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Pod czas od by wa ją ce go się w dniach
1-5 li sto pa da 2013 r. Zgro ma dze nia

Ogól ne go Mię dzy na ro do we go Związ -
ku Spół dziel cze go w Kapsz ta dzie (RPA)
za pre zen to wa no no we, za pro jek to wa ne
przez bry tyj skich spół dziel ców, lo go or -
ga ni za cji, któ re za ra zem po win no stać
się sym bo lem spół dziel czo ści na świe -
cie i mar ką spół dziel czych pro duk tów.
Jest to, utrzy ma ne w fio le to wej ko lo ry -
sty ce, po wszech nie zro zu mia łe sło wo
„CO OP”, któ re go li te ry umiesz czo ne
na bia łym tle łą czą się jak ogni wa łań -
cu cha. 

Do tych cza so wa „tę czo wa fla ga”, czy
to w swej kla sycz nej wer sji, czy tej
póź niej szej, w któ rej z łu ku tę czy wy la -
tu ją ko lo ro we go łąb ki, prze cho dzi więc
do hi sto rii. Zbyt wie le bu dzi ła w ostat -
nich la tach kon tro wer sji, ko ja rzo no ją
myl nie z in ny mi, nie ko niecz nie spół -
dziel czy mi ru cha mi i or ga ni za cja mi,
któ re rów nież uży wa ją barw tę czy. No -
we lo go wy da je się być bar dziej jed no -
znacz ne, ła twe przez wszyst kich do od -
czy ta nia.

Za stę pu jąc swe do tych cza so we lo go
no wym, MZS za ape lo wał jed no cze śnie
do spół dziel ni i or ga ni za cji spół dziel -
czych we wszyst kich kra jach o po -
wszech ne sto so wa nie sym bo lu na wszel -
kich ma te ria łach pro mo cyj nych,
pu bli ka cjach, fla gach, pro duk tach itp.,
ja ko uni wer sal nej mar ki spół dziel czej
po zwa la ją cej w każ dym za kąt ku Zie mi
na ja sne zi den ty fi ko wa nie po słu gu ją ce -
go się nią pod mio tu ja ko spół dziel cze -
go czy pro duk tu ja ko po cho dzą ce go ze
spół dziel ni. 

Nie jest oczy wi ście za bro nio ne po -
słu gi wa nie się do tych cza so wy mi sym -
bo la mi. Zwią zek nie jest wład ny te go
uczy nić, mo że je dy nie za le cić stop nio -
we prze cho dze nie na no we. By jed nak
nie do pu ścić do po wtó rze nia się wcze -
śniej szej sy tu acji, kie dy to tra dy cyj na
spół dziel cza tę czo wa fla ga za własz czo -
na zo sta ła przez nie spół dziel cze or ga -
ni za cje, tym ra zem znak „co op” zo stał
za re je stro wa ny, a sto so wa nie go na kła -
da na użyt kow ni ka pew ne obo wiąz ki
i re gu ły po słu gi wa nia się nim. 

De mon stra cja no we go sym bo lu by ła
z pew no ścią waż nym, ale nie naj waż -

niej szym punk tem spół dziel cze go spo -
tka nia w Kapsz ta dzie. Dla Związ ku spra -
wą o naj więk szym – przy naj mniej na naj -
bliż sze czte ry la ta zna cze niu – by ły
wy bo ry no wych władz. Pre zy den tem
zo sta ła wy bra na po now nie Pau li ne Gre -
en. Wi ce pre zy den ta mi, zgod nie z za sa -
da mi, zo sta li sze fo wie czte rech or ga ni -
za cji re gio nal nych MZS. W po dob nym
try bie ra ty fi ko wa no do Ra dy dwóch
przed sta wi cie li or ga ni za cji sek to ro wych
oraz mło dzie ży spół dziel czej, któ rych
wcze śniej mia no wa ły te or ga ni za cje.
Po zo sta ły mi człon ka mi ra dy zo sta li:
Ariel Gu ar co z Ar gen ty ny, Au stra lij -
czyk Gre go ry Wall, Bra zy lij czyk Eu des
de Fre itag Aqu ino (pierw szy w dzie -
jach Związ ku re pre zen tant sek to ra spół -
dziel czo ści zdro wia), Pe tar Ste fa nov
z Buł ga rii, Mo ni que Le ro ux z Ka na dy,
An ne San tamäki z Fin lan dii, Fran cuz
Je an -Lo uis Ban cel, Włoch Car lo Sca -
rza nel la, Aki ra Ban zai z Ja po nii, Won -
-By ung Choi z Ko rei, Ro sja nin Evge ny
Ku znet sov, Se ah Kian Peng z Sin ga pu -
ru, Jan An ders La go ze Szwe cji, Bry -
tyj czyk Len War dle i Ame ry ka nin Mar -
tin Lo we ry. Za bra kło nie ste ty, w tej
ka den cji Ra dy, przed sta wi cie la na sze -
go kra ju.

Przed no wy mi wła dza mi MZS stoi
trud ne za da nie po pro wa dze nia Związ -
ku w okre sie je go re or ga ni za cji zwią za -
nej z prze nie sie niem sie dzi by z Ge ne -
wy do Bruk se li, z prze re je stro wa niem
ze Szwaj ca rii do Bel gii i nada niem no -
we go sta tu su praw ne go w tym ostat nim
kra ju. Do te go do cho dzi ko niecz ność
roz wią za nia pro ble mów or ga ni za cyj -
nych i fi nan so wych.

Kapsz tadz kie Zgro ma dze nie by ło
pierw szym tej ran gi spół dziel czym spo -
tka niem po za koń cze niu ob cho dów
Mię dzy na ro do we go Ro ku Spół dziel -

czo ści 2012 i po roz po czę ciu prac zwią -
za nych ze Świa to wą De ka dą Spół dziel -
czą 2013-2020. W pro gra mie wie le
miej sca po świę co no wpro wa dze niu
w ży cie przy ję te mu rok te mu Pla no wi
Dzia ła nia De ka dy Spół dziel czej. Rów -
no le głe „warsz ta ty te ma tycz ne” do ty -
czy ły głów nych kie run ków za ry so wa -
nych w Pla nie Dzia ła nia: za dań
spół dziel ni w za pew nie niu bez pie czeń -
stwa żyw no ścio we go, ich ro li w re ali -
za cji róż ne go ro dza ju usług spo łecz -
nych, ko mu ni ka cji i upo wszech nia niu
spół dziel cze go prze ka zu, moż li wo ści
po zy ski wa nia ka pi ta łu przez spół dziel -
nie. Mó wio no rów nież o upo wszech -
nia niu wie dzy na te mat spół dziel czo -
ści, ba da niach na uko wych i edu ka cji.
Pod czas se sji ple nar nych dys ku to wa no
o miej scu spół dziel ni w dzia ła niach
na rzecz zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz
two rze niu fi nan so wych pod staw funk -
cjo no wa nia spół dziel ni.

Pod kre śla no tak że zna cze nie fak tu, że
po raz pierw szy w hi sto rii Zgro ma dze -
nie Ogól ne MZS od by wa się na kon ty -
nen cie afry kań skim. Wspar cia or ga ni za -
to rom udzie lił De par ta ment Han dlu
i Prze my słu rzą du RPA. Nie do tarł co
praw da na otwar cie im pre zy za po wia da -
ny wcze śniej pre zy dent kra ju Ja cob Zu -
ma, ale obec nych by ło wie lu mi ni strów
i Afry ki Po łu dnio wej i in nych kra jów
afry kań skich. Sze reg se sji po świę co no
spra wom spół dziel czo ści afry kań skiej,
wie lo krot nie pod kre śla no ogrom ną ro lę
spół dziel ni w roz wo ju te go kon ty nen tu,
mó wio no wręcz, że są one być mo że je -
go je dy ną szan są wo bec ogro mu sto ją -
cych przed nim pro ble mów.

Pol skę w Kapsz ta dzie re pre zen to wa -
ły de le ga cje: KRS z pre ze sem Al fre -
dem Do ma gal skim i prze wod ni czą cym
Zgro ma dze nia Ogól ne go Je rzym Jan -
kow skim, Związ ku Re wi zyj ne go Spół -
dziel ni Miesz ka nio wych RP z prze wod -
ni czą cym Ra dy To ma szem Jór decz ką
oraz Spół dziel ni Spo żyw ców „Spo łem”
z pre ze sem Je rzym Ry bic kim. Obec ni
by li tak że przed sta wi cie le Ka sy Kra jo -
wej SKOK, z pre ze sem Ra fa łem Ma tu -
sia kiem oraz Związ ku Lu stra cyj ne go
Spół dziel ni Pra cy z pre ze sem Ja nu szem
Pasz kow skim.

no�wa�fla�ga�i lo�go�spół�dziel�cze
De�cy�zje�Mię�Dzy�na�ro�Do�we�go�związ�ku�Spół�Dziel�cze�go�w kapSz�ta�Dzie�
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pre�zes�za�rzą�du�SM�„row”
jan�gra�bo�wiec�ki wieści�z�„pierwszej�ręki”

czy�za�słu�ży�li�śmy�na mia�no�li�de�ra?
Przed mie sią cem pod czas uro czy stej ga li fi -

na ło wej Ogól no pol skie go Pro gra mu Pro mo cji
Go spo dar czej w War sza wie ode bra łem ty tuł
„Li der Za rzą dza nia Nie ru cho mo ścia mi 2014”
przy zna ny na szej Spół dziel ni przez re dak cję
Ma ga zy nu Go spo dar cze go Fak ty. Jest to na gro -
da, któ rą otrzy ma li śmy, my spół dziel cy. Tym
ra zem wy róż nie nie to przy zna ne zo sta ło za „pro -
fe sjo nal ne ad mi ni stro wa nie i za rzą dza nie nie -
ru cho mo ścia mi. Ofe ro wa nie sta łe go i peł ne go
do stę pu do wie dzy za rów no prak tycz nej jak
i teo re tycz nej za trud nio nych pra cow ni ków, a tak -
że za wie dzę i do świad cze nie z za kre su utrzy -
ma nia tech nicz ne go nie ru cho mo ści, o czym
świad czy za kres i ja kość wy ko ny wa nych ro bót.
Szcze gól ne uzna nie otrzy ma no za pro fe sjo nal -
ne po dej ście do świad cze nia usług za rzą dza nia
nie ru cho mo ścia mi po przez czyn ny udział w funk -
cjo no wa niu spół dziel ni po przez do sto so wa nie
świad czo nych usług do po trzeb i wy mo gów
człon ków i miesz kań ców, a przede wszyst kim
za bie żą cy i bez po śred ni kon takt z miesz kań ca -
mi.”

To uza sad nie nie, któ re tu przy to czy łem, brzmi
tro szecz kę sztyw no i laur ko wo – no cóż ta kie
są wy mo gi ta kich uro czy sto ści – w rze czy wi -
sto ści bo wiem co się za nim kry je?

