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Wieści z „pierwszej ręki” PREZES ZARZĄDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI

To
ha sło obec ne go ro ku ob cho -
dów Mię dzy na ro do we go Dnia
Spół dziel czo ści, bo jest to rok

ju bi le uszo wy, w któ rym spół dziel czość
ob cho dzi 200 lat. Jak by nie pa trzeć to
dłu gi okres cza su, przez któ ry utrzy mu -
je się za sa dy wspól ne go do bra – spół -
dziel cze go do bra. 

Ko rze nie spół dziel czo ści eu ro pej skiej
się ga ją ro ku 1843, gdzie po wsta ła pierw -
sza spół dziel nia w an giel skim Roch da -
le. War to pod kre ślić, że my pol scy spół -
dziel cy je ste śmy dum ni z te go, że
ko rze nie na sze go ru chu spół dziel cze go
są jesz cze star sze. Przyj mu je się rok 1816
za po czą tek pol skie go ru chu spół dziel -
cze go, a nie jak to czę sto w róż ne go ro -
dza ju wy po wie dziach czy też ar ty ku -
łach pra so wych spo ty ka my in for ma cję,
że spół dziel czość jest post ko mu ni stycz -
nym spad kiem. Nie wiem czy to z nie -
wie dzy czy to wro go wie spół dziel czo -
ści, igno ran cji hi sto rycz ni pi szą hi sto rię
we dług wła sne go uzna nia ce lo wo za -
po mi na jąc, że jed nym z oj ców i pre -
kur so rów spół dziel czo ści nie tyl ko
w Pol sce ale i na świe cie, jest ksiądz
Sta ni sław Sta szic. Nie Le nin, Marks,
En gels czy też Sta lin, ale pol ski ksiądz,
któ ry od rzu cił ży cie w prze py chu jak
świę ty Jan Chry zo stom sły ną cy z te go,
że po zo sta niu bi sku pem Kon stan ty no -
po la wzgar dził bo gac twem na gro ma -
dzo nym przez je go po przed ni ków i dla
do bra wier nych pa trzył wła dzy na rę -
ce. Dwo ro wi ce sar skie mu nie uda ło się
ku pić go za żad ne zło to i przy wi le je.
Nie chciał prze kształ cić się ze słu gi bo -
że go w słu gę sił ciem no ści za do bra
do cze sne.

Ksiądz Sta szic, wbrew wro gom spół -
dziel czo ści pi szą cy na no wo hi sto rię,
któ rym cią gle ma rzy się roz gra bie nie
i za własz cze nie jej ma jąt ku, po wo łał
aku rat 200 lat te mu w 1816r. Hru bie -
szow skie To wa rzy stwo Rol ni cze dla Ra -
to wa nia się Wspól nie w Nie szczę ściach.
Owa pierw sza pol ska spół dziel nia li -
czy ła 329 chło pów, czy li człon ków, któ -

rzy oprócz dzia łal no ści rol ni czej zaj -
mo wa li się pro duk cją i usłu ga mi. 

Ta ka rocz ni ca, któ rej nie moż na za -
prze czyć mu si bo leć an ty spół dziel ców,
któ rzy cią gle przy mie rza ją się do roz -
kra da nia i za własz cza nia ma jąt ku spół -
dziel cze go.

Przez bez ma ła 200 lat spół dziel czość
sta no wi ła i sta no wi dziś na dal sil ne
ogni wo pol skiej go spo dar ki peł niąc jed -
no cze śnie ro lę pro pa ga to ra ta kich war -
to ści jak so li dar ność, współ dzia ła nie,
rze tel ność i współ od po wie dzial ność. Nie
do prze ce nie nia jest też ro la po mo co -
wa, ja ką od gry wa ją pol skie spół dziel -
nie w ży ciu lo kal nych spo łecz no ści,
w któ rych są umo co wa ne. Na sze ce le
to nie tyl ko zysk, ko ope ra cja czy sy ner -
gia ale też, a mo że na wet przede wszyst -
kim, dba łość o go dzi wy byt każ de go
człon ka spół dziel ni i wspól ne, sku tecz -
ne roz wią za nie trud nych dla nie go sy -
tu acji i pro ble mów. War to o tym przy -
po mi nać na każ dym kro ku, war to mó wić,
war to pi sać tak by w od bio rze spo łecz -
nym sło wo Spół dziel nia zna czy ło nie
tyl ko „Fir ma” ale rów nież „Przy zwo ita
i rze tel na Fir ma”.

Pań stwo po win no sprzy jać kon ku -
ren cyj no ści i wy cią ga nia róż no ra kich
ko rzy ści z glo bal nej go spo dar ki oraz
dbać o ro dzi mą ak tyw ność, ro dzi my
ka pi tał. I wła śnie spół dziel czość, któ -
ra ba zu je na wła snym ma jąt ku, da je
ol brzy mią szan sę pań stwu na sku tecz -
ne i pro pań stwo we bu do wa nie ro dzi -
me go ka pi ta łu. W tym kon tek ście wi -
dzia na pol ska spół dziel czość po przez
pol ski ka pi tał, pol ską myśl, pol ską
edu ka cję po zwo li sku tecz nie po wal -
czyć pol skiej go spo dar ce na ryn ku glo -
bal nym. 

Bądź co bądź w Pol sce dzia ła wie le
spół dziel ni róż nych branż i wie le z nich
funk cjo nu je na ryn ku po nad 100 lat.
Le piej więc dla Pol ski się gnąć po do -
świad cze nia wła śnie tych spół dziel ni,
ich tra dy cji i pro fe sjo na li zmu. Nie jed -
no krot nie bo wiem po ka za ły, że na wet

w naj trud niej szych cza sach moż na pro -
wa dzić do brze spół dziel nie, że moż na
być we wspól no cie, że moż na re ali zo -
wać ce le go spo dar cze dla re ali za cji po -
trzeb, wła snych człon ków i pań stwa.
Cho ciaż by z tych wzglę dów wiel kim
błę dem rzą dzą cych by ło nisz cze nie spół -
dziel czo ści po przez fi ska lizm, po przez
nie rów ne trak to wa nie sek to ra spół dziel -
cze go w sto sun ku do po zo sta łej czę ści
go spo dar ki.

