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Tak uczciliœmy
swoje 85-lecie
Na czeœæ
Spó³dzielni - Jubilata
Prezydent Wodzis³awia Œl.
zaintonowa³ odœpiewanie
„Sto lat!”

Podziêkowanie Prezesa Zarz¹du Spó³dzielni
za otrzyman¹ Wielk¹ Nagrodê
Prezydenta Œl¹skiej Izby Budownictwa

Galowy Koncert
Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”
dla cz³onków Spó³dzielni
i ich rodzin
w koœciele
œw. Herberta

Relacje z Jubileuszu 85-lecia: Zebrania Przedstawicieli i festynu spó³dzielczych rodzin - wewn¹trz numeru

Trybuna³ Konstytucyjny
wskaza³ kolejne niezgodnoœci
ustawy „uw³aszczeniowej”
z Konstytucj¹ RP

T

rybuna³ Konstytucyjny 15 lipca 2009 roku
po raz drugi rozpatrywa³
zgodnoœæ z Konstytucj¹ RP
ustawy „uw³aszczeniowej”,
czyli nowelizacji ustawy
o spó³dzielniach mieszkanio wych dokonanej 14
czerwca 2007 roku.
Przypomnieæ trzeba, ¿e
pierwszy wyrok stwierdzaj¹cy
niezgodnoœæ kilku artyku³ów
ustawy z Konstytucj¹ wyda³
Trybuna³ 17 grudnia 2008
roku analizuj¹c pytania prawne postawione przez S¹d Rejonowy z £odzi-Œródmieœcia.
Tym razem TK (po roku
i oœmiu miesi¹cach licz¹c od
daty z³o¿enia wniosku, czyli
od 14 listopada 2007 roku)
zaj¹³ siê pismem grupy pos³ów. Równie¿ i obecnie Trybuna³ wskaza³ kolejne fragmenty „uw³aszczeniówki”,
które s¹ niezgodne z Ustaw¹
Zasadnicz¹ – Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Za sprzeczne z Konstytucj¹ (wed³ug sentencji Trybuna³u) uznane zosta³y: Art. 4
ust. 8 zdanie drugie ustawy
(niezgodne z art. 64 ust. 2
Konstytucji); Art. 35 ust. 21
ustawy (niezgodny z art. 32
Konstytucji); Art. 48 ust. 3
ustawy (niezgodny z art. 64
ust. 1 Konstytucji); Art. 6 ust.
1 ustawy (niezgodny z art. 2
Konstytucji); Art. 10 ust. 1
ustawy w punkcie 9 (niezgodny z art. 2 oraz art. 58 ust. 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).
Na czym praktycznie polegaj¹ te sprzecznoœci z Konstytucj¹? Otó¿ Art. 4 ust. 8
zdanie drugie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
(u.s.m.) stanowi, ¿e w przypadku zakwestionowania na
drodze s¹dowej zasadnoœci
zmiany wysokoœci op³at, osoba uprawniona (spó³dzielca)
ponosi te op³aty w dotychczasowej wysokoœci. Obejmuje to
op³aty zarówno te, które s¹
niezale¿ne od spó³dzielni
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mieszkaniowej, jak i te, które
od niej zale¿¹. W takiej sytuacji obowi¹zek pokrycia ró¿nicy miêdzy zaktualizowan¹
wysokoœci¹ op³at, które musz¹
byæ poniesione (niezale¿nych
od spó³dzielni), a op³at¹ wnoszon¹ przez osobê wystêpuj¹c¹ na drogê s¹dow¹ (w wysokoœci dotychczasowej), obci¹¿a ca³¹ spó³dzielniê, a wiêc
pozosta³ych spó³dzielców.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego oznacza to nieuzasadnione naruszenie przez kwestionowany przepis zasady
równoœci w zakresie ochrony
praw maj¹tkowych wszystkich
spó³dzielców.
Art. 35 ust. 21 u.s.m. przyznaje osobie, której przys³uguje roszczenie o ustanowienie
odrêbnej w³asnoœci lokalu i o
przeniesienie jego w³asnoœci
prawo decydowania, czy
w procesie porz¹dkowania
stanu prawnego gruntów spó³dzielnia mieszkaniowa pozostanie dysponentem prawa
u¿ytkowania wieczystego, czy
te¿ bêdzie musia³a wyst¹piæ
o przeniesienie prawa w³asnoœci gruntu. Tym samym wola
wszystkich cz³onków spó³dzielni, która mog³aby byæ
wyra¿ona w uchwale walnego
zgromadzenia, zast¹piona zosta³a wol¹ jednego z jej cz³onków. Wskutek wprowadzenia
niniejszego unormowania dochodzi do okreœlonego w kwestionowanym przepisie preferencyjnego traktowania sytuacji cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej. Mo¿e on bowiem
swobodnie zadecydowaæ
o uszczupleniu maj¹tku spó³dzielni i jej poszczególnych
cz³onków poprzez ustanowienie obowi¹zku zap³aty wynagrodzenia z tytu³u uzyskania
w³asnoœci gruntu, w wysokoœci równej jego wartoœci rynkowej, obni¿onej o kwotê
udzielonej bonifikaty. W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego, takie nierówne potraktowanie podmiotów podobnych,
a wiêc poszczególnych cz³on-

ków spó³dzielni mieszkaniowej, nie znajduje uzasadnienia
z punktu widzenia celu regulacji.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, wynikaj¹ca z art.
48 ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych ingerencja
we w³asnoœæ prywatn¹ idzie
tak daleko, ¿e nie znajduje
nale¿ytego konstytucyjnego
uzasadnienia. Spó³dzielnia
mieszkaniowa pozbawiona
zosta³a nie tylko swobody podjêcia decyzji o zbyciu w³asnoœci lub zachowaniu jej w swoim rêku, ale tak¿e odebrano
jej wp³yw na to, komu przypadnie w³asnoœæ lokalu, a ponadto - co jeszcze istotniejsze ograniczono mo¿liwoœæ oddzia³ywania na ustalenie wysokoœci œwiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego w zamian za utracon¹ w³asnoœæ.
Tym samym, zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, dosz³o
do naruszenia istoty prawa
w³asnoœci poprzez wprowadzenie ograniczeñ dotycz¹cych podstawowego uprawnienia sk³adaj¹cego siê na treœæ
prawa w³asnoœci.
Kwestionowany art. 6 ust.
1 ustawy zmieniaj¹cej z 14
czerwca 2007 r. oznacza ingerencjê ustawodawcy w umowne stosunki prawne ukszta³towane pod rz¹dami przepisów
u.s.m. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym przed wejœciem w ¿ycie
ustawy zmieniaj¹cej. Ustawowo modyfikuje wczeœniej ustalony obowi¹zek cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej stanowi¹cy ekwiwalent z tytu³u uzyskania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu lub
nabycia odrêbnej w³asnoœci
lokalu. Tym samym ingeruje
w prawo nabyte przez spó³dzielniê mieszkaniow¹, a polegaj¹ce na roszczeniu sp³aty
nale¿noœci okreœlonej w umowie zawartej z cz³onkiem spó³dzielni.
Art. 10 ust. 1 ustawy
zmieniaj¹cej stanowi, ¿e stosuj¹c przepis art. 82 ust. 3
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u.s.m., zgodnie z którym nie
mo¿na byæ cz³onkiem rady
nadzorczej d³u¿ej ni¿ przez 2
kolejne kadencje rady nadzorczej, liczbê kadencji oblicza
siê bior¹c pod uwagê dotychczasowy sta¿ cz³onka rady
nadzorczej. W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego, kwestionowany przepis oznacza arbitraln¹ ingerencjê w stosunki
prawne powsta³e w przesz³oœci i trwaj¹ce nadal. Ponadto
kwestionowany przepis narusza konstytucjê równie¿ poprzez ograniczenie autonomii
decyzyjnej cz³onków spó³dzielni, którzy wczeœniej obdarzyli
zaufaniem okreœlonych cz³onków rady nadzorczej, a mimo
to z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej regulacji mandat niektórych cz³onków wygas³
z mocy prawa (dotyczy to tych,
którzy sprawuj¹ funkcjê d³u¿ej ni¿ kolejn¹ drug¹ kadencjê). Oznacza to ingerencjê
w wolnoœæ zrzeszania siê nieznajduj¹c¹ oparcia w konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoœci.
Wyrokiem Trybuna³u ustawa sejmowa - przypomnijmy:
podejmowana w 2007 roku
w obliczu zbli¿aj¹cej siê kampanii wyborczej i maj¹ca za zadanie pozyskaæ elektorat dla
wówczas rz¹dz¹cej koalicji
partyjnej - zosta³a zdyskredytowana jako akt prawny najwy¿szej rangi. To nie jedyny
gniot (i to o politycznym zabarwieniu) jaki wyszed³ od naszych ustawodawców. Zatrwa¿aj¹ce jest to, i¿ pos³owie g³osuj¹cy za ustaw¹ na sporo czasu przed jej uchwaleniem wiedzieli, i¿ rozwi¹zania prawne
zawarte w ustawie o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych s¹ z Konstytucj¹
sprzeczne. Mimo to œwiadomie nieprawn¹ ustawê uchwalili. Wiedzieli, bo œrodowiska
prawnicze i spó³dzielcze przestrzega³y i wskazywa³y artyku³y ³ami¹ce Kontytucjê RP.
Nawet teraz niektórzy pos³owie (obecnie g³ównie z opozycji) mówi¹ - ale Trybuna³ nie
uchyli³ wszystkich artyku³ów
ustawy... Faktycznie. Ale pos³anki i pos³owie - z ustaw¹
jest tak, jak z jajkiem - nie
mo¿e byæ czêœciowo nieœwie¿e i czêœciowo œwie¿e. Jest po
prostu cuchn¹cym zbukiem!
A ustawa prawnym bublem, za
który odpowiadacie przed narodem.
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Jubileuszowe Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków

Uroczystemu Zebraniu Przedstawicieli Cz³onków
SM „ROW” przewodniczy³a Marianna Bia³ecka

O

siemdziesi¹t piêæ
lat! Spory szmat
czasu. Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzis³awiu Œl¹skim
nale¿y do grona najstarszych w Polsce. Powsta³a
w 1924 roku i nazywa³a

siê wówczas „Spó³dzielnia
Budowlana”. Pierwszym
naszym budynkiem jest
dom przy ul. Wa³owej 22
przekazany cz³onkom Spó³dzielni w roku 1926. Tak
siê zaczê³o. A dzisiaj, w
roku 85-lecia? Mamy 197

Jubileusz zaszczyci³y w³adze samorz¹dowe powiatu
oraz miast, w których dzia³a SM „ROW”
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Moment wrêczenia przez Tadusza Wnuka Wielkiej
Nagrody Prezydenta Izby Budownictwa - na rêce
Jana Grabowieckiego i Ryszarda Sochackiego
budynków w tym 156 domów mieszkalnych, 21 pawilonów u¿ytkowych wolnostoj¹cych i 284 gara¿e.
To wspólny maj¹tek 7255
spó³dzielczych rodzin
tworz¹cych SM „ROW”
i mieszkaj¹cych w czterech

osiedlach w Wodzis³awiu
Œl¹skim - Centrum, XXX
-lecia PRL, Piastów i D¹brówki oraz w osiedlach
znajduj¹cych siê w Pszowie, Radlinie i Rydu³towach.
(Ci¹g dalszy na str. 4)

Jubileuszowe Zebranie Przedstawicieli Cz³onków
obradowa³o w auli goœcinnego Zespo³u Szkó³
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Jubileuszowe Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków
(Ci¹g dalszy ze str. 3)
Przebieg Zgromadzenia Przedstawicieli, które prowadzi³a jako przewodnicz¹ca - Marianna Bia³ecka, by³ zgo³a odmienny od tego roboczego, jakie obradowa³o 29 kwietnia 2009 roku w tym samym miejscu, czyli w auli goœcinnego Zespo³u Szkó³. Nawet miejsce wydawa³o siê
innym, bo sala by³a przystrojona odœwiêtnie flagami - narodow¹, unijn¹ i Miêdzynarodowego Ruchu Spó³dzielczego,
ozdobiona stosownym napisem o 85-leciu SM „ROW” oraz kwiatami.
Niezwyk³ym wstêpem do ca³ego zebrania by³a projekcja filmu poœwiêconego dziejom naszej Spó³dzielni. Taki sam
temat prezentowa³a wystawa w holu
przed aul¹. Nadto w samej sali wy³o¿ona by³a pami¹tkowa ksiêga, do której
obecni wpisywali swoje gratulacje i ¿yczenia kierowane do Spó³dzielni - Jubilatki. Projekcjê filmu obecni nagrodzili brawami.
G³os zabra³ Jan Grabowiecki prezes
Zarz¹du SM „ROW”.

Spó³dzielniê tworz¹
cz³onkowie i ich domy
Przychodzi taki czas dla instytucji,
przedsiêbiorstw, firm, tak jak w ¿yciu cz³owieka, ¿e nadchodz¹ okr¹g³e jubileusze.
Filozofowie powiadaj¹, ¿e czas jest wymys³em œmiertelnych. Czas wszak nie ma
pocz¹tku ani koñca, jest jak rzeka która
po prostu p³ynie od zawsze. Dlatego pewnie jubileusze s¹ okazj¹ do refleksji, wspomnieñ i dokonañ. Wielu spó³dzielców
z pewnoœci¹ dokona w³asnej oceny minionych lat.
Lata bêd¹ce za nami - w których Spó³dzielnia tak bardzo siê rozwija³a i zmienia³a - potwierdzaj¹ jednak niezmiennoœæ
idei spó³dzielczych, idei naszych za³o¿ycieli, ¿e razem ³atwiej budowaæ i gospodarowaæ.
To przes³anie wbrew wielu opiniom
nadal siê sprawdza.
Poniewa¿ celem naszych poprzedników by³a potrzeba dachu nad g³ow¹ dla
w³asnej rodziny, a w spó³dzielczym wydaniu jest to dach dla wielu rodzin, czasami wspólny, dlatego oblicze Spó³dzielni tworz¹ najpierw jej cz³onkowie, a potem domy w których mieszkaj¹. To nierozerwalna jednoœæ.
Dziêki zaanga¿owaniu i wysi³kowi
wielu osób, w tym dzia³aj¹cych w Organach Samorz¹dowych Spó³dzielni, uda³o siê nam w sposób znacz¹cy dokonaæ
poprawy stanu technicznego zasobów,
wyeliminowaæ uci¹¿liwoœci jakie napoty-
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kano przy eksploatacji budynków w latach minionych.
Prowadzone prace modernizacyjne
i remontowe z wykorzystaniem dostêpnych œrodków finansowych w sposób istotny zmieni³y nasze zasoby, co w efekcie
wp³ynê³o na poprawê warunków zamieszkiwania.
W roku jubileuszowym spogl¹damy
wstecz z dum¹, bo imponuj¹co prezentuje siê baza spó³dzielczych dokonañ.
Ale œwiadomi te¿ jesteœmy skomplikowanych uwarunkowañ prawnych
i ekonomicznych w jakich ostatnimi laty
przychodzi nam wspólnie pracowaæ. Nie
pozostajemy jednak bezczynni. Œmia³o
kreœlimy wizjê przysz³oœci naszej Spó³dzielni i z optymizmem spogl¹damy w nadchodz¹ce lata. Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” ma dobr¹ perspektywê dalszego rozwoju i w³asn¹ strategiê dzia³ania, profesjonaln¹ kadrê, oddane grono
spo³eczników i nade wszystko - pewny filar swego trwania i rozwoju - w ponad
7-tysiêcznej rzeszy cz³onkowskiej.
Niejednokrotnie za swe osi¹gniêcia
Spó³dzielnia by³a wyró¿niana zarówno
przez krajowe w³adze spó³dzielcze jak
i Województwa Katowickiego i Œl¹skiego.
Wszystkie dokonania na przestrzeni
tych ostatnich lat nie by³yby mo¿liwe gdyby nie wzorowa wspó³praca z samorz¹dami lokalnymi miejscowoœci, w których
Spó³dzielnia posiada swoje zasoby mieszkaniowej i handlowe. Dlatego w imieniu
Zarz¹du, Rady Nadzorczej i mieszkañców, w tym uroczystym dniu dziêkujê
Panu Staroœcie, Prezydentowi i Burmistrzom Miast i jestem przekonany, ¿e odnowione elewacje budynków, jak i otaczaj¹ca je zieleñ przyczyni¹ siê do poprawy wizerunku tych miast.
Chcia³bym równie¿ wyraziæ szczególne podziêkowania naszym seniorom, za
zaanga¿owanie i bezinteresowny udzia³
w odtwarzaniu naszej historii. Dziêkujê
im za udzia³ w dzisiejszej uroczystoœci.
Wszystkim spó³dzielcom i ich rodzinom ¿yczê wszelkiej pomyœlnoœci w nadchodz¹cych latach. Niechaj ka¿demu siê
darzy w ¿yciu osobistym dla naszego
wspólnego dobra.

