj¹
ich codziennie jak gdyby nigdy nic,
patrz¹ im w oczy i ukrywaj¹ fakt
mieszkania na ich koszt.

Nie zatem dziwnego, ¿e niejed-
nokrotnie z grona solidnych

spó³dzielców wywodz¹ siê ¿¹dania
imiennego i publicznego wskazania
d³u¿ników, wrêcz poprzez listy wy-
wieszane na tablicach og³oszeñ. Wy-
jaœniæ tu trzeba, ¿e to bezpoœrednio
jest niemo¿liwe, gdy¿ zabrania tego
ustawa o ochronie danych osobo-
wych. Wolno - i to w³aœnie jest doko-
nane w postaci wykresów publikowa-
nych na str. 8-9 - wskazaæ jakie zale-
g³oœci i w jakim budynku istniej¹.
S¹siedzi z grona solidnych, jeœli ze-
chc¹, znajd¹ sposób na odkrycie
tych, którzy usi³uj¹ ¿yæ ich kosztem.

Mo¿liwoœæ tak¹ daje statutowy
zapis o rejestrze cz³onkowskim.
Przypomnijmy wiêc owo postanowie-
nia: „§ 6 - 1. Zarz¹d Spó³dzielni pro-
wadzi rejestr cz³onków zawieraj¹cy:
ich imiona i nazwiska oraz miejsce
zamieszkania (w odniesieniu do
cz³onków bêd¹cych osobami prawny-
mi - ich nazwê i siedzibê), wysokoœæ

zadeklarowanych i wniesionych
udzia³ów, wysokoœæ wniesionych
wk³adów, zmiany tych danych, datê
przyjêcia w poczet cz³onków, datê wy-
powiedzenia cz³onkostwa i jego usta-
nia oraz dane o zaleg³oœciach z tytu-
³u wnoszenia op³aty do Spó³dzielni.
2. Cz³onek Spó³dzielni, jego ma³¿onek
i wierzyciel cz³onka lub Spó³dzielni
ma prawo przegl¹daæ rejestr.

A wiêc istnieje legalny, prawnie
umocowany sposób na odkrycie za-
legaj¹cych z p³aceniem czynszu.
Przegl¹danie rejestru, prowadzone-
go w Dziale Cz³onkowsko - Miesz-
kaniowym, odbywa siê w warunkach
zapewniaj¹cych dyskrecjê ogl¹daj¹-
cemu. Obecnie w Spó³dzielni rozwa-
¿a siê jednak mo¿liwoœæ stworzenia
internetowego wgl¹du do rejestru
cz³onkom Spó³dzielni, za indywidu-
alnym loginem i has³em.

Oczywiœcie nie wszyscy, którzy nie
p³ac¹ terminowo czynszu, robi¹

to z w³asnej woli lub winy. Jest gru-
pa ludzi, którzy z przyczyn losowych
maj¹ powa¿ne k³opoty finansowe. To
osoby d³ugotrwale chore, po wypad-
ku, samotne i niezaradne w staro-
œci, tak¿e w sile wieku ale po nag³ej
utracie pracy. Ka¿dy, kto ma napraw-
dê trudne warunki winien je przed-
stawiæ w Spó³dzielni i zostanie to
uwzglêdnione. Jeœli osoba taka ak-
tualnie nie mo¿e uiszczaæ ca³ej mie-
siêcznej op³aty za mieszkanie - to
winna wp³acaæ chocia¿ czêœæ nale¿-
noœci. Bo twierdzenie, ¿e przez rok
brakuje komuœ „na ¿ycie” co miesi¹c
dok³adnie tyle - ile wynosi czynsz -
jest niewiarygodne.

Nie do przyjêcia s¹ te¿ inne
„wymówki” - musia³em(?!) kupiæ
nowe auto, nie mog³em nie skorzy-
staæ z takiej promocji i kupi³em te-
lewizor LCD, itp.

Miejmy nadziejê, ¿e zatwar-
dziali d³u¿nicy zechc¹ jednak sp³a-
caæ swoje nale¿noœci. To naprawdê
w ich interesie. Za parê tygodni
wchodzi bowiem w ¿ycie nowa, wiel-
ce restrykcyjna wobec d³u¿ników
ustawa. Ale o niej trzeba przeczytaæ
ju¿ odrêbnie - na str. 12.

D£U¯NICY
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 (Dokoñczenie na str. 13)

Obywatelskie partnerstwo
Stra¿y Miejskiej

S
tra¿ Miejska w Wodzis³awiu
Œl¹skim, obejmuj¹ca zasiê-
giem swego dzia³ania tak¿e

Godów, Gorzyce i Mszanê, powsta³a
jako jedna z pierwszych w kraju, bo
ju¿ 6 sierpnia 1990 roku, zaraz po
tym, jak samorz¹dy terytorialne uzy-
ska³y ustawowe prawo do powo³ywa-
nia takich s³u¿b. Obszar, jakim przy-
chodzi siê zajmowaæ stra¿nikom
(a ³¹cznie z komendantem jest ich
zaledwie 21) jest zatem ogromny.

- Mieszkañcy oczekuj¹ - zwracamy
siê do komendanta SM - mgr Janusza
Lipiñskiego - by patrole stra¿ników by³y
widoczne niemal wszêdzie i zawsze...