Na pew no na sza sys te ma tycz na, ogrom na,
rze tel na pra ca, któ rą wy ko nu je my na co dzień.
Na pew no rów nież la ta do świad czeń, któ re owo -
cu ją te raz pro fe sjo na li zmem pre fe ro wa nych
przez nas dzia łań i roz wią zań. 

Wy da je mi się, że suk ce sem na sze go za rzą -
dza nia jest utrzy my wa nie spół dziel ni w do brej
kon dy cji fi nan so wej i suk ce syw ne pod no sze nie
stan dar dów za miesz ka nia po przez pro wa dza ne
mo der ni za cje. W na szych bu dyn kach na bie żą -
co wpro wa dza ne są no we tech no lo gie, przez co
nie ustan nie pod no si się ich stan dard tech nicz -
ny, użyt ko wy a tak że es te tycz ny, gdyż dzię ki
od no wie niu ele wa cje bu dyn ków na bra ły cha -
rak te ru i dziś są wi zy tów ką na szej spół dziel ni.

Nie wąt pli wie naj więk szy mi suk ce sa mi, z któ -
rych po win ni śmy być dum ni, są prze pro wa dzo -
ne ter mo mo der ni za cje bu dyn ków oraz li kwi da -
cja emi sji py łów po przez wy eli mi no wa nie pie ców
ga zo wych. Ter mo mo der ni za cja po za wa lo ra mi
es te tycz ny mi, wpły nę ła na zmniej sze nie zu ży -
cia cen tral ne go ogrze wa nia. a za ra zem w istot -
ny spo sób po pra wi ła stan tech nicz ny bu dyn -
ków. 

Za rzą dza nie nie ru cho mo ścia mi jest pro ce -
sem, wy ma ga ją cym współ pra cy z wie lo ma fir -
ma mi ze wnętrz ny mi. To od ich so lid no ści za le -
ży ja kość świad czo nych usług dla te go bar dzo
sta ran nie se lek cjo nu je my pod mio ty z któ ry mi
ma my współ pra co wać. Pro wa dzi my ne go cja -
cje jak tyl ko jest to moż li we na wet w przy pad -
ku opłat za me dia cze go przy kła dem jest za -
war cie umo wy na ener gię elek trycz ną z gwa ran cją
ce ny, bo wiem każ de zmniej sze nie opłat wpły -
wa na ob ni że nie kosz tów utrzy ma nia miesz ka -
nia, a przy ro sną cych wy dat kach jest to bar dzo
istot na kwe stia. Po dej mu jąc współ pra cę z pod -
mio ta mi ze wnętrz ny mi wy ko nu ją cy mi ro bo ty
bu dow la ne bie rze my rów nież pod uwa gę m. in.
fa cho wość, rze tel ność, dys po zy cyj ność oraz kul -

tu rę oso bi stą pra cow ni ków. Mi ła apa ry cja, od -
po wied ni wy gląd oraz go to wość po mo cy win -
ny być nie odzow ny mi atry bu ta mi wszyst kich
pra cow ni ków ma ją cych bez po śred ni kon takt
z człon ka mi i miesz kań ca mi.

W na szej spół dziel ni du ży na cisk kła dzie się
na ra cjo na li za cję wy dat ków po przez wdra ża nie
i re ali zo wa nie pro gra mu ener go osz częd ne go
w ce lu zmniej sze nia zu ży cia ener gii ciepl nej,
któ ra sta no wi naj więk szą część opła ty na użyt -
ko wa nie miesz ka nia. 

Po zy sku je my środ ki fi nan so we ze wnętrz ne
na prze pro wa dze nie ter mo mo der ni za cji i mo -
der ni za cji bu dyn ków, li kwi da cję ni skiej emi sji
py łów, bu do wa nie wła snych ma gi stra li cen tral -
ne go ogrze wa nia.

Na sze dzia ła nia w sfe rze mo der ni za cji za so -
bów miesz ka nio wych dzię ki wy ko na nej ogrom -
nej pra cy są na fi ni szu te raz sku tecz nie sta ra my
się prze rzu cić na sze dzia ła nia i środ ki fi nan so -
we na zmia ny w bez po śred nim oto cze niu. Stąd
nasz pro gram uno wo cze śnia nia, pod no sze nia
wa lo rów re kre acyj nych i bez pie czeń stwa na osie -
dlo wych bo iskach i pla cach za baw. Ro bi my to
dla na szych naj waż niej szych, naj młod szych
miesz kań ców, na szych dzie ci, by mo gły mi ło
i spo koj nie, a przede wszyst kim bez piecz nie
spę dzać wol ny czas. Mo der ni zu je my i bu du je -
my rów nież miej sca re kre acyj ne dla do ro słych,
dla se nio rów, by mo gli do brze od po czy wać

i zdro wo upra wiać wy si łek fi zycz ny za cho wu -
jąc na dłu gie la ta do brą kon dy cję – o wszyst -
kich tych przed się wzię ciach sze ro ko in for mu -
je my w na szej ga ze cie i na na szych stro nach
in ter ne to wych. 

W na szej dzia łal no ści oprócz aspek tów czy -
sto fi nan so wych, tech nicz nych i or ga ni za cyj -
nych naj waż niej szy jed nak wy da je się „czyn -
nik ludz ki”, któ re go pod sta wą jest szcze rość
wo bec człon ków, prze ja wia ją ca się bie żą cym
roz li cza niem z pro wa dzo nej dzia łal no ści. pro -
wa dze niem kon sul ta cji w za kre sie pla no wa nych
re mon tów, in for mo wa niem o zmia nach w opła -
tach oraz wy ja śnia niem po wo dów tych zmian.
An ga żo wa nie człon ków i miesz kań ców w dzia -
ła nia pro wa dzo ne przez or ga ny sa mo rzą do we
wpły wa na in te gra cję na szej spół dziel czej ro -
dzi ny Z te go po wo du co ro ku pro wa dzi my ze -
bra nia na każ dym osie dlu in dy wi du al nie. gdyż
dzia łal ność spół dziel ni na te re nie czte rech miast
wy ma ga kon sul ta cji w każ dym mie ście i na każ -
dym osie dlu in dy wi du al nie w związ ku ze zróż -
ni co wa ny mi wy ma ga nia mi i po trze ba mi miesz -
kań ców. I choć nie ustan nie zmie nia ją się
prze pi sy – zwy kle na na szą nie ko rzyść – to sta -
ra my się tak ukie run ko wać dzia ła nia, by ich
kon se kwen cje w jak naj mniej szym stop niu do -
tknę ły człon ków i miesz kań ców, a jed no cze -
śnie, by osią gnę li oni jak naj więk sze ko rzy ści.

I tak co dzien ną pra cą udo wad nia my, że po -
tra fi my od waż nie sta wiać czo ła wy zwa niom,
ja kie na rzu ca tem po prze mian go spo dar czych,
a tak że wy ma ga niom ty się cy lu dzi za miesz ku -
ją cych na sze za so by miesz ka nio we. Ta kie po -
dej ście po zwa la nam spo koj nie pa trzeć w przy -
szłość, dbać roz wój i umac nia nie na szej
Spół dziel ni. A sa tys fak cje zwią za ne z otrzy ma -
nym te go ty tu łu i in nych wy róż nień sta ją się in -
spi ra cją do po dej mo wa nia ko lej nych dzia łań
na rzecz roz wo ju za rzą dza nej przez nas Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”. 
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Dobrze�sprostać
wymaganiom�i wyzwaniom

Pod su mo wa niu mi nio ne go ro ku, oce -
nie niu kon dy cji na szej Spół dziel ni,
a tym sa mym wy zna cze niu stra te gicz -
nych kie run ków przy szłe go roz wo ju
słu ży ły czę ścio we Wal ne Zgro ma dze -
nia Człon ków Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej „ROW”. To usta wo wy i sta tu to wy
obo wią zek, pod czas któ re go do ko nu je
się oce ny spra woz dań Za rzą du i Ra dy
Nad zor czej, od by wa ją się gło so wa nia
w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za -
rzą do wi za rok prze szły. 

Wal ne Zgro ma dze nia, po dob nie do lat
po przed nich, od by ły się w cza sie 5 spo -
tkań. 

22 kwiet nia br. dla człon ków osie dli
Dą brów ki, Pia stów i XXX-le cia PRL
w Ze spo le Szkół w Wo dzi sła wiu Śl.
przy ul. Szkol nej 1.

23 kwiet nia, w tym sa mym miej scu,
spo tka li się człon ko wie Spół dziel ni
z osie dla Cen trum.

24 kwiet nia od by ło się spo tka nie dla
człon ków za miesz ka łych na te re nie
gmi ny Ra dlin w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry w Ra dli nie. 

25 kwiet nia la człon ków za miesz ka -
łych na te re nie gmi ny Ry duł to wy w Re -
stau ra cji „SZAR LO TA” w Ry duł to -
wach 

I wresz cie 28 kwiet nia od by ło się
zgro ma dze nie dla człon ków za miesz -
ka łych na te re nie gmi ny Pszów w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry w Pszo wie 

Te go rocz ne wal ne ze bra nia od by wa -
ły się w ro ku ju bi le uszu 90 le cia na szej
Spół dziel ni i oczy wi ście nie mo gło za -

brak nąć pod czas tych spo tkań świą -
tecz nych ak cen tów. Pod czas pierw szej
czę ści Zgro ma dze nia w Wo dzi sła wiu
z miesz kań ca mi spo tkał się Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz
Wnuk i Pre zy dent Wo dzi sła wia Śl. Mie -
czy sław Kie ca. Ich obec ność zwią za -
na by ła z bar dzo mi łą uro czy sto ścią
uho no ro wa nia za słu żo nych człon ków
na szej spół dziel czej ro dzi ny. Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz
Wnuk wraz z Pre zy den tem Mie czy sła -
wem Kie ca wrę czy li wy róż nia ją cym
się pra cow ni kom i człon kom Spół dziel -
ni od zna ki Za słu żo ny dla Bu dow nic -
twa, a na stęp nie Pre zy dent Wo dzi sła -
wia Śl. Mie czy sław Kie ca wraz
z Pre ze sem Gra bo wiec kim uho no ro -
wa li człon ków Spół dziel ni sta tu et ka mi
„Za bez in te re sow ny wkład pra cy
na rzecz współ pra cy z ad mi ni stra cją
Spół dziel ni” 

TRo ską o Roz Wój 
i dba łoŚć o Miesz kań cóW

Ko lej nym punk tem ob rad, któ ry był
re ali zo wa ny na każ dym z pię ciu spo -
tkań, by ło przed sta wie nie przez prze -

Walne zgromadzenie członków spółdzielni Mieszkaniowej „RoW”

Za�słu�że�ni�spół�dziel�cy�zo�sta�li�uho�no�ro�wa�ni�wy�róż�nie�nia�mi�przez�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�Ta�de�usza�Wnu�ka�i Pre�zy�den�ta�Wo�dzi�sła�wia�Śl.�Mie�czy�sła�wa�Kie�cę

Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Nad�zor�czej�SM�„ROW”�Ry�szard�Ple�szew�ski�za�pre�zen�to�wał�pod�czas�spo�tkań
spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�zor�czej�z dzia�łal�no�ści�w 2013�ro�ku.�
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wod ni czą ce go Ra dy Nad zor czej SM
„ROW” Ry szar da Ple szew skie go spra -
woz da nia Ra dy Nad zor czej z dzia łal -
no ści w 2013 ro ku. 