Uhonorowano spo³eczników
i pracowników
Nastêpnie nadesz³a chwila wrêczenia podziêkowañ, odznaczeñ i dyplomów
tym, którzy swoj¹ prac¹ zawodow¹ i dzia³aniem spo³ecznym w samorz¹dzie spó³dzielczym wnieœli szczególnie wielki
wk³ad w rozwój naszej Spó³dzielni.
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Jako pierwsi uhonorowani zostali
nestorzy Spó³dzielni - Jan K³osok, Stanis³aw Rz¹ca i Adam Grzegorzek (ich
sylwetki przedstawiliœmy w poprzednim
wydaniu „Pod Wspólnym Dachem”).
Specjalne podziêkowania od SM „ROW”
przekazali im prezes Zarz¹du Regionalnego Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielczoœci Mieszkaniowej w Katowicach - Zbigniew Durczok oraz prezes Spó³dzielni
- Jan Grabowiecki.
Z kolei wrêczone zosta³y przez Zbigniewa Durczoka odznaki Zas³u¿ony
Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego, które
spo³ecznikom samorz¹dowym i pracownikom SM „ROW” nadane zosta³y
uchwa³¹ Krajowej Rady Spó³dzielczej w
Warszawie. Otrzymali je: Mieczys³aw
Faber, Jerzy Jankowski, Stanis³aw Rudowski, Anna Spalony, Henryk Starczewski, Piotr Wencel, Wies³aw S³abicki, Ma³gorzata Zaj¹c, Eugeniusz Kotyrba, Lidia
Kolorz, Jerzy Szmulik, Stefan Wi¹cek,
Krystyna Cis³o, Zdzis³aw Tokarz, Jadwiga Zieliñska, Tomasz Molka, Janusz
Zaj¹c, Alicja Rott-Micha³ek, Helena Klimek, Jadwiga Mandrysz, Zofia KoŸlik,
Halina Rduch.
Wrêczone zosta³y równie¿ dyplomy
uznania SM „ROW”, czego dokonali
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Ryszard Sochacki i prezes Zarz¹du Jan
Grabowiecki. Odbiorcami dyplomów
byli: Hildegarda Tokarska, Franciszek
Kukliñski, Emilia Drzazgowska-Walica,
Lech B¹czyñski, Halina Kostuœ, Monika Barciok, Jadwiga Gabriel, Danuta
Materna.

Podziêkowania
dla partnerów
Spó³dzielnia przygotowa³a tak¿e
specjalne podziêkowania dla firm, jakie
od wielu lat s¹ jej dobrymi i cenionymi
partnerami. Podziêkowania odebra³y:
Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank
Polski Spó³ka Akcyjna Oddzia³ w Wodzis³awiu Œl¹skim, Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. „UNIQA” Oddzia³ w Katowicach, Firma Budowlana „F-BUD” z Wodzis³awia Œl¹skiego, Przedsiêbiorstwo
Produkcyjno Us³ugowo - Handlowo „Polmex” z Cieszyna, Spó³dzielnia Rzemieœlnicza „Wielobran¿owa” z Rybnika,
Spó³dzielnia Pracy „Inwestprojekt - Katowice”, Zak³ad Blacharsko-Dekarski
„Dach” z Jastrzêbia Zdroju.
Ci¹g dalszy relacji na str. 10
Natomiast migawki zdjêciowe
z Zebrania Przedstawicieli Cz³onków
publikujemy na str. 6
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Prezes Zarz¹du SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

Wieœci „z pierwszej rêki”

Spó³dzielczy szlak
K

a¿dy z czytelników „Pod
Wspólnym dachem” na pewno chocia¿ raz szed³ w górach szlakiem turystycznym. Oznakowanym jednym z kolorów - od zielonego, przez niebieski, ¿ó³ty, czerwony - a¿ po czarny, które to barwy
oznaczaj¹ tak¿e stopieñ trudnoœci
drogi. Zielony naj³atwiejszy, czarny
najciê¿szy. W dniach jubileuszu 85lecia naszej Spó³dzielni pomyœla³em
sobie, ¿e mo¿e by warto wyznaczyæ
taki nasz w³asny - spó³dzielczy szlak.
Ze wzglêdu nie tyle na wzniesienia,
bo chocia¿ one s¹ (jednak w porównaniu do prawdziwych gór niedu¿e),
ale maj¹c na uwadze znaczn¹ d³ugoœæ trasy - oznaczy³bym go drugim
stopniem - barw¹ niebiesk¹ (sk¹din¹d w³aœnie spó³dzielcz¹).
Trasa zaczynaæ powinna siê
w miejscu dla ka¿dego z cz³onków
Spó³zielni Mieszkaniowej „ROW”
symbolicznym - bo przy pierwszym
domu jaki w Wodzis³awiu przy ul.
Wa³owej 22 postawili za³o¿yciele
naszej Spó³dzielni. A potem winna
prowadziæ meandrami ulic i osiedli
tak, by nie pomin¹æ ¿adnego z budynków. A mieszkalnych - przypominam - mamy a¿ 156. Ka¿dy z nich
jest wart zobaczenia. Historiê ka¿dego wyznaczaj¹ nie tylko zachowany w archiwum i po¿ó³k³y ju¿ dziennik budowy, stosy innych dokumentów oraz same mury i urz¹dzenia
w tej budowli, ale nade wszystko ludzie tam mieszkaj¹cy. Dawniej i teraz. To dawniej trzeba mocno zaakcentowaæ, bo wielu z mieszkañców
nale¿a³o do czynnych budowniczych
domów i do grona osób rozwijaj¹cych
Spó³dzielniê. I pamiêæ o nich winna
trwaæ.

O

prowadziwszy po czterech
osiedlach: Centrum, XXXlecia, Piastów i D¹brówki
szlak wieŸæ winien do Pszowa, potem przez Rydu³towy i Radlin na
powrót do Wodzis³awia Œl. na Wa³ow¹. Ile¿ by mo¿na na tej drodze
zobaczyæ, poznaæ, dowiedzieæ siê!
Co dom, co ulica - to ¿ywa jeszcze - w pamiêci ludzi tam mieszka-
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j¹cych - historia. Dzieje naszych domów i zak³adów pracy, nade wszystko kopalñ, do których na szychtê wychodzono. To wszystko winniœmy ocaliæ od zapomnienia.
A wiêc ten nasz spó³dzielczy szlak
móg³by byæ zarazem œcie¿k¹ dydaktyczn¹. Historyczn¹ w zakresach:
kszta³towania siê rozwoju urbanistycznego czterech miast w powiedzie wodzis³awskim (samego Wodzis³awia Œl¹skiego, Pszowa, Radlina
i Rydu³tów), tak¿e dokonanych tu
przemian spo³eczno-gospodarczych,
ale te¿ i œcie¿k¹ przyrodnicz¹ uwzglêdniaj¹c¹ zasz³e zmiany i stan
œrodowiska naturalnego.

T

akich szlaków - œcie¿ek dydaktycznych jest ju¿ w Polsce sporo. Dostrzegamy tu i ówdzie
specjalne i charakterystyczne tabliczki informuj¹ce nas, ¿e i nasz rejon,
¿e i my jesteœmy na „szlaku turystycznym zabytków przemys³owych”. Mijamy je doœæ obojêtnie, bo przecie¿ to
nasza rzeczywistoœæ, a nie jakaœ tam
atrakcja turystyczna. Tymczasem dla
innych to wielka ciekawostka, przyci¹gaj¹ca jak magnes. Powoduj¹ca, ¿e
zainteresowani ludzie mog¹ przejechaæ setki kilometrow, by tylko ujrzeæ
„to coœ”, co dla nas jest takie zwyk³e
i obojêtnie mijane.