- To naturalnie przerasta nasze
mo¿liwoœci. Ale dla realizacji, czêœcio-
wej chocia¿ owego „wszêdzie” -  s³u¿¹
nie tylko zmotoryzowane - bo dysponu-
jemy 4 samochodami, rowerowe i pie-
sze patrole, ale tak¿e monitoring mia-
sta (od 2006 roku), przy którym ca³o-
dobowo pracuje 5 osób. To bardzo efek-
tywna s³u¿ba. Dziêki obrazom przeka-
zanym przez kamery niejednemu niepo-
¿¹danemu zdarzeniu zdo³aliœmy zapo-
biec, a tak¿e doprowadziæ do ujêcia
sprawców wykroczeñ i przestêpstw. Zaœ
co do „zawsze” - to muszê poinformo-
waæ, i¿ Stra¿ Miejska prowadzi sw¹
s³u¿bê od poniedzia³ku do pi¹tku, dwu-
zmianowo, w godz. od 6:00 do 22:00.

Oczywiœcie stra¿nicy patrolowi s¹
bardzo wyczuleni na wszelkie nieprawi-
d³owoœci porz¹dkowe. Spostrzegaj¹
i reaguj¹ na fakty zaœmiecania ulic,
skwerów.Sporo mandatów za to wysta-
wiono. Jednak naszym celem nie s¹

grzywny, ale uzyska-
nie prawid³owych za-
chowañ mieszkañ-
ców. To samo dotyczy
tak¿e nieustannego
tropienia sprawów
zniszczeñ elewacji bu-
dynków, owych auto-
rów graffiti.

- A jakie s¹ ocze-
kiwania Stra¿y wobec
mieszkañców?

- Chodzi nam
nade wszystko o nie-
ustanne wspó³dzia³a-
nie, o obywatelskie
partnerstwo, o wza-
jemne zaufanie. Ocze-
kujemy sygna³ów oby-
watelskich od miesz-

kañców o zauwa¿onych przez nich,
a dziej¹cych siê w³aœnie, ró¿nego rodza-
ju wykroczeniach wobec porz¹dku pu-
blicznego. Tak¿e o to zaœmiecanie oraz
bazgranie graffiti. Nasz alarmowy tele-
fon 986 jest bezp³atny. Przekazany nam
sygna³, ¿e w³aœnie dzieje siê coœ niew³a-
œciwego, pozwala nam podj¹æ szybk¹
interwencjê i doprowadziæ do ujêcia
i ukarania sprawców. Mogê s³u¿yæ wie-
loma przyk³adami w tej mierze - jak np.
zatrzymanie (i ukaranie) na gor¹cym
uczynku spraw-
ców wysypywania
gruzu w lasku, ma-
lowania graffiti na
elewacjach do-
mów, parkowania
aut na trawnikach
i innych niedozwo-
lonych miejscach.

S³u¿ba patro-
lowa wykonywana
jest z przeogrom-
nym zakresem za-
dañ dotycz¹cych
porz¹dku publicz-
nego, w tym tak¿e
wy³apywanie bez-
pañskich psów
i dowo¿enie ich do
siedziby S³u¿b Ko-
munalnych Mia-
sta, sk¹d s¹ trans-
portowane do
Schroniska zwie-
rz¹cego. Stra¿
Miejska realizuje
te¿ liczne akcje
spo³eczne. Doœæ

Mgr Janusz Lipiñski - komendant
wodzis³awskiej Stra¿y Miejskiej

Patrol interwencyjny Stra¿y Miejskiej
- m³odsi stra¿nicy Damian Konopka i Tomasz Mrózek

Stra¿ Miejska Wodzis³awia
Œl¹skiego, 44-300 Wodzis³aw Œl.
ul. Rzeczna 24 (dodatkowa infor-
macja: - jest to za stadionem Odry
Wodzis³aw), telefon alarmowy
(bezp³atny): 986, tel. (32) 455 13
45, fax (32)  455 15 22, e-mail:
wodzislaw@straz-miejska.pl, stro-
na internetowa: www.strazmiej-
ska-wodzislaw.pl

przypomnieæ, ¿e w minionym roku Stra¿
zorganizowa³a i skutecznie przeprowa-
dzi³a a¿ 9 akcji pod kryptonimami:
„Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpiecz-
ny Plac Zabaw”, „Reklama”, „Bezpiecz-
na kobieta”, „Bezpieczne wakacje”,
„Bezpieczna droga do szko³y”, „Bez-
pieczny  i widoczny rowerzysta”, „Znicz
2009”, „Mamo, tato nie parkuj na ko-
percie”. Najnowsz¹, zorganizowan¹ w
maju br., by³a akcja pod has³em: „Nar-
kotyki, dziecko i Ty”. Mia³a ona na celu
edukacjê w zakresie wczesnego wykry-
cia i rozpoznania skutków u¿ywania nar-
kotyków przez m³odzie¿ oraz prawi-
d³ow¹ reakcjê i dzia³anie rodziców,
opiekunów, pedagogów.

Wcale nie rzadko zdarza siê, i¿
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Moc¹ ustawy sejmowej - od czerwca 2010 roku

Ustawa taka ju¿ by³a.
Nosi³a nazwê: „o udo-

stêpnianiu informacji go-
spodarczych”, pochodzi³a
z 14 lutego 2003 roku i wy-
mierzona by³a we wszelkie-
go rodzaju d³u¿ników. Cho-
cia¿ przynosi³a efekty, jed-
nak nie spe³nia³a wszyst-
kich oczekiwañ, st¹d œro-
dowiska gospodarcze po-
stulowa³y o jej zmianê.
9 kwietnia 2010 roku Sejm
podj¹³, a 29 kwietnia br.,
pe³ni¹cy konstytucyjne obo-
wi¹zki prezydenta pañstwa
- marsza³ek Sejmu Broni-
s³aw Komorowski podpisa³
now¹ ustawê: „o udostêp-
nianiu informacji gospodar-
czych i wymianie danych
gospodarczych”. Wchodzi
ona w ¿ycie 30 dni od daty
opublikowania w Dzienni-
ku Ustaw, w praktyce zatem
obowi¹zywaæ bêdzie ju¿
w czerwca br.