Ra da Nad zor cza na pod sta wie oce -
ny mi nio ne go okre su stwier dzi ła, że
Spół dziel nia osią gnę ła nie wąt pli wy
suk ces w pro wa dze niu swo jej dzia -
łal no ści, na któ ry skła da się mię dzy
in ny mi wy ko rzy sta nie wszel kich me -
cha ni zmów fi nan so wych po zwa la ją -
cych na utrzy ma nie sta bil nej sy tu acji
w tak trud nych wa run kach go spo dar -
ki wol no ryn ko wej. Spół dziel nia gwa -
ran tu je wy so ką ja kość ob słu gi ad mi -
ni stra cyj nej i za rzą dza na jest
przy współ pra cy jej for mal nych or ga -
nów z jed no cze sną tro ską o jej roz -
wój i dba łość o miesz kań ców w trud -
nych eko no micz nie cza sach. 

Ra da Nad zor cza uzna ła, że Spół dziel -
nia po tra fi spro stać wy ma ga niom i wy -
zwa niom, ja kie sta wia ją przed nią jej
człon ko wie z jed nej stro ny, a usta wo -
daw cy – z dru giej stro ny, wo bec po -
wyż sze go dzię ku je za współ pra cę or -
ga nom sa mo rzą do wym i pra cow ni kom
Spół dziel ni, a przede wszyst kim tym
miesz kań com, któ rzy nie prze cho dzi li
obo jęt nie obok spraw Spół dziel ni, a któ -
rych wnio ski i uwa gi po bu dza ły do po -
dej mo wa nia prze my śla nych de cy zji dla
lep sze go go spo da ro wa nia wspól nym
mie niem. 

Pod su mo wu jąc dzia łal ność Ra dy Nad -
zor czej nie tyl ko za rok spra woz daw -
czy, ale też i ca łą ka den cję Ra da w swym
spra woz da niu uwy pu kli ła spra wy, któ -
re naj bar dziej nur tu ją człon ków i miesz -
kań ców, i któ re ja ko prio ry te ty na le ży
wy su nąć na plan pierw szy w la tach na -
stęp nych, a mianowice:

– w dal szym cią gu ubie gać się o środ -
ki ze wnętrz ne wspo ma ga ją ce fun dusz
re mon to wy, aby kon ty nu ować mo der -
ni za cję sie ci i ter mo mo der ni za cję bu -
dyn ków na osie dlach, 

– w dal szym cią gu po dej mo wać dzia -
ła nia w kie run ku zmniej sze nia kosz -
tów me diów,

– po dej mo wać dzia ła nia w ce lu
zmniej sze nia za le gło ści czyn szo wych
i nie do pusz czać do po wsta wa nia zo -
bo wią zań wo bec Spół dziel ni,

– wy ja śniać, tłu ma czyć i zwra cać się
do wszyst kich osób za miesz ka łych
na osie dlu o re ago wa nie i za po bie ga -
nie de wa sta cjom za so bów, w tym ele -
wa cji bu dyn ków, utrzy my wać kie ru -
nek sze ro kie go do stę pu miesz kań ców
dro gą elek tro nicz ną do za ła twia nia swo -
ich spraw i do otrzy my wa nia peł nej in -
for ma cji o miesz ka niu w for mie e’kar -
to te ki.

Pod su mo wu jąc Ra da Nad zor cza sfor -
mu ło wa wnio sek do Wal ne go Zgro -
ma dze nia o udzie le nie człon kom Za -
rzą du ab so lu to rium za ko lej ny rok
dzia łal no ści. 

Po pod ję ciu uchwa ły do ty czą cej za -
twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no -
ści Ra dy Nad zor czej w mi nio nym ro -
ku Pre zes Za rzą du Jan Gra bo wiec ki
przed sta wił spra woz da nie Za rzą du Spół -
dziel ni z dzia łal no ści w 2013 r.

do bRa i sTa bil na 
go sPo daR ka fi nan so Wa

W ro ku 2013 Spół dziel nia pro wa dzi -
ła dzia łal ność w za kre sie pod no sze nia
stan dar dów i efek tyw no ści przy bie żą -
cej eks plo ata cji za so bów miesz ka nio -
wych oraz re ali zo wa nych pro ce sach re -
mon to wych. – Nie bez zna cze nia jest

pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej
przez na szą Spół dziel nię, gdyż wy ni ki
tej dzia łal no ści w spo sób zna czą cy wpły -
wa ją na po pra wę sta nu tech nicz ne go
i eko no micz ne go bu dyn ków i bu dow li
wraz z in fra struk tu rą – pod kre ślił w swym
wy stą pie niu Pre zes Gra bo wiec ki.

Licz ba człon ków ogó łem na dzień
31.12.2013 rok wy no si ła 5 683 i w sto -
sun ku do ro ku 2012 ule gła zmniej sze -
niu o 211 osób. Stan miesz kań, któ ry
na dzień 31.12.2013 r. wy no sił 7 255,
we dług praw do lo ka li miesz kal nych
przed sta wiał się na stę pu ją co:

W ro ku 2013 Spół dziel nia osią gnę ła
wy nik fi nan so wy w wy so ko ści
698 673,95 zł i był to ko lej ny do bry
rok w jej dzia łal no ści. Prze pro wa dzo na
przy po mo cy wskaź ni ków eko no micz -
nych ana li za dzia łal no ści Spół dziel ni,
w po rów na niu do ro ku ubie głe go, wska -

Jan�Gra�bo�wiec�ki�przed�sta�wił�spra�woz�da�nia�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�z dzia�łal�no�ści�w 2013�r.�Ra�dy�Nad�-
zor�czej�SM�„ROW”�Ry�szard�Ple�szew�ski�za�pre�zen�to�wał�pod�czas�spo�tkań�spra�woz�da�nie�Ra�dy�Nad�-
zor�czej�z dzia�łal�no�ści�w 2013�ro�ku.�
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zu je na utrzy ma nie w 2013 ro ku do brej
i sta bil nej go spo dar ki fi nan so wej. Wskaź -
ni ki płyn no ści fi nan so wej okre śla ją ce
zdol ność do wy wią zy wa nia się ze spła -
ty zo bo wią zań krót ko ter mi no wych kształ -
tu ją się na pra wi dło wym po zio mie. Re -
la cje po mię dzy fun du sza mi wła sny mi,
a ak ty wa mi trwa ły mi wska zu ją, że fi -
nan su ją one w peł ni ma ją tek trwa ły
Spół dziel ni, co ozna cza, że jest speł nio -
na „zło ta za sa da fi nan so wa nia”. Wskaź -
ni ki efek tyw no ści za rzą dza nia wska zu -
ją na pra wi dło we re la cje wskaź ni ków
ro ta cji na leż no ści oraz zo bo wią zań. 

PRo bleM za le gło Ści 
czyn szo Wych

Je dy nym wy ni kiem ja ki nie w peł ni
jest sa tys fak cjo nu ją cy to za le gło ści z ty -
tu łu opłat za użyt ko wa nie miesz ka nia
(czyn szu) po mi mo, iż wskaź nik ten
kształ tu je się na po zio mie 4,57% i jest
niż szy niż w la tach ubie głych.

Ter mi no wość wno szo nych opłat jest
naj istot niej szym wa run kiem utrzy ma -
nia płyn no ści fi nan so wej Spół dziel ni.
Za le gło ści w opła tach z ty tu łu eks plo -
ata cji i utrzy ma nia nie ru cho mo ści wpły -
wa ją zna czą co na re ali za cję za dań go -
spo dar czych i na za kres re mon tów
w da nym ro ku.

Wskaź nik udzia łu za le gło ści czyn -
szo wych na lo ka lach miesz kal nych 

w sto sun ku do przy cho dów w ostat -
nich pię ciu la tach wy no sił:

PRzy Ro sTy

Wskaź nik za le gło Ści
W oPła Tach W sTo sun ku

do PRzy cho dóW
na PRze sTRze ni 2009 – 2013

Na prze strze ni ostat nich trzech lat
za le gło ści czyn szo we po zo sta wa ły
na po dob nym po zio mie przyj mu jąc
w ro ku 2013 nie wiel ką ten den cję ma -
le ją cą. 

Za istot ną przy czy nę po wsta wa nia
za le gło ści jest czę sto brak środ ków fi -
nan so wych na ży cie, nad mier ne za dłu -
ża nie w ban kach i swo iste przy zwo le -
nie spo łecz ne dla igno ro wa nia
obo wiąz ku ter mi no we go re gu lo wa nia
opłat. 

– Aby unik nąć pła ce nia za oso by,
któ rych bie żą ce re gu lo wa nie opłat
za miesz ka nie nie in te re su je, współ -
miesz kań cy da ne go bu dyn ku lub klat ki
scho do wej win ni bacz niej zwra cać uwa -
gę na to zja wi sko i nie prze cho dzić
nad tym obo jęt nie, bo w efek cie za pła -
ci my za oso by za le ga ją ce wszy scy. Dla -
te go istot ną ro lę mo że ode grać każ dy
z nas, bo nie jed no krot nie oso by za le -
ga ją ce w opi nii są sia dów mo gły by re -
gu lo wać czynsz na bie żą co, a te go nie
ro bią – mó wił Pre zes Gra bo wiec ki

eneR gia ciePl na 
co Raz dRoż sza

Nie po ko ją cym zja wi skiem jest ga lo -
pu ją cy wzrost cen sprze da ży ener gii
ciepl nej na po trze by ogrzania za so bów

na szej Spół dziel ni, a za tem miesz kań.
Po mi mo sprzy ja ją cej au ry nie ste ty opła -
ty są co raz wyż sze. Jest to je dy na zna -
czą ca po zy cja w opła tach czyn szo wych,
któ ra w ostat nich la tach dy na micz nie
wzra sta. Brak moż li wo ści wpły wu Spół -
dziel ni na wy so kość wzro stu ta ryf za -
twier dza nych przez Urząd Re gu la cji
Ener ge ty ki mo że tyl ko zło ścić. Żad ne
pro te sty, ani ko re spon den cja w tej spra -

wie nie tra fia ją do de cy den tów ma ją -
cych ba cze nie nad mo no po li sta mi, dla -
te go bar dzo waż ne jest aby śmy my
wszy scy od bior cy cie pła sa mi przy -
wią zy wa li du żą wa gę do je go ra cjo nal -
ne go wy ko rzy sta nia. 

We wszyst kich bu dyn kach miesz kań -
cy ma ją bez po śred ni wpływ na ilość
zu ży te go cie pła, gdyż na grzej ni kach
są za bu do wa ne, słu żą ce do re gu la cji
tem pe ra tu ry, za wo ry ter mo sta tycz ne.
Czę sto tli wość ich uży wa nia wpły wa
bez po śred nio na zu ży cie cie pła w bu -
dyn ku i miesz ka niach.