Spół dziel czość po mi mo róż nych kło -
po tów i trud no ści funk cjo nu je w Pol -
sce bar dzo do brze. 15 branż spół dziel -
czych sta le wi docz na jest na na szym
ryn ku. Miesz kań cy Pol ski zrze sza ją się
w spół dziel nie by na wza jem się wspie -
rać. I tak po wsta ją no we spół dziel nie
np. so cjal ne, spół dziel cze gru py pro -
du cen tów czy spół dziel nie miesz ka nio -
we. I trze ba jesz cze zde cy do wa nie pod -
kre ślić, że dzia łal ność spół dziel czo ści,
przy jesz cze nie daw nej kry tycz nej oce -
nie Pań stwa, jest bar dzo do brze od bie -

Spółdzielczość
to najlepsza wspólnota!

dokończenie na str. 4
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ra na spo łecz nie. Wiel ki za kres świad -
czo nych usług na rzecz wła snych człon -
ków i śro do wi ska lo kal ne go po wo du je,
że w sko mer cja li zo wa nym spo łe czeń -
stwie spół dziel czość jest po strze ga na
ja ko ta sfe ra eko no mii spo łecz nej, któ -
ra w du żym za kre sie od dzia łu je po zy -
tyw nie na śro do wi sko lo kal ne. Nie mo -
że być tak da lej, by w cy wi li zo wa nym
pań stwie je dy nym ele men tem oce ny
dzia łal no ści go spo dar czej w ra mach
ustaw by ła dzia łal ność wy łącz nie dla

zy sku, bez osią ga nia efek tów pro spo -
łecz ny i pro ludz kich.

Na na szych oczach klę skę po no si neo -
li be ra lizm – ustrój któ ry jest kry zy so -
gen ny i szko dzi świa to wej eko no mii.
Spół dziel czość na to miast po ma ga zdy -
wer sy fi ko wać go spo dar kę i an ga żu je lu -
dzi nie bo ga tych do po pra wy swo jej sy -
tu acji. Jest to ustrój opar ty na wspól nej
wła sno ści, dla te go jest mniej po dat ny
na afe ry, spe ku la cje i nie dą żą cy do mak -
sy ma li za cji zy sku za wszel ką ce nę.

Te za sa dy spół dziel czo ści na pew no
przy świe ca ły pio nie rom, któ rzy 92 la ta
te mu za kła da li w Wo dzi sła wiu na szą
Spół dziel nię. Mo że my być dziś z nich
dum ni i czuć po dziw dla tych lu dzi, któ -
rzy swym nie tu zin ko wym my śle niem
i śmia ły mi dzia ła nia mi two rzy li pod sta -
wy te go co ma my dziś. Dwa la ta te mu
wspo mi na li śmy ich ob cho dząc uro czy -
ście 90 le cie na szej Spół dziel ni, któ ra
jest zna czą cym ele men tem hi sto rii pol -
skiej spół dziel czo ści. W tym ro ku mi ja
z ko lei 90 lat od chwi li kie dy ich po my -
sły urze czy wist ni ły się, „sło wo sta ło się
cia łem” i w mie ście wy rósł pierw szy
bu do wa ny przez Spół dziel nię dom.

Wspo mi na jąc te pio nier skie la ta Jan
Kłos, czło nek za rzą du Spół dziel ni pi -

sał: w tym cza sie nie by ło jesz cze
sprzę tu bu do wal no -tech nicz ne go, nie
by ło spy cha czy, ani sa mo cho dów wy -
wro tek, wszyst kie ro bo ty ziem ne trze -
ba by ło wy ko ny wać ręcz nie, a zie mie
wy wo żo no fur man ka mi kon ny mi. Nie
by ło dźwi gów, ani mie sza rek, za pra wę
mu rar ska przy go to wy wa no w skrzy -
niach za po mo cą ko pacz ki i grac. Ce -
głę no szo no na ple cach na tzw. ko -
złach, aż na czwar te pię tro. To by ła
cięż ka pra ca. Po mi mo tych trud no ści
bu dy nek ukoń czo no po dwóch la tach.
W tym cza sie był to je den z naj oka zal -

szych bu dyn ków w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim. Je go od da nie we wrze śniu 1926
ro ku miesz kań com sta ło się w wiel kim
wy da rze niem. Mo że my się do my ślać
jak cie szy li się wte dy lu dzie, któ rzy
w tym do mu, dzię ki idei spół dziel czo -
ści, zna leź li swe lo kum, mo gli żyć, ro -
dzić i wy cho wy wać dzie ci, mieć pla ny
na przy szłość w opar ciu swe spół dziel -
cze czte ry ką ty.

Pierw szy bu dy nek przy uli cy Wa ło -
wej w Wo dzi sła wiu Ślą skim do dziś
jest chlu bą na szej spół dziel ni, to on dał
po czą tek dzia łal no ści spół dziel czej na te -
re nie mia sta. Nie strasz ne by ły mu bom -
bar do wa nia wo jen ne, spo koj nie stał
i trwał jak by wie dząc, że mu si swą po -
sta wą bro nić pra cy swych miesz kań -
ców, któ rzy wiel kim tru dem i mo zol -
nym wy sił kiem go wzno si li. To jest
na sza du ma i sym bol na szej wy trwa ło -
ści. To są pod wa li ny obec nej spół dziel -
czej ro dzi ny.

Chcie li śmy w związ ku z okrą głą rocz -
ni cą po wsta nia do mu przy uli cy Wa ło -
wej wy re mon to wać go, od no wić, zmo -
der ni zo wać, a przede wszyst kim
wy eli mi no wać pie ce wę glo we, za stę -
pu jąc je cen tral nym ogrze wa niem, aby
po pra wić stan śro do wi ska na tu ral ne go

w mie ście, ale przede wszyst kim po -
pra wić ja kość za miesz ki wa nia w tak za -
cnym bu dyn ku. Na sze za mie rze nia prze -
wi dy wa ły wy ko rzy sta nie do te go ce lu
Pro gra mu KAW KA (Li kwi da cja ni skiej
emi sji wspie ra ją ca wzrost efek tyw no -
ści ener ge tycz nej i roz wój roz pro szo -
nych od na wial nych źró deł ener gii).
Po pra wie ro ku ocze ki wa nia na de cy -
zje, oka za ło się, że pro gram zli kwi do -
wa no i zmu sze ni by li śmy za wie sić na -
sze pla ny, ale wie rzy my, że wkrót ce
do nich wró ci my. Po szu ku je my po dob -
ne go roz wią za nia, któ re po zwo li ły by

uzy skać środ ki fi nan so we na ten cel,
gdyż po życz ka, któ rą pro po nu je Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach by -
ła by nie do udźwi gnię cia przez miesz -
ka ją ce tam oso by. Li czy my tu na de kla -
ro wa ne rzą do we po par cie dla
bu dow nic twa miesz ka nio we go i za pew -
nie nia o po mo cy dla ta kich przed się -
wzięć. Rząd pre mier Be aty Szy dło, jest
pierw szym, któ ry po pa trzył na spół -
dziel czość miesz ka nio wą ina czej tak
wy ni ka cho ciaż by z za ło żeń no we go
pro gra mu „Miesz ka nie plus” ogło szo -
ne go na spe cjal nej kon fe ren cji pra so -
wej w pierw szych dniach czerw ca, któ -
re go naj waż niej szym ce lem ma być
po pra wa do stęp no ści da chu nad gło wą
dla Po la ków.