¯ycie pokazuje, ¿e d³u¿-
nikami bywaj¹ - we wszela-
kich konfiguracjach wzajem-
nych - tak osoby prawne
(przedsiêbiorstwa, firmy, in-
stytucje, banki itp.) jak i fi-
zyczne (poszczególne osoby).
I do tych ró¿norodnych rela-
cji odnosi siê ustawa. W tym
artykule omawiamy  przede
wszystkim to, co dotyczy in-
dywidualnych osób.

Ustawa stwierdza m.in.,
¿e osoba fizyczna mo¿e byæ
prawnie uznana za d³u¿nika,
gdy jej niesp³acone zobowi¹-
zania przekroczy³y 200 z³ i s¹
nieuregulowane przez ponad
60 dni. Dane takiej osoby:
imiê i nazwisko, adresu miej-
sca zamieszkania lub adresu
do dorêczeñ, numer pesel
(Powszechnego Elektronicz-
nego Systemu Ewidencji Lud-
noœci), serii i numeru dowo-
du osobistego lub innego do-
kumentu potwierdzaj¹cego
to¿samoœæ - mog¹ zostaæ
przekazane, wraz z podaniem
wysokoœci zad³u¿enia, do któ-
regoœ z Biur Informacji Go-
spodarczej dzia³aj¹cych
w naszym kraju. Biura wza-
jemnie mog¹ przekazywaæ
sobie posiadane dane.

Jawnoœæ
d³ugów

Wierzyciel, któremu
d³u¿nik zalega z p³atnoœcia-
mi, posiadaj¹c s¹dowe po-
twierdzenie d³ugu, przed
umieszczeniem danych d³u¿-
nika w wykazie zad³u¿onych
wpierw uprzedza go o takim
zamiarze, daj¹c w ten sposób
ostatni¹ ju¿ mo¿liwoœæ uregu-
lowania nale¿noœci przed ich
upublicznieniem.

Obecnie w Polsce dzia-
³aj¹ trzy Biura Informacji Go-
spodarczej - Krajowy Rejestr
D³ugów (www.krd.pl), Euro-
pejski Rejestr Informacji Fi-
nansowej (www.erif.pl) oraz
InfoMonitor (www.ifomoni-
tor.pl).

Z ustawy wynika, ¿e przed-
miotem dzia³alnoœci

tych¿e biur jest poœrednictwo
w udostêpnianiu informacji
gospodarczych, polegaj¹ce na
przyjmowaniu informacji go-
spodarczych (czyli danych
o d³u¿niku i jego d³ugu) od
wierzycieli, przechowywaniu
informacji oraz ich ujawnia-
niu. Postanowiono te¿, ¿e biu-
ra ujawniaj¹ zgromadzone in-
formacje gospodarcze w for-
mach okreœlonych w ich re-
gulaminach (publikowanych
w Monitorze S¹dowym i Go-
spodarczym), w szczególno-
œci w drodze teletransmisji -
co zapewnia du¿¹ szybkoœæ
przekazywania danych.

Z informacji podawa-
nych przez te biura wynika,
¿e aktualnie jest w nich zare-
jestrowanych oko³o miliona
d³u¿ników - osób prawnych
i fizycznych. Szacuje siê jed-
nak, ¿e po wdro¿eniu nowej
ustawy do wykazów prowa-
dzonych przez BIG-i mo¿e
w ci¹gu kilku miesiêcy trafiæ
oko³o 3 milionów dalszych
d³u¿ników, g³ównie osób fi-
zycznych.

Informacjê o swoich
d³u¿nikach mog¹ przekazy-
waæ nie tylko jak dot¹d wie-
rzyciele pierwotni (np. ban-
ki, samorz¹dy terytorialne,
instytucje, szpitale, spó³dziel-
nie, fundacje, stowarzyszenia,
firmy - jak gazownia, teleko-
munikacja, energetyka oraz
wiele innych osób prawnych),
ale tak¿e wierzyciele wtórni

(np. firmy windykacyjne, czy
te¿ zajmuj¹ce siê skupowa-
niem d³ugów tzw. fundusze
sekurytyzacyjne).

Moc¹ ustawy nast¹pi³y
tak¿e zmiany w drug¹

stronê. To osoby fizyczne
(które nie prowadz¹ ¿adnej
dzia³alnoœci gospodarczej)
bêd¹ mog³y dopisaæ swoich
d³u¿ników do list w BIG-ach
np. bank lub firmê ubezpie-
czeniow¹, niesolidnego pra-
codawcê, dewelopera, w³aœci-
ciela warsztatu us³ugowego
itp. Warunkiem bêdzie jed-
nak wczeœniejsze uzyskanie
przeciwko tym podmiotom
tytu³u wykonawczego, czyli
wykonalnego orzeczenia
s¹du. Zasada ta to wrêcz  re-
wolucyjna zmiana w ochron-
nie praw dwóch podstawo-
wych grup osób fizycznych:
konsumentów i pracowników.
Dot¹d bywa³o, ¿e osoby te na-
potyka³y powa¿ne trudnoœci
z wyegzekwowaniem swoich
s³usznych roszczeñ na drodze
prawnej, a teraz bêd¹ mog³y
wpisaæ nierzetelnego przed-
siêbiorcê (pracodawcê) do
BIG i w ten sposób wywrzeæ
na niego skuteczn¹ presjê
w celu sk³onienia do zap³aty
nale¿noœci potwierdzonej
orzeczeniem s¹du.