– W opar ciu o po sia da ne da ne licz -
bo we bez spor nym jest, iż bu dyn ki, opo -
mia ro wa ne po dziel ni ka mi kosz tów
w miesz ka niach ma ją niż sze zu ży cie
ener gii ciepl nej niż bu dyn ki nie wy po -
sa żo ne w te mier ni ki, co ma bez po -

śred ni wpływ na wy so kość opłat ja kie
wno szą miesz kań cy z ty tu łu cen tral ne -
go ogrze wa nia – wy ja śniał Pre zes Gra -
bo wiec ki

co Raz Wyż sze ŚRod ki 
fi nan so We na Re Mon Ty

W ro ku 2013 re mon ty ja kie zo sta ły
wy ko na ne w ra mach opłat wno szo nych

2009 r. 5,32% 0,25 punk tu

2010 r. 5,67% 0,35 punk tu

2011 r. 4,77% –0,90 punk tu

2012 r. 4,91% 0,14 punk tu

2013 r. 4,57% –0,34 punk tu
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na fun dusz re mon to wy z pew no ścią
mo gły by mieć więk szy za kres, gdy by
nie wspo mnia ne wcze śniej za le gło ści
czyn szo we. Nie mniej jed nak i tak rok
rocz nie na ten cel prze zna cza ne są wyż -
sze środ ki fi nan so we niż wno szo ne
w opła tach. Wy ni ka to z moż li wo ści
po zy ski wa nia ze wnętrz nych środ ków
fi nan so wych, z któ rych nie ustan nie ko -
rzy sta my. Bez nich wie le ro bót re mon -
to wych, a waż nych dla wła ści we go
pro spe ro wa nia osie dli, bu dyn ków,
a przede wszyst kim w ce lu ob ni że nia

kosz tów ich funk cjo no wa nia by ło by
nie moż li we.

Spół dziel nia dba rów nież o po zo sta -
ły ma ją tek wła sny, a do ty czy to bu dyn -
ków i bu dow li nie zwią za nych z za -
miesz ki wa niem. Obec nie wszyst kie
po sia da ne pa wi lo ny usłu go we są wy -
re mon to wa ne, a ich stan tech nicz ny
i es te tycz ny w znacz nym stop niu uległ
po pra wie zy sku jąc no wo cze sny wy -
gląd, co pod nio sło stan dard ob słu gi
miesz kań ców.

– Zda je my so bie spra wę, iż po mi mo
tak znacz nych na kła dów po no szo nych
na re mon ty ocze ki wa nia są jesz cze więk -
sze. Za pew nić mo że my, że suk ce syw nie
bę dzie my je re ali zo wać – mó wił Pre -
zes. – Ma my na dzie ję, że uda nam się

po skro mić przy po mo cy miesz kań ców
de wa sta to rów na sze go mie nia, a środ -
ki fi nan so we na usu wa nie skut ków bez -
myśl nej de wa sta cji zo sta ną zmi ni ma li -
zo wa ne, tym sa mym na bu dyn kach
i klat kach scho do wych nie bę dzie my
mu sie li oglą dać bez myśl nej i kosz tow -
nej de wa sta cji, a pięk nie od no wio ne
wnę trza.

Po nie sio ne wy dat ki na re mon ty za -
so bów miesz ka nio wych to kwo ta
10 071 968,73 zł w tym środ ki wy dat -
ko wa no na: 

W ostat nich la tach na ce le re mon -
to we – głów nie na ter mo mo der ni za -
cję bu dyn ków miesz kal nych, po zy -
ska no środ ki ze wnętrz ne, któ re li cząc
na ra sta ją co na dzień 31.12.2013 r. sta -
no wi ły ogó łem su mę 21 290 758,85 zł,
z cze go kwo tę 3 661 789,69 zł sta no -
wią umo rze nia, do ta cje i pre mie ter -
mo mo der ni za cyj ne.

no Wo cze sne
Roz Wią za nia

Pre zes Gra bo wiec ki w swym wy stą -
pie niu mó wił rów nież e -kar to te ce. Sys -
tem ten uła twia do stęp do sa mo dziel -
nej ana li zy sta nu roz li czeń, zo bo wią zań
i wpłat z ty tu łu użyt ko wa nia miesz ka -

nia przy wy ko rzy sta niu łą czy in ter ne -
to wych.

W ten pro sty spo sób w do wol nym
cza sie i miej scu moż na do ko nać spraw -
dze nia i ana li zy kosz tów utrzy ma nia
miesz ka nia, co znacz nie skra ca czas
po zy ski wa nia nie zbęd nych in for ma cji.
Dla szer szej ana li zy moż na zo ba czyć
wy so kość i zmia ny opłat za użyt ko wa -
nie miesz ka nia oraz da ty i wy so kość
do ko ny wa nych wpłat, jak rów nież
wszyst kie roz li cze nia zu ży cia wo dy
i ener gii ciepl nej. Je że li oka że się, iż
po trzeb na jest for ma pa pie ro wa ana li -
zo wa ne go ze sta wie nia – wy star czy po -
brać ra port w pli ku pdf i wy dru ko wać. 

In for ma cje za war te w e -kar to te ce są
do stęp ne bez ogra ni czeń 7 dni w ty go -
dniu, 24 go dzi ny na do bę. W re zul ta cie
o każ dej po rze moż na spraw dzić i od -
na leźć in for ma cje na nur tu ją ce py ta -
nia. Sys tem jest cał ko wi cie bez piecz -
ny i gwa ran tu je wy so ki po ziom ochro ny
da nych oso bo wych.

W ra mach wy mia ny in for ma cji dro -
gą elek tro nicz ną w Spół dziel ni funk -
cjo nu je rów nież sys tem ko mu ni ka cji
e -ma il. Wy star czy zło żyć pi sem ne
oświad cze nie, iż ko re spon den cja mo -
że być prze sy ła na dro gą elek tro nicz -
ną i wszyst kie za wia do mie nia o wy -
so ko ści opłat oraz roz li cze nia me diów
bę dą prze sy ła ne w for mie elek tro nicz -
nej na wska za ny w oświad cze niu ad -
res e -ma il. 

Waż na dzia łal noŚć 
sPo łecz no-Wy cho WaW cza

Oprócz dzia łal no ści zwią za nej z ad -
mi ni stro wa niem i ob słu gą tech nicz ną
spół dziel czych za so bów w sze ro kim
za kre sie za jęć edu ka cyj nych, ar ty stycz -
nych, spor to wych, oko licz no ścio wych
i re lak sa cyj nych pro wa dzo na jest dzia -
łal ność spo łecz no-wy cho waw cza w sied -
miu pla ców kach. 

W Ogni skach Pra cy Po zasz kol nej pro -
wa dzo ne są za ję cia dla dzie ci i mło dzie -
ży w za kre sie tań ca, śpie wu i gry na in -
stru men tach. Po nad to po ma ga ją roz sze rzać
i udo sko na lać umie jęt no ści pla stycz ne
i te atral ne. Or ga ni zu ją im pre zy ple ne ro -
we i oko licz no ścio we np. Dzień Mat ki,
Dzień Dziec ka, Dzień Dziad ka.

Wśród pla có wek kul tu ral no-oświa to -
wych są też na le żą ce do Związ ku Har -
cer stwa Pol skie go. Dzia łal ność huf ca
sku pia się na gro ma dze niu mło dzie ży
w dru ży ny har cer skie, a dzie ci w gro -
ma dy zu cho we. Dla naj star szych człon -
ków or ga ni za cji funk cjo nu je Krąg Se -

war tość % na kła dów ogó łem

– ocie ple nie ścian ze wnętrz nych i stro po -
da chów bu dyn ków miesz kal nych 4 675 822,75 zł 46,43%

– re mon ty ele wa cji bu dyn ków miesz kal -
nych i re mon ty bal ko nów 632 326,33 zł 6,28%

– re mon ty ko ry ta rzy przej ścio wych do wind
z wy mia ną drzwi do ko mó rek 94 725,17 zł 0,94%

– ma lo wa nie kla tek scho do wych 374 080,94 zł 3,71%

– re mon ty da chów 340 160,99 zł 3,38%

– wy mia ny in sta la cji wo do cią go wych, ka -
na li za cyj nych, oraz na pra wy sta cji wy -
mien ni ków

1 053 444,38 zł 10,46%

– wy mia nę sto lar ki okien nej w miesz ka -
niach (do fi nan so wa nia) 164 332,35 zł 1,63%

– wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej
na klat kach scho do wych i w po miesz -
czeniach wspól nych

97 796,96 zł 0,97%

– re mon ty chod ni ków i miejsc po sto jo wych 167 276,61 zł 1,66%

– re mon ty in sta la cji elek trycz nej i od gro -
mo wej w tym oświe tle nia kla tek 144 371,22 zł 1,43%

– wy mia nę dźwi gów oso bo wych 1 163 501,83 zł 11,55%

– po zo sta łe re mon ty bu dyn ków 125 005,20 zł 1,24%

– spła tę rat po ży czek wy ko na nych w po -
przed nich la tach za dań ter mo mo der ni za -
cyj nych

1 039 124,00 zł 10,32%

dokończenie�na�str.�10
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Wśród�wie�lu�miesz�kań�ców�za�miesz�ka�łych�na na�szych�za�so�bach�znaj�du�ją�się
ta�kie�oso�by,�któ�re�bez�in�te�re�sow�nie,�z wła�snej�ini�cja�ty�wy�w spo�sób�szcze�gól�ny
dba�ją�o upięk�sza�nie�te�re�nów�wo�kół�na�szych�bu�dyn�ków�na�da�jąc�im�kli�mat�i es�-
te�tycz�ny� wy�gląd� da�jąc� in�nym�moż�li�wość� cie�sze�nia� wzro�ku� pięk�nym� oto�cze�-
niem.�Są�rów�nież�oso�by�za�an�ga�żo�wa�ne�w bez�po�śred�nią�współ�pra�cę�z ad�mi�ni�-
stra�cją� osie�dla,� wska�zu�jąc,� pod�po�wia�da�jąc� ko�niecz�ne� do wy�ko�na�nia� pra�ce.