Tak zwyczajnie, codziennie chodzimy obok otaczaj¹cych nas domów, przez skwery i place zabaw,
mijamy inne budowle, które s¹siaduj¹ z naszymi spó³dzielczymi. A to
czêstokroæ miejsca i zabytki mocno licz¹ce siê w historii i turystyce,
tak¿e tej pielgrzymkowej.
Jest piêkna seria ksi¹¿eczek
(dot¹d dziesiêciu) wydawanych od
1999 roku sumptem Starostwa Powiatowego o zabytkach na terenie
powiatu. Nasz spó³dzielczy szlak
w sposób oczywisty musi prowadziæ
tu¿ obok miejsc upamiêtnionych publikacjami, wszak zabudowa dawna i ta nasza „przetykaj¹ siê” nawzajem.
Pamiêtacie Pañstwo pierwsz¹
stronê kwietniowego wydania „Pod
Wspólnym Dachem”, na której by³o
zdjêcie s¹siaduj¹cych ze sob¹ koœcio³a Rydu³towskiego i naszego
spó³dzielczego domu? Takich fotografii ujmuj¹cych to, co nasze, ale
z jednoczesnym s¹siedztwem innej
budowli mo¿na zrobiæ nieskoñczenie wiele.

C

zy wszyscy rozpoznaj¹ miejsce jakie przedstawia zdjêcie tutaj zamieszczone? Tak
- to wspaniale. Nie - to jeszcze jedno potwierdzenie, ¿e spó³dzielczy
jest potrzebny. Kto ma bowiem
w pierwszej kolejnoœci znaæ to, czego dokonaliœmy, jak nie my sami.
Mamy siê przecie¿ czym szczyciæ. 85-letni¹ ci¹g³oœci¹ dzia³añ
w duchu idei spó³dzielczoœci i efektami tej wielopokoleniowej pracy
(przecie¿ doros³y ju¿ prawnuki za³o¿ycieli Spó³dzielni). Spó³dzielcy
mieszkaniowi, tak jak górnicy, stali siê sol¹ tej ziemi.
¯yjemy coraz spieszniej i rzadko ogl¹damy siê wstecz. Patrzenie
w przysz³oœæ i mierzenie siê z coraz to nowymi zadaniami s¹ warunkiem rozwoju i pomyœlnoœci. To
niezbêdne. Ale przy tym wszystkim
pielêgnowaæ musimy nasze korzenie, by w drodze ku nowemu nie
zapomnieæ sk¹d jesteœmy. Ze spó³dzielczego szlaku.
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Jubileuszowe Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków

Specjalne podziêkowania oraz bukiety kwiatów dla nestorów Spó³dzielni - (na kolejnych zdjêciach od lewej) Jana K³osoka, Stanis³awa Rz¹cy i Adama Grzegorzka przekazali Zbigniew Durczok i Jan Grabowiecki

Odznaki Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego, nadane zosta³y uchwa³¹ Krajowej Rady Spó³dzielczej
w Warszawie, otrzymali kolejno spo³ecznicy samorz¹dowi oraz obecni byli pracownicy SM „ROW”

Na obrady Jubileuszowego Zebrania Przedstawicieli obok samych Przedstawicieli przybyli tak¿e cz³onkowie
rad osiedlowych i Rady Nadzorczej, pracownicy SM „ROW”, mieszkañcy i liczni goœcie

W ostatnim zrêdzie fotografii - moment wrêczania podziêkowañ firmom wspó³pracuj¹cym z nasz¹ Spó³dzielni¹;
zwiedzanie okolicznoœciowej wystawy; wystêp Kabaretu „To nie my”
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Nie ma siê czemu dziwiæ - wszak mamy XXI wiek!

K

a¿dy ma go w domu, przynajmniej jeden, ale czasem kilka - to nie has³o do krzy¿ówki, a stwierdzenie dotycz¹ce
WODMIERZA. Przyrz¹dy te wskazuj¹ ile zu¿ywamy zimnej lub ciep³ej
wody, a odczytana wielkoœæ zu¿ycia
wody stanowi podstawê do wystawienia nam stosownego rachunku.
Miar¹ zu¿ycia wody jest jej
objêtoœæ, zatem p³acimy za
to - ile metrów szeœciennych
wody wyp³ynê³o z naszych
kranów. Nota bene ta sama
wielkoœæ stanowi potem
podstawê do obliczenia iloœci œcieków i op³aty za nie.
Wodomierze wszyscy
w mieszkaniach mamy, ale
czeka nas ju¿ w bliskim czasie ich wymiana.
Wymaga tego Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 roku
w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrz¹dów pomiarowych, ustalaj¹ce okres wa¿noœci cech
legalizacji wodomierzy do wody zimnej, ciep³ej i gor¹cej o nominalnym
strumieniu objêtoœci nie wiêkszym
ni¿ 500 m3/h na okres 5 lat.
Przy tej okazji w Spó³dzielni naszej wprowadzony zostanie nowy system odczytu zu¿ycia wody. Ju¿ nie bêdzie przychodzi³ do naszych mieszkañ kontroler oczytuj¹cy wskazania
wodomierza. Odt¹d odbywaæ siê to
bêdzie drog¹ radiow¹. Nie ma siê
czemu dziwiæ - wszak mamy XXI
wiek. Ten nowy sposób wprowadzi
u nas firma ista Polska sp. z o.o.
- rozliczaj¹ca ju¿ oko³o miliona mieszkañ w ca³ym kraju i wchodz¹ca
w sk³ad ista International - dzia³aj¹cej w 25 krajach na 4 kontynentach.
Dodaæ warto, ¿e ista Polska jest partnerem ju¿ wielu spó³dzielni mieszkaniowych, m.in. w Warszawie, Gdañsku, £odzi i Bydgoszczy.
W wyniku umowy podpisanej
przez ista ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „ROW” w naszych mieszkaniach wymienionych zostanie 5007
wodomierzy, w tym 3079 dla zimnej
i 1928 dla ciep³ej wody.
Montowane bêd¹ wodomierze
domaqua® m o budowie modu³owej,
reprezentuj¹ce nowoczesn¹ technologiê, gwarantuj¹c¹ niezawodnoœæ
i wytrzyma³oœæ, zabezpieczenie przed
manipulacj¹, zabezpieczenie przed

oddzia³ywaniem zewnêtrznego pola
magnetycznego. Posiadaj¹ one certyfikat wytwórców ISO 9001:2000,
atest Higieniczny Pañstwowego Zak³adu Higieny, europejskie dopuszczenia typu oraz monta¿u na terenie
ca³ej Unii Europejskiej. Zapewniaj¹
bezb³êdny i wygodny odczyt radiowy
bez wchodzenia do mieszkañ.
Do odczytów wykorzystywany

dopiero przy nastêpnym odczycie wodomierza.
Odpornoœæ nowych wodomierzy
na dzia³anie pola magnetycznego zlikwiduje tak¿e zdarzaj¹ce siê niekiedy próby fa³szowania wskazañ iloœci
zu¿ytej wody. To istotna sprawa, bowiem za wodê jaka zosta³a wykorzystana w danym budynku i tak trzeba
by³o zap³aciæ. W efekcie wiêkszy
wk³ad mieli w tym zakresie
ci mieszkañcy, którzy nie
„ustawiali” magnesem wodomierza. Zatem to ich
kosztem, nieuczciwa osoba
pokrywa³a czêœæ op³aty za
zu¿yt¹ przez siebie wodê.
Teraz to siê definitywnie
skoñczy. Nie bêdzie ju¿ mycia siê i k¹pieli na koszt s¹siadów.
Podstawowym kryterium wprowadzania odczytu
radiowego na ca³ym œwiecie
by³ jednak komfort mieszkañców. System ten umo¿liwia - jak zosta³o wczeœniej
stwierdzone - odczyt bez wchodzenia
do mieszkañ. Rejestracji danych dokonuje pracownik firmy ista stoj¹c
przed budynkiem lub wchodz¹c do
klatki schodowej. W efekcie wykonanie odczytu w ca³ych zasobach Spó³dzielni nie bêdzie zajmowa³o kilku tygodni, a ledwie 2-3 dni. Istotna jest
te¿ kwestia dok³adnoœci zapisu odczytu - system symphonic® 3 eliminuje zdarzaj¹ce siê ludzkie b³êdy.
Nowe wodomierze - obok swoich
funkcji pomiarowych - spe³niaæ bêd¹
tak¿e rolê odbiorników i nadajników
radiowych. Informacje emitowane s¹
z tych urz¹dzeñ tylko wtedy, kiedy pojawi siê ¿¹danie emisji, kiedy konkretny wodomierz „wywo³any zostanie do tablicy”. Instrumentem elektronicznym rozpoczynaj¹cym emisjê
danych jest tzw. „mobilna bramka”,
za pomoc¹ której wywo³uje siê radiowo konkretny wodomierz do odczytu. Dane rejestrowane s¹ w przenoœnym komputerze, a wszystko razem
mieœci siê w... kieszeni przechodz¹cego sobie obok budynku pracownika firmy ista.
Warto podkreœliæ, ¿e system jest
ca³kowicie bezpieczny, nie generuje
smogu elektronicznego. Fale radiowe
wysy³ane s¹ tylko na ¿¹danie. W trakcie odczytu rejestrowane s¹ nie tylko
zu¿ycia, ale te¿ numery urz¹dzeñ,
które nie zg³osi³y siê do emisji, na
przyk³ad zosta³y uszkodzone lub zdjête.

