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Mieszkańcy WodzisłaWia Śląskiego
25 maja 2014 r. odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, sprawdź gdzie możesz oddać swój głos
NOWE OBWODY GŁOSOWANIA
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nowaflagai logospółdzielcze
P

odczas odbywającego się w dniach
1-5 listopada 2013 r. Zgromadzenia
Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kapsztadzie (RPA)
zaprezentowano nowe, zaprojektowane
przez brytyjskich spółdzielców, logo organizacji, które zarazem powinno stać
się symbolem spółdzielczości na świecie i marką spółdzielczych produktów.
Jest to, utrzymane w fioletowej kolorystyce, powszechnie zrozumiałe słowo
„COOP”, którego litery umieszczone
na białym tle łączą się jak ogniwa łańcucha.
Dotychczasowa „tęczowa flaga”, czy
to w swej klasycznej wersji, czy tej
późniejszej, w której z łuku tęczy wylatują kolorowe gołąbki, przechodzi więc
do historii. Zbyt wiele budziła w ostatnich latach kontrowersji, kojarzono ją
mylnie z innymi, niekoniecznie spółdzielczymi ruchami i organizacjami,
które również używają barw tęczy. Nowe logo wydaje się być bardziej jednoznaczne, łatwe przez wszystkich do odczytania.
Zastępując swe dotychczasowe logo
nowym, MZS zaapelował jednocześnie
do spółdzielni i organizacji spółdzielczych we wszystkich krajach o powszechne stosowanie symbolu na wszelkich ma te ria łach pro mo cyj nych,
publikacjach, flagach, produktach itp.,
jako uniwersalnej marki spółdzielczej
pozwalającej w każdym zakątku Ziemi
na jasne zidentyfikowanie posługującego się nią podmiotu jako spółdzielczego czy produktu jako pochodzącego ze
spółdzielni.
Nie jest oczywiście zabronione posługiwanie się dotychczasowymi symbolami. Związek nie jest władny tego
uczynić, może jedynie zalecić stopniowe przechodzenie na nowe. By jednak
nie dopuścić do powtórzenia się wcześniejszej sytuacji, kiedy to tradycyjna
spółdzielcza tęczowa flaga zawłaszczona została przez niespółdzielcze organizacje, tym razem znak „coop” został
zarejestrowany, a stosowanie go nakłada na użytkownika pewne obowiązki
i reguły posługiwania się nim.
Demonstracja nowego symbolu była
z pewnością ważnym, ale nie najważ2

niejszym punktem spółdzielczego spotkania w Kapsztadzie. Dla Związku sprawą o największym – przynajmniej na najbliższe cztery lata znaczeniu – były
wybory nowych władz. Prezydentem
została wybrana ponownie Pauline Green. Wiceprezydentami, zgodnie z zasadami, zostali szefowie czterech organizacji regionalnych MZS. W podobnym
trybie ratyfikowano do Rady dwóch
przedstawicieli organizacji sektorowych
oraz młodzieży spółdzielczej, których
wcześniej mianowały te organizacje.
Pozostałymi członkami rady zostali:
Ariel Guarco z Argentyny, Australijczyk Gregory Wall, Brazylijczyk Eudes
de Freitag Aquino (pierwszy w dziejach Związku reprezentant sektora spółdzielczości zdrowia), Petar Stefanov
z Bułgarii, Monique Leroux z Kanady,
Anne Santamäki z Finlandii, Francuz
Jean-Louis Bancel, Włoch Carlo Scarzanella, Akira Banzai z Japonii, Won-Byung Choi z Korei, Rosjanin Evgeny
Kuznetsov, Seah Kian Peng z Singapuru, Jan Anders Lago ze Szwecji, Brytyjczyk Len Wardle i Amerykanin Martin Lowery. Zabrakło niestety, w tej
kadencji Rady, przedstawiciela naszego kraju.
Przed nowymi władzami MZS stoi
trudne zadanie poprowadzenia Związku w okresie jego reorganizacji związanej z przeniesieniem siedziby z Genewy do Brukseli, z przerejestrowaniem
ze Szwajcarii do Belgii i nadaniem nowego statusu prawnego w tym ostatnim
kraju. Do tego dochodzi konieczność
rozwiązania problemów organizacyjnych i finansowych.
Kapsz tadz kie Zgro ma dze nie by ło
pierwszym tej rangi spółdzielczym spotka niem po za koń cze niu ob cho dów
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czości 2012 i po rozpoczęciu prac związanych ze Światową Dekadą Spółdzielczą 2013-2020. W programie wiele
miej sca po świę co no wpro wa dze niu
w życie przyjętemu rok temu Planowi
Działania Dekady Spółdzielczej. Równoległe „warsztaty tematyczne” dotyczyły głównych kierunków zarysowanych w Pla nie Dzia ła nia: za dań
spółdzielni w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ich roli w realizacji różnego rodzaju usług społecznych, komunikacji i upowszechnianiu
spółdzielczego przekazu, możliwości
pozyskiwania kapitału przez spółdzielnie. Mówiono również o upowszechnianiu wiedzy na temat spółdzielczości, badaniach naukowych i edukacji.
Podczas sesji plenarnych dyskutowano
o miejscu spółdzielni w działaniach
na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz
tworzeniu finansowych podstaw funkcjonowania spółdzielni.
Podkreślano także znaczenie faktu, że
po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Ogólne MZS odbywa się na kontynencie afrykańskim. Wsparcia organizatorom udzielił Departament Handlu
i Przemysłu rządu RPA. Nie dotarł co
prawda na otwarcie imprezy zapowiadany wcześniej prezydent kraju Jacob Zuma, ale obecnych było wielu ministrów
i Afryki Południowej i innych krajów
afrykańskich. Szereg sesji poświęcono
sprawom spółdzielczości afrykańskiej,
wielokrotnie podkreślano ogromną rolę
spółdzielni w rozwoju tego kontynentu,
mówiono wręcz, że są one być może jego jedyną szansą wobec ogromu stojących przed nim problemów.
Polskę w Kapsztadzie reprezentowały delegacje: KRS z prezesem Alfredem Domagalskim i przewodniczącym
Zgromadzenia Ogólnego Jerzym Jankowskim, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z przewodniczącym Rady Tomaszem Jórdeczką
oraz Spółdzielni Spożywców „Społem”
z prezesem Jerzym Rybickim. Obecni
byli także przedstawiciele Kasy Krajowej SKOK, z prezesem Rafałem Matusiakiem oraz Związku Lustracyjnego
Spółdzielni Pracy z prezesem Januszem
Paszkowskim.
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prezeszarząduSM„row”
jangrabowiecki

wieściz„pierwszejręki”