Z oka�zji 90-le�cia�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”
Pan�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�z sie�dzi�bą�w Ka�to�wi�cach�Ta�de�usz�Wnuk

wy�stą�pił�o nada�nie�zło�tych�od�zna�czeń�„Za�słu�żo�ny�dla�Bu�dow�nic�twa”
dla�przed�sta�wi�cie�li�sa�mo�rzą�du�spół�dziel�cze�go�i pra�cow�ni�ków�spół�dziel�ni

któ�rzy�w szcze�gól�ny�spo�sób�in�te�gru�ją�się�z dzia�łal�no�ścią�spół�dziel�ni,�an�ga�żu�ją�się
w wy�ko�ny�wa�ne�obo�wiąz�ki�za�wo�do�we�wy�kra�cza�jąc�po�za�za�kre�sy�czyn�no�ści�pod�no�sząc

pre�stiż�spół�dziel�ni�w śro�do�wi�sku�lo�kal�nym�i w ska�li�wo�je�wódz�twa.
Od�zna�cze�nia�te�wrę�czył�Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usza�Wnuk

oraz�Pre�zy�den�ta�Mia�sta�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go�Mie�czy�sła�wa�Kie�ca.�Uho�no�ro�wa�ni
zło�ty�mi�od�zna�cze�nia�mi�„Za�słu�żo�ny�dla�Bu�dow�nic�twa”:�Zbi�gniew�Adam�czuk,
Ste�fan�Jar�muż,�Li�dia�Ko�lorz,�An�to�ni�Kor�ne�luk,�Jan�Krem�ski,�Te�re�sa�Ku�si�dło,

Gra�ży�na�Ku�syk,�An�drzej�Li�siec�ki,�Ste�fan�Mi�chal�ski,�Lu�dwik�Mi�ra,
Jo�an�na�Sta�cho�wiak,�An�to�ni�Stup�ka,�Ta�de�usz�Szka�ra�dek,

Ma�ria�Szym�ko�wiak,�Ste�fan�Wią�cek�

uhonoRoWano sP  

Wy�róż�nie�ni� zo�sta�li� miesz�kań�cy� Wo�dzi�sła�wia� Śl.� Hen�ryk
Mir�kie�wicz,� Woj�ciech� Kap�tur,� An�na Pio�trow�ska,� Jó�zef
i Ma�ria�Pi�wo�war�czyk�i Zdzi�sław�Żo�łę�dziew�ski�

Sta�ni�sław�Wierz�chow�ski,�Ge�rard�Pier�cha�ła�z Ra�dli�na Teo�dor�Hal�far,�Ery�ka�Urbisz � � � � � � � �
Mal�grab,�Ga�brie�la�To�mi�czek � � � � � � �
Gol�la,�Sta�ni�sław�Go�rzol�nik�z � �
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Za�rząd�Kra�jo�wej�Ra�dy�Spół�dziel�czej�w War�sza�wie�w dniu 17�mar�ca�2014�r.
przy�znał�na wnio�sek�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni�od�zna�cze�nia
„Za�słu�żo�ny�Dzia�łacz�Ru�chu�Spół�dziel�cze�go”.�Od�zna�cze�nia�te�przy�zna�wa�ne�są
spo�łecz�ni�kom,�pra�cow�ni�kom,�któ�rzy�wzo�ro�wo�wy�ko�nu�ją�swo�je�obo�wiąz�ki,
wy�róż�nia�ją�się�wy�so�kim�po�zio�mem�mo�ral�nym�oraz�wy�ka�zu�ją�się�ini�cja�ty�wa�mi
i tro�ską�o roz�wój�or�ga�ni�za�cji�spół�dziel�czej�Od�zna�cze�nia�te�wrę�czył�Pre�ze�s�Związ�ku
Re�wi�zyj�ne�go�Spół�dziel�czo�ści�Miesz�ka�nio�wej�w Ka�to�wi�cach�Zbi�gnie�w�Dur�czok
oraz�Pre�zes�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�Ja�n�Gra�bo�wiec�ki.
Od�zna�cze�ni�zo�sta�li:�Kry�sty�na�Adam�czak,�Ma�ria�Be�row�ska,�Bo�że�na�Cha�łup�ska,
Ka�ri�na�Dziob�kow�ska,�Ja�dwi�ga�Ga�briel,�Ma�rian�na�Ka�czor,�He�le�na�Ko�tas,�Zo�fia�Kroh,
Jo�lan�ta�Mo�raw�ska,�Ma�rek�Ol�szew�ski,�He�le�na�Pio�trow�ska,�Ma�ria�Pi�wo�war�czyk,
Iwo�na�Ro�ma�now�ska,�Ka�zi�mierz�Urbań�ski,�Agniesz�ka�Wit�kow�ska�

 Półdzielczy TRud

� � � � � � z,�Ta�de�usz�Ka�miń�ski,�Ru�dolf
� � � � � � � k,�Te�re�sa�Czar�nec�ka,�Edward
� � � � � � � � Ry�duł�tów

Bar�ba�ra�Ko�bus,�Jó�zef�Mi�łek,�Ro�man�Grze�gór�ski�z Pszo�wa Wy�róż�nie�ni�człon�ko�wie�Spół�dziel�ni�miesz�ka�ją�cy�w Ry�duł�-
to�wach�z 50-let�nim�sta�żem�człon�kow�skim:�Kry�stian�To�ma�-
la,� Pa�weł� Ma�li�na,� Sta�ni�sław� Ju�recz�ko,� Bru�non� Pal�la,
Aloj�zy�Bo�brzyk,�Ka�zi�mierz�Bo�ber,�Hu�bert�Lan�grzik,�An�to�-
ni�Wę�glorz,�Jan�So�sna,�Ge�rard�Mo�cek,�Sta�ni�sław�Po�lok,
Jo�achim�Za�czek

Ci�miesz�kań�cy�to�go�spo�da�rze�dla�któ�rych�za�miesz�ki�wa�nie�we�wspól�nym�do�mu
nie�koń�czy�się�na drzwiach�wła�sne�go�miesz�ka�nia.�Dla�te�go�chcie�li�śmy�ich�wy�-
róż�nić�i po�ka�zać�in�nym,�że�móc�to�zna�czy�chcieć.�Je�ste�śmy�dum�ni,�że�ma�my�ta�-
kich�miesz�kań�ców.�Ho�no�ro�we�sta�tu�et�ki�wrę�czy�li�Pre�zy�den�ta�Mia�sta�Wo�dzi�sła�-
wia� Mie�czy�sła�wa� Kie�ca� i Pre�ze�sa� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej� „ROW”
Ja�na Gra�bo�wiec�kie�go.�
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nio ra. Uczest ni cy za jęć tej pla ców ki po -
za ca łym spek trum dzia łal no ści ar ty -
stycz nej ma ją moż li wość na uki udzie -
la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej,
zgłę bia nia wie dzy na te mat orien ta cji
w te re nie, a tak że bra nia udzia łu w spa -
ce rach trek kin go wych.

Pla ców ki pro wa dzą ce dzia łal ność spo -
łecz no-wy cho waw czą dla swo ich pod -
opiecz nych or ga ni zu ją rów nież za ję cia
o cha rak te rze spor to wo-re kre acyj nym.
Po cząw szy od te ni sa sto ło we go po -
przez JU DO i na Bra zy lij skim JIU JIT -
SU skoń czyw szy, za ję cia pro wa dzo ne
są pod okiem za wo do wych in struk to -
rów. Ofe ru jąc za ję cia dla mło dzie ży
z gru py star szej wie ko wo do któ rych
za li cza się Bra zy lij skie JIU JIT SU oraz
MMA jed na z pla có wek mo że po chwa -
lić się suk ce sem jed nej z pod opiecz -
nych, któ ra zdo by ła mi strzo stwo Eu ro -
py w bra zy lij skim Jiu Jit su.

Dzia ła nia pla có wek kul tu ral no – oświa -
to wych ce men tu ją lo kal ną spo łecz ność,
zno szą ano ni mo wość, zbli ża ją do sie -
bie lu dzi, po zwa la jąc im od kryć zbież -
ność za in te re so wań i pa sji, a cza sem,
po pro stu i zwy czaj nie do brze się ba -
wić w spor to wej ry wa li za cji.

Tak sze ro ka ofer ta róż no rod nych za -
jęć stwa rza mło dzie ży, a i miesz kań -
com na szych osie dli, bez wzglę du
na wiek, moż li wość ak tyw ne go spę -
dza nia wol ne go cza su. 

zo sTa li ŚMy Wy Róż nie ni

Do bra go spo dar ka za so ba mi miesz -
ka nio wy mi za rów no pod wzglę dem fi -

nan so wym jak i rze czo wym zo sta ła za -
uwa żo na i do ce nio na przez pod mio ty
mo ni to ru ją ce ry nek miesz ka nio wy, co
za owo co wa ło przy zna niem na szej Spół -
dziel ni w ro ku 2013 na stę pu ją cych wy -
róż nień:

Wy róż nie nie SYM BOL w ka te go rii
Spół dziel nie Miesz ka nio we przy zna ne
przez Ogól no pol ski Dzien nik Ga ze ta
Praw na Do da tek Stre fa Go spo dar -
ki – Mo ni tor Ryn ko wy

Cer ty fi kat Wia ry god no ści Biz ne so -
wej przy zna ny przez Mię dzy na ro do wą
Wy wia dow nię Go spo dar czą Bi sno de
Pol ska D&B Po land

Wy róż nie nie DO BRA SPÓŁ DZIEL -
NIA 2013 I DO BRA SPÓŁ DZIEL -
NIA 2013 GRAND PRIX przy zna ne

przez Ogól no pol ski Dzien nik Ga ze ta
Praw na Do da tek Stre fa Go spo dar -
ki – Biz nes Ma ga zyn

Na ko niec Pre zes Gra bo wiec ki w imie -
niu Za rządu zło żył po dzię ko wa nia
wszyst kim miesz kań com, szcze gól nie
tym, któ rzy dzie li li się z ad mi ni stra cją
cen ny mi uwa ga mi, opi nia mi i wspo -
ma ga li Spół dziel nię swo ją wie dzą i do -
świad cze niem w co dzien nej pra cy. A tak -
że Ra dzie Nad zor czej, któ rej człon ko wie
re ali zo wa li sta tu to we funk cje nad zor -
czo-kon tro l ne.

– W dal szym cią gu bę dzie my kła dli
na cisk na roz wi ja nie ko mu ni ka cji
z człon ka mi i miesz kań ca mi Spół dziel -
ni. Re ali za cja ich ocze ki wań po wią za -
na z po pra wą ja ko ści ob słu gi, pod no -
sze niem umie jęt no ści za wo do wych służb
oraz sze ro ka ko mu ni ka cja bę dą prio -
ry te ta mi w na szym co dzien nym dzia ła -
niu – pod su mo wał swe wy stą pie nie
Pre zes Gra bo wiec ki 

* * *

Wal ne zgro ma dze nie za twier dzi -
ło spra woz da nie z dzia łal no ści Ra -
du nad zor czej w 2013 r., spra woz -
da nie rocz ne za rzą du spół dziel ni
za 2013 r. i spra woz da nie fi nan so we
za 2013 rok.

Wal ne zgro ma dze nie udzie li ło ab -
so lu to rium za 2013 rok Pre ze so wi
za rzą du ja no wi gra bo wiec kie mu,
za stęp cy pre ze sa Wła dy sła wo wi Ma -
ryj ce, za stęp czy ni pre ze sa iwo nie ko -
łecz ko

Wal ne zgro ma dze nie do ko na ło wy -
bo ru Ra dy nad zor czej. 