A wra ca jąc do na szej chlub nej prze -
szło ści, tej sta szi cow skiej, 200 let niej
i tej już tyl ko na szej, wo dzi sław skiej,
po nad 90 let niej, li cząc na po moc władz
sa mi jed nak mu si my za sta no wić się jak
żyć mą drze, zgod nie z na szym śro do -
wi skiem, z po żyt kiem dla kra ju. I w tym
kon tek ście mu si my so bie po wta rzać jak
man trę sło wa: spół dziel nie są po trzeb -
ne i do brze słu żą lu dziom i to jest nie -
pod wa żal na praw da.

dokończenie ze str. 3
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P
o go da du cha, ży cio wy opty mizm i głę -
bo ka wia ra to wszyst ko co po zwo li ło
pa ni Ja ni nie Szku dliń skiej śmia ło po -

dą żać przez ży cie wy peł nio ne pra cą i obo -
wiąz ka mi. Pa ni Ja ni na w sierp niu te go ro -
ku skoń czy ła 93 la ta i jest jed ną z naj star szych
se nio rek miesz ka ją cych w na szych spół -
dziel czych za so bach, ale mi mo sza cow ne -
go wie ku ener gii mo gło by jej po zaz dro -
ścić wie le znacz nie młod szych osób. 

Pa ni Ja ni na do dziś za ra ża opty mi zmem,
uśmie chem i choć w ży ciu mó wi że by wa
cięż ko – bo no gi od mia wia ją po słu szeń -
stwa – to i tak cie szy się ży ciem, bo wo kół
sie bie ma du żo lu dzi o do brym ser cu. Od -
wie dza ją ją są sie dzi, przy no szą za ku py.
Za wsze ko cha ła lu dzi – a oni ko cha ją ją.

Uro dzi łam się w Cho rzo wie Ba to rym,
zwa nym kie dyś Haj du ka mi – opo wia da
Pa ni Ja ni na – oj ciec pra co wał ja ko elek -
tryk w miej sco wej hu cie, ma ma – jak to
był przed woj ną – pro wa dzi ła dom. Wy bu -
chła woj na i ja mu sia łam sa ma za cząć pra -
co wać. W cza sie oku pa cji zna la złam za -
trud nie nie w ślą skich tram wa jach. 

Dzię ki swej pra co wi to ści i od po wie dzial -
no ści, mi mo że by ła Po lką, a Śląsk włą czo -
no do Nie miec, ce nio no ją tam, znacz nie
bar dziej niż ro do wi te Niem ki ścią gnię te
na Gór ny Ślą ska gdzieś tam z głę bi Re ichu.
Po wie rza no jej na wet pro wa dze nie tram -
wa jów na uli cach gór no ślą skich miast.
Ta do bra opi nia to wa rzy szy ła jej na dal po
wy zwo le niu, gdy otwie ra ły się dla niej drzwi
do ka rie ry w tym jak że waż nym dla ca łe go
re gio nu przed się bior stwie trans por to wym,
ale Pa ni Ja ni na mia ła już in ne pla ny.

Za czę ła stu dia w Wyż szej Szko le Pe da -
go gicz nej w Ka to wi cach, któ ra póź niej sta -
ła się pre kur sor ką Uni wer sy te tu Ślą skie go.
Po cząt ko wo gro zi ło jej, że bę dzie mu sia ła
wy je chać do pra cy na pol skim „dzi kim za -
cho dzie” czy li na tzw. Zie miach Od zy ska -
nych, ale jed nak na szczę ście pra cę zna la -
zła znacz nie bli żej w Jan ko wi cach
Ryb nic kich. Póź niej uczy ła ję zy ka pol skie -
go i hi sto rii przez 3 la ta w Mosz cze ni cy
i w koń cu w 1949 ro ku tra fia do Pszo wa
a to dla te go, że je den z ko le gów opo wia -
dał jej jak w tym mie ście jest ład nie. Sku -

si ła się na wy jazd i nie ża łu je do dziś. Roz -
po czę ła tam pra cę w szko le pod sta wo wej
nr 11 (obecnie nr 1).

Ja ko, że od za wsze by ła wul ka nem ener -
gii to jed na pra ca to za ma ło, pro wa dzi ła
rów nież, cha rak te ry stycz ne dla lat po wo -
jen nych, kur sy dla anal fa be tów, kół ka te -
atral ne i re cy ta tor skie.

Mi ja ły la ta, je den rok szkol ny za mie niał
się w dru gi. Jed ne dzie ci za czy na ły każ de -
go wrze śnia swą edu ka cję, in ne w czerw -
cu wy la ty wa ły w świat koń cząc swą na -
ukę, bo gat sze o wie dzę, ro zu mie nie świa ta
i ota cza ją cej ich rze czy wi sto ści, o to co
m.in. pa ni Ja ni na prze ka za ła im pod czas
lat na uki. 

W paź dzier ni ku 2004 oby ło się w Pszo -
wie uro czy ste spo tka nie z oka zji 75. le cia
Szko ły Pod sta wo wej nr 1. – Ja je stem jesz -
cze star sza niż na sza szko ła, bo mam wię -
cej niż sie dem dzie siąt pięć lat – żar to wa ła
wte dy ze sce ny Pa ni Ja ni na, któ ra w „je -
dyn ce” ja ko na uczy ciel ka hi sto rii prze pra -
co wa ła bli sko trzy dzie ści lat. – Pa mię ta -
cie? Pa mię ta cie? – py ta ła o wspo mnie nia
swo ich wy cho wan ków i barw nie opo wia -
da ła o swo jej pra cy i o ży ciu. Ne stor ka
i za ra zem le gen da pszow skie go szkol nic -
twa zo sta ła uho no ro wa na wte dy od zna ką
„Za słu żo ny dla Roz wo ju Mia sta Pszów”.
Jej ucznio wie, z któ rych wie lu już wte dy
mia ło po si wia łe wło sy, zgo to wa li swo jej
pa ni owa cje na sto ją co. 

To wszyst ko dzia ło się 12 lat te mu i ta
uro czy stość sta ła się hi sto rią, czas pły nie
nie ubła ga nie, jed ne wspo mnie nia blak ną,
dru gie uwy pu kla ją się, na bie ra ją no wych
zna czeń. 

Jej uczniowie i wychowankowie to dziś
wspaniali dorośli ludzie tak jak ks. Je rzy
Szy mik, ce nio ny po eta i pro fe sor teo lo gii
na KUL na każ dym kro ku przy zna ją cy się
do pszow skich ko rze ni. Pa ni Ja ni na z du -
mą po ka zu je książ kę au tor stwa księ dza Je -
rze go, któ rą po da ro wał jej z pięk ną de dy -
ka cja na 90. uro dzi ny. Ale na wet ci, któ rzy
nie zro bi li ja kieś wiel kiej ka rie ry mu szą
przy znać, że wie le za wdzię cza ją Pa ni Ja -
ni nie, że dzię ki niej le piej być mo że ro zu -
mie ją świat, i dzie jo we pro ce sy któ re nim
kie ru ją.