czyzasłużyliśmyna mianolidera?
Przed miesiącem podczas uroczystej gali finałowej Ogólnopolskiego Programu Promocji
Gospodarczej w Warszawie odebrałem tytuł
„Lider Zarządzania Nieruchomościami 2014”
przyznany naszej Spółdzielni przez redakcję
Magazynu Gospodarczego Fakty. Jest to nagroda, którą otrzymaliśmy, my spółdzielcy. Tym
razem wyróżnienie to przyznane zostało za „profesjonalne administrowanie i zarządzanie nieruchomościami. Oferowanie stałego i pełnego
dostępu do wiedzy zarówno praktycznej jak
i teoretycznej zatrudnionych pracowników, a także za wiedzę i doświadczenie z zakresu utrzymania technicznego nieruchomości, o czym
świadczy zakres i jakość wykonywanych robót.
Szczególne uznanie otrzymano za profesjonalne podejście do świadczenia usług zarządzania
nieruchomościami poprzez czynny udział w funkcjonowaniu spółdzielni poprzez dostosowanie
świadczonych usług do potrzeb i wymogów
członków i mieszkańców, a przede wszystkim
za bieżący i bezpośredni kontakt z mieszkańcami.”
To uzasadnienie, które tu przytoczyłem, brzmi
troszeczkę sztywno i laurkowo – no cóż takie
są wymogi takich uroczystości – w rzeczywistości bowiem co się za nim kryje?
Na pewno nasza systematyczna, ogromna,
rzetelna praca, którą wykonujemy na co dzień.
Na pewno również lata doświadczeń, które owocują teraz profesjonalizmem preferowanych
przez nas działań i rozwiązań.
Wydaje mi się, że sukcesem naszego zarządzania jest utrzymywanie spółdzielni w dobrej
kondycji finansowej i sukcesywne podnoszenie
standardów zamieszkania poprzez prowadzane
modernizacje. W naszych budynkach na bieżąco wprowadzane są nowe technologie, przez co
nieustannie podnosi się ich standard techniczny, użytkowy a także estetyczny, gdyż dzięki
odnowieniu elewacje budynków nabrały charakteru i dziś są wizytówką naszej spółdzielni.
Niewątpliwie największymi sukcesami, z których powinniśmy być dumni, są przeprowadzone termomodernizacje budynków oraz likwidacja emisji pyłów poprzez wyeliminowanie pieców
gazowych. Termomodernizacja poza walorami
estetycznymi, wpłynęła na zmniejszenie zużycia centralnego ogrzewania. a zarazem w istotny sposób poprawiła stan techniczny budynków.
Zarządzanie nieruchomościami jest procesem, wymagającym współpracy z wieloma firmami zewnętrznymi. To od ich solidności zależy jakość świadczonych usług dlatego bardzo
starannie selekcjonujemy podmioty z którymi
mamy współpracować. Prowadzimy negocjacje jak tylko jest to możliwe nawet w przypadku opłat za media czego przykładem jest zawarcie umowy na energię elektryczną z gwarancją
ceny, bowiem każde zmniejszenie opłat wpływa na obniżenie kosztów utrzymania mieszkania, a przy rosnących wydatkach jest to bardzo
istotna kwestia. Podejmując współpracę z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi roboty
budowlane bierzemy również pod uwagę m. in.
fachowość, rzetelność, dyspozycyjność oraz kul-
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turę osobistą pracowników. Miła aparycja, odpowiedni wygląd oraz gotowość pomocy winny być nieodzownymi atrybutami wszystkich
pracowników mających bezpośredni kontakt
z członkami i mieszkańcami.
W naszej spółdzielni duży nacisk kładzie się
na racjonalizację wydatków poprzez wdrażanie
i realizowanie programu energooszczędnego
w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej,
która stanowi największą część opłaty na użytkowanie mieszkania.
Pozyskujemy środki finansowe zewnętrzne
na przeprowadzenie termomodernizacji i modernizacji budynków, likwidację niskiej emisji
pyłów, budowanie własnych magistrali centralnego ogrzewania.
Nasze działania w sferze modernizacji zasobów mieszkaniowych dzięki wykonanej ogromnej pracy są na finiszu teraz skutecznie staramy
się przerzucić nasze działania i środki finansowe na zmiany w bezpośrednim otoczeniu. Stąd
nasz program unowocześniania, podnoszenia
walorów rekreacyjnych i bezpieczeństwa na osiedlowych boiskach i placach zabaw. Robimy to
dla naszych najważniejszych, najmłodszych
mieszkańców, naszych dzieci, by mogły miło
i spokojnie, a przede wszystkim bezpiecznie
spędzać wolny czas. Modernizujemy i budujemy również miejsca rekreacyjne dla dorosłych,
dla seniorów, by mogli dobrze odpoczywać
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i zdrowo uprawiać wysiłek fizyczny zachowując na długie lata dobrą kondycję – o wszystkich tych przedsięwzięciach szeroko informujemy w naszej gazecie i na naszych stronach
internetowych.
W naszej działalności oprócz aspektów czysto finansowych, technicznych i organizacyjnych najważniejszy jednak wydaje się „czynnik ludzki”, którego podstawą jest szczerość
wobec członków, przejawiająca się bieżącym
rozliczaniem z prowadzonej działalności. prowadzeniem konsultacji w zakresie planowanych
remontów, informowaniem o zmianach w opłatach oraz wyjaśnianiem powodów tych zmian.
Angażowanie członków i mieszkańców w działania prowadzone przez organy samorządowe
wpływa na integrację naszej spółdzielczej rodziny Z tego powodu co roku prowadzimy zebrania na każdym osiedlu indywidualnie. gdyż
działalność spółdzielni na terenie czterech miast
wymaga konsultacji w każdym mieście i na każdym osiedlu indywidualnie w związku ze zróżnicowanymi wymaganiami i potrzebami mieszkań ców. I choć nie ustan nie zmie nia ją się
przepisy – zwykle na naszą niekorzyść – to staramy się tak ukierunkować działania, by ich
konsekwencje w jak najmniejszym stopniu dotknęły członków i mieszkańców, a jednocześnie, by osiągnęli oni jak największe korzyści.
I tak codzienną pracą udowadniamy, że potrafimy odważnie stawiać czoła wyzwaniom,
jakie narzuca tempo przemian gospodarczych,
a także wymaganiom tysięcy ludzi zamieszkujących nasze zasoby mieszkaniowe. Takie podejście pozwala nam spokojnie patrzeć w przyszłość, dbać roz wój i umac nia nie na szej
Spółdzielni. A satysfakcje związane z otrzymanym tego tytułu i innych wyróżnień stają się inspiracją do podejmowania kolejnych działań
na rzecz rozwoju zarządzanej przez nas Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”.
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Walne zgromadzenie członków spółdzielni Mieszkaniowej „RoW”

Dobrzesprostać
wymaganiomi wyzwaniom
Podsumowaniu minionego roku, ocenieniu kondycji naszej Spółdzielni,
a tym samym wyznaczeniu strategicznych kierunków przyszłego rozwoju
służyły częściowe Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”. To ustawowy i statutowy
obowiązek, podczas którego dokonuje
się oceny sprawozdań Zarządu i Rady
Nadzorczej, odbywają się głosowania
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok przeszły.
Walne Zgromadzenia, podobnie do lat
poprzednich, odbyły się w czasie 5 spotkań.
22 kwietnia br. dla członków osiedli
Dąbrówki, Piastów i XXX-lecia PRL
w Zespole Szkół w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Szkolnej 1.
23 kwietnia, w tym samym miejscu,
spotkali się członkowie Spółdzielni
z osiedla Centrum.
24 kwietnia odbyło się spotkanie dla
członków zamieszkałych na terenie
gminy Radlin w Miejskim Ośrodku
Kultury w Radlinie.
25 kwietnia la członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy w Restauracji „SZARLOTA” w Rydułtowach

ZasłużenispółdzielcyzostaliuhonorowaniwyróżnieniamiprzezPrezydentaŚląskiejIzbyBudownictwaTadeuszaWnukai PrezydentaWodzisławiaŚl.MieczysławaKiecę

I wreszcie 28 kwietnia odbyło się
zgromadzenie dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie
Tegoroczne walne zebrania odbywały się w roku jubileuszu 90 lecia naszej
Spółdzielni i oczywiście nie mogło za-

braknąć podczas tych spotkań świątecznych akcentów. Podczas pierwszej
części Zgromadzenia w Wodzisławiu
z mieszkańcami spotkał się Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz
Wnuk i Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca. Ich obecność związana była z bardzo miłą uroczystością
uhonorowania zasłużonych członków
naszej spółdzielczej rodziny. Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz
Wnuk wraz z Prezydentem Mieczysławem Kieca wręczyli wyróżniającym
się pracownikom i członkom Spółdzielni odznaki Zasłużony dla Budownictwa, a następnie Prezydent Wodzisławia Śl. Mie czy sław Kie ca wraz
z Prezesem Grabowieckim uhonorowali członków Spółdzielni statuetkami
„Za bez in te re sow ny wkład pra cy
na rzecz współpracy z administracją
Spółdzielni”
TRoską o RozWój
i dbałoŚć o MieszkańcóW

PrzewodniczącyRadyNadzorczejSM„ROW”RyszardPleszewskizaprezentowałpodczasspotkań
sprawozdanieRadyNadzorczejz działalnościw 2013roku.
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Kolejnym punktem obrad, który był
realizowany na każdym z pięciu spotkań, było przedstawienie przez przeMaj 2014 r.