Wal�ne�Zgro�ma�dze�nie�udzie�li�ło�ab�so�lu�to�rium�za 2013�rok�Pre�ze�so�wi�Za�rzą�du�Ja�no�wi�Gra�bo�wiec�-
kie�mu,�za�stęp�czy�ni�pre�ze�sa�Iwo�nie�Ko�łecz�ko,�za�stęp�cy�pre�ze�sa�Wła�dy�sła�wo�wi�Ma�ryj�ce

dokończenie�ze�str.�7

Ze�bra�ni�za�twier�dza�li�przez�gło�so�wa�nie�uchwa�ły�Wal�ne�go�Zgro�ma�dze�nia
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Sąsiad�z�osiedla�SM�„row”

Robert�Czech�w�„domowych�pieleszach”�

Kompozytor, aranżer,
producent i pianista

roberta
czecha

życie�pełne
muzyki

Je cha łem sa mo cho dem i słu cha łem tej mu zy ki, ta kiej któ rą lu -
bię naj bar dziej, wy sma ko wa nej jak gorz ka cze ko lad z aro ma -
tycz ną ka wą, roz ta cza ją cą wspa nia łe kli ma ty har mo nii ota -

cza ją ce go nas świa ta, po rząd ku ją cej rze czy wi stość, da ją cej ja kiś
im puls do po zy tyw ne go my śle nia o in nych i o so bie. Mi ja łem ja -
kieś przy droż ne nie pięk ne ślą skie kra jo bra zy, ale czu łem się ja koś
le piej niż za zwy czaj. 

Kil ka go dzin wcze śniej po zna łem czło wie ka, dzię ki któ re mu te
wspa nia łe dźwię ki „prze my co ne” zo sta ły do mo ich uszu, mó zgu,
mo jej świa do mo ści. Ro bert Czech jest twór cą, mu zy kiem, ar ty stą
nie tu zin ko wym, a jed no cze śnie na szym są sia dem z osie dla XXX -
-le cia Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW w Wo dzi sła wiu Ślą skim.

Te go ran ka sie dzie li śmy w je go miesz ka niu, któ re przed kil ko -
ma la ty zdo był dzię ki swe mu ta len to wi, przed się bior czo ści i pra -
co wi to ści, pi jąc ka wę roz ma wia liśmy o je go do ko na niach, hi sto rii
i współ cze sno ści. To by ła wspa nia ła po dróż się ga ją ca swy mi po -
cząt ka mi lat 80. gdy w wo dzi sław skim li ceum Ro bert wraz z gru -

pą mło dych za pa leń ców za ło żył ze spół roc ko wy „Dom Scha -
dzek”. W po wsta niu ze spo łu po mógł dy rek tor li ceum, a po tem
przy szły pierw sze suk ce sy, zwy cię stwo na fe sti wa lu Gi ta ria da,
wy stę py w ca łej Pol sce

Na wia sem mó wiąc etap „Do mu Scha dzek” nie skoń czył wca le
się wraz z roz wią za niem ze spo łu na po cząt ku lat 90. 2 la ta te mu,
po 20 la tach, do szło do po now ne go spo tka nia ko le gów z ze spo łu
i zno wu za czę li grać wy stą pi li m.in. na Dniach Wo dzi sła wia w ze -
szłym ro ku, a te raz wyj dzie ich pły ta na gra na w stu diu Pol skie go
Ra dia w Ka to wi cach. 

Po „Do mu” by ło gra nie w pa mię ta nym po dziś dzień ze spo le
„Po ziom 600” i wy stę py z tą for ma cją w Pol sce i we Fran cji.
Zresz tą póź niej pan Ro bert wie le gry wał za gra ni cą na wet w dość
eg zo tycz nych kra jach. Pły wał stat kiem i grał w Azji – od wie dza -
jąc Ma la je, In die, Ne pal, Ban gla desz, Pa ki stan, po zna wa li je go ta -
lent na Cy prze, grał w Ka na dzie. Świat więc słu chał go w róż nych
miej scach, a w mię dzy cza sie pan Ro bert ukoń czył Wy dział Jaz zu
i Mu zy ki Roz ryw ko wej Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach.

Mi mo wo ja ży naj więk sze suk ce sy od no sił w Pol sce. Gry wał
z naj bar dziej zna ny mi mu zy ka mi i ze spo ła mi Kon cer to wał w ca -
łej Pol sce w to wa rzy stwie zna mie ni tych mu zy ków. 

3 ra zy wy stą pił przed pół mi lio no wą wi dow nia na fe sti wa lu Wo -
od stock i dziś z du mą po ka zu je dy plom któ ry otrzy mał od Jur ka
Owsia ka. 

Du żym wy róż nie niem dla na sze go mu zy ka by ło przy zna nie
w 2007 r. przez Aka de mię Fo no gra ficz ną pod czas uro czy stej Ga li
na gro dy FRY DE RY KA oraz ty tu łu AL BU MU RO KU 2006 pły -
cie „Ses sion Na tu ral Irish & Jazz” na gra nej w Mu zycz nej Owczar -
ni z ze spo łem CAR RAN TU OHILL – jed nym z czo ło wych ze spo -
łów wy ko nu ją cych mu zy kę ir landz ką – wraz z Ur szu lą Du dziak,
Woj cie chem Ka ro la kiem, To ma szem Szu kal skim, Krzysz to fem
Ście rań skim, Mar kiem Ra du li i Be mar dem Ma se li.

Na pew no pod su mo wa niem je go ka rie ry jest pły ta „So unds
Smug glers”. Jest to so lo wy de biut pa na Ro ber ta, nad któ rym pra -
co wał przez ostat nie la ta ja ko kom po zy tor, aran żer, pro du cent
i pia ni sta. 

Ta pły ta – jak mo że my prze czy tać – „to po dróż po świe cie je go
„prze my ca nych” dźwię ków. „Ro bert Czech So unds Smug glers”

Ro�bert�Czech�wraz� z Bog�da�nem�Wi�tą� z ze�spo�łu�CAR�RAN�TU�OHILL
i „Fry�de�ry�kiem”
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to pro po zy cja dla tych, któ rzy chcą wy brać się w mu zycz ną po -
dróż i po słu chać po ry wa ją cej mu zy ki dla wy traw ne go słu cha cza.
Kom po zy cje są nie zwy kłym po łą cze niem róż nych ga tun ków
w do sko na łym wy ko na niu. Każ dy od naj dzie w nich cząst kę sie -
bie – pi sał re cen zent jed ne go z kon cer tów ze spo łu pa na Ro ber ta.
Obok wła snych kom po zy cji (oscy lu ją cych wo kół kli ma tu fu -
sion) ze spół ma w swo im re per tu arze rów nież stan dar dy mu zy ki
jaz zo wej (tak że z re per tu aru Pa ta Me the ne go, ze spo łów Yel low
Jac kets, Spy ro Gy ra, Steps Ahe ad). 

Wy li cza nie osią gnięć na sze go są sia da mo że my cią gnąc bar dzo
dłu go. Naj waż niej szym jed nak chy ba suk ce sem pa na Ro ber ta
jest to, że gra mu zy kę któ rą ko cha, ży je nią, a dla je go pa sji ma
też zro zu mie nie i ogrom ną wy ro zu mia łość je go żo na. A my po -
dzi wia jąc je go do ko na nia mo że my roz ko szo wać się tą mu zy ką
słu cha jąc płyt i oglą da jąc kon cer ty i... war to to ro bić.

Ro bert czech 
Wo dzi sław Ślą ski

WY KSZTAŁ CE NIE 
Pań stwo wa szko ła Mu zycz na i stop nia w Wo dzi sła wiu Ślą skim 1976-1980
Pań stwo wa szko la Mu zycz na ii stop nia w cie szy nie 1980 – 1985
Mu zyk in stru men ta li sta w za kre sie gry na for te pia nie
aka de mia Mu zycz na im. ka ro la szy ma now skie go w ka to wi cach 
wy dział jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej
Kom po zy cja i aran ża cja 1986 -1992 

DZIA ŁAL NOŚĆ MU ZYCZ NA I KON CER TO WA 
1991-1995 w ze spo le PO ZIOM 600 (in stru men ty kla wi szo we) 
1996-1998 w ze spo le PITZ CA RAL DO (in stru men ty kla wi szo we) 
1996-1999 chór BEL CAN TO z Ga szo wic (dy ry gent) 
1996 – 2001 w ze spo le jaz zo wym RED LA BEL (in stru men ty kla wi szo we) 
2002 – 2005 w ze spo le jaz zo wym TRES JAZZ (for te pian, in stru men ty kla wi -

szo we) 
od 2002 go ścin nie w ze spo le CAR RAN TU OHILL (in stru men ty kla wi szo we) 
od 2005 w ze spo le jaz zo wym JA CEK MIEL CA REK TRIO (for te pian) 
od 2008 w ze spo le jaz zo wym „So unds Smug giers” (for te pian, in stru men ty kla -

wi szo we) 
od 2010 w ze spo le jaz zo wym „Ja cek Ra ga no wicz Qu ar tet” 

OSIĄ GNIĘ CIA MU ZYCZ NE:
• Pły ta „Świa tła aut” z ze spo łem PO ZIOM 600 oraz tra sa kon cer to wa we Fran -

cji (m.in. udział w fe sti wa lu mu zycz nym w St. Amant)
• Pły ta „Pitz ca ral do” z ze spo łem PITZ CA RAL DO
• Pły ta „In tro” z ze spo łem RE DLIN
• Pły ty „Tres Jazz” oraz „The sho pe of the me lo dy” z ze spo łem TRES JAZZ
• Pły ty „In is” oraz kon cer to we z kon cer tów: 17.03.2003 w War sza wie w Sa li

Kon gre so wej z ze spo łem CAR RAN TU OHILL (wraz z P. Ku ki zem, R. Ka -
sprzyc kim, J. Ba da chem, Mid ge Ure i in ny mi) i 14-15.01.2005 w Mu zycz nej
Owczar ni z ze spo łem CAR RAN TU OHILL (wraz z Ur szu lą Du dziak, Woj -
cie chem Ka ro la kiem, To ma szem Szu kal skim, Krzysz to fem Ście rań skim, Mar -
kiem Ra du li i Be mar dem Ma se li)

• Kon cer ty róż nych w mia stach (War sza wa, Kra ków, Wro cław, Ka to wi ce, Gdańsk,
Po znań. Czę sto cho wa, Kiel ce, Ostrów Świę to krzy ski, Świd ni ca itd.) z ze spo ła -
mi CAR RAN TU OHILL (wraz z go ść mi: A. Lip nic ką, P. Ku ki zem, S. Soj ką, R.
Ka sprzyc kim, J. Ba da chem, An ną Dym ną, Ur szu lą Du dziak, Woj cie chem Ka -
ro la kiem, To ma szem Szu kal skim, Krzysz to fem Ście rań skim, Mar kiem Ra du li
iBe mar dem Ma se li i in ny mi) oraz TRES JAZZ (m. in ny mi w klu bach jaz zo -
wych: Tyg mont w War sza wie, „U Mu nia ka”, „Piec art”, „Har ris Pia no Jazz
Bar” w Kra ko wie, Ślą ski Jazz Klub w Gli wi cach, na X mię dzy na ro do wych
świd nic kich no cach jaz zo wych w Świd ni cy, itd.) 