Znalezienie siê na liœcie
d³u¿ników któregokolwiek
Biura Informacji Gospodar-

czej ju¿ teraz ogranicza³o,
czêsto praktycznie uniemo¿-
liwia³o skorzystanie z wielu
us³ug rynkowych - np. z po-
¿yczek i kredytów, z zakupów
na raty. Banki i wszelkiego ro-
dzaju fundusze kredytowe
przyjê³y bowiem zasadê
sprawdzania wiarygodnoœci
p³atniczej ka¿dego ze swoich
potencjalnych klientów. Te-
raz, po zmianach rozszerza-
j¹cych i u³atwiaj¹cych
umieszczanie osób fizycznych
na listach d³u¿ników w BIG-
ach, dzia³ania bêd¹ bardziej
rygorystyczne i skuteczne.
A ich efekty?

Z czasem zapewne prze-
stan¹ istnieæ np.  „usprawie-
dliwienia” podawane w spó³-
dzielniach mieszkaniowych:
„nie mog¹ p³aciæ czynszu, bo
muszê sp³aciæ kredyt (albo
raty) w banku (w supermar-
kecie), bo komornik grozi mi
licytacj¹”. Banki i supermar-
kety, tak¿e deweloperzy
mieszkaniowi, dealerzy sa-
mochodowi, biura podró¿y
zapoznawszy siê w BIG-ach
z czyimœ zad³u¿eniem czyn-
szowym nie dadz¹ mu kredy-
tu pieniê¿nego, nie sprze-
dadz¹ drogich towarów
i us³ug z zastosowaniem rat.

W podobny sposób postê-
puj¹ ju¿ operatorzy sie-

ci telefonii komórkowych, te-
lewizji kablowych, ³¹czy in-
ternetowych. Ograniczona w
ten sposób zostaje mo¿liwoœæ
indywidualnego przeinwesto-
wania w dobra konsumpcyj-
ne, po prostu - przekredyto-
wania i popadniêcia w spira-
lê zad³u¿eñ oraz doznania jej
¿yciowo bolesnych skutków.

 A wiêc konkluduj¹c: kto
ma d³ug, kto zostanie umiesz-
czony w wykazie w którymœ
z Biur Informacji Gospodar-
czej, musi liczyæ siê z tym, ¿e
zostanie objêty zakazem:
udzielania mu po¿yczek go-
tówkowych, sprzedawania
towarów  na raty, udostêpnia-
nia korzystania z sieci telefo-
nii komórkowej, internetowej
i telewizji kablowej. To  bar-
dzo wiele ograniczeñ, a w
przysz³oœci takich zakazów
wobez d³uzników mo¿e jesz-
cze przybywaæ.
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DOŒÆ
TEGO!

(Dokoñczenie ze str. 11)

Obywatelskie partnerstwo
mieszkañcy zwracaj¹ siê do Stra¿y Miej-
skiej,  tak¿e bezpoœrednio do patroli,
z kwestiami wychodz¹cymi daleko poza
jej kompetencje i uprawnienia, które s¹
w³aœciwe dla Policji, ale nie dla Stra¿y.
Z tego powodu warto wiedzieæ, i¿ Stra-
¿e Miejskie dzia³aj¹ w oparciu o usta-
wê o stra¿ach gminnych (Dz.U.  1997,
nr 123, poz. 779). To ona, w artyku³ach
11 i 12 stwierdza, jakie s¹ zadania
i uprawnienia Stra¿y i stra¿ników.

Zatem do zadañ Stra¿y Miejskiej
nale¿y: 1) ochrona spokoju i porz¹dku
w miejscach publicznych, 2) czuwanie
nad porz¹dkiem i kontrola ruchu dro-
gowego - w zakresie okreœlonym w prze-
pisach o ruchu drogowym, 3) wspó³dzia-
³anie z w³aœciwymi podmiotami w za-
kresie ratowania ¿ycia i zdrowia oby-
wateli, pomocy w usuwaniu awarii tech-
nicznych i skutków klêsk ¿ywio³owych
oraz innych miejscowych zagro¿eñ,
4) zabezpieczenie miejsca przestêp-
stwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsc zagro¿onych ta-
kim zdarzeniem przed dostêpem osób
postronnych lub zniszczeniem œladów
i dowodów, do momentu przybycia w³a-
œciwych s³u¿b, a tak¿e ustalenie, w mia-

rê mo¿liwoœci, œwiadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych
i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej,
6) wspó³dzia³anie z organizatorami i in-
nymi s³u¿bami w ochronie porz¹dku
podczas zgromadzeñ i imprez publicz-
nych, 7) doprowadzanie osób nietrzeŸ-
wych do izby wytrzeŸwieñ lub miejsca
ich zamieszkania, je¿eli osoby te zacho-
waniem swoim daj¹ powód do zgorsze-
nia w miejscu publicznym, znajduj¹ siê
w okolicznoœciach zagra¿aj¹cych ich
¿yciu lub zdrowiu albo zagra¿aj¹ ¿yciu
i zdrowiu innych osób, 8) informowa-
nie spo³ecznoœci lokalnej o stanie i ro-
dzajach zagro¿eñ, a tak¿e inicjowanie
i uczestnictwo w dzia³aniach maj¹cych
na celu zapobieganie pope³nianiu prze-
stêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom
kryminogennym i wspó³dzia³anie w tym
zakresie z organami pañstwowymi, sa-
morz¹dowymi i organizacjami spo³ecz-
nymi, 9) konwojowanie dokumentów,
przedmiotów wartoœciowych lub warto-
œci pieniê¿nych dla potrzeb gminy.