wodniczącego Rady Nadzorczej SM
„ROW” Ryszarda Pleszewskiego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.
Rada Nadzorcza na podstawie oceny minionego okresu stwierdziła, że
Spółdzielnia osiągnęła niewątpliwy
sukces w prowadzeniu swojej działalności, na który składa się między
innymi wykorzystanie wszelkich mechanizmów finansowych pozwalających na utrzymanie stabilnej sytuacji
w tak trudnych warunkach gospodarki wolnorynkowej. Spółdzielnia gwarantuje wysoką jakość obsługi admini stra cyj nej i za rzą dza na jest
przy współpracy jej formalnych organów z jednoczesną troską o jej rozwój i dbałość o mieszkańców w trudnych ekonomicznie czasach.
Rada Nadzorcza uznała, że Spółdzielnia potrafi sprostać wymaganiom i wyzwaniom, jakie stawiają przed nią jej
członkowie z jednej strony, a ustawodawcy – z drugiej strony, wobec powyższego dziękuje za współpracę organom samorządowym i pracownikom
Spółdzielni, a przede wszystkim tym
mieszkańcom, którzy nie przechodzili
obojętnie obok spraw Spółdzielni, a których wnioski i uwagi pobudzały do podejmowania przemyślanych decyzji dla
lepszego gospodarowania wspólnym
mieniem.
Podsumowując działalność Rady Nadzorczej nie tylko za rok sprawozdawczy, ale też i całą kadencję Rada w swym
sprawozdaniu uwypukliła sprawy, które najbardziej nurtują członków i mieszkańców, i które jako priorytety należy
wysunąć na plan pierwszy w latach następnych, a mianowice:
– w dalszym ciągu ubiegać się o środki zewnętrzne wspomagające fundusz
remontowy, aby kontynuować modernizację sieci i termomodernizację budynków na osiedlach,
– w dalszym ciągu podejmować działania w kierunku zmniejszenia kosztów mediów,
– po dej mo wać dzia ła nia w ce lu
zmniejszenia zaległości czynszowych
i nie dopuszczać do powstawania zobowiązań wobec Spółdzielni,
– wyjaśniać, tłumaczyć i zwracać się
do wszystkich osób zamieszkałych
na osiedlu o reagowanie i zapobieganie dewastacjom zasobów, w tym elewacji budynków, utrzymywać kierunek szerokiego dostępu mieszkańców
drogą elektroniczną do załatwiania swoich spraw i do otrzymywania pełnej informacji o mieszkaniu w formie e’kartoteki.
Maj 2014 r.

JanGrabowieckiprzedstawiłsprawozdaniaZarząduSpółdzielniz działalnościw 2013r.RadyNadzorczejSM„ROW”RyszardPleszewskizaprezentowałpodczasspotkańsprawozdanieRadyNadzorczejz działalnościw 2013roku.

Podsumowując Rada Nadzorcza sformułowa wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium za kolejny rok
działalności.
Po podjęciu uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w minionym roku Prezes Zarządu Jan Grabowiecki
przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r.
dobRa i sTabilna
gosPodaRka finansoWa
W roku 2013 Spółdzielnia prowadziła działalność w zakresie podnoszenia
standardów i efektywności przy bieżącej eksploatacji zasobów mieszkaniowych oraz realizowanych procesach remontowych. – Nie bez znaczenia jest
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prowadzenie działalności gospodarczej
przez naszą Spółdzielnię, gdyż wyniki
tej działalności w sposób znaczący wpływają na poprawę stanu technicznego
i ekonomicznego budynków i budowli
wraz z infrastrukturą – podkreślił w swym
wystąpieniu Prezes Grabowiecki.
Liczba członków ogółem na dzień
31.12.2013 rok wynosiła 5 683 i w stosunku do roku 2012 uległa zmniejszeniu o 211 osób. Stan mieszkań, który
na dzień 31.12.2013 r. wynosił 7 255,
według praw do lokali mieszkalnych
przedstawiał się następująco:
W roku 2013 Spółdzielnia osiągnęła
wy nik fi nan so wy w wy so ko ści
698 673,95 zł i był to kolejny dobry
rok w jej działalności. Przeprowadzona
przy pomocy wskaźników ekonomicznych analiza działalności Spółdzielni,
w porównaniu do roku ubiegłego, wska-
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zuje na utrzymanie w 2013 roku dobrej
i stabilnej gospodarki finansowej. Wskaźniki płynności finansowej określające
zdolność do wywiązywania się ze spłaty zobowiązań krótkoterminowych kształtują się na prawidłowym poziomie. Relacje pomiędzy funduszami własnymi,
a aktywami trwałymi wskazują, że finansują one w pełni majątek trwały
Spółdzielni, co oznacza, że jest spełniona „złota zasada finansowania”. Wskaźniki efektywności zarządzania wskazują na prawidłowe relacje wskaźników
rotacji należności oraz zobowiązań.
PRobleM zaległoŚci
czynszoWych
Jedynym wynikiem jaki nie w pełni
jest satysfakcjonujący to zaległości z tytułu opłat za użytkowanie mieszkania
(czynszu) pomimo, iż wskaźnik ten
kształtuje się na poziomie 4,57% i jest
niższy niż w latach ubiegłych.
Terminowość wnoszonych opłat jest
najistotniejszym warunkiem utrzymania płynności finansowej Spółdzielni.
Zaległości w opłatach z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wpływają znacząco na realizację zadań gospodarczych i na zakres remontów
w danym roku.
Wskaźnik udziału zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych
w stosunku do przychodów w ostatnich pięciu latach wynosił:

– Aby uniknąć płacenia za osoby,
któ rych bie żą ce re gu lo wa nie opłat
za mieszkanie nie interesuje, współmieszkańcy danego budynku lub klatki
schodowej winni baczniej zwracać uwagę na to zjawisko i nie przechodzić
nad tym obojętnie, bo w efekcie zapłacimy za osoby zalegające wszyscy. Dlatego istotną rolę może odegrać każdy
z nas, bo niejednokrotnie osoby zalegające w opinii sąsiadów mogłyby regulować czynsz na bieżąco, a tego nie
robią – mówił Prezes Grabowiecki
eneRgia ciePlna
coRaz dRoższa
Niepokojącym zjawiskiem jest galopujący wzrost cen sprzedaży energii
cieplnej na potrzeby ogrzania zasobów

wie nie trafiają do decydentów mających baczenie nad monopolistami, dlatego bardzo ważne jest abyśmy my
wszyscy odbiorcy ciepła sami przywiązywali dużą wagę do jego racjonalnego wykorzystania.
We wszystkich budynkach mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na ilość
zużytego ciepła, gdyż na grzejnikach
są zabudowane, służące do regulacji
temperatury, zawory termostatyczne.
Częstotliwość ich używania wpływa
bezpośrednio na zużycie ciepła w budynku i mieszkaniach.
– W oparciu o posiadane dane liczbowe bezspornym jest, iż budynki, opomia ro wa ne po dziel ni ka mi kosz tów
w mieszkaniach mają niższe zużycie
energii cieplnej niż budynki nie wyposażone w te mierniki, co ma bezpo-

PRzyRosTy
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.