JA NI NA SZKU DlIń SKA – lE GEN DA PSZOW SKIEJ OśWIA ty

Jest w Wi ki pe dii
i ser cach
dzie sią tek lu dzi

W tym�ro�ku�Pa�ni�Ja�ni�na skoń�czy�ła 93�la�ta

Wie�lo�krot�nie�za swa�pra�cę�Pa�ni�Ja�ni�na otrzy�my�wa�ła�dy�plo�my,�wy�róż�nie�nia�i wy�so�kie�od�zna�cze�nia
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Pa�ni� Ja�ni�na jest� oso�bą� głę�bo�ko� wie�rzą�cą.
Na zdję�ciu�na tle�uni�ka�to�we�go�go�be�li�nu�zro�bio�-
ne�go�we�Wło�szech�pod�czas�pon�ty�fi�ka�tu�na�sze�go
Oj�ca�Świę�te�go

Pa ni Ja ni na za wsze by ła ce nio na i wy róż -
nia na za swą pra cę. Dy plo my i wy so kie od -
zna cze nia pań stwo we, któ re nam po ka zu je
są ma te rial nym świa dec twem te go uzna nia,
ale naj wyż szym do wo dem do brej pra cy,
któ rą z ta kim upo rem pro wa dzi ła przez te
mi nio ne la ta jest sza cu nek i wdzięcz ność
po ko leń jej uczniów.  Ale wszyst ko ma kie -

dyś swój ko niec i Pa ni Ja ni na w koń cu prze -
szła na za słu żo ną eme ry tu rę, ale by naj mniej
nie po to by od po czy wać. Sta ła się ne stor ką
i za ra zem le gen dą pszow skie go szkol nic -
twa i za czę ła pro wa dzić, ja ko oso ba bar dzo
za an ga żo wa na w ży cie Ko ścio ła, kan ce la -
rię pa ra fial ną ko ścio ła pw. Na ro dze nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny w Pszo wie, dzia ła ła

w ze spo le re cy ta tor skim, uczy ła też nie -
miec kie go oraz po ma gała wie lu pszo wia -
nom pi sać li sty urzę do we do władz nie -
miec kich. Nie nu dzi ła się więc i na dal te go
nie ro bi. Jest opty mist ką, wie rzy w przy -
szłość. Jej oso bę moż na zna leźć za rów no
w Wi ki pe dii jak i w ser cach dzie sią tek lu -
dzi, któ rzy tak du żo jej za wdzię cza ją.

Sta�re�zdję�cia�są�pa�miąt�ką
ko�lej�nych�lat�pra�cy
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O
kres urlo po wy już za na mi, ale okres
wy po czyn ku nie był okre sem próż -
no wa nia w na szej Spół dziel ni. Wszę -

dzie, jak co ro ku, wy ko ny wa li śmy pra ce
re mon to we słu żą ce po pra wie ja ko ści ży cia
i es te ty ki na szych za so bów.

Na sze do ko na nia uwiecz ni li śmy na zdję -
ciach.

Jed nym z głów nych na szych dzia łań
w ostat nich la tach jest in we sto wa nie w po -
pra wę kon dy cji fi zycz nej na szych miesz -
kań ców. Na sze zdro wie, sa mo po czu cie są
spra wą ogrom nej wa gi, stąd też pla ce z urzą -
dze nia mi fit ness, któ re po wsta ją na na -

szych osie dlach i dla na szej Spół dziel ni są
prio ry te tem, przyj mo wa ne są z ra do ścią
za rów no przez naj młod szych jak i se nio -
rów. Tu taj moż na dbać o do brą kon dy cje
fi zycz ną, dzię ki róż ne go ro dza ju urzą dze -
niom po pra wić wy trzy ma łość, roz ru szać
mię śnie, ćwi czyć i mi ło spę dzać czas. Ostat -
nio po wsta ły urzą dze nia fit ness przy bu -
dyn ku XXX -Le cia 119-121 i już do brze
słu żą miesz kań com.

Jed nym z pro ble mów, tak cha rak te ry -
stycz nych dla na szych cza sów, jest kło pot
z par ko wa niem sa mo cho dów. Aut przy -
by wa, a jed no cze śnie po ja wia ją się kło -

pot – gdzie nasz po jazd za par ko wać?
Na pew no w ja kimś stop niu pro blem ten
roz wią że bu do wa no wych miejsc do par -
ko wa nia. Na na szym zdję ciu do ku men tu -
je my po wsta nie przy ul Dą brów ki 13
miejsc po sto jo wych dla na szych miesz -
kań ców.

Na ko lej nych na szych zdję ciach re mon -
ty ele wa cji bal ko no wej, ro bót bru kar skich
i roz po czę cia jak że waż nej in we sty cji – ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ków przy ul. Prze -
my sła wa 9 oraz 3

A na ko niec no wa wia ta na XXX -Le -
cia 104. Jest się czym po chwa lić.

PIĘKNIEJĄ NASZE OSIEDlA

In we sty cje i re mon ty

Urzą�dze�nia�fit�ness�przy bu�dyn�ku XXX�-Le�cia 119-121

Za�koń�czo�no�ro�bo�ty�bru�kar�skie�wej�ście�do bu�dyn�ku�Prze�my�sła�wa 11c Roz�po�czę�to�ter�mo�mo�der�ni�za�cje�budynku�Prze�my�sła�wa 9�oraz 3

Dą�brów�ki 13�bu�do�wa�miejsc�po�sto�jo�wych XXX�-Le�cia 9/12�re�mont�ele�wa�cji�bal�ko�no�wej No�wa�wia�ta XXX�-Le�cia 104
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Sąsiad z osiedla SM „ROW” ZBIGNIEW KOBylIńSKI – trener, działacz sportowy

Ży cie wy peł nio ne KO SZy KóW KĄ

W
kwiet niu br. w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim od by ła się pod czas Wal ne go
Zgro ma dze nia Człon ków Spół -

dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” bar dzo mi -
ła uro czy stość uho no ro wa nia człon ków
Spół dziel ni, któ rzy ma ją pół wiecz ny staż.
Wśród wy róż nio nych zna lazł się tak że pan
Zbi gniew Ko by liń ski – czło wiek, któ re go
do ko na nia dla wo dzi sław skie go, ślą skie go
i pol skie go spor tu są wi docz ne, któ re mu
na le ży się nasz sza cu nek za je go osią gnię -
cia i suk ce sy.

Moż na po wie dzieć bez żad nej prze sa -
dy, że ży cie na sze go bo ha te ra jest pra -
wie w ca ło ści wy peł nio ne spor tem, choć
oczy wi ście ko szy ków ka od gry wa tu pierw -
szo pla no wą ro lę.

Sie dzi my z Pa nem Zbi gnie wem w sie -
dzi bie Żeń skie go Klu bu Ko szy kar skie go
„OLIM PIA” w cen trum Wo dzi sła wia Ślą -
skie go i wspo mi na my sta re cza sy.