Radiowy
odczyt
wodomierzy
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bêdzie opracowany przez firmê ista
system symphonic® 3. Jest on innowacyjnym narzêdziem s³u¿¹cym do
rejestrowania i prowadzenia zdalnych odczytów wodomierzy, ciep³omierzy i podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.
Dziêki zastosowaniu najnowoczeœniejszej technologii osoba prowadz¹ca odczyty nie narusza prywatnej strefy ¿ycia mieszkañców.
Rozliczenia kosztów prowadzone bêd¹ w Centrum Rozliczeniowym
ista Shared Services w Gliwicach,
które prowadzi rozliczenia mieszkañ
nie tylko wszystkich polskich, ale tak¿e innych krajów europejskich, a nawet... USA.
Tê potrzebê radiowego odczytu
wymusi³o ¿ycie. Odczyt dotychczasowy wi¹za³ siê z niewygod¹ dla lokatorów, z którymi ustalaæ trzeba by³o
terminy wizyt w ich mieszkaniach
osób odczytuj¹cych wskazania wodomierzy. Poza tym, przy odczycie bezpoœrednim wyd³u¿a³ siê czas ca³ego
procesu w skali Spó³dzielni. Ten i ów
z mieszkañców wyjecha³ na wczasy,
do sanatorium, po prostu by³ nieobecny. Obci¹¿aæ trzeba by³o wówczas takiego lokatora kosztami zu¿ycia wody
nie „z odczytu”, a weg³ug „normatywu”. To dawa³o jednak wiêksz¹ odp³atnoœæ, któr¹ rozliczyæ - do iloœci
faktycznie zu¿ytej wody - mo¿na by³o
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Na terenach okalaj¹cych
koœció³ œw. Herberta

Wielki, radosny festyn

F

estyn siê uda³ i nie przeszkodzi³a mu nawet kapryœna pogoda. To by³o tak - im
bardziej rozkrêca³a siê impreza tym aura by³a ³askawsza. Pod wieczór to prawie ca³y czas œwieci³o
s³oñce i parasole - momentami bardzo przydatne - po prostu zawadza³y w rêkach.
Z godziny na godzinê przybywa³o wiêc te¿ widzów i uczestników
wielu atrakcyjnych zdarzeñ - zabaw

Na estradzie ró¿norodne zawody
- np. w krêceniu kó³ka hula-hop

Las r¹k dzieci chêtnych
do udzia³u w zabawach
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O jejku! Mój balonik do Bozi polecia³...!

Pyszne ciasta pierwsze... znik³y

Rozbawiony „sztab” festynu

Jak ta grochówka smakowa³a!

Ka¿dy los by³ wygrany
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zrêcznoœciowych i konkursów wiedzy, koncertów, loterii i licytacji
cennych fantów, z której dochód
przeznaczony zosta³ dla chorej
dziewczynki.
Pocz¹tkowo najwiêcej by³o dzieci - czêsto jednak z babciami
i dziadkami. Potem - gdy odezwa-

³y siê silne rockowe akordy - plac
przed koœcio³em œw. Herberta zaroi³
siê od nastolatków.
Wreszcie jednak festyn zdominowali doroœli w sile wieku, którzy najbardziej byli zainteresowani awizowanym wystêpem Zespo³u Pieœni
i Tañca „Œl¹sk” - ju¿ po wieczornym

spó³dzielczych rodzin

Solowy œpiew Beaty Bednarz

Rockowo te¿ mo¿na chwaliæ Boga
- udowadniali Agata i Sebastian
z zespo³u „Testimonium”

Strawy dla cia³a te¿ nie brakowa³o
nabo¿eñstwie w koœciele. No i - co
te¿ da³o siê zauwa¿yæ - tak¿e smakowitoœciami jakie by³y serwowane
na festynie - wszelakimi ciastami,
grochówk¹ i kie³bas¹ z ro¿na.
Nieustann¹ pieczê nad przebiegiem rodzinnego festynu spó³dzielców i parafian zarazem - mieli ksiê¿a, którzy czasem zamiennie, ale
i niekiedy wszyscy wespó³ byli poœród bawi¹cych siê i sami dawali
przyk³ad radosnego œwiêtowania.

W miarê wypogadzania siê
przybywa³o uczestników festynu

Sportow¹ koszulkê - wylicytowan¹ dla wsparcia chorej dziewczynki wrêcza³ sam ks. proboszcz

(Ci¹g dalszy na str. 10)

Baloniki - atrakcja dla dzieci

Parasole by³y przydatne
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Deszcz nie deszcz - na festyn trzeba by³o przyjœæ
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Jubileuszowe Zebranie
Przedstawicieli Cz³onków
(Dokoñczenie ze str. 4)

Wyró¿nienia
dla Spó³dzielni
Wielce podnios³ym momentem Zebrania
Przedstawicieli by³o uhonorowanie naszej
Spó³dzielni Wielk¹ Nagrod¹ Prezydenta Œl¹skiej Izby Budownictwa. Statuetkê oraz stosowny dyplom prezesowi Zarz¹du i przewodnicz¹cemu Rady Nadzorczej przekaza³, a tak¿e laudacjê osi¹gniêæ SM „ROW” wyg³osi³
prezydent Izby - Tadeusz Wnuk. Zgodnie
z decyzj¹ Kapitu³y Wielkiej Nagrody - zosta³a
ona przyznana SM „ROW” za ca³okszta³t dzia³alnoœci, zgodny z ide¹ jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w rejonie
Rybnickiego Okrêgu Wêglowego, a tak¿e dynamiczny rozwój infrastruktury towarzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu.
Nastêpnie odczytana zosta³a informacja
o przyznaniu Spó³dzielni „Z³otego Lauru” Instytutu Gospodarki Nieruchomoœciami, którego statuetka zostanie wrêczona na XII Gali
Budownictwa w Katowicach.