5,32%
5,67%
4,77%
4,91%
4,57%

0,25 punktu
0,35 punktu
–0,90 punktu
0,14 punktu
–0,34 punktu

Wskaźnik zaległoŚci
W oPłaTach W sTosunku
do PRzychodóW
na PRzesTRzeni 2009 – 2013
Na przestrzeni ostatnich trzech lat
za le gło ści czyn szo we po zo sta wa ły
na podobnym poziomie przyjmując
w roku 2013 niewielką tendencję malejącą.
Za istotną przyczynę powstawania
zaległości jest często brak środków finansowych na życie, nadmierne zadłużanie w bankach i swoiste przyzwolenie spo łecz ne dla igno ro wa nia
obowiązku terminowego regulowania
opłat.
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naszej Spółdzielni, a zatem mieszkań.
Pomimo sprzyjającej aury niestety opłaty są coraz wyższe. Jest to jedyna znacząca pozycja w opłatach czynszowych,
która w ostatnich latach dynamicznie
wzrasta. Brak możliwości wpływu Spółdzielni na wysokość wzrostu taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji
Energetyki może tylko złościć. Żadne
protesty, ani korespondencja w tej spraPOD WSPÓLNYM DACHEM

średni wpływ na wysokość opłat jakie
wnoszą mieszkańcy z tytułu centralnego ogrzewania – wyjaśniał Prezes Grabowiecki
coRaz Wyższe ŚRodki
finansoWe na ReMonTy
W roku 2013 remonty jakie zostały
wykonane w ramach opłat wnoszonych
Maj 2014 r.

na fundusz remontowy z pewnością
mogłyby mieć większy zakres, gdyby
nie wspomniane wcześniej zaległości
czynszowe. Nie mniej jednak i tak rok
rocznie na ten cel przeznaczane są wyższe środki finansowe niż wnoszone
w opłatach. Wynika to z możliwości
pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych, z których nieustannie korzystamy. Bez nich wiele robót remontowych, a ważnych dla właściwego
pro spe ro wa nia osie dli, bu dyn ków,
a przede wszystkim w celu obniżenia

poskromić przy pomocy mieszkańców
dewastatorów naszego mienia, a środki finansowe na usuwanie skutków bezmyślnej dewastacji zostaną zminimalizowane, tym samym na budynkach
i klatkach schodowych nie będziemy
musieli oglądać bezmyślnej i kosztownej dewastacji, a pięknie odnowione
wnętrza.
Poniesione wydatki na remonty zaso bów miesz ka nio wych to kwo ta
10 071 968,73 zł w tym środki wydatkowano na:
wartość

% nakładów ogółem

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynków mieszkalnych

4 675 822,75 zł

46,43%

– remonty elewacji budynków mieszkalnych i remonty balkonów

632 326,33 zł

6,28%

– remonty korytarzy przejściowych do wind
z wymianą drzwi do komórek

94 725,17 zł

0,94%

– malowanie klatek schodowych

374 080,94 zł

3,71%

– remonty dachów

340 160,99 zł

3,38%

– wymiany instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, oraz naprawy stacji wymienników

1 053 444,38 zł

10,46%

– wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach (dofinansowania)

164 332,35 zł

1,63%

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych

97 796,96 zł

0,97%

– remonty chodników i miejsc postojowych

167 276,61 zł

1,66%

– remonty instalacji elektrycznej i odgromowej w tym oświetlenia klatek

144 371,22 zł

1,43%

1 163 501,83 zł

11,55%

125 005,20 zł

1,24%

1 039 124,00 zł

10,32%

– wymianę dźwigów osobowych
– pozostałe remonty budynków
– spłatę rat pożyczek wykonanych w poprzednich latach zadań termomodernizacyjnych

kosztów ich funkcjonowania byłoby
niemożliwe.
Spółdzielnia dba również o pozostały majątek własny, a dotyczy to budynków i budowli nie związanych z zamieszkiwaniem. Obecnie wszystkie
posiadane pawilony usługowe są wyremontowane, a ich stan techniczny
i estetyczny w znacznym stopniu uległ
poprawie zyskując nowoczesny wygląd, co podniosło standard obsługi
mieszkańców.
– Zdajemy sobie sprawę, iż pomimo
tak znacznych nakładów ponoszonych
na remonty oczekiwania są jeszcze większe. Zapewnić możemy, że sukcesywnie
będziemy je realizować – mówił Prezes. – Mamy nadzieję, że uda nam się
Maj 2014 r.

W ostatnich latach na cele remontowe – głównie na termomodernizację budynków mieszkalnych, pozyskano środki zewnętrzne, które licząc
narastająco na dzień 31.12.2013 r. stanowiły ogółem sumę 21 290 758,85 zł,
z czego kwotę 3 661 789,69 zł stanowią umorzenia, dotacje i premie termomodernizacyjne.
noWoczesne
RozWiązania
Prezes Grabowiecki w swym wystąpieniu mówił również e-kartotece. System ten ułatwia dostęp do samodzielnej analizy stanu rozliczeń, zobowiązań
i wpłat z tytułu użytkowania mieszkaPOD WSPÓLNYM DACHEM

nia przy wykorzystaniu łączy internetowych.
W ten prosty sposób w dowolnym
czasie i miejscu można dokonać sprawdzenia i analizy kosztów utrzymania
mieszkania, co znacznie skraca czas
pozyskiwania niezbędnych informacji.
Dla szerszej analizy można zobaczyć
wysokość i zmiany opłat za użytkowanie mieszkania oraz daty i wysokość
do ko ny wa nych wpłat, jak rów nież
wszystkie rozliczenia zużycia wody
i energii cieplnej. Jeżeli okaże się, iż
potrzebna jest forma papierowa analizowanego zestawienia – wystarczy pobrać raport w pliku pdf i wydrukować.
Informacje zawarte w e-kartotece są
dostępne bez ograniczeń 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W rezultacie
o każdej porze można sprawdzić i odnaleźć informacje na nurtujące pytania. System jest całkowicie bezpieczny i gwarantuje wysoki poziom ochrony
danych osobowych.
W ramach wymiany informacji drogą elektroniczną w Spółdzielni funkcjonuje również system komunikacji
e -ma il. Wy star czy zło żyć pi sem ne
oświadczenie, iż korespondencja może być przesyłana drogą elektroniczną i wszystkie zawiadomienia o wysokości opłat oraz rozliczenia mediów
będą przesyłane w formie elektronicznej na wskazany w oświadczeniu adres e-mail.
Ważna działalnoŚć
sPołeczno-WychoWaWcza
Oprócz działalności związanej z administrowaniem i obsługą techniczną
spółdzielczych zasobów w szerokim
zakresie zajęć edukacyjnych, artystycznych, sportowych, okolicznościowych
i relaksacyjnych prowadzona jest działalność społeczno-wychowawcza w siedmiu placówkach.
W Ogniskach Pracy Pozaszkolnej prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie tańca, śpiewu i gry na instrumentach. Ponadto pomagają rozszerzać
i udoskonalać umiejętności plastyczne
i teatralne. Organizują imprezy plenerowe i okolicznościowe np. Dzień Matki,
Dzień Dziecka, Dzień Dziadka.
Wśród placówek kulturalno-oświatowych są też należące do Związku Harcerstwa Polskiego. Działalność hufca
skupia się na gromadzeniu młodzieży
w drużyny harcerskie, a dzieci w gromady zuchowe. Dla najstarszych członków organizacji funkcjonuje Krąg Sedokończenienastr.10
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Z okazji 90-leciaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”
PanPrezydentŚląskiejIzbyBudownictwaz siedzibąw KatowicachTadeuszWnuk
wystąpiło nadaniezłotychodznaczeń„ZasłużonydlaBudownictwa”
dlaprzedstawicielisamorząduspółdzielczegoi pracownikówspółdzielni
którzyw szczególnysposóbintegrująsięz działalnościąspółdzielni,angażująsię
w wykonywaneobowiązkizawodowewykraczającpozazakresyczynnościpodnosząc
prestiżspółdzielniw środowiskulokalnymi w skaliwojewództwa.
OdznaczeniatewręczyłPrezydentaŚląskiejIzbyBudownictwaTadeuszaWnuk
orazPrezydentaMiastaWodzisławiaŚląskiegoMieczysławaKieca.Uhonorowani
złotymiodznaczeniami„ZasłużonydlaBudownictwa”:ZbigniewAdamczuk,
StefanJarmuż,LidiaKolorz,AntoniKorneluk,JanKremski,TeresaKusidło,
GrażynaKusyk,AndrzejLisiecki,StefanMichalski,LudwikMira,
JoannaStachowiak,AntoniStupka,TadeuszSzkaradek,
MariaSzymkowiak,StefanWiącek

Wyróżnieni zostali mieszkańcy Wodzisławia Śl. Henryk
Mirkiewicz, Wojciech Kaptur, Anna Piotrowska, Józef
i MariaPiwowarczyki ZdzisławŻołędziewski