– Mo ja przy go da ze spor tem za czę ła się
daw no, gdy mia łem 9 lat – opo wia da Pan
Zbi gniew – a ca ła ta hi sto ria po czą tek
ma przed wie lu la ty i to czy ła się w nie -
zwy kle cie ka wym miej scu i nie zwy kłych
cza sach. Po dra ma tycz nych la tach woj ny
za miesz ka łem wte dy z oj cem na Dol nym
Ślą sku, w Je le niej Gó rze, przez pe wien
czas rów nież miesz ka li śmy w Cie pli cach.
Był rok 1947. Tzw. zie mie od zy ska ne by ły
po tro chu na szym „dzi kim za cho dem”
i dla wie lu zie mią obie ca na.

W ta kiej oto sce ne rii, mo że tro chę jak
z kul to we go fil mu „Pra wo i pięść”, mło -
dy chło pak za czął ćwi czył lek ko atle ty kę

i wi docz nie wte dy od krył war to ści kul tu -
ry fi zycz nej, od na lazł w spo rcie swe po -
wo ła nie, kie ru nek któ ry wy zna czył póź -
niej je go ży cio wą dro gę. 

Po pię ciu la tach od naj du je my Pa na Zbi -
gnie wa w Gli wi cach. W 1953 ro ku z Dol -
ne go Ślą ska prze niósł się na Gór ny, gdzie
swe pa sje roz wi ja tre nu jąc ko szy ków kę
w klu bach Unia Gli wi ce, GKS Gli wi ce
i w koń cu AZS Gli wi ce. Je go pa sje kry sta -
li zu ją się, na bie ra ją po waż nych wy mia rów. 

1966 jest ko lej nym prze ło mo wym ro -
kiem, jak że waż nym w je go ży ciu. Przy -

jeż dża do Wo dzi sła wia Ślą skie go. 15 lip -
ca te go ro ku za miesz kał na uli cy Za -
wadz kie go (dziś ta uli ca ma za pa tro -
na Kar dy na ła Wy szyń skie go). Dzię ki
te mu w tym ro ku mógł ob cho dzić
50 le cie człon ko stwa w na szej Spół dziel -
ni. Trze ba tu zresz tą do dać, że Pan Zbi -
gniew na dal miesz ka w na szej Spół dziel -
ni, a od 1984 ro ku za miesz kał na osie dlu
Pia stów, w do mu przy ul. Prze my sła wa.

W 1967 ro ku za kła da w klu bie GKS
Wo dzi sław sek cję ko szy ków ki mę skiej.
To wła śnie tu bę dzie pra co wał przez naj -
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bliż sze 30 lat. Bę dzie to pra ca za rów no
wy peł nio na tru dem i emo cja mi jak i bez -
sprzecz ny mi suk ce sa mi. Me cze, za wo -
dy, tre nin gi, po dró że, dzie siąt ki chłop -
ców, któ rzy gar ne li się do spor tu
i w wo dzi sław skiej sek cji ko szy ków ki
mo gli roz wi jać swe pa sje, umie jęt no ści,
szli fo wać swe ta len ty. W pa mię ci sta -
rych ki bi ców, a na pew no w gło wie na -
sze go bo ha te ra, zo sta ły gdzieś o nich
wspo mnie nia. Tre ner ska pra ca po zwo li -
ła Pa nu Zbi gnie wo wi wy cho wy wać tych
mło dych lu dzi, któ rzy mo gli swe za in te -
re so wa nia roz wi jać w klu bie, mo gli
na wła snej skó rze po czuć smak zwy -
cięstw jak i – a prze cież i tak by wa
w spo rcie – go rycz po ra żek. Wśród wy -
cho wan ków pa na Zbi gnie wa zna la zło się
na wet dwóch re pre zen tan tów Pol ski w ko -
szy ków ce, ale prze cież naj waż niej sze być
mo że by ło to, że wie lu tych mło dych lu -
dzi, spor tow ców, dzię ki wal ce pod ko -
szem sta ło się męż czy zna mi, że wy nie śli
z klu bu wo lę wal ki, po ko ny wa nia prze -
szkód i ba rier, am bi cję by cia lep szym,
czy li to wszyst ko co za wsze przy da je się
w ży ciu i co wie lu wy pad kach po zwa la
osią gnąć wy ma rzo ny suk ces.

Przy go da w mę ską ko szy ków ka w Wo -
dzi sła wiu do bie gła koń ca w 1997 ro ku,
ale to prze cież nie był ko niec...

W grud niu 1998 ro ku z ini cja ty wy pa -
na Zbi gnie wa zo stał za wią za ny Ko mi tet
Za ło ży ciel ski, któ ry po sta wił so bie za cel
utwo rze nie w Wo dzi sła wiu Ślą skim klu -
bu spor to we go ko szy ków ki żeń skiej.

Dzię ki in ter ne to wi ta hi sto ria jest bar -
dzo do brze opi sa na. Mo że my tam prze -
czy tać, że w skład Ko mi te tu we szli Zbi -
gniew Ko by liń ski, Wie sła wa Wró żek
i Aloj zy Kwa śny. 3 mar ca 1999 ro ku
w Są dzie Okrę go wym w Ka to wi cach zo -
stał za re je stro wa ny Żeń ski Klub Ko szy -
kar ski „OLIM PIA” Wo dzi sław Śl.

Rów no le gle z pro ce du rą zwią za ną z re -
je stra cją Klu bu przy stą pio no do or ga ni za -
cji grup szko le nio wych. Na wią za no współ -
pra cę ze Szko ła mi Pod sta wo wy mi nr 2
i 10 w Wo dzi sła wiu Śl. gdzie po wsta ły
gru py mi ni ko szy ków ki i mło dzi czek. Utwo -
rze nie tych grup nie by ło by moż li we gdy -
by nie życz li wość Dy rek to rów Szkół, nr 2
Pa ni Do na ty Ma liń skiej i nr 10 Pa ni Mi ro -
sła wy Ko ziń skiej.

Pierw szym tre ne rem zo stał oczy wi ście
Zbi gniew Ko by liń ski.

I tak za czę ły zno wu mi jać la ta wy peł -
nio ne pra cą tre ner ską i dzia ła nia mi or ga -
ni za cyj ny mi.

Czas pły nął i moż na by ło pod su mo wy -
wać swe do ko na nia. 23 ma ja 2014 ro ku
w USC w Wo dzi sła wiu Śl. od by ła się
uro czy stość 15-le cia ist nie nia klu bu. To
wła śnie pod czas te go spo tka nia Wi ce pre -
zes klu bu Zbi gniew Ko by liń ski przed sta -
wił za pro szo nym go ściom hi sto rię ŻKK
Olim pia Wo dzi sław Śl. oraz suk ce sy od po -

cząt ku ist nie nia klu bu. Go ście mie li oka -
zję wy słu chać kon cer tu w wy ko na niu zna -
ne go kom po zy to ra i pia ni sty Krzysz to fa
Ko by liń skie go u bo ku któ re go wy stą pi ła
zna ko mi ta wo ka list ka ope ro wa z Izra ela
Reut Ri vka Sha bi, a pan Zbi gniew za ło -
ży ciel klu bu, je go pre zes, tre ner w uzna -
niu za sług w pro pa go wa nie ko szy ków ki
oraz wkład w roz wój klu bu otrzy mał Zło -
tą Ho no ro wą od zna kę Klu bu.