Stra¿nicy wykonuj¹cy obowi¹zki
zawodowe maj¹ prawo  jedynie (i a¿!)
do: 1) udzielania pouczeñ, 2) legitymo-
wania osób w uzasadnionych przypad-
kach w celu ustalenia ich to¿samoœci,

3) ujêcia osób stwarzaj¹cych w sposób
oczywisty bezpoœrednie zagro¿enie dla
¿ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak¿e dla
mienia i niezw³ocznego doprowadzenia
do najbli¿szej jednostki Policji, 4) na-
k³adania grzywien w postêpowaniu
mandatowym za wykroczenia okreœlo-
ne w trybie przewidzianym przepisami
o postêpowaniu w sprawach o wykro-
czenia, 5) dokonywania czynnoœci
sprawdzaj¹cych, kierowania wniosków
o ukaranie do kolegium do spraw wy-
kroczeñ, oskar¿ania przed kolegium do
spraw wykroczeñ i wnoszenia œrodków
odwo³awczych - w trybie przewidzia-
nych przepisami o postêpowaniu
w sprawach o wykroczenia, 6) usuwa-
nia pojazdów i blokowania kó³ pojazdów
w przypadkach okreœlonych w przepi-
sach o ruchu drogowym, 7) wydawania
poleceñ, 8) ¿¹dania niezbêdnej pomocy
od instytucji pañstwowych i samorz¹-
dowych, 9) zwracania siê, w nag³ych
przypadkach, o pomoc do jedn. gospo-
darczych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w zakresie u¿ytecznoœci publicznej oraz
organizacji spo³ecznych, jak równie¿ do
ka¿dej osoby o udzielenie doraŸnej po-
mocy na zasadach okreœlonych w usta-
wie o Policji.

POZIOMO:
3. wyobra¿enie Matki Boskiej, 7. jeden pajac, dwa..., 8. dwuko³o-

wy pojazd, 9. przekazujemy sobie mijaj¹c znajomych, 10. mo¿e byæ
prysznicowa, 11. omasta lub czegoœ ozdoba, 15. osiem kolejnych to-
nów, 17. œpi¹czka, 19. imiê egipskiego faraona, 21. witki ga³êzi - daw-
ny œrodek wymierzania kary ch³osty, 22. miejsce konia przy furman-
ce, 23. urz¹dzenia techniczne.

PIONOWO:
1. ... zielony, piêknie ozdobiony, 2. królewski wehiku³, 3. przej-

œcie graniczne z Polski na Ukrainê, 4. suma czyichœ dokonañ, 5. wieœæ
w³aœnie zas³yszana, 6. pogoda, 9. czar, 12. du¿y potok, 13. np. kozac-
ka, turystyczna, harcerska, 14. planeta boga wojny, 15. dzia³kowe
i rodzinne, 16. niedowierzaj¹cy aposto³, 18. amfibia Noego, 20. raj.

Rozwi¹zanie krzy¿ówki, które tworzy has³o jakie powstanie
w kratkach oznaczonych liczbami od 1. do 12. prosimy oddawaæ w
siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, 44 - 300 Wodzi-
s³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju nr 10. Poœród osób,
które dostarcz¹ do 18 czerwca 2010 roku prawid³owe rozwi¹zania -
rozlosowane zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydaw-
nictwo „URSA”.

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

Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Wydawnictwo „URSA” za trafne rozwi¹zanie marcowej krzy-
¿ówki i nades³anie ukrytego w niej has³a „Witamy wiosnê” otrzymuj¹:
Grzegorz Daszczyk, Anna ¯yczyñska i Waldemar Reiss. Gratuluje-
my! Nagrody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organi-
zacyjno-socjalnym, pokój nr 10.
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DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”

w Wodzis³awiu Œl.

informuje, ¿e dysponuje

WOLNYMI  LOKALAMI
U¯YTKOWYMI

W WODZIS£AWIU ŒL.
ul. Przemys³awa 9
pow. u¿yt. 165,81 m2

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

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

ul. Przemys³awa 4
pow. u¿yt. 63,23 m2

ul. Przemys³awa 5
pow. u¿yt. 20,77 m2

w RYDU£TOWACH
ul. Ofiar Terroru 101
pow. u¿yt. 191,87 m2

 Bli¿szych informacji o lokalach

i warunkach najmu mo¿na uzyskaæ
w Dziale Lokali U¿ytkowych
44 - 300 Wodzis³aw Œl¹ski

ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43

tel. (32) 455 66 86 wew. 127

http://www.sm-row.pl To witryna
internetow¹
Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„ROW”
w Wodzis³awiu Œl.