• Kon cer ty w 3 pro gra mie Pol skie go Ra dia (sty czeń 2003 i ma rzec 2009) oraz
na fe sti wa lu Przy sta nek Wo od stock (sier pień 2003 i 2005 oraz li piec 2006
i sier pień 2007) z ze spo łem CAR RAN TU OHILL 

• Kon cer ty w Pol skim Ra diu w Ka to wi cach oraz Opo lu (czer wiec 2004) z ze -
spo łem TRES JAZZ 

• Wy stęp w Te le wi zji Pol skiej w pro gra mie „Ka wa czy her ba ta” (lu ty 2005)
ze spo łem TRES JAZZ 

• Kon cer ty róż nych w mia stach (War sza wa, Kra ków, Wro cław, Ka to wi ce,
Opo le, itd.) z ze spo łem jaz zo wym JA CEK MIEL CA REK TRIO 

• 17.04.2007r. Aka de mia Fo no gra ficz na przy zna ła pod czas uro czy stej Ga li na -
gro dę FRY DE RY KA oraz ty tuł AL BU MU RO KU 2006 pły cie „SES SION
na tu ral Irish and Jazz” na gra nej w Mu zycz nej Owczar ni z ze spo łem CAR -
RAN TU OHILL (wraz z Ur szu lą Du dziak, Woj cie chem Ka ro la kiem, To ma -
szem Szu kal skim, Krzysz to fem Ście rań skim, Mar kiem Ra du li i Be mar dem
Ma se li) 

• Pły ta DVD oraz CD „To uch of Ire land” – (kon cert „Ser ce za ser ce” dla Fun -
da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gu w Za brzu za re je stro wa ny przez TYP 18.11.2006r.)
z ze spo łem CAR RAN TU OHILL i RE ELAN DIA oraz Ur szu lą Du dziak, Er -
ne stem Bryl lem, Ro ber tem Ka sprzyc kim i Paw łem Ku ki zem. • Au tor ska pły -
ta „Ro bert Czech / So und Smug giers” z wła sny mi kom po zy cja mi i aran ża cja -
mi, na któ rej za śpie wa ła Ka ro li na Gla zer, a za gra li: Ma rek Ra du li, Krzysz tof
Ście rań ski, Ber nard Ma se li, An drzej Strzem żal ski, Ja kub Mo roń, Ja cek Miel -
ca rek, Ma ciej Pa szek, Ma rek So chac ki, Da niel Po piał kie wicz. 

• Pły ta DVD „Zie lo na Wy spa Śląsk” – (kon cert za rej stro wa ny 21.03.2009
w Do mu Mu zy ki i Tań ca w Za brzu 2 x DVD) z ze spo łem CAR RAN TU -
OHILL, DŻEM, RE ELAN DIA i ba le tem ZPiT ŚLĄSK oraz Ka ta rzy ną So -
bek, Er ne stem Bryl lem, Ro ber tem Ka sprzyc kim, Paw łem Ku ki zem, 

• 2009 r. – Pły ta DVD „Cel tic dre am” wraz z ze spo łem Car ran tu ohill oraz go -
ść mi A. Dym ną - po ezja, A. Fa ber – har fa, K. So bek – śpiew. 

• 2010 r. – pły ta „Re tum to My self z ze spo łem Ja cek Ra ga no wicz Qu ar tet
• 2012 r. – pły ta „SES SION na tu ral Irish and Jazz” na gra na w 2005r. w Mu -

zycz nej Owczar ni z ze spo łem CAR RAN TU OHILL (wraz z Ur szu lą Du -
dziak, Woj cie chem Ka ro la kiem, To ma szem Szu kal skim, Krzysz to fem Ście -
rań skim, Mar kiem Ra du li i Be mar dem Ma se li) osią gnę ła sta tus PLA TY NO WEJ
PŁY TY 

• 2012 r. – kon cert w ra mach Ósmej Wiel kiej Ga li Cha ry ta tyw nej fun da cji
Mam Ma rze nie, któ ra od by ła się w Po zna niu • 20013r. – kon cer ty w To ron to
(Ka na da) w ra mach fe sti wa lu „Ca na dian Mu sic fest”

Okładka�kasety�zespołu�Poziom�600”

Zespół�„Dom�Schadzek”�podczas�warsztatów�w�Wilkasach
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Gdy jed ni sta ra ją się, by wo ko ło nich
był po rzą dek, gdy nie szczę dzą swo je go
cza su i pie nię dzy, by za dbać o es te tycz ny
wy gląd oko lic ich do mów, in ni nisz czą,
de wa stu ją i psu ją to co po wsta ło wy sił -
kiem ca łej spół dziel czej spo łecz no ści.
W na szej ga ze cie wie lo krot nie pi sa li śmy
o dzia ła niach wan da li. Po da wa li śmy rów -
nież, dzię ki wy ro kom są do wym, na zwi -
ska lu dzi nie li czą cych się z do brem ogó -
łu. Oto ko lej ne przy kła dy bez myśl nych
ak tów de struk cji, któ ry swój fi nał zna la -
zły w są dzie. 

Do pierw sze go zda rze nia do szło w no -
cy 31 lip ca grud nia ubie głe go ro ku w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim. Nasz ne ga tyw ny „bo -
ha ter”, kry stian kor nas ko piąc i szar piąc
uszko dził drzwi wej ścio we do klat ki blo ku
nr 12 przy ul. Prze my sła wa. 

Tym ra zem nie po zo stał jed nak ano ni mo -
wym wan da lem. Uję ty przez po li cję sta nął
przed Są dem Re jo no wym w Wo dzi sła wiu
Ślą skim, któ ry w lu tym br uznał go win nym
i ska zał go na 6 mie się cy po zba wie nia wol -
no ści, za wie sza jąc wa run ko wo ka rę na okres 2
lat orzekł wo bec oskar żo ne go rów nież śro -
dek kar ny w po sta ci obo wiąz ku na pra wie -
nia szko dy w ca ło ści przez za pła tę na rzecz
po krzyw dzo nej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
ROW w Wo dzi sła wiu Ślą skim kwo ty 459
zło tych oraz po kry cie kosz tów są do wych.
Sąd orzekł rów nież po da nie do pu blicz nej
wia do mo ści wy ro ku w na szej ga ze cie

Po da nie do pu blicz nej wia do mo ści w ga ze -
cie sen ten cji wy ro ku orzekł rów nież Sąd Re -
jo no wy w Wo dzi sła wiu Ślą skim w przy pad ku
To ma sza zgrzęd ka, któ ry 26 lu te go 2013 ro -
ku w do mu na uli cy Prze my sła wa 6, seg ment

B, znisz czył ostrym na rzę dziem lam pe rię klat -
ki scho do wej. Sąd ska zał go na 1 mie siąc
ogra ni cze nia wol no ści zo bo wią zu jąc do wy -
ko ny wa nia nie od płat nej kon tro lo wa nej pra cy
na ce le spo łecz ne w wy mia rze 20 go dzi na
w cią gu mie sią ca. Orzekł wo bec oskar żo ne go
rów nież śro dek kar ny w po sta ci obo wiąz ku
na pra wie nia szko dy w ca ło ści przez za pła tę
na rzecz po krzyw dzo nej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej ROW w Wo dzi sła wiu Ślą skim kwo -
ty 251 zło tych. 

niech te wy ro ki sta ną się ostrze że niem
dla in nych, niech po ten cjal ni wan da le
zro zu mie ją, ze ich de struk cyj ne dzia ła -
nia nisz czą ce nasz wspól ny do ro bek nie
po zo sta ną bez kar ne, a oni sa mi oprócz
in nych do le gli wych kar, zo sta ną przed -
sta wie ni w na szej ga ze cie z imie nia i na -
zwi ska, ku prze stro dze dla in nych.

Złapani, ukarani i już nie anonimowi

Dewastacje�i�kary

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

spółdzielnia Mieszkaniowa „RoW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

In for mu je, że Ko mor nik Są do wy w Wo dzi sła wiu Śl. za wia da mia o ter mi nach li cy ta cji następujących miesz kań: 

I ter min li cy ta cji miesz kań na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu usta la jąc ce nę wy wo ław czą
w wy so ko ści 3/4 war to ści miesz ka nia 

II ter min li cy ta cji miesz kań na wła sno ścio wym pra wie do lo ka lu usta la jąc ce nę wy wo ław czą
w wy so ko ści 2/3 war to ści miesz ka nia 

bliż szych in for ma cji moż na uzy skać w kan ce la rii ko mor ni czej łu kasz Taw róg  w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Św. ja na 16 (iV pię tro)
(tel. 32 440 88 81) lub w spół dziel ni Miesz ka nio wej „RoW” w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. kar dy na ła ste fa na Wy szyń skie go 43 w dzia le
win dy ka cji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

lp. adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1. Rydułtowy ul. Stanisława Ligonia 6/31 29,67 m2 30.05.2014 r. godz. 9.30 26.666,67 zł

bliż szych in for ma cji moż na uzy skać w kan ce la rii ko mor ni czej Pio tra szwe da w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. sty czyń skie go 2
(tel. 32 455-17-69) lub w spół dziel ni Miesz ka nio wej „RoW” w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. kard. ste fa na Wy szyń skie go 43 w dzia le win -
dy ka cji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

lp. adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1. Wodzisław Śl. ul. XXX-lecia PRL 33/17 69,63 m2 23.05.2014 r. godz. 9.00 100.500,00 zł

bliż szych in for ma cji moż na uzy skać w kan ce la rii ko mor ni czej alek san dry Mi cha lak -Tło mok w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Św. ja na 16 V pię -
tro p. 504 (tel. 0-32 455-13-54) lub w spół dziel ni Miesz ka nio wej „RoW” w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. kard. ste fa na Wy szyń skie go 43 w dzia -
le win dy ka cji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112)

lp. adres pow. użytkowa termin licytacji cena wywoławcza
licytacji

1. Wodzisław Śl. ul. XXX-lecia PRL 50/10 54,95 m2 17.06.2014 r. godz. 10.40 70.500,00 zł

2. Rydułtowy ul. Ligonia 8/35 55,53 m2 08.07.2014 r. godz. 9.30 72.000,00 zł
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

licencjonowane Mieszkaniowe
biuro Pośrednictwa

przy spółdzielni Mieszkaniowej „RoW”

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 7:00 – 16:00
wtorek, czwartek 7:00 – 15:00

środa 9:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

spółdzielnia Mieszkaniowa „RoW”
w Wodzisławiu Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia

lo ka le użyT ko We
• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 3 pow. użytk. 70,07 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 3 pow. użytk. 22,70 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk. 20,77 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk. 67,40 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk. 58,66 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 6 pow. użytk. 21,30 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 6 pow. użytk. 19,50 m2 

• Wo dzi sław Śl. ul. Dą brów ki 12 pow. użytk. 42,83 m2 

• Ry duł to wy ul. Ple bi scy to wa 48 pow. użytk. 39,89 m2 

• Ra dlin ul. J. Ry me ra 4 pow. użytk. 92,82 m2 

lo ka l na działalnoŚć o charakterze kulturalno-opiekuńczo-wychowawczej
• Wo dzi sław Śl. ul. Przemysława 13       pow. użytk. 181,00 m2

PoMieszczenia MagazynoWe
• Wo dzi sław ul. Marklowicka 23 pow. użytk. 102,10 m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�
ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

U nas zawsze rzetelnie,

bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmiesz

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

ofe ru je do wy na ję cia

lo kal użyt ko wy o pow. 58,00 m2

po ło żo ny w Wo dzi sła wiu Śl.
w pa wi lo nie han dlo wym nr 62 c na os. XXX -le cia PRl

Lo kal zlo ka li zo wa ny jest w cen trum
du że go osie dla miesz ka nio we go.