StanisławWierzchowski,GerardPierchałaz Radlina

TeodorHalfar,ErykaUrbisz
Malgrab,GabrielaTomiczek
Golla,StanisławGorzolnikz

Wśródwielumieszkańcówzamieszkałychna naszychzasobachznajdująsię
takieosoby,którebezinteresownie,z własnejinicjatywyw sposóbszczególny
dbająo upiększanieterenówwokółnaszychbudynkównadającimklimati estetyczny wygląd dając innym możliwość cieszenia wzroku pięknym otoczeniem.Sąrównieżosobyzaangażowanew bezpośredniąwspółpracęz administracją osiedla, wskazując, podpowiadając konieczne do wykonania prace.
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Półdzielczy TRud

ZarządKrajowejRadySpółdzielczejw Warszawiew dniu 17marca2014r.
przyznałna wniosekZarząduSpółdzielniodznaczenia
„ZasłużonyDziałaczRuchuSpółdzielczego”.Odznaczeniateprzyznawanesą
społecznikom,pracownikom,którzywzorowowykonująswojeobowiązki,
wyróżniająsięwysokimpoziomemmoralnymorazwykazująsięinicjatywami
i troskąo rozwójorganizacjispółdzielczejOdznaczeniatewręczyłPrezesZwiązku
RewizyjnegoSpółdzielczościMieszkaniowejw KatowicachZbigniewDurczok
orazPrezesSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”JanGrabowiecki.
Odznaczenizostali:KrystynaAdamczak,MariaBerowska,BożenaChałupska,
KarinaDziobkowska,JadwigaGabriel,MariannaKaczor,HelenaKotas,ZofiaKroh,
JolantaMorawska,MarekOlszewski,HelenaPiotrowska,MariaPiwowarczyk,
IwonaRomanowska,KazimierzUrbański,AgnieszkaWitkowska

z,TadeuszKamiński,Rudolf
k,TeresaCzarnecka,Edward
Rydułtów

BarbaraKobus,JózefMiłek,RomanGrzegórskiz Pszowa

Cimieszkańcytogospodarzedlaktórychzamieszkiwaniewewspólnymdomu
niekończysięna drzwiachwłasnegomieszkania.Dlategochcieliśmyichwyróżnići pokazaćinnym,żemóctoznaczychcieć.Jesteśmydumni,żemamytakichmieszkańców.HonorowestatuetkiwręczyliPrezydentaMiastaWodzisławia Mieczys ława Kieca i Prez es a Spółd zieln i Mieszk an iow ej „ROW”
Jana Grabowieckiego.

Maj 2014 r.
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WyróżnieniczłonkowieSpółdzielnimieszkającyw Rydułtowachz 50-letnimstażemczłonkowskim:KrystianTomala, Paweł Malina, Stanisław Jureczko, Brunon Palla,
AlojzyBobrzyk,KazimierzBober,HubertLangrzik,AntoniWęglorz,JanSosna,GerardMocek,StanisławPolok,
JoachimZaczek
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niora. Uczestnicy zajęć tej placówki poza całym spektrum działalności artystycznej mają możliwość nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
zgłębiania wiedzy na temat orientacji
w terenie, a także brania udziału w spacerach trekkingowych.
Placówki prowadzące działalność społeczno-wychowawczą dla swoich podopiecznych organizują również zajęcia
o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Począwszy od tenisa stołowego poprzez JUDO i na Brazylijskim JIU JITSU skończywszy, zajęcia prowadzone
są pod okiem zawodowych instruktorów. Oferując zajęcia dla młodzieży
z grupy starszej wiekowo do których
zalicza się Brazylijskie JIU JITSU oraz
MMA jedna z placówek może pochwalić się sukcesem jednej z podopiecznych, która zdobyła mistrzostwo Europy w brazylijskim Jiu Jitsu.
Działania placówek kulturalno – oświatowych cementują lokalną społeczność,
znoszą anonimowość, zbliżają do siebie ludzi, pozwalając im odkryć zbieżność zainteresowań i pasji, a czasem,
po prostu i zwyczajnie dobrze się bawić w sportowej rywalizacji.
Tak szeroka oferta różnorodnych zajęć stwarza młodzieży, a i mieszkańcom na szych osie dli, bez wzglę du
na wiek, możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
zosTaliŚMy WyRóżnieni
Dobra gospodarka zasobami mieszkaniowymi zarówno pod względem fi-

ZebranizatwierdzaliprzezgłosowanieuchwałyWalnegoZgromadzenia

nansowym jak i rzeczowym została zauważona i doceniona przez podmioty
monitorujące rynek mieszkaniowy, co
zaowocowało przyznaniem naszej Spółdzielni w roku 2013 następujących wyróżnień:
Wyróżnienie SYMBOL w kategorii
Spółdzielnie Mieszkaniowe przyznane
przez Ogólnopolski Dziennik Gazeta
Praw na Do da tek Stre fa Go spo dar ki – Monitor Rynkowy
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznany przez Międzynarodową
Wywiadownię Gospodarczą Bisnode
Polska D&B Poland
Wyróżnienie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013 I DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2013 GRAND PRIX przyznane

przez Ogólnopolski Dziennik Gazeta
Praw na Do da tek Stre fa Go spo dar ki – Biznes Magazyn
Na koniec Prezes Grabowiecki w imieniu Za rządu zło żył po dzię ko wa nia
wszystkim mieszkańcom, szczególnie
tym, którzy dzielili się z administracją
cennymi uwagami, opiniami i wspomagali Spółdzielnię swoją wiedzą i doświadczeniem w codziennej pracy. A także Radzie Nadzorczej, której członkowie
realizowali statutowe funkcje nadzorczo-kontrolne.
– W dalszym ciągu będziemy kładli
na cisk na roz wi ja nie ko mu ni ka cji
z członkami i mieszkańcami Spółdzielni. Realizacja ich oczekiwań powiązana z poprawą jakości obsługi, podnoszeniem umiejętności zawodowych służb
oraz szeroka komunikacja będą priorytetami w naszym codziennym działaniu – podsumował swe wystąpienie
Prezes Grabowiecki
***

WalneZgromadzenieudzieliłoabsolutoriumza 2013rokPrezesowiZarząduJanowiGrabowieckiemu,zastępczyniprezesaIwonieKołeczko,zastępcyprezesaWładysławowiMaryjce
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Walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Radu nadzorczej w 2013 r., sprawozdanie roczne zarządu spółdzielni
za 2013 r. i sprawozdanie finansowe
za 2013 rok.
Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium za 2013 rok Prezesowi
zarządu janowi grabowieckiemu,
zastępcy prezesa Władysławowi Maryjce, zastępczyni prezesa iwonie kołeczko
Walne zgromadzenie dokonało wyboru Rady nadzorczej.
Maj 2014 r.

SąsiadzosiedlaSM„row”

Kompozytor, aranżer,
producent i pianista

roberta
czecha
życiepełne
muzyki
RobertCzechw„domowychpieleszach”

J

echałem samochodem i słuchałem tej muzyki, takiej którą lubię najbardziej, wysmakowanej jak gorzka czekolad z aromatyczną kawą, roztaczającą wspaniałe klimaty harmonii otaczającego nas świata, porządkującej rzeczywistość, dającej jakiś
impuls do pozytywnego myślenia o innych i o sobie. Mijałem jakieś przydrożne niepiękne śląskie krajobrazy, ale czułem się jakoś
lepiej niż zazwyczaj.
Kilka godzin wcześniej poznałem człowieka, dzięki któremu te
wspaniałe dźwięki „przemycone” zostały do moich uszu, mózgu,
mojej świadomości. Robert Czech jest twórcą, muzykiem, artystą
nietuzinkowym, a jednocześnie naszym sąsiadem z osiedla XXX-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim.
Tego ranka siedzieliśmy w jego mieszkaniu, które przed kilkoma laty zdobył dzięki swemu talentowi, przedsiębiorczości i pracowitości, pijąc kawę rozmawialiśmy o jego dokonaniach, historii
i współczesności. To była wspaniała podróż sięgająca swymi początkami lat 80. gdy w wodzisławskim liceum Robert wraz z gru-