Zapraszamy! O ka¿dej porze dnia i nocy
znajdziesz interesuj¹ce Ciê wiadomoœci

o Twojej Spó³dzielni. Przeczytasz elektronicz-
ne wydanie spó³dzielczej gazety

 „Pod Wspólnym Dachem”.
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Zamordowani
jeñcy,
wywiezieni
górnicy

Zamordowani
jeñcy,
wywiezieni
górnicy

PAMIÊTAMYPAMIÊTAMY

Przeczytaj - zobacz:...ochodzimy w³aœnie 20-lecie
samorz¹du terytorialnego (...) my
spó³dzielcy podkreœlamy jednak, ¿e
w spó³dzielczoœci samorz¹dnoœæ i jej
reprezentacje istniej¹ o wiele d³u¿ej,
bo powsta³y u zarania ruchu spó³-
dzielczego....

- pisze w: Wieœciach „z pierwszej
rêki” prezes Zarz¹du Jan Grabowiec-
ki;

- czytaj na str. 3-4

... stra¿nicy patrolowi s¹ bardzo
wyczuleni na wszelkie nieprawid³o-
woœci porz¹dkowe. Spostrzegaj¹ i re-
aguj¹ na fakty zaœmiecania ulic, skwe-
rów. Sporo mandatów za to wystawio-
no. Jednak naszym celem nie s¹
grzywny, ale uzyskanie prawid³owych
zachowañ mieszkañców...

- czytaj na str. 11, 13

...fina³em ostatecznym zad³u-
¿eñ, smutnym bardzo ale nieunik-
nionym, jest eksmisja z mieszka-
nia. Zgodnie z prawem dotyczyæ
ona mo¿e tak d³u¿ników z miesz-
kañ lokatorskich, jak i w³asnoœcio-
wych...

- czytaj na str. 8-10
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Mamy swój - spó³dzielczy,
obywatelski projekt ustawy

N
ajpierw trochê przypomnienia: w
1982 roku, a wiêc jeszcze w mi-

nionej epoce ustrojowo-gospodar-

czej, wesz³a w ¿ycie ustawa „Prawo spó³-

dzielcze”. Wielokroc przez minione 28 lat
modyfikowana, ale nadal obowi¹zuj¹ca.
Dotyczny ona podstaw  ca³ej spó³dziel-
czoœci - nie tylko mieszkaniowej, ale tak-
¿e pozosta³ych form - us³ugowych, pro-
dukcyjnych, rolniczych, rzemieœlniczych,
inwalidzkich. Naszej, spó³dzielczoœci
mieszkaniowej, poœwiêcona jest odrêbna
ustawa „o spó³dzielniach mieszkanio-

wych”, któr¹ Sejm podj¹³ j¹ 15 grudnia

2000 roku. Równie¿  ta ustawa by³a mo-
dyfikowana i to ju¿ osiem, a do tego sie-
dem razy jej zapisy by³y uznawane przez
Trybuna³ Konstytucyjny jako sprzeczne
z Konstytucj¹ RP.  Mimo tych mankamen-
tów - s¹ obowi¹zuj¹cym prawem i Statut
naszej Spó³dzielni te w³aœnie ustawy
wskazuje (w § 3, pkt 7) jako podstawê
prawn¹ dzia³ania Spó³dzielni.

Œrodowisko spó³dzielczoœci miesz-
kaniowej od pocz¹tku, to jest od uchwal-
nia ustawy „o spó³dzielniach mieszkanio-
wych” alarmowa³o, ¿e jest ona wadliwa.
Kolejne nowelizacje faktycznie tylko po-
garsza³y sytuacjê powoduj¹c, ¿e ustawa
sta³a siê bardzo zagmatwana, niespójna,
posiada wewnêtrzne sprzecznoœci.

Moc¹ „uw³aszczeniowej” noweliza-
cji z 14 czerwca 2007 roku doprowadzo-
no do zró¿nicowania warunków uzyska-
nia przez cz³onków takich samych praw
maj¹tkowych, co zaprzecza jednemu
z kanonów ruchu spó³dzielczego w ujê-
ciu miêdzynarodowym. Efekt? W skali
kraju oko³o 900 tys. cz³onków uzyska³o
„uw³aszczeniowe” w³asnoœciowe prawa
maj¹tkowe bez obci¹¿eñ finansowych, ja-
kie by³o udzia³em oko³o 2 milionów spó³-
dzielców, którzy uzyskali uprawnienia
w³asnoœciowe przed 2007 rokiem. Jed-
noczeœnie nast¹pi³o ograniczenie mo¿li-
woœci cz³onków swobodnego wyboru ty-
tu³ów prawnych do lokali (przez zakaz
ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœcio-
wego prawa do lokalu ).  Zadekretowano
te¿ o ograniczeniu mo¿liwoœci cz³onków
wy³¹cznie spó³dzielni mieszkaniowych w
decydowaniu o formie organizacyjnej ob-
rad najwy¿szego jej organu czy o d³ugo-
œci kadencji rady nadzorczej, przy nie za-
stosowaniu owych rygorów w odniesie-
niu do pozosta³ych rodzajów.

Tym i innym mankamentom usta-
wy mieszkaniowy ruch spó³dzielczy po-

stanowi³ jednak zaradziæ przygotowuj¹c
projekt nowej ustawy, wypracowanej
o wnioski œrodowiska spó³dzielczego,
a tak¿e bazuj¹c na gruncie porównañ
prawnych obowi¹zuj¹cych w wielu wio-
d¹cych krajach europejskich i amerykañ-
skich. Tak powsta³a inicjatywa wniesie-

nia pod obrady polskiego parlamentu

„obywatelskiego projektu ustawy o spó³-

dzielniach mieszkaniowych”. Jej promo-
torem jest Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni
Mieszkaniowych RP,  na którego stronie
internetowej: www.zrsmrp.com.pl mo¿na
poznaæ pe³nym tekstem projektu.