I zno wu mi nę ły dwa la ta. W tym ro ku
klub „OLIM PIA” zdo był mi strzo stwo II li -
gi i uczest ni czył w pół fi na łach i fi na łach
o wej ście do I li gi ko szy ków ki ko biet.
Pech chciał że wła śnie na tym eta pie roz -
gry wek za bra kło w ze spo le 4 pod sta wo -
wych za wod ni czek. Ich brak po krzy żo -
wał pla ny wej ścia do I li gi pod czas tur nie ju
fi na ło we go.

Jed nak związ ku z wy co fa niem się
w sierp niu jed ne go z ze spo łów 1 Li gi,
ŻKK OLIM PIA ja ko trze ci ze spół tur nie -
ju ba ra żo we go zo stał za pro szo ny do udzia -
łu w roz gryw kach pierw szo li go wych
– pierw sze dwa ze spo ły uzy ska ły bez po -
śred ni awans. Trwa kom ple to wa nie ka dry
za wod ni czek na ten nad cho dzą cy, ar cy -
trud ny, ale z ca łą pew no ścią bar dzo in te -

re su ją cy se zon. Pod czas obó zu spor to we -
go w Cie szy nie, na sze za wod nicz ki roz -
po czę ły bu do wa nie for my spor to wej. By -
ła to też oka zja do spo tka nia się
i zin te gro wa nia ca łe go ze spo łu przed roz -
gryw ka mi. Jest już zna ny ter mi narz roz -
gry wek, któ ry uka zał się na stro nie Pol -
skie go Związ ku Ko szy ków ki. Nasz ze spół
za gra w gru pie B, a roz gryw ki roz pocz -
nie 01.10.2016 wy jaz do wym spo tka niem
z re zer wa mi eks tra kla so wej dru ży ny AZS
Go rzów. W ko lej nym ty go dniu 08.10.2016
od bę dzie sie pierw szo li go wy de biut
przed wła sną pu blicz no ścią, a prze ciw ni -
kiem bę dzie ze spół UKS Ba sket SMS
Alek san drów Łódz ki. 

Dziś pan Zbi gniew Ko by liń ski jest Wi -
ce pre ze sem „OLIM PI”, a jed no cze śnie
na dal uczy naj młod szych spor tu, spo -
łecz nie pro wa dzi za ję cia z dziew czę ta -
mi klas 2 w SP nr 2 w Wo dzi sła wiu
i dzia ła na rzecz po wsta nia tam kla sy
spor to wej.

Trze ba się ru szać – śmie je się Pan Zbi -
gniew ze swej sta łej ak tyw no ści, a gdy
py tam go o je go kre do bez chwi li wa ha nia
mó wi: w ży ciu trze ba ro bić rze czy, któ re
się lu bi i da ją sa tys fak cję.
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C
hoć pol skie po wie dze nie mó wi, że
„lep szy bli ski są siad, niż brat da le ki”
to nie za wsze tak jest. Choć wie lu

z nas w ogó le nie zna swo ich są sia dów, to
są też ta cy, któ rzy tej zna jo mo ści ma ją
po dziur ki w no sie. Za sta nów my się wspól -
nie co spra wia, że mo że my mieć dość to -
wa rzy stwa na szych są sia dów.

Co raz czę ściej do cho dzi do na pięć na li -
nii młod si są sie dzi i star si. Jak wia do mo
dłu go let ni miesz kań cy osie dli wy pra co wa li
przez la ta za miesz ki wa nia na wy ki, któ rych
nie jed no krot nie mło dzi sta żem miesz kań -
cy nie przyj mu ją do wia do mo ści. Cho dzi
ge ne ral nie o sprzą ta nie kla tek scho do wych,
prze strze ga nie ci szy noc nej, nie za kłó ca -
nia spo ko ju tak że po rząd ku dnia co dzien -
ne go. Szcze gól nie gdy cho dzi o gra nie pił -
ką w miesz ka niu, rzu ca nie kloc ka mi. Ta ki
dziw ny na wyk no wych cza sów, że dzie ci
za miast spę dzać czas na wol nym po wie -
trzu spę dza ją go w do mach. A mło da ener -
gia po trze bu je się wy ha sać.

Do nie daw na miesz kań cy star si ma jąc
uwa gi do sie bie po pro stu o tym roz ma -
wia li te raz sta je się to po pro stu nie moż li -
we, każ dy od bie ra uwa gę za kry ty kę, ob ra -
ża się, a z cza sem na ra sta złość prze ra dza ją ca
się w agre sję.

Proś by miesz kań ców są igno ro wa ne,
a cier pli wość moc no nad wy rę żo na, dla te -
go co raz czę ściej pro ble my za kłó ca nia spo -
ko ju są zgła sza ne są na Po li cję, do Stra ży
Miej skiej czy do dziel ni co we go zgod nie
z art. 51 ko dek su wy kro czeń. 

Nie ste ty. By wa że, ta kie zgło sze nia ma ją
sku tek od wrot ny od za mie rzo ne go i kon flikt
na ra sta. Dziw nym zbie giem oko licz no ści
gło śne za cho wa nie, od bi ja nie pił ką, cza sem

wy zwi ska pod ad re sem są sia dów po ja wia ją
się za wsze po pró bach in ter wen cji.

Miesz kań cy nie mo gąc so bie po ra dzić
z pro ble mem przy cho dzą do Spół dziel ni
z proś bą o po moc i po ra dę w spra wie roz -
wią za nia kon flik tu, gdyż sa mi nie są w sta -
nie z tym pro ble mem upo rać. Pro wa dzo ne
są wów czas roz mo wy z obie ma stro na mi

spo ru, jed nak że ja ki osią gnie się efekt tych
ne go cja cji i tak za le ży od do brej wo li miesz -
kań ców. 

Ma jąc na uwa dze do bro są siedz kie
pro si my o prze strze ga nie za sad wspól -
ne go za miesz ki wa nia tak aby za miesz -
ki wa nie w jed nym blo ku nie uprzy krza -
ło ży cia in ny. 

FIR My, Któ RE OFE RU JĄ NAM RóŻ NE GO RO DZA JU USłU GI
NIE MA JĄ NIC WSPól NE GO Z NA SZĄ SPół DZIEl NIĄ

NIE DAJ My SIĘ NA BRAć!
Je sień to tra dy cyj ny czas dla róż nych

firm, któ re me to dą do mo krąż cy od wie -
dza ją na sze miesz ka nia. Ich przed sta wi -
cie le ofe ru ją nam ja ko coś bar dzo atrak -
cyj ne go i ta nie go róż ne go ro dza ju usłu gi.
Naj czę ściej jest to wy mia na okien lub
drzwi. Bar dzo czę sto ubar wia ją swo ja
ofer tę in for ma cją o współ pra cy z na szą
Spół dziel nia i to ma być gwa ran tem ich
so lid no ści i zgod nej ze spół dziel czy mi
nor ma mi ofer ty. 