Robert Czech wraz z Bogdanem Witą z zespołu CARRANTUOHILL
i „Fryderykiem”

Maj 2014 r.

pą młodych zapaleńców założył zespół rockowy „Dom Schadzek”. W powstaniu zespołu pomógł dyrektor liceum, a potem
przyszły pierwsze sukcesy, zwycięstwo na festiwalu Gitariada,
występy w całej Polsce
Nawiasem mówiąc etap „Domu Schadzek” nie skończył wcale
się wraz z rozwiązaniem zespołu na początku lat 90. 2 lata temu,
po 20 latach, doszło do ponownego spotkania kolegów z zespołu
i znowu zaczęli grać wystąpili m.in. na Dniach Wodzisławia w zeszłym roku, a teraz wyjdzie ich płyta nagrana w studiu Polskiego
Radia w Katowicach.
Po „Domu” było granie w pamiętanym po dziś dzień zespole
„Poziom 600” i występy z tą formacją w Polsce i we Francji.
Zresztą później pan Robert wiele grywał za granicą nawet w dość
egzotycznych krajach. Pływał statkiem i grał w Azji – odwiedzając Malaje, Indie, Nepal, Bangladesz, Pakistan, poznawali jego talent na Cyprze, grał w Kanadzie. Świat więc słuchał go w różnych
miejscach, a w międzyczasie pan Robert ukończył Wydział Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Mimo wojaży największe sukcesy odnosił w Polsce. Grywał
z najbardziej znanymi muzykami i zespołami Koncertował w całej Polsce w towarzystwie znamienitych muzyków.
3 razy wystąpił przed półmilionową widownia na festiwalu Woodstock i dziś z dumą pokazuje dyplom który otrzymał od Jurka
Owsiaka.
Dużym wyróżnieniem dla naszego muzyka było przyznanie
w 2007 r. przez Akademię Fonograficzną podczas uroczystej Gali
nagrody FRYDERYKA oraz tytułu ALBUMU ROKU 2006 płycie „Session Natural Irish & Jazz” nagranej w Muzycznej Owczarni z zespołem CARRANTUOHILL – jednym z czołowych zespołów wykonujących muzykę irlandzką – wraz z Urszulą Dudziak,
Wojciechem Karolakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem
Ścierańskim, Markiem Raduli i Bemardem Maseli.
Na pewno podsumowaniem jego kariery jest płyta „Sounds
Smugglers”. Jest to solowy debiut pana Roberta, nad którym pracował przez ostatnie lata jako kompozytor, aranżer, producent
i pianista.
Ta płyta – jak możemy przeczytać – „to podróż po świecie jego
„przemycanych” dźwięków. „Robert Czech Sounds Smugglers”
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Robert czech
Wodzisław Śląski
WYKSZTAŁCENIE
Państwowa szkoła Muzyczna i stopnia w Wodzisławiu Śląskim 1976-1980
Państwowa szkola Muzyczna ii stopnia w cieszynie 1980 – 1985
Muzyk instrumentalista w zakresie gry na fortepianie
akademia Muzyczna im. karola szymanowskiego w katowicach
wydział jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Kompozycja i aranżacja 1986 -1992

OkładkakasetyzespołuPoziom600”

to propozycja dla tych, którzy chcą wybrać się w muzyczną podróż i posłuchać porywającej muzyki dla wytrawnego słuchacza.
Kompozycje są niezwykłym połączeniem różnych gatunków
w doskonałym wykonaniu. Każdy odnajdzie w nich cząstkę siebie – pisał recenzent jednego z koncertów zespołu pana Roberta.
Obok własnych kompozycji (oscylujących wokół klimatu fusion) zespół ma w swoim repertuarze również standardy muzyki
jazzowej (także z repertuaru Pata Methenego, zespołów Yellow
Jackets, Spyro Gyra, Steps Ahead).
Wyliczanie osiągnięć naszego sąsiada możemy ciągnąc bardzo
długo. Najważniejszym jednak chyba sukcesem pana Roberta
jest to, że gra muzykę którą kocha, żyje nią, a dla jego pasji ma
też zrozumienie i ogromną wyrozumiałość jego żona. A my podziwiając jego dokonania możemy rozkoszować się tą muzyką
słuchając płyt i oglądając koncerty i... warto to robić.

Zespół„DomSchadzek”podczaswarsztatówwWilkasach
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DZIAŁALNOŚĆ MUZYCZNA I KONCERTOWA
1991-1995 w zespole POZIOM 600 (instrumenty klawiszowe)
1996-1998 w zespole PITZCARALDO (instrumenty klawiszowe)
1996-1999 chór BEL CANTO z Gaszowic (dyrygent)
1996 – 2001 w zespole jazzowym RED LABEL (instrumenty klawiszowe)
2002 – 2005 w zespole jazzowym TRES JAZZ (fortepian, instrumenty klawiszowe)
od 2002 gościnnie w zespole CARRANTUOHILL (instrumenty klawiszowe)
od 2005 w zespole jazzowym JACEK MIELCAREK TRIO (fortepian)
od 2008 w zespole jazzowym „Sounds Smuggiers” (fortepian, instrumenty klawiszowe)
od 2010 w zespole jazzowym „Jacek Raganowicz Quartet”
OSIĄGNIĘCIA MUZYCZNE:
• Płyta „Światła aut” z zespołem POZIOM 600 oraz trasa koncertowa we Francji (m.in. udział w festiwalu muzycznym w St. Amant)
• Płyta „Pitzcaraldo” z zespołem PITZCARALDO
• Płyta „Intro” z zespołem REDLIN
• Płyty „Tres Jazz” oraz „The shope of the melody” z zespołem TRES JAZZ
• Płyty „Inis” oraz koncertowe z koncertów: 17.03.2003 w Warszawie w Sali
Kongresowej z zespołem CARRANTUOHILL (wraz z P. Kukizem, R. Kasprzyckim, J. Badachem, Midge Ure i innymi) i 14-15.01.2005 w Muzycznej
Owczarni z zespołem CARRANTUOHILL (wraz z Urszulą Dudziak, Wojciechem Karolakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem Ścierańskim, Markiem Raduli i Bemardem Maseli)
• Koncerty różnych w miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk,
Poznań. Częstochowa, Kielce, Ostrów Świętokrzyski, Świdnica itd.) z zespołami CARRANTUOHILL (wraz z gośćmi: A. Lipnicką, P. Kukizem, S. Sojką, R.
Kasprzyckim, J. Badachem, Anną Dymną, Urszulą Dudziak, Wojciechem Karolakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem Ścierańskim, Markiem Raduli
iBemardem Maseli i innymi) oraz TRES JAZZ (m. innymi w klubach jazzowych: Tygmont w Warszawie, „U Muniaka”, „Piec art”, „Harris Piano Jazz
Bar” w Krakowie, Śląski Jazz Klub w Gliwicach, na X międzynarodowych
świdnickich nocach jazzowych w Świdnicy, itd.)
• Koncerty w 3 programie Polskiego Radia (styczeń 2003 i marzec 2009) oraz
na festiwalu Przystanek Woodstock (sierpień 2003 i 2005 oraz lipiec 2006
i sierpień 2007) z zespołem CARRANTUOHILL
• Koncerty w Polskim Radiu w Katowicach oraz Opolu (czerwiec 2004) z zespołem TRES JAZZ
• Występ w Telewizji Polskiej w programie „Kawa czy herbata” (luty 2005)
zespołem TRES JAZZ
• Koncerty różnych w miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice,
Opole, itd.) z zespołem jazzowym JACEK MIELCAREK TRIO
• 17.04.2007r. Akademia Fonograficzna przyznała podczas uroczystej Gali nagrodę FRYDERYKA oraz tytuł ALBUMU ROKU 2006 płycie „SESSION
natural Irish and Jazz” nagranej w Muzycznej Owczarni z zespołem CARRANTUOHILL (wraz z Urszulą Dudziak, Wojciechem Karolakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem Ścierańskim, Markiem Raduli i Bemardem
Maseli)
• Płyta DVD oraz CD „Touch of Ireland” – (koncert „Serce za serce” dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgu w Zabrzu zarejestrowany przez TYP 18.11.2006r.)
z zespołem CARRANTUOHILL i REELANDIA oraz Urszulą Dudziak, Ernestem Bryllem, Robertem Kasprzyckim i Pawłem Kukizem. • Autorska płyta „Robert Czech / Sound Smuggiers” z własnymi kompozycjami i aranżacjami, na której zaśpiewała Karolina Glazer, a zagrali: Marek Raduli, Krzysztof
Ścierański, Bernard Maseli, Andrzej Strzemżalski, Jakub Moroń, Jacek Mielcarek, Maciej Paszek, Marek Sochacki, Daniel Popiałkiewicz.
• Płyta DVD „Zielona Wyspa Śląsk” – (koncert zarejstrowany 21.03.2009
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 2 x DVD) z zespołem CARRANTUOHILL, DŻEM, REELANDIA i baletem ZPiT ŚLĄSK oraz Katarzyną Sobek, Ernestem Bryllem, Robertem Kasprzyckim, Pawłem Kukizem,
• 2009 r. – Płyta DVD „Celtic dream” wraz z zespołem Carrantuohill oraz gośćmi A. Dymną- poezja, A. Faber – harfa, K. Sobek – śpiew.
• 2010 r. – płyta „Retum to Myself z zespołem Jacek Raganowicz Quartet
• 2012 r. – płyta „SESSION natural Irish and Jazz” nagrana w 2005r. w Muzycznej Owczarni z zespołem CARRANTUOHILL (wraz z Urszulą Dudziak, Wojciechem Karolakiem, Tomaszem Szukalskim, Krzysztofem Ścierańskim, Markiem Raduli i Bemardem Maseli) osiągnęła status PLATYNOWEJ
PŁYTY
• 2012 r. – koncert w ramach Ósmej Wielkiej Gali Charytatywnej fundacji
Mam Marzenie, która odbyła się w Poznaniu • 20013r. – koncerty w Toronto
(Kanada) w ramach festiwalu „Canadian Musicfest”
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Złapani, ukarani i już nie anonimowi