U
stawa zosta³a przygotowana przez
i dla dobra spó³dzielców. Przygo-
towany projekt nie jest ca³kowi-

cie now¹ koncepcj¹, a jedynie prób¹ upo-
rz¹dkowania niespójnych przepisów
obecnej ustawy i wype³nieniem zaistnia-
³ych luk prawnych w obowi¹zuj¹cych
przepisach.

Obywatelski projekt ustawy - to bar-
dzo wa¿ne - nie przewiduje anulowania
decyzji, które stworzy³y okreœlone prawa
po stronie cz³onków spó³dzielni. Wszyst-
kie dokonane przekszta³cenia praw do
lokali zachowaj¹ swoj¹ wa¿noœæ. Intencj¹
projektu  jest jednak, by podstawowe za-
sady funkcjonowania spó³dzielni miesz-
kaniowych i ich relacje z cz³onkami by³y
regulowane przepisami statutu spó³dziel-
ni, a nie odgórnymi rozwi¹zaniami na-
rzuconymi przez ustawodawcê. Dlatego
wnioskowana ustawa przywraca cz³on-
kom spó³dzielni prawo swobodnego de-
cydowania jaki tytu³ prawny do lokalu
chc¹ posiadaæ i nie zawiera ograniczeñ
czasowych w zakresie przekszta³cania
spó³dzielczych praw do lokali w prawo
odrêbnej w³asnoœci. Dopuszcza prze-
kszta³cenie spó³dzielczego lokatorskie-
go prawa do mieszkania zarówno na spó³-
dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu
jak i w prawo odrêbnej w³asnoœci. Zak³a-
da, ¿e zasady finansowe tych przekszta³-
ceñ bêdzie okreœlaæ statut ka¿dej spó³-
dzielni.

Natomiast w odniesieniu do spó³-
dzielczych mieszkañ lokatorskich, któ-
rych liczba w ostatnich latach zmniejszy-
³a siê do zaledwie ok. 5% ca³oœci spó³-
dzielczych zasobów, obywatelski projekt
ustawy przewiduje utrzymanie norm
chroni¹cych prawo do lokalu osób bli-
skich zamieszka³ych z cz³onkiem, a tak-
¿e uporz¹dkowanie zasad rozliczeñ finan-

sowych w przypadku wygaœniêcia loka-
torskiego prawa (zwrot zwaloryzowane-
go wk³adu mieszkaniowego).

Projekt obywatelski przyjmuje jako
zasadê rozliczanie przychodów i kosztów
zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem
nieruchomoœci odrêbnie dla ka¿dej nie-
ruchomoœci. Dopuszcza jednak mo¿li-
woœæ wspólnego rozliczania kosztów
i przychodów dla dwu lub wiêcej nieru-
chomoœci, je¿eli taka zasada przyjêta zo-
stanie w statucie spó³dzielni jako le¿¹ca
w interesie cz³onków tej spó³dzielni.

W projekcie ustawy wskazane s¹
tak¿e dotychczas nie unormowane zasa-
dy rozliczeñ pomiêdzy spó³dzielni¹ a
powsta³¹ wspólnot¹ mieszkaniow¹ z ty-
tu³u ró¿nych zobowi¹zañ oraz z tytu³u
udzia³u w funduszu remontowym (po-
dzia³u œrodków zgromadzonych na fun-
duszu remontowym spó³dzielni pomiê-
dzy spó³dzielniê a wspólnotê).

W kwestiach samorz¹dowych oby-
watelski projekt ustawy umo¿liwia funk-
cjonowanie w du¿ych spó³dzielniach
mieszkaniowych, analogicznie jak ma to
miejsce w innych bran¿ach spó³dziel-
czych - zebrañ przedstawicieli cz³onków
jako najwy¿szego organu spó³dzielni
mieszkaniowej. Ponadto projekt przewi-
duje przywrócenia prawa cz³onkom spó³-
dzielni do okreœlania w swoim statucie
d³ugoœci kadencji Rady Nadzorczej oraz
liczby kolejnych kadencji, które mo¿e
sprawowaæ cz³onek Rady Nadzorczej. Za-
koñczona zosta³a by w ten sposób ewi-
dentna, ustawowa dyskryminacja spó³-
dzielczoœci mieszkaniowej, bowiem obec-
ne arbitralne uregulowania w tym zakre-
sie tylko „mieszkaniówkê” obejmuj¹ i nie
maj¹ zastosowania w stosunku do ¿ad-
nego innego rodzaju spó³dzielni, ani
w stosunku do ¿adnego innego typu pod-
miotu prywatnego (spó³ka, stowarzysze-
nie, fundacja itp.).

T
rwa akcja zbierania podpisów pod
„obywatelskim projektem ustawy
o spó³dzielniach mieszkanio-

wych”. Zróbmy - we w³asnym przecie¿ in-
teresie - wszystko, by projekt móg³ trafiæ
pod obrady Sejmu i Senatu.  Swoje po-
parcie mo¿na wyraziæ podpisuj¹c do po-
³owy czerwca 2010 roku listy z wnioskiem
i tekstem uchwa³y, jakie znajduj¹ siê
w administracjach osiedlowych, a tak¿e
w Dziale Cz³onkowsko-Mieszkaniowym
w siedzibie Zarz¹du SM ROW.