NIE DAJ MY SIĘ NA BRAĆ! 
Te fir my nie ma ją nic wspól ne go z na -

szą Spół dziel nią, nie współ pra cu ją z na -
mi na żad nej płasz czyź nie i ich za pew -

nie nia są czy stym wy my słem ma ją cym
prze ko nać klien ta do ich pro po zy cji. 

Ko rzy sta jąc z ich usług mo że my mieć
kło po ty, cza sa mi bar dzo po waż nej na tu -
ry. Cho dzi tu głów nie o fir my ofe ru ją ca
no we ka lo ry fe ry. 

Grzej ni ki są in te gral ną czę ścią in sta la -
cji grzew czej bu dyn ku. Z te go wzglę du
ich wy mia na wy ma ga zgo dy za rząd cy
bu dyn ku od po wie dzial ne go za stan in -
sta la cji. W przy pad ku wy mia ny Spół -
dziel nia mu si naj pierw wy dać wa run ki
ja kim mu szą od po wia dać ka lo ry fe ry, okre -
ślić pa ra me try no we go grzej ni ka do wy -
mia ny.

Po dru gie ab so lut nie nie do pusz czal -
na jest wy mia na ka lo ry fe rów w se zo nie
grzew czym, któ ry prze cież nie dłu go się
za cznie. Trze ba tu za zna czyć, że w przy -
pad ku stwier dze nia bra ku cie pła w da -
nym pio nie spo wo do wa nym wy mia ną
grzej ni ków bez zgo dy Spół dziel ni miesz -
ka niec, któ ry do ko nał wy mia ny zo bo -
wią za ny bę dzie na swój koszt – a nie jest
to su ma ma ła – do przy wró ce nia in sta la -
cji do sta nu pier wot ne go. 

I na ko niec jesz cze raz in for mu je my, że
twier dze nia o na szej apro ba cie dla dzia łań
ta kich firm jest bez czel nym kłam stwem. 

Nie daj my się na bie rać!

DAJ My Żyć SO BIE I IN NyM

Są siedz kie SWA Ry
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N
ie daw no du żo pi sa li śmy w na szej ga -
ze cie o wy wo zie śmie ci. Te raz mi ło
nam po in for mo wać na szych Czy tel -

ni ków, że Urząd |Miej ski w Wo dzi sła wiu
Ślą skim przy go to wał bez płat ną apli ka cję
do ty czą ca wła śnie te go pro ble mu:

„Wodz. Śl. – Har mo no gram wy wo zu”.

Apli ka cja do star czy Pań stwu nie zbęd -
nych in for ma cji m.in w za kre sie:

■ ter mi nów od bio ru od pa dów
ko mu nal nych z nie ru cho mo ści,

■ ad re su, dni i go dzin otwar cia
PSZOK,

■ za sad pro wa dze nia se lek tyw nej
zbiór ki od pa dów,

■ ter mi nów opłat za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi, itd.

Apli ka cja umoż li wia usta wie nie alar mu
przy po mi na ją ce go o ter mi nach wy wo zu
od pa dów oraz wy sy ła nie re kla ma cji od no -
śnie bra ku od bio ru od pa dów.

Apli ka cja dzia ła na sys te mach An dro id,
iOS oraz Win dow sPho ne i jest do po bra nia
ze skle pów in ter ne to wych:

https://itu nes. ap ple.
com/pl/app/id1138662025? mt=8
https://play. go ogle. com/sto re/apps/de -
ta ils? id=pl. eco har mo no gram. wo dzi -
slaw&hl=pl
https://www. mi cro soft. com/pl -pl/sto -
re/p/wodz -sl -har mo no gram -wy wo -
zu/9nblg gh4t p8j

Tak no wo cze sny, god ny XXI wie ku, spo -
sób in for mo wa nia miesz kań ców o wy wo zie
śmie ci to do bra wia do mość. Jest rów nież
zła. Mi mo na szych ape li i in for ma cji, mi mo
wie lo krot ne go po ru sza nia na ła mach na szej
ga ze ty spra wy wy rzu ca nia od pa dów przez
okna na dal ta kie prak ty ki są na gmin ne. Ko -
lej nym przy kła dem są zdję cia od pad ków
na traw ni ku z Osie dla XXX -le cia. „Mi ło śni -
cy przy ro dy” do kar mia ją go łę bie rzu ca jąc
je dze nie z okien nie zda jąc so bie spra wy
z te go jak nie roz sąd ne są ta kie dzia ła nia. 

A na ko niec li kwi da cja ko lej nej uciąż li -
wo ści uchwy co na na na szym zdję ciu. Straż
po żar na po ma ga ła w li kwi da cji ro ju pszczół
za bu dyn kiem XXX -Le cia 54. Pszczo ły oczy -
wi ście oca la ły i zo sta ły prze nie sio ne w in ne
miej sce, gdzie z po żyt kiem dla wszyst kich,
a jed no cze śnie bez moż li wo ści żą dle nia lu -
dzi, bę dą mo gły spo koj nie zbie rać miód. 

śmie ci na te le fon

IN FOR MA CJE NA tE MAt Wy WO ZU OD PA DóW DO StA NIESZ NA KO MóR KĘ

Go�łę�bie�mo�że�i są�za�do�wo�lo�ne,�lu�dzie,�któ�rzy�ma�ja�od�pad�ki�pod okna�mi�znacz�nie�mniej

Straż�po�żar�na�w ak�cji�prze�ciw�ko�ro�jo�wi�pszczół



12 POD WSPÓLNYM DACHEM Wrzesień 2016 r.

Ka na li za cja to NIE śmiet nik

S
ieć ka na li za cji sa ni tar nej co raz czę -
ściej trak to wa na jest przez miesz kań -
ców ja ko miej sce po zby cia się róż ne -

go ro dza ju od pa dów. Tra fia ją do niej reszt ki
żyw no ści, ar ty ku ły hi gie nicz ne – pod pa ski,
pa tycz ki do uszu, pie lu chy, ręcz ni ki pa pie -
ro we, chu s tecz ki na wil ża ją ce, wa ci ki itp.
le ki, pusz ki, to reb ki fo lio we, bu tel ki, ba te -
rie, ole je, far by, roz pusz czal ni ki, tłusz cze. 

Śred nio raz na 2 ty go dnie trze ba in ter -
we nio wać i udraż niać za tka ne ru ry. Czę sto
za ty ka nie ka na li za cji po dyk to wa ne jest
o dzi wo se zo no wo ścią. Na przy kład na Bo -
że Na ro dze nie spo ro osób wy rzu ca ry bie
gło wy do se de su, nie zda jąc so bie spra wy
z te go, że reszt ki świą tecz ne go kar pia stwo -
rzą w ru rach trud ny do prze bi cia za tor,
spra wia ją cy bar dzo nie przy jem ne kło po ty
nie tyl ko wy rzu ca ją ce mu, ale rów nież są -
sia dom. 