Dewastacjeikary
Gdy jedni starają się, by wokoło nich
był porządek, gdy nie szczędzą swojego
czasu i pieniędzy, by zadbać o estetyczny
wygląd okolic ich domów, inni niszczą,
dewastują i psują to co powstało wysiłkiem całej spółdzielczej społeczności.
W naszej gazecie wielokrotnie pisaliśmy
o działaniach wandali. Podawaliśmy również, dzięki wyrokom sądowym, nazwiska ludzi nie liczących się z dobrem ogółu. Oto kolejne przykłady bezmyślnych
aktów destrukcji, który swój finał znalazły w sądzie.
Do pierwszego zdarzenia doszło w nocy 31 lipca grudnia ubiegłego roku w Wodzisławiu Śląskim. Nasz negatywny „bohater”, krystian kornas kopiąc i szarpiąc
uszkodził drzwi wejściowe do klatki bloku
nr 12 przy ul. Przemysława.

Tym razem nie pozostał jednak anonimowym wandalem. Ujęty przez policję stanął
przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu
Śląskim, który w lutym br uznał go winnym
i skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo karę na okres 2
lat orzekł wobec oskarżonego również środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości przez zapłatę na rzecz
pokrzywdzonej Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW w Wodzisławiu Śląskim kwoty 459
złotych oraz pokrycie kosztów sądowych.
Sąd orzekł również podanie do publicznej
wiadomości wyroku w naszej gazecie
Podanie do publicznej wiadomości w gazecie sentencji wyroku orzekł również Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w przypadku
Tomasza zgrzędka, który 26 lutego 2013 roku w domu na ulicy Przemysława 6, segment

B, zniszczył ostrym narzędziem lamperię klatki schodowej. Sąd skazał go na 1 miesiąc
ograniczenia wolności zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy
na cele społeczne w wymiarze 20 godzina
w ciągu miesiąca. Orzekł wobec oskarżonego
również środek karny w postaci obowiązku
naprawienia szkody w całości przez zapłatę
na rzecz pokrzywdzonej Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim kwoty 251 złotych.
niech te wyroki staną się ostrzeżeniem
dla innych, niech potencjalni wandale
zrozumieją, ze ich destrukcyjne działania niszczące nasz wspólny dorobek nie
pozostaną bezkarne, a oni sami oprócz
innych dolegliwych kar, zostaną przedstawieni w naszej gazecie z imienia i nazwiska, ku przestrodze dla innych.

spółdzielnia Mieszkaniowa „RoW”
w Wodzisławiu Śl.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

Informuje, że Komornik Sądowy w Wodzisławiu Śl. zawiadamia o terminach licytacji następujących mieszkań:
I termin licytacji mieszkań na własnościowym prawie do lokalu ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 3/4 wartości mieszkania
lp.

adres

pow. użytkowa

termin licytacji

1.

Wodzisław Śl. ul. XXX-lecia PRL 33/17

69,63 m2

23.05.2014 r. godz. 9.00

cena wywoławcza
licytacji
100.500,00 zł

bliższych informacji można uzyskać w kancelarii komorniczej Piotra szweda w Wodzisławiu Śl. przy ul. styczyńskiego 2
(tel. 32 455-17-69) lub w spółdzielni Mieszkaniowej „RoW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. kard. stefana Wyszyńskiego 43 w dziale windykacji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).
lp.

adres

pow. użytkowa

termin licytacji

1.

Wodzisław Śl. ul. XXX-lecia PRL 50/10

54,95 m2

17.06.2014 r. godz. 10.40

cena wywoławcza
licytacji
70.500,00 zł

2.

Rydułtowy ul. Ligonia 8/35

55,53 m2

08.07.2014 r. godz. 9.30

72.000,00 zł

bliższych informacji można uzyskać w kancelarii komorniczej aleksandry Michalak-Tłomok w Wodzisławiu Śl. przy ul. Św. jana 16 V piętro p. 504 (tel. 0-32 455-13-54) lub w spółdzielni Mieszkaniowej „RoW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. kard. stefana Wyszyńskiego 43 w dziale windykacji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112)

II termin licytacji mieszkań na własnościowym prawie do lokalu ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 2/3 wartości mieszkania
lp.

adres

pow. użytkowa

termin licytacji

1.

Rydułtowy ul. Stanisława Ligonia 6/31

29,67 m2

30.05.2014 r. godz. 9.30

cena wywoławcza
licytacji
26.666,67 zł

bliższych informacji można uzyskać w kancelarii komorniczej łukasz Tawróg w Wodzisławiu Śl. przy ul. Św. jana 16 (iV piętro)
(tel. 32 440 88 81) lub w spółdzielni Mieszkaniowej „RoW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. kardynała stefana Wyszyńskiego 43 w dziale
windykacji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).
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nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami
Rok
założenia
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

w Wodzisławiu Śl. z siedzibą
przy ul. kard. st. Wyszyńskiego 43

licencjonowane Mieszkaniowe
biuro Pośrednictwa
przy spółdzielni Mieszkaniowej „RoW”

oferuje do wynajęcia
lokal użytkowy o pow. 58,00 m2
położony w Wodzisławiu Śl.
w pawilonie handlowym nr 62 c na os. XXX-lecia PRl

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

Lokal zlokalizowany jest w centrum
dużego osiedla mieszkaniowego.
Lokal ten mieści się na parterze obiektu handlowego.
Można w nim prowadzić działalność handlową
dowolnej branży
lub wykorzystywać jego powierzchnię jako biurową.