Lo kal ten mie ści się na par te rze obiek tu han dlo we go.
Moż na w nim pro wa dzić dzia łal ność han dlo wą

do wol nej bran ży
lub wy ko rzy sty wać je go po wierzch nię ja ko biu ro wą.

Za in te re so wa nych pro si my o kon takt

z dzia łem lo ka li użyt ko wych 
spół dziel nia Miesz ka nio wa „RoW” 

ul. kard. st. Wy szyń skie go 43 – po kój nr 29
tel. (032) 455-67-56

spółdzielnia
Mieszkaniowa
„RoW”

w Wo dzi sła wiu Śl. z sie dzi bą
przy ul. kard. st. Wy szyń skie go 43 
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1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Pod WsPól nyM da cheM  – ga ze ta spół dziel ni Miesz ka nio wej „RoW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

aD�re�Sy
te�le�Fo�ny

waŻ�ne
in�For�Ma�cje

za Rząd sPół dziel ni
Miesz ka nio Wej „RoW”:

44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 

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

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

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

dział obsługi klienTa:
Godziny otwarcia: 

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

piątki 7:30-13:00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dział wkła dów: 32 55 66 86 wew. 114;

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

dział roz li czeń z człon ka mi: 32 455 38 72;
dział tech nicz ny: 32 456 39 04;

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

(32) 455 24 04;
dział lokali użytkowych: 32 455-67-56.

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

■ad Mi ni sTRa cje osie dlo We:
cen TRuM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX -le cia, Pia sTóW i dą bRóW ki:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

Ry duł To Wy: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pra cy:
od po nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PszóW:44-370 Pszów, ul. Tyt ki9, tel. (32)7291040
czyn na: wtor ki i piąt ki od 13.00 do 15.00;

Ra dlin: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dział ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

■ aWa Rie po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
– Wod no -ka na li za cyj ne:Ad mi ni stra cja Cen trum

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

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

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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zna cze nie wy ra zów:
Po zio mo: 1. je den z pier wiast ków ży -

cia znaj du ją cych w wo dzie o dzia ła niu
prze ciw uczu le nio wym i an ty de pre syj -
nym. 6. gar nu szek z uszkiem. 9. na ko le
po jaz du. 10. to wa rzy szy się mu huk i bły -
ska wi ca. 11. za ba wa ta necz na. 12. ryb ka
z akwa rium. 15. grzą skie ba gno. 18. dzia -
ło. 21. za pas. 22. po dob ny do ba żan ta. 23.
Czar ny Ląd. 24. wiel bi ciel. 25. wiel ka
ilość cze goś. 28. cięż ka, jed no staj na pra -
ca. 32. zlot cza row nic. 34. wo da z nie -
ba. 35. dzier żaw ca pla ców ki han dlo -
wej. 36. ni ski, ma ły mur. 37. bu dow la
spię trza ją ca wo dę w rze ce. 40. kwit nie
raz. 43. zbiór map. 46. na strój, at mos fe -
ra, ema nu ją ce z ja kiejś oso by lub śro do -
wi ska. 47. po desz czu, nie jed na na dro -
dze, 48. kar tecz ka od li sto no sza. 49.
daw na jed nost ka ob ję to ści cie czy, oko -
ło 35-38 li trów. 50. ro dak, zio mek.

Pio no wo: 2. sio stra Bal la dy ny 3. wy -
der ka błot na. 4. stre fa. 5 pły wa ją cy znak
na wi ga cyj ny. 6 gdy go man ny to ki cha -

my. 7 mo że być my dla na. 8. do pi sa nia
na ta bli cy. 13. nie wiel ki wo do spad. 14.
ma ła ra ba ta. 15. nie do bór w ka sie. 16.
dys cy pli na. 17. muł. 19. du żo w nim wo -
dy. 20. na czy nie na wo dę z okry wy owo -
cu ka le ba sy. 26. pod ło że ży cia ro ślin. 27.
wod ne w ogro dzie. 29. kró le stwo Ody -
se usza. 30. pły nie ko ry tem. 31. pa pier
zwi nię ty lej ko wa to. 32. część ja kiejś po -
wierzch ni. 33. wiatr, pio ru ny i deszcz. 37.
w przy sło wiu ,,... cie pło roz wi ja”. 38. od -
głos prze le wa nia wo dy. 39. ra dio lo ka -
tor. 41. ma przed miot ku li sty. 42. owad
któ re go lar wa ży je w wo dzie. 44. dy le -
tant. 45. w dal, wzwyż lub o tycz ce.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-

nych�od 1�do 14�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „Wio -
sen ny po wiew”. Na gro dy książ ko we
za roz wią za nie krzy żów ki otrzy mu ją:
helena Wójcik, jolanta kieś, lidia
Pawlenka.

X



W ra mach współ pra cy Fun da cji Eco Te xtil
ze Spół dziel nią Miesz ka nio wą ROW 9-let ni
Pa weł Si kor ski i 13-let ni Pa weł Ra siń ski do -
sta li spe cjal ne trój ko ło we ro we ry re ha bi li ta -
cyj ne. Ro we ry po mo gą im głów nie w re ha -
bi li ta cji nóg. Spół dziel nia Miesz ka nio wa
ROW udo stęp nia miej sca na cha rak te ry stycz -
ne żół te kon te ne ry na uży wa ną odzież na le -
żą ce do Fun da cji. O moż li wo ści ufun do wa -
nia ro we rów po wie dział wła dzom spół dziel ni
Krzysz tof Za wie ru cha, wła ści ciel przed się -

bior stwa Za wie ru cha, któ re zaj mu je się zbie -
ra niem odzie ży z kon te ne rów na rzecz fun -
da cji. – Chce my przez to udo wod nić lu dziom,
że to nie jest tak, iż ubra nia, szma ty, czy bu -
ty któ re wyj mu je my z po jem ni ków idą tyl ko
w pry wat ne rę ce. Z pie nię dzy ze zbiór ki tych
rze czy ku po wa ne są ro wer ki. Każ dy kosz tu -
je oko ło 1500 zł – mó wi przed się bior ca. 
Eco Te xtil zde cy do wa ła się ufun do wać dwa
ro we ry dla dzie ci niepełnosprawnych
zamieszkałych w zasobach spółdzielni. 

Pra cow ni cy ad mi ni stra cji zna jąc miesz kań -
cow wska za li dzie ci, któ rym ro wer ki mo gą
po móc w re ha bi li ta cji ru cho wej po pra wia jąc
ich funk cjo no wa nie w źy ciu co dzien nym. Tym
spo so bem wska za no ro dzi nę Si kor skich. Dru -
gie dziec ko na proś bę na szej Spół dziel ni
wska za ła dy rek cja Szko ły Pod sta wo wej nr 10. 

Chłop cy do sta li trój ko łow ce 20 mar ca br.
na pla cu za baw na osie dlu XXX -le cia 
PRL. Ich ra dość i uśmiech by ły bez cen nym
wy ra że niem po dzię ko wań.

Te nis sto ło wy to dys cy pli na któ rą moż na
upra wiać od naj młod szych lat aż do póź nej
sta ro ści. Obec nie w świe tli cy Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej ROW na os. Dą brów ka ćwi czą za -
wod ni cy w kil ku gru pach od 12 do 78 lat w su -
mie po nad 20. za wod ni ków. Już kil ka krot nie
w na szej ga ze cie pi sa li śmy o ich osią gnię ciach.

Jak się oka zu je la ta tre nin gów przy no szą
efek ty, a ostat nie star ty po now nie udo wod ni -
ły że za wod ni cy z Dą brów ki to ści sła kra jo wa
czo łów ka wśród we te ra nów w ka te go riach
wie ko wych. 

Pod czas VI Grand Prix Pol ski któ ry od -
był się w stycz niu br w Ja strzę biu Zdro ju
udział wzię li 3 za wod ni cy z Dą brów ki.
Ma rek Ka czo rek w bar dzo sil nie ob sa dzo -
nej ka te go rii (50-59) zo stał skla sy fi ko wa ny
na 7-8 miej scu.

Woj ciech Kap tur w ka te go rii (65-69) za jął
miej sce na po dium. Wy wal czył III miej sce
wspól nie z za wod ni kiem z Kra ko wa Puu Aar -
ne. Naj lep szy wy nik za no to wał An to ni Szwab
w ka te go rii (70-74) zaj mu jąc w fi na le II miej -
sce mi ni mal nie ule ga jąc za wod ni ko wi z Wro -

cła wia Ja no wi Hre czu cho wi prze gry wa jąc pią -
te go se ta 10:12.

Re we la cyj ny wy nik za no to wa ła pa ra de -
blo wa Ma rek Ka czo rek i Grze gorz Mar ci niec,
któ ra pod czas mi strzostw Ślą ska We te ra nów
w By to miu zdo by ła zło ty me dal po ko nu jąc
ligowych za wod ni ków.

Obec nie za wod ni cy przy go to wu ją się do Mi -
strzostw Pol ski We te ra nów, któ re od bę dą się
w czerw cu br w Kwi dzy nie. Kwa li fi ka cje uzy -
ska li Ma rek Ka czo rek, Woj ciech Kap tur i An -
to ni Szwab.

Świe tli ca na os. Dą brów ka wy cho wu je mi strzów 

ko�lej�ne�suk�ce�sy�te�ni�si�stów�sto�ło�wych

Po moc w re ha bi li ta cji

ro�we�ry�dla�nie�peł�no�spraw�nych�dzie�ci

Naj�lep�si�ka�te�go�rii 70-74�la�taNaj�lep�si�w ka�te�go�rii 65-69�la�tZło�ta�pa�ra�Ma�rek�Ka�czo�rek�i Grze�gorz�Mar�ci�niec

Pre�zes�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW�Jan�Gra�bo�wiec�ki�wrę�czył�dzie�-
ciom�upo�min�ki�i pacz�ki�ze�sło�dy�cza�mi

Pro�szę�zo�ba�czyć,�jak�się�cie�szy.�Śmi�ga�na ro�we�rze,�aż�mi�ło�–�mó�wi�ła�za�-
do�wo�lo�na�An�na�Si�kor�ska,�pa�trząc�na swe�go�syn�ka�Pa�weł�ka