S¥SIAD Z OSIEDLA SM „ROW”

W
 spó³dzielczym czasopiœmie
„Pod Wspólnym Dachem” pre-
zentujemy dziœ Lucjana

£uckiego - dyrektora Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Ki-
lara w Wodzis³awiu Œl¹skim. Cz³owie-
ka, który nie tylko zwi¹zany jest z nami
spó³dzielczymi wiêzami, wszak jak my
wszyscy zamieszkuje w zasobach SM
ROW (w Osiedlu XXX-lecia), ale rów-
nie¿ dlatego, ¿e jest cz³owiekiem wiel-
kiej misji, bo od wielu, wielu lat pracuje
nad kszta³ceniem muzycznym naszych
dzieci i m³odzie¿y.

- Panie Dyrektorze - do pracy dy-
daktycznej z adeptami muzyki od naj-
m³odszych lat, do pracy kierowniczej
tej¿e szko³y, któr¹ pan prowadzi na dy-
rektorskim stanowisku od 1999 roku,
pe³ni¹c w niej od pocz¹tku funkcjê pe-
dagoga sekcji akordeonu, a potem rów-
nie¿ zastêpcy dyrektora szko³y, trzeba
mieæ osobisty wk³ad pracy, nad swoim
warsztatem, dyplomy i jakieœ osi¹gniê-
cia indywidualne. Nic nie bierze siê tak
„z niczego”…

- Przeszed³em tradycyjn¹ drogê

kszta³cenia muzycznego. Szko³y muzycz-

ne I i II st., potem Akademia Muzyczna
w Katowicach. To moja Alma Mater,

któr¹ ukoñczy³em jako pedagog-instru-

mentalista w klasie akordeonu. By³em

niebywa³ym szczêœciarzem. Jeszcze bêd¹c

studentem, kiedy to dziêki inicjatywie Mi-

strza Katedry Akordeonu Joachima Pi-

chury, mia³em przyjemnoœæ zostaæ cz³on-

kiem Œl¹skiego Kwintetu Akordeonowe-

go, wraz z innymi muzykami, m.in. Jó-

zefem Sieczk¹, Markiem Andryskiem.

LUCJAN £UCKI - dyrektor
wodzis³awskiej „Kilarówki”

Warto ¿yæ dla uzdolnionej
muzycznie m³odzie¿y

Na historycznym ju¿ zdjêciu: Wojciech Kilar, podczas bytnoœci w szkole
 z okazji nadania jej jego imienia - wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej,

rozdawa³ autografy...

- Tak, to by³
„szo³³”! Polacy - akor-
deoniœci, zadziwiliœcie
Europê wirtuozeri¹,
nieustêpuj¹cy najwy¿-
szym mistrzom od
Hiszpanii, I talii, po
Ural, rozs³awiaj¹c nie
tylko swoj¹ katowick¹
uczelniê, ale i nasz
Œl¹sk, i ca³y kraj.

Uœmiechaj¹c siê
z o¿ywieniem P. £ucki
potwierdza: - tak, to by³

„szo³³”, wspania³e woja-

¿e muzyczne. Na ka¿-

dym koncercie byliœmy

owacyjnie przyjmowani.

I kolejno zapraszani na

nastêpne estrady, do sal koncertowych,

tych pod dachem i tych pod niebem. Kon-

certowaliœmy tak  przez dziesiêæ lat, ³¹cz¹c

obowi¹zki zawodowe w kraju (ja ju¿ w tu-

tejszej szkole) z tourne po Europie. Zbie-

raliœmy nowe doœwiadczenia, a przede

wszystkim… nuty, o których w Polsce wów-

czas mo¿na by³o tylko pomarzyæ. Na ich

podstawie przygotowywaliœmy coraz to
nowy repertuar zadziwiaj¹c widownie z za-

praszanych miejscowoœci znajomoœci¹ ich

regionalnej muzyki.

- I byliœcie niewiarygodnie dosko-
nali. Ludzie Œl¹ska przede wszystkim
byli z Was dumni, kiedy dochodzi³y wie-
œci o waszych sukcesach. Niestety jak
na owe czasy w mediach skromniejsze,
ni¿ to mog³oby dziaæ siê dzisiaj. Ale mi-
³oœnicy muzyki akordeonowej „tropili
i tropi¹” koncerty mistrzów ze s³ynnego
„Kwintetu” w wystêpach indywidual-
nych, czy w duetach, a jeszcze inni za-
pewne prosz¹ o naukê na instrumencie.
Tu w wodzis³awskiej szkole maj¹ wspa-
nia³¹ okazjê, bo Lucjan £ucki uczy od
podstaw gry na akordeonie. To trudny
warsztat, wymaga bieg³oœci w palcach,
znakomitego poczucia rytmu i w koñcu
tej fantazji, która dodana do zalet wy-
mienionych musi porywaæ. A jak wiado-
mo to instrument ciesz¹cy siê na Œl¹-
sku w niedalekiej przesz³oœci du¿¹ po-
pularnoœci¹, dziœ znów o¿ywa i niech tak
siê dzieje.

W 2002 r. szko³a obchodzi³a XXV-
lecie istnienia i od jubileuszowego roku
nosi imiê Wojciecha Kilara.

- Tak to niezwyk³y zaszczyt i s³a-

wa dla naszej szko³y i Wodzis³awia Œl¹-

skiego. Ale te¿ ogromna odpowiedzial-
noœæ, bo mamy œwiadomoœæ, ¿e nasz Pa-

tron w ka¿dym czasie mo¿e oceniæ rezul-

(Dokoñczenie na str. 15)