44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754
www.mieszkania.sm-row.pl
czynne:
poniedziałek
wtorek, czwartek
środa
piątek

Zainteresowanych prosimy o kontakt

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00

Rok
założenia
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spółdzielnia
Mieszkaniowa
„RoW”

z działem lokali użytkowych
spółdzielnia Mieszkaniowa „RoW”
ul. kard. st. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29
tel. (032) 455-67-56

spółdzielnia Mieszkaniowa „RoW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
of e r uje do wy na ję c ia
PoMieszczenia MagazynoWe

lokale użyTkoWe
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 3
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 5
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6
• Wodzisław Śl. ul. Dąbrówki 12
• Rydułtowy ul. Plebiscytowa 48
• Radlin ul. J. Rymera 4

pow. użytk. 70,07 m
pow. użytk. 22,70 m2
pow. użytk. 20,77 m2
pow. użytk. 67,40 m2
pow. użytk. 58,66 m2
pow. użytk. 21,30 m2
pow. użytk. 19,50 m2
pow. użytk. 42,83 m2
pow. użytk. 39,89 m2
pow. użytk. 92,82 m2
2

• Wodzisław ul. Marklowicka 23

pow. użytk. 102,10 m2

lokal na działalnoŚć o charakterze kulturalno-opiekuńczo-wychowawczej
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 13

pow. użytk. 181,00 m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.St.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(32) 455-66-86wew. 127.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

krzyŻówkazHaSłeM

aDreSy
teleFony
waŻne
inForMacje
zaRząd sPółdzielni
MieszkanioWej „RoW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
dział obsługi klienTa:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali użytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

X
znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. jeden z pierwiastków życia znajdujących w wodzie o działaniu
przeciw uczuleniowym i antydepresyjnym. 6. garnuszek z uszkiem. 9. na kole
pojazdu. 10. towarzyszy się mu huk i błyskawica. 11. zabawa taneczna. 12. rybka
z akwarium. 15. grząskie bagno. 18. działo. 21. zapas. 22. podobny do bażanta. 23.
Czarny Ląd. 24. wielbiciel. 25. wielka
ilość czegoś. 28. ciężka, jednostajna praca. 32. zlot czarownic. 34. woda z nieba. 35. dzierżawca placówki handlowej. 36. niski, mały mur. 37. budowla
spiętrzająca wodę w rzece. 40. kwitnie
raz. 43. zbiór map. 46. nastrój, atmosfera, emanujące z jakiejś osoby lub środowiska. 47. po deszczu, niejedna na drodze, 48. karteczka od listonosza. 49.
dawna jednostka objętości cieczy, około 35-38 litrów. 50. rodak, ziomek.
Pionowo: 2. siostra Balladyny 3. wyderka błotna. 4. strefa. 5 pływający znak
nawigacyjny. 6 gdy go manny to kicha-
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my. 7 może być mydlana. 8. do pisania
na tablicy. 13. niewielki wodospad. 14.
mała rabata. 15. niedobór w kasie. 16.
dyscyplina. 17. muł. 19. dużo w nim wody. 20. naczynie na wodę z okrywy owocu kalebasy. 26. podłoże życia roślin. 27.
wodne w ogrodzie. 29. królestwo Odyseusza. 30. płynie korytem. 31. papier
zwinięty lejkowato. 32. część jakiejś powierzchni. 33. wiatr, pioruny i deszcz. 37.
w przysłowiu ,,... ciepło rozwija”. 38. odgłos przelewania wody. 39. radiolokator. 41. ma przedmiot kulisty. 42. owad
którego larwa żyje w wodzie. 44. dyletant. 45. w dal, wzwyż lub o tyczce.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 14dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Wiosenny powiew”. Nagrody książkowe
za rozwiązanie krzyżówki otrzymują:
helena Wójcik, jolanta kieś, lidia
Pawlenka.

■ adMinisTRacje osiedloWe:
cen TRuM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PiasTóW i dąbRóWki:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RydułToWy: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PszóW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. (32) 729 10 40
czynna: wtorki i piątki od 13.00 do 15.00;
Radlin: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ aWaRie po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– administracja XXX-lecia, Piastów i dąbrówki – (0) 601 857 402,
– administracja Rydułtowy – (0) 605 365 674,
– elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dźwigowiec – (0) 78 58 48 480.

Pod WsPólnyM dacheM – gazeta spółdzielni Mieszkaniowej „RoW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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Pomoc w rehabilitacji

rowerydlaniepełnosprawnychdzieci
W ramach współpracy Fundacji Eco Textil
ze Spółdzielnią Mieszkaniową ROW 9-letni
Paweł Sikorski i 13-letni Paweł Rasiński dostali specjalne trójkołowe rowery rehabilitacyjne. Rowery pomogą im głównie w rehabilitacji nóg. Spółdzielnia Mieszkaniowa
ROW udostępnia miejsca na charakterystyczne żółte kontenery na używaną odzież należące do Fundacji. O możliwości ufundowania rowerów powiedział władzom spółdzielni
Krzysztof Zawierucha, właściciel przedsię-

biorstwa Zawierucha, które zajmuje się zbieraniem odzieży z kontenerów na rzecz fundacji. – Chcemy przez to udowodnić ludziom,
że to nie jest tak, iż ubrania, szmaty, czy buty które wyjmujemy z pojemników idą tylko
w prywatne ręce. Z pieniędzy ze zbiórki tych
rzeczy kupowane są rowerki. Każdy kosztuje około 1500 zł – mówi przedsiębiorca.
Eco Textil zdecydowała się ufundować dwa
ro we ry dla dzie ci niepełnosprawnych
zamieszkałych w zasobach spółdzielni.

PrezesSpółdzielniMieszkaniowejROWJanGrabowieckiwręczyłdzieciomupominkii paczkizesłodyczami

Pracownicy administracji znając mieszkańcow wskazali dzieci, którym rowerki mogą
pomóc w rehabilitacji ruchowej poprawiając
ich funkcjonowanie w źyciu codziennym. Tym
sposobem wskazano rodzinę Sikorskich. Drugie dziecko na prośbę naszej Spółdzielni
wskazała dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10.
Chłopcy dostali trójkołowce 20 marca br.
na pla cu za baw na osie dlu XXX -le cia
PRL. Ich radość i uśmiech były bezcennym
wyrażeniem podziękowań.

Proszęzobaczyć,jaksięcieszy.Śmigana rowerze,ażmiło–mówiłazadowolonaAnnaSikorska,patrzącna swegosynkaPawełka

Świetlica na os. Dąbrówka wychowuje mistrzów

kolejnesukcesytenisistówstołowych
Tenis stołowy to dyscyplina którą można
uprawiać od najmłodszych lat aż do późnej
starości. Obecnie w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej ROW na os. Dąbrówka ćwiczą zawodnicy w kilku grupach od 12 do 78 lat w sumie ponad 20. zawodników. Już kilkakrotnie
w naszej gazecie pisaliśmy o ich osiągnięciach.
Jak się okazuje lata treningów przynoszą
efekty, a ostatnie starty ponownie udowodniły że zawodnicy z Dąbrówki to ścisła krajowa
czołówka wśród weteranów w kategoriach
wiekowych.

Podczas VI Grand Prix Polski który odbył się w styczniu br w Jastrzębiu Zdroju
udział wzię li 3 za wod ni cy z Dą brów ki.
Marek Kaczorek w bardzo silnie obsadzonej kategorii (50-59) został sklasyfikowany
na 7-8 miejscu.
Wojciech Kaptur w kategorii (65-69) zajął
miejsce na podium. Wywalczył III miejsce
wspólnie z zawodnikiem z Krakowa Puu Aarne. Najlepszy wynik zanotował Antoni Szwab
w kategorii (70-74) zajmując w finale II miejsce minimalnie ulegając zawodnikowi z Wro-

ZłotaparaMarekKaczoreki GrzegorzMarciniec

Najlepsiw kategorii 65-69lat

cławia Janowi Hreczuchowi przegrywając piątego seta 10:12.
Rewelacyjny wynik zanotowała para deblowa Marek Kaczorek i Grzegorz Marciniec,
która podczas mistrzostw Śląska Weteranów
w Bytomiu zdobyła złoty medal pokonując
ligowych zawodników.
Obecnie zawodnicy przygotowują się do Mistrzostw Polski Weteranów, które odbędą się
w czerwcu br w Kwidzynie. Kwalifikacje uzyskali Marek Kaczorek, Wojciech Kaptur i Antoni Szwab.

Najlepsikategorii 70-74lata