Gratulacje i ¿yczenia
Honorowi goœcie Jubileuszowego Zebrania - starosta powiatu wodzis³awskiego, prezydent Wodzis³awia Œl¹skiego, burmistrzowie
Pszowa, Radlina i Rydu³tów oraz wiele innych
osób - z³o¿yli nastêpnie gratulacje i ¿yczenia.
Z wielk¹ ochot¹ ogó³ zgromadzonych
podj¹³ zaintonowan¹ w koñcowej sekwencji
sk³adanych ¿yczeñ przez prezydenta Mieczys³awa Kiecê pieœñ „Sto lat” na czeœæ Spó³dzielni - Jubilatki. Odczytane zosta³e tak¿e nades³ane listy z powinszowaniami. Spoœród wyg³oszonych i nades³anych serdecznoœci cytujemy poni¿ej zaledwie fragmenty.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeñ, za poœrednictwem
obecnego na uroczystoœci Zdzis³awa ¯ydaka,
dyrektora departamentu w tym¿e ministerstwie, przekaza³ s³owa: „Pragnê z³o¿yæ najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak piêknego jubileuszu, a tak¿e ¿yczyæ dalszych sukcesów w rozwijaniu Spó³dzielni na kolejne sto
lat”.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spó³dzielczej Jerzy Jankowski w okolicznoœciowym adresie stwierdzi³:
„Jubileusz 85-lecia Spó³dzielni sk³ania do refleksji nad przesz³oœci¹, dniem dzisiejszym
i perspektywami dalszego rozwoju. Spó³dzielnia Pañstwa by³a zawsze wierna zasadom
i ideom spó³dzielczym. Zawsze dzia³a³a na
rzecz swoich cz³onków i s³u¿y³a urzeczywistnianiu idei osobistych potrzeb. W imieniu Krajowej Rady Spó³dzielczej i w³asnym proszê
o przyjêcie s³ów uznania dla znacz¹cego dorobku Spó³dzielni. By³ on mo¿liwy dziêki osobistemu zaanga¿owaniu by³ych i obecnych
dzia³aczy i pracowników. ¯yczê Pañstwu dalszego, pomyœlnego rozwoju Spó³dzielni, du¿o
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zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci i wytrwa³oœci
w dzia³aniu.”
Niezmiernie osobisty wydŸwiêk mia³y
¿yczenia przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Wodzis³awiu Œl. Lecha Litwory: „Kierowanie Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ „ROW” to rzecz
wielka, wymagaj¹ca wiele trudu i sporo wiedzy, niejednokrotnie samozaparcia i hartu
ducha. Kosztuje równie¿ sporo zdrowia i czasu odebranego wypoczynkowi i rodzinie. S¹
ludzie przeœwiadczeni o tym, ¿e jak sie nie pracuje i tworzy to siê stoi w miejscu. Jak siê stoi
w miejscu to siê cofa. W naszym przekonaniu
panie prezesie jest pan w³aœnie takim cz³owiekiem czynu. Jest pan jednym z nielicznych
„budowniczych” naszego miasta, jego nowoczesnego kszta³tu i krajobrazu. Z okazji 85
-lecia istnienia Spó³dzielni sk³adam Panu,
w imieniu Rady Miejskiej Wodzis³awia Œl.
i swoim w³asnym, najlepsze ¿yczenia i gratulacje jako prezesowi Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej i radnemu naszego miasta. ¯yczê d³ugich lat w zdrowiu i dalszej owocnej pracy dla
dobra miasta, Spó³dzielni i mieszkañców.”
Bardzo serdecznie brzmia³y ¿yczenia od
bratnich spó³dzielni mieszkaniowych - zarówno te wyg³aszane osobiœcie, którym towarzyszy³o przekazywanie kwiatów i symbolicznych
upominków, jak i te zawarte w odczytywanych
listach. Oto telegraficzny ich wybór, a otwiera go w³aœnie „telegraficzny” adres ze Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzêbiu
Zdroju: „D³ugich lat dobrobytu - rozs¹dnych
decyzji gospodarczych - spokojnego dryfowania po nielogicznych przepisach prawnych jednoœci w spó³dzielczych dzia³aniach - stabilnej, d³ugoletniej wizji zarz¹dzania - szczêœcia
pod wspó³nym spó³dzielczym dachem”.
„¯yczymy aby kolejne lata obfitowa³y
w chwile radoœci i dumy z osiaganych sukcesów, a w³o¿ony trud i wysi³ek w rozwój Spó³dzielni przyniós³ uznanie spo³ecznoœci spó³dzielczej” - Lokatorsko-W³asnoœciowa Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Knurowie.
„Na bogaty dorobek Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” z³o¿y³a siê praca wielu pokoleñ cz³onków i jej dzia³aczy - pasjonatów spo³ecznego dzia³ania dla dobra innych. To tak¿e
rzetelnoœæ i zaanga¿owanie w pracy tych osób,
na których barkach ci¹¿y odpowiedzialnoœæ
za ca³okszta³t dzia³ania Spó³dzielni” - Pszczyñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa.
„85 lat - to znacz¹ca cezura czasowa potwierdzaj¹ca fakt, i¿ Spó³dzielnia Mieszkaniowa „ROW” na trwa³e wpisa³a siê w dorobek
dziejowy i ma pe³ne prawo do godnego kontynuowania idei i zasad ruchu spó³dzielczego
w Polsce” - Katowicka Spó³dzielnia Mieszkaniowa.
Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci Zebrania
Przedstawicieli, jego uczestników swoimi wystêpami w nastrój radosnego œwiêtowania
wprowadzi³ Kabaret „To nie my” z Rydu³tów.
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Msza
i koncert
w koœciele
œw.
Herberta

Z

wieñczeniem ca³odziennych obchodów
Jubileuszu 85-lecia
Spó³dzielni Mieszkaniowej
„ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim by³a - odprawiona
w koœciele pod wezwaniem
œw. Herberta, wzniesionego
poœród spó³dzielczych osiedli - msza œwiêta w intencji
cz³onków Spó³dzielni oraz
ich rodzin. Modlono siê równie¿ za tych, którzy z grona mieszkañców ju¿ odeszli
do wiecznoœci.
Mszy œwiêtej koncelebrowanej przewodniczy³ ks.
Janusz Badura, proboszcz
parafii. Podnios³¹ oprawê
muzyczn¹ do liturgii zapewni³ chór parafialny „Cantata”.
Po nabo¿eñstwie wierni
- stanowi¹cy zarazem publicznoœæ t³umnie wype³niaj¹c¹ œwi¹tyniê - wys³uchali
porywaj¹cego koncertu
Zespo³u Pieœni i Tañca
„Œl¹sk”.
Galowy wystêp artystów z Koszêcina, dedykowany tak jak ca³oœæ jubileuszowych obchodów - cz³onkom SM „ROW” i ich rodzinom - nagradzany by³ burzliwymi oklaskami.
Wprzódy zaprezentowane zosta³y pieœni religijne
z tabulatury arcydzie³ polskich i œwiatowych. Nastêpnie „Œl¹sk” œpiewa³ swoje,
powszechnie znane i lubiane piosenki. Nic zatem
dziwnego, ¿e mimo i¿ to by³
popisowy koncert, niektórzy z widzów porywali siê
do wtórowania.
Wystêp „Œl¹ska” zakoñczy³y bisy i owacja widzów
na stoj¹co.

Sierpieñ 2009 r.

Msza œwiêta w intencji
spó³dzielców

Galowy koncert „Œl¹ska”

Wieczorna masza œwiêta w koœciele œw. Herberta
w intencji cz³onków Spó³dzielni i ich rodzin

S³uchaczy porywa³y popularne piosenki - takie
„przeboje” jak „Starzyk”

Na nabo¿eñstwo przybyli mieszkañcy
z wszystkich osiedli SM „ROW”

Piêkny kosz kwiatów przekaza³ artystom
prezes Zarz¹du Spó³dzielni Jan Grabowiecki

W pierwszej czêœci koncertu Zespó³ „Œl¹sk”
wykona³ arcydzie³a pieœni religijnych

Nie obesz³o siê te¿ bez podziêkowañ i kwiatów
dla ks. proboszcza Janusza Badury
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akacje i lato - prawdziwe, gor¹ce - na pó³metku. Dziêki relacji
uczestników pó³kolonii organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Rydu³towach dowiadujemy siê jak min¹³ im czas
w lipcu, w ramach „Lata
w mieœcie”. W ich liœcie do
redakcji czytamy:

Dewastacjom
nie ma koñca

Atrakcje
„Lata
w mieœcie”
Na pó³koloniach mieliœmy wiele ciekawych zajêæ plastycznych,
muzycznych
i sportowych. Nasi wychowawcy promowali zdrowy
i czynny styl ¿ycia. Bardzo
udane by³ywycieczki, np. na
basen do Szymocic, do Dinoparku w Rybniku, na Tropikaln¹ Wyspê w Marklowicach. Jednak najwiêkszym
naszym zainteresowaniem
cieszy³y siê zajêcia ³owieckie
na Zawalisku, gdzie odby³o
siê wêdkowanie i ognisko
z pieczeniem kie³basek, gry
i zabawy terenowe. Mieliœmy
równie¿ spotkanie z policjantem, który wraz ze Sznurkiem
uczy³ nas zasad bezpieczeñstwa.
Kierownicy oraz wychowawcy pó³kolonii wykazali
siê du¿ym zaanga¿owaniem
w przeprowadzeniu ciekawych i bezpiecznych zajêæ.
Tak wypoczêci z chêci¹ wrócimy do ca³orocznych zajêæ
w Ognisku i nauki szkolnej.
Zajêcia „Lata w mieœcie”
odbywa³y siê w dwóch szko³ach: turnus I w Gimnazjum
nr 1 w Rydu³towach, gdzie
kierownikiem by³a Zuzanna
Wache³ka, a turnus II w Zespole Szkó³ w Rydu³towach,
pod kierownictwem Danuty
Maækowskiej. Jak co roku za
organizacjê funduszy na
przeprowadzenie „Akcji lato
`2009” odpowiedzialna by³a
dyrektor Bo¿ena Wójcicka.
Informujemy przy tej
okazji, ¿e Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydu³towach
zaprasza od 1 wrzeœnia na zajêcia kó³ zainteresowañ oraz
zajêcia w swietlicy „Bielik”
i „Orlik”.
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Czujniki umieszczone s¹ na parterze budynków,
tu¿ przy drzwiach wejœciowcyh

T

ym razem nie o niszczeniu elewacji budynków bazgro³ami, rozje¿d¿aniu trawników przez parkuj¹ce na nich samochody
czy wybitych szybach
w drzwiach wejœciowych.
Tym razem o ma³ej, pomarañczowego koloru skrzyneczce, jaka zamontowana
jest w kilku wysokich domach.

Pude³eczka wzbudzaj¹
zainteresowanie kogoœ, kto
widzi je po raz pierwszy. Podobne s¹ do tych powszechnie stosowanych jako alarmy
przeciwpo¿arowe, a przecie¿
inne, bo w kolorze smakowitego owocu. Mieszkañcy oczywiœcie wiedz¹, ¿e to czujnik
klap oddymiaj¹cych znaduj¹cych siê miejscu doœæ odleg³ym, bo a¿ na samym dachu.
Owszem, nawet stra¿ po¿arna czasem stwierdza, ¿e
pada ofiar¹ czyjegoœ idiotycznego „kawa³u” lub bezgranicznej g³upoty niszczyciela.
Z czerwonymi pude³kami to
jest tak: - po st³uczeniu szkie³ka i naciœniêciu na przycisk za
parê minut mo¿na zobaczyæ

wóz bojowy ze stra¿akami
przyje¿d¿aj¹cymi ratowaæ
ofiary po¿aru. A ognia nie ma,
jest tylko st³uczona szybka,
a niekiedy ca³kiem zerwany
czujnik. ¯ycie dowiod³o, i to
nie raz, ¿e w czasie, gdy stra¿acy wyjechali do takiego fa³szywego wezwania - w innym
miejscu naprawdê wybuch³
po¿ar i nie by³o komu go gasiæ...
Po zdewastowaniu pomarañczowego czujnika wandalsko zachowuj¹cy siê cz³owiek
(czy jest godny takiego miana?) nie zobaczy stra¿y, ale

us³yszy ha³as spowodowany
otwarciem klap oddymiaj¹cych. Huczenie (wrêcz wycie)
powietrza s³ysz¹ natychmiast
mieszkañcy zw³asza górnych
piêter. Czy o to komuœ, kto
niszczy czujniki w naszych dochach chodzi, by tu¿ po pó³nocy robiæ ludziom pobudkê?
Oczywiœcie klapy s¹ potem zamykane, nowe czujniki
montowane, a wszystko kosztuje tylko sporo nerwów i pieniêdzy.
Ca³ymi latami kosztami
usuwania dewastacji dzielili
siê wszyscy mieszkañcy poszczególnych osiedli. Teraz,
znowelizowana ustawa o spó³zielniach mieszkaniowych nakazuje rozliczenia te (i oczywiœcie wszystkie inne) prowadziæ w ograniczeniu tylko do
konkretnej nieruchomoœci,
czyli praktycznie odrêbnie dla
ka¿dego budynku. Wszyscy
cz³onkowie Spó³dzielni g³êboko tê zasadê musz¹ sobie zapamiêtaæ. Bowiem i dewastacje, i konserwacje, i wiêksze
remonty, i modernizacje w
budynku mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie za pieni¹dze, jakie mieszkañcy danego domu
wp³ac¹ w ramach op³at miesiêcznych za mieszkanie.
Za mieszkanie i za zniszczony czujnik te¿...

Wandalsko zniszczony czujnik

POD WSPÓLNYM DACHEM
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Numer licencji 1314
- licencjonowanego
poœrednika w obrocie
nieruchomoœciami

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro
Poœrednictwa przy
Spó³dzielni
Mieszkaniowej „ROW”

ZAPRASZAMY
do sk³adania og³oszeñ

„POD
WSPÓLNYM
DACHEM”
- Gazeta Spó³dzielni
Mieszkaniowej
„ROW”

U NAS ZAWSZE
rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz, sprzedasz,
zamienisz, wynajmiesz
44-300 Wodzis³aw Œl¹ski,
ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 43
tel. (032) 455 24 04, kom. 0 693 449 754
Czynne: Poniedzia³ki od 7:00 do 16:00,
Wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00
Œrody od 9:00 do 15:00, Pi¹tki od 7:00 do 14:00

Informacji udziela
i og³oszenia przyjmuje
Dzia³ organizacji, spraw
samorz¹dowych i pracowniczych SM „ROW”
tel. (032) 455 66 86,
wewn. 126.
Nastêpne wydanie
w sierpniu 2009 r.
Mo¿liwe s¹ og³oszenia
czarno-bia³e
i pe³nokolorowe

Zapraszamy na witrynê internetow¹ Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim

http://www.sm-row.pl
O ka¿dej porze dnia i nocy znajdziesz interesuj¹ce Ciê wiadomoœci o Twojej Spó³dzielni.
Przeczytasz elektroniczne wydanie spó³dzielczej gazety „Pod Wspólnym Dachem”

DZIA£ LOKALI U¯YTKOWYCH
Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl.
informuje, ¿e dysponuje

SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
w Wodzis³awiu Œl.

oferuje do wynajêcia:
WOLNYMI
LOKALAMI U¯YTKOWYMI
W WODZIS£AWIU ŒL.
ul. Przemys³awa 6
ul. Przemys³awa 9
ul. Przemys³awa 9
ul. Przemys³awa 13

pow. u¿yt.
208,94 m2
pow. u¿yt.
178,58 m2
pow. u¿yt.
165,81 m2
pow. u¿yt.
83,91 m2

Bli¿szych informacji o lokalach i warunkach najmu mo¿na
uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych
44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43
telefon (032) 455 66 86 wew. 127
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oko³o 250 m 2
powierzchni u¿ytkowej
w pawilonie handlowym
usytuowanym
w Wodzis³awiu Œl¹skim
przy ul. Marklowickiej 23
(z mo¿liwoœci¹ podzia³u powierzchni)

Bli¿szych informacji o lokalu i warunkach najmu
mo¿na uzyskaæ w Dziale Lokali U¿ytkowych SM „ROW”
44-300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43,
tel. (032) 455 66 86, wewn. 127
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OSIEDLE RYDU£TOWY

Po termomodernizacji
cieplej i ³adniej
Mieszkañcy naszych domów przy ul. £okietka i Obywatelskiej w Rydu³towach maj¹ wiele powodów do radoœci - to ju¿ fina³ prac termomodernizacyjnych prowadzonych sprawnie przez Firmê Budowlanê „F-BUD” z Wodzis³awia Œl. Jest ³adniej. A - gdy skoñczy siê lato i nadejd¹
jesienno-zimowe ch³ody - bêdzie tak¿e cieplej. Wykonawcy nale¿¹ siê brawa za dobr¹ robotê.
W zgo³a innych nastrojach s¹ mieszkañcy spó³dzielczych domów w Pszowie - na tzw. Polanie, gdzie (jak dot¹d) wykonawca robót dociepleniowych nie grzeszy ani terminowoœci¹, ani rzetelnoœci¹. Poniesie za to konsekwencje. Ale czy ich wyci¹gniêcie zapewni terminowe zakoñczenie prac?