Mu si my zdać so bie spra wę, że śmie ci
wrzu co ne do to a le ty mo gą za py chać nie
tyl ko se des, ale rów nież we wnętrz ną ka na -
li za cję bu dyn ku, co mo że do pro wa dzić
do cof nię cia ście ków, za la nia miesz ka nia
i stać się przy czy ną po waż nej awa rii. To
zaś po wo du je du że stra ty ma te rial ne. 

Naj częst szy mi awa ria mi już po za sa my -
mi miesz ka nia mi spo wo do wa ny mi przez
trak to wa nie ka na li za cji ja ko „śmiet ni ka”
są za to ry sie ci ka na li za cyj nej po za bu dyn -
ka mi. Ich kon se kwen cję sta no wi za le wa -
nie ulic i piw nic bu dyn ków co fa ją cy mi się
ście ka mi, co po wo du je du że stra ty ma te -
rial ne, uciąż li wość dla miesz kań ców, a tak -
że szko dy śro do wi sko we. Miej ska sieć ka -
na li za cyj na jest przy sto so wa na wy łącz nie
do przyj mo wa nia nie czy sto ści sa ni tar nych
i pa pie ru to a le to we go. Wszyst kie in ne rze -

czy i przed mio ty z wy go dy oraz przy zwy -
cza je nia wrzu ca ne do ka na li za cji wpły wa -
ją na jej awa rie. Po za za to ra mi sie ci ka na -
li za cyj nej te go ty pu „go spo dar cze my śle nie”
wpły wa na licz ne awa rie i pra wi dło wą pra -
cę urzą dzeń miej skiej oczysz czal ni ście -
ków.

Za pcha ne ru ry na ra ża ją na kosz ty za -
rów no miesz kań ców, któ rzy mu szą wzy -
wać nie raz na wet wy spe cja li zo wa ną eki -
pę, jak i Wo dzi sław skie Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji. 

Któ re w przy pad ku za tka nia sie ci uży wa
spe cja li stycz ne go sprzę tu i po jaz dów.

Pa mię taj my, że usu nię cie awa rii zwią za -
ne jest z du ży mi kosz ta mi, któ ry mi zo sta ją
ob cią ża ni wszy scy miesz kań cy pła cąc ra -
chun ki za do star cza ną wo dę i od pro wa -
dza ne ście ki.

Na wet naj le piej za pro jek to wa na i wy ko -
na na in sta la cja mo że się za py chać, je śli
nie bę dzie my z niej wła ści wie ko rzy stać.

Kwe stię od pa dów, któ rych nie na le ży
wrzu cać do ka na li za cji, re gu lu je art. 9 Usta -
wy z 7 czerw ca 2001 r. o zbio ro wym za -
opa trze niu w wo dę i zbio ro wym od pro wa -
dza niu ście ków

Ka na li za cja, z któ rej co dzien nie ko rzy sta my, jest tak za pro jek to wa na, by przyj mo wać ście ki z na szych do mów, nie czy sto -
ści sa ni tar ne i pa pier to a le to wy. ta ka jest teo ria. Prak ty ka nie ste ty bar dzo czę sto wska zu je, że część miesz kań ców nie do -
sto so wu je się do prze pi sów i trak tu je ka na li za cję ja ko śmiet nik. Do brze o tym wie dzą na sze ad mi ni stra cje osie dlo we. 

PRO SI My WIĘC WSZySt KICh MIESZ KAń CóW

NA SZyCh ZA SO BóW

O KO RZy StA NIE Z KA NA lI ZA CJI SA NI tAR NEJ

I NIE tRAK tO WA NIE JEJ

JA KO PO JEM NIK NA OD PA Dy
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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

U nas zawsze rzetelnie, 

bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz 

zamienisz ● wynajmniesz
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KRZyŻóWKA Z hASłEM 

Rok
założenia

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. 32 428 27 10,
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 – 32 428 27 00;

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: 32 428 27 55;
dział wkła dów: 32 428 27 53;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

dział tech nicz ny: 32 428 27 41;
Li cen cjo no wa ne

Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa: 
32 428 27 44;

dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
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.
32 428 27 58; 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. 32 428 27 60, 32 428 27 70, 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. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00,
piąt ki od 12.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 9.00
do 12.00;

RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czyn na: po nie -
dział ki i czwart ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00.

■ 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 Wodzisław Śląski

– kom. 607 041 129 
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dźwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1. ślą ski tram waj ni sko po -
dło go wy. 6. Zgro ma dze nie Człon ków
SM „ROW”, w dniach 25-28 kwiet nia
br. 9. dziu ra. 10. pro duk ty mlecz ne. 11.
Miej ski, Bo ta nicz ny. 12. bez kres wód. 15.
wiatr rów ni ko wy. 18. słu ży do wen ty la -
cji i oświe tle nia pod da sza. 21. gry zoń
z tro pi ku. 22. gra w nim ak tor. 23. kla -
wisz ka su ją cy w kom pu te rze. 24. ptak
lub grzyb. 25. karcz, pniak. 28. chwast
po lny na zu pę. 32. wy stę pu je w ru dach
ura nu. 34. ma krop ki na no sie. 35. włók -
no wi sko zo we. 36. ma toł, tu man. 37.
świe ci w po god ny dzień. 40. efekt krze -
sa nia. 43. mu za po ezji mi ło snej. 46. imię
mę skie. 47. obo wią zu je w sto wa rzy sze -
niach. 48. kraj świę tych krów. 49. las -
so. 50. w po dusz ce.

Pio no wo: 2. kwit nie raz w ży ciu. 3.
imię żeńskie. 4. zę ba te w zegarku. 5. po -
be ku ją na gór skiej ha li. 6. kra czą ce ptac -
two. 7. sys tem na wi ga cji lot ni czej. 8. na -

ro do wy de mo kra ta. 13. w kom ple cie
z mier ni kiem. 14. lep sze od tram pek. 15.
oj ciec chrzest ny w gwa rze ślą skiej. 16.
Rin go wśród Be atle sów. 17. owoc tar ni -
ny. 19. ma ły chło piec. 20. mar ka we -
rmu tu. 26. po sła niec nie bie ski. 27. ... za
sukcesem. 29. ostrze gaw cze przy dro -
dze. 30. sza rów ka. 31. „kur su je” w wie -
żow cu. 32. je sien ny kwia tek. 33. od głos
szyb kich kro ków. 37. ptak wy bie ra ją cy
się za mo rze. 38. błęd ny nad ba gna -
mi. 39. świe ci na bluz ce. 41. dwie przy wa -
dze. 42. mi łe ka ca po cząt ki. 44. ope ra
Ver die go. 45. daw na da ni na w zbo żu,
dla pa nu ją ce go.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 15�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Ka ni ku ła”. Na gro dy książ ko we za roz -
wią za nie krzy żów ki otrzy mu ją: Bar ba ra
Ko tom ska, Fran ci szek Paw len ka,
Do ro ta Sma gac ka.