Podczas naszych odwiedzin w Rydu³towach - przed
budynkiem przy ul. £okietka 6 koñczono prace
zwi¹zane z tzw. ma³¹ architektur¹

W paŸdzierniku minionego roku, gdy
stawiano rusztowania, nie wszyscy
wierzyli, siê to uda...

A jednak powiod³o siê! Tak teraz wygl¹da docieplony
dom przy ul. Obywatelskiej 31

W tle naszych budynków - wynios³a ha³da kopalni
„Marcel”. A¿ prosi siê, by by³a jakoœ wykorzystana.
Gdzie te czasy, kiedy to górnictwo zajmowa³o siê
tak¿e wypoczynkiem i rekreacj¹ swoich za³óg...
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3

2

1

4

NASZA KRZY¯ÓWKA

5

6

1.

POZIOMO:
3. ateñskie wzgórze, 6. coroczny za tob¹ - czy przed tob¹?,
7. twarz, 8. odwiedziny, 9. ruch nogi, 13. uczucie zachwytu, 15. koñczy modlitwê, 17. oficerskie stopnie, 19. zespó³ szeœciu instrumentów, 21. na mapie Polski wystêpuje jako Œl¹skie i... Nad Noteci¹,
22. nadwiœlañskie miasto.

2. 3. 4. 5.
7

13.
8

9

10

11

6.
12
13

14

8.

9.

15 16

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki prosimy odczytaæ ukryte w niej has³o,
które tworz¹ trzy s³owa zakodowane w kratkach oznaczonych u ich
do³u liczbami od 1. do 13. Has³o to, przepisane na kartkach, prosimy
oddawaæ w siedzibie Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”,
44 - 300 Wodzis³aw Œl., ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43, w pokoju
nr 10. Poœród osób, które dostarcz¹ do 25 wrzeœnia 2009 roku prawid³owe rozwi¹zania - rozlosowane zostan¹ 3 nagrody ksi¹¿kowe ufundowane przez Wydawnictwo „URSA”.

17

10.
18
19

20

12.
21
22

7.

PIONOWO:
1. programy emitowane przez stacje telewizyjne zjednoczone
w Europejskiej Unii Nadawców, 2. klarowny likier kminkowy, 3. znak
pisarski - niczym przecinek umieszczony w górnym indeksie, 4. powierzana aktorowi lub rolnikowi, 5. w kartach lub w poñczoszce,
10. wspierana przez ZUS, 11. ziemia pogranicza, 12. miasto z zamkiem Krzy¿ackim, 14. pe³ne pszczó³, 16. np. do przenoszenia kartofli, 18. najmniejsza czêœæ pierwiastka chemicznego, 20 wyciskany
z owoców.

11.

NAGRODY KSI¥¯KOWE ZA TRAFNE ROZWI¥ZANIE
„NASZEJ KRZY¯ÓWKI” W CZERWCOWYM WYDANIU
Drog¹ komisyjnego losowania nagrody ksi¹¿kowe ufundowane
przez Wydawnictwo „URSA”za trafne rozwi¹zanie kwietniowej krzy¿ówki, którym by³o has³o: „Wodzis³aw pachnie wiosn¹” - otrzymuj¹:
Anna ¯yczyñska, Marianna Wieszo³ek, Miros³awa Daszczyk. Gratulujemy! Nagrody s¹ do odbioru w siedzibie SM „ROW”, w Dziale organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych, pokój nr 10.

 ADRESY  TELEFONY  WA¯NE INFORMACJE
ZARZ¥D Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”: 44-300
Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Godziny
pracy: poniedzia³ki od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, pi¹tki 7:00 do 14:00. Telefony centrala - (032) 455 66 86; (032) - 455 67 56; dzia³ cz³onkowsko-mieszkaniowy: (032) 456 39 05; dzia³ techniczny: (032)
- 456 39 04; dzia³ rozliczeñ z cz³onkami: (032) 455 38 72;
Biuro poœrednictwa zamian i sprzeda¿y mieszkañ: (032)
455 24 04. Strona internetowa: www.sm-row.pl
ADMINISTRACJE osiedlowe: CENTRUM: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 30, tel. (032)
455 46 88; godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00
do 15:00; XXX-lecia, PIASTÓW i D¥BRÓWKI: 44-286 Wodzis³aw Œl¹ski, Os. XXX-lecia 62c, tel. (032) 456 47 10,
(032) 456 51 80, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku

od 7:00 do 15:00; RYDU£TOWY: 44-280 Rydu³towy, ul.
Plebiscytowa 48, tel. (032) 457 84 76, godz. pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku od 7:00 do 15:00; Administracja
Pszów: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9. tel. (032) 72 91 040
czynna: wtorki i pi¹tki od 11:00 do 13:00; Administracja
Radlin: 44 - 310 ul Korfantego 18 tel. 032 - 455 83 27
poniedzia³ki i czwartki od 11:00 do 13:00.
AWARIE po godzinach pracy s³u¿b Spó³dzielni prosimy zg³aszaæ telefonicznie. Wodno-kanalizacyjne: Administracja Rydu³towy - 0 605 365 674, Administracja Centrum - 0 607 041 129, Administracja XXX-lecia, Piastów
i D¹brówki - 0 601 857 402. Elektryczne i dŸwigowe: dla
wszystkich administracji - elektryk - 0 609 442 461, dŸwigowiec - 078 58 48 480.

 ZACHOWAJ  WYTNIJ  KORZYSTAJ
POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Redagowana i wydawana przez: „URSA” spó³ka z o.o. Adres redakcji
w siedzibie Spó³dzielni: 44-300 Wodzis³aw Œl¹ski, ul. Kard. St. Wyszyñskiego 43. Materia³y do redakcji prosimy kierowaæ pod powy¿szym adresem lub sk³adaæ je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Og³oszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela - Dzia³ organizacji, spraw samorz¹dowych i pracowniczych Spó³dzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarz¹du, tel. (032)
455 66 86, wewn. 126. Za treœæ og³oszeñ redakcja oraz SM „ROW” nie
odpowiadaj¹.
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Teren jest czêœci¹ nieruchomoœci - wiêc wspóln¹ w³asnoœci¹

Ma³e i wiekie
OGRÓDKI
przed blokami
O

gródeczki przed spó³dzielczymi budynkami s¹ dum¹
mieszkañców - wszak przez nich s¹ urz¹dzane i troskliwie pielêgnowane. Dodaj¹ uroku naszym osiedlom
swoj¹ zieleni¹ i wielobarwnymi kwiatami. S¹ najbli¿szym
miejscem chwilowego wypoczynku na wolnym powietrzu.
S³u¿¹ - mimo, i¿ niektórzy tylko z mieszkañców zajmuj¹
siê nimi - oczywiœcie wszyskim osobom zamieszkuj¹cym

Przed domem przy ul. .... stanê³y a¿ dwie altanki
Fakt wyodrêbnienia w³asnoœciowego mieszkania i otrzymania
procentowego udzia³u w gruncie nieruchomoœci nie jest jak¹kolwiek podstaw¹ do samowolnego wydzielania sobie takiego terenu
„na w³asnoœæ”, a tak¿e do budowania „tylko dla siebie” altanki.
Jeœli za (prawnie niezbêdn¹) zgod¹ w³adz Spó³dzielni i ogó³u
mieszkañców danego domu ktoœ taka altanê postawi, to musi byæ
œwiadom swojego li tylko „sponsorskiego” dzia³ania, bowiem tak¿e altanka musi byæ dostêpna dla ka¿dego ze spó³dzielców.

Mini ogródeczek przy ul. Przemys³awa 7...

... i ogródek przy tym samym budynku,
ale na drugim jego koñcu
w danym domu, bowiem ich teren (ziemia na której rosn¹
kwiaty, krzewy, a i drzewka) nale¿y do nieruchomoœci oznaczonej konkretnym adresem i stanowi wspóln¹ w³asnoœæ
cz³onków Spó³dzielni.
Swoistym nieporozumieniem s¹ próby „zaw³aszczania”
niektórych ogródków. W³o¿ona praca, a i œródki finansowe
na roœliny, s¹ bezsporne. Ale jednoczeœnie bezsporna jest
prawna, nierozerwalna przynale¿noœæ gruntu okalaj¹cego
budynek do tego¿ budynku i wszystkich tamtejszych spó³dzielców.

