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Wieści z „pierwszej ręki”

PREZES ZARZĄDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI

Spółdzielczość
to najlepsza wspólnota!
To

hasło obecnego roku obchodów Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości, bo jest to rok
jubileuszowy, w którym spółdzielczość
obchodzi 200 lat. Jakby nie patrzeć to
długi okres czasu, przez który utrzymuje się zasady wspólnego dobra – spółdzielczego dobra.
Korzenie spółdzielczości europejskiej
sięgają roku 1843, gdzie powstała pierwsza spółdzielnia w angielskim Rochdale. Warto podkreślić, że my polscy spółdziel cy je ste śmy dum ni z te go, że
korzenie naszego ruchu spółdzielczego
są jeszcze starsze. Przyjmuje się rok 1816
za początek polskiego ruchu spółdzielczego, a nie jak to często w różnego rodzaju wypowiedziach czy też artykułach prasowych spotykamy informację,
że spółdzielczość jest postkomunistycznym spadkiem. Nie wiem czy to z niewiedzy czy to wrogowie spółdzielczości, ignorancji historyczni piszą historię
według własnego uznania celowo zapominając, że jednym z ojców i prekur so rów spół dziel czo ści nie tyl ko
w Polsce ale i na świecie, jest ksiądz
Stanisław Staszic. Nie Lenin, Marks,
Engels czy też Stalin, ale polski ksiądz,
który odrzucił życie w przepychu jak
święty Jan Chryzostom słynący z tego,
że pozostaniu biskupem Konstantynopola wzgardził bogactwem nagromadzonym przez jego poprzedników i dla
dobra wiernych patrzył władzy na ręce. Dworowi cesarskiemu nie udało się
kupić go za żadne złoto i przywileje.
Nie chciał przekształcić się ze sługi bożego w sługę sił ciemności za dobra
doczesne.
Ksiądz Staszic, wbrew wrogom spółdzielczości piszący na nowo historię,
którym ciągle marzy się rozgrabienie
i zawłaszczenie jej majątku, powołał
akurat 200 lat temu w 1816r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach.
Owa pierwsza polska spółdzielnia liczyła 329 chłopów, czyli członków, któWrzesień 2016 r.

rzy oprócz działalności rolniczej zajmowali się produkcją i usługami.
Taka rocznica, której nie można zaprzeczyć musi boleć antyspółdzielców,
którzy ciągle przymierzają się do rozkradania i zawłaszczania majątku spółdzielczego.
Przez bez mała 200 lat spółdzielczość
stanowiła i stanowi dziś nadal silne
ogniwo polskiej gospodarki pełniąc jednocześnie rolę propagatora takich wartości jak solidarność, współdziałanie,
rzetelność i współodpowiedzialność. Nie
do przecenienia jest też rola pomocowa, jaką odgrywają polskie spółdzielnie w życiu lokalnych społeczności,
w których są umocowane. Nasze cele
to nie tylko zysk, kooperacja czy synergia ale też, a może nawet przede wszystkim, dbałość o godziwy byt każdego
członka spółdzielni i wspólne, skuteczne rozwiązanie trudnych dla niego sytuacji i problemów. Warto o tym przypominać na każdym kroku, warto mówić,
warto pisać tak by w odbiorze społecznym słowo Spółdzielnia znaczyło nie
tylko „Firma” ale również „Przyzwoita
i rzetelna Firma”.
Państwo powinno sprzyjać konkurencyjności i wyciągania różnorakich
korzyści z globalnej gospodarki oraz
dbać o rodzimą aktywność, rodzimy
kapitał. I właśnie spółdzielczość, która bazuje na własnym majątku, daje
olbrzymią szansę państwu na skuteczne i propaństwowe budowanie rodzimego kapitału. W tym kontekście widziana polska spółdzielczość poprzez
polski kapitał, polską myśl, polską
edukację pozwoli skutecznie powalczyć polskiej gospodarce na rynku globalnym.
Bądź co bądź w Polsce działa wiele
spółdzielni różnych branż i wiele z nich
funkcjonuje na rynku ponad 100 lat.
Lepiej więc dla Polski sięgnąć po doświadczenia właśnie tych spółdzielni,
ich tradycji i profesjonalizmu. Niejednokrotnie bowiem pokazały, że nawet
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w najtrudniejszych czasach można prowadzić dobrze spółdzielnie, że można
być we wspólnocie, że można realizować cele gospodarcze dla realizacji potrzeb, własnych członków i państwa.
Chociażby z tych względów wielkim
błędem rządzących było niszczenie spółdzielczości poprzez fiskalizm, poprzez
nierówne traktowanie sektora spółdzielczego w stosunku do pozostałej części
gospodarki.
Spółdzielczość pomimo różnych kłopotów i trudności funkcjonuje w Polsce bardzo dobrze. 15 branż spółdzielczych stale widoczna jest na naszym
rynku. Mieszkańcy Polski zrzeszają się
w spółdzielnie by nawzajem się wspierać. I tak powstają nowe spółdzielnie
np. socjalne, spółdzielcze grupy producentów czy spółdzielnie mieszkaniowe. I trzeba jeszcze zdecydowanie podkreślić, że działalność spółdzielczości,
przy jeszcze niedawnej krytycznej ocenie Państwa, jest bardzo dobrze odbiedokończenie na str. 4
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rana społecznie. Wielki zakres świadczonych usług na rzecz własnych członków i środowiska lokalnego powoduje,
że w skomercjalizowanym społeczeństwie spółdzielczość jest postrzegana
jako ta sfera ekonomii społecznej, która w dużym zakresie oddziałuje pozytywnie na środowisko lokalne. Nie może być tak dalej, by w cywilizowanym
państwie jedynym elementem oceny
działalności gospodarczej w ramach
ustaw była działalność wyłącznie dla

sał: w tym czasie nie było jeszcze
sprzętu budowalno-technicznego, nie
było spychaczy, ani samochodów wywrotek, wszystkie roboty ziemne trzeba było wykonywać ręcznie, a ziemie
wywożono furmankami konnymi. Nie
było dźwigów, ani mieszarek, zaprawę
murarska przygotowywano w skrzyniach za pomocą kopaczki i grac. Cegłę noszono na plecach na tzw. kozłach, aż na czwarte piętro. To była
ciężka praca. Pomimo tych trudności
budynek ukończono po dwóch latach.
W tym czasie był to jeden z najokazal-

w mieście, ale przede wszystkim poprawić jakość zamieszkiwania w tak zacnym budynku. Nasze zamierzenia przewidywały wykorzystanie do tego celu
Programu KAWKA (Likwidacja niskiej
emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii).
Po prawie roku oczekiwania na decyzje, okazało się, że program zlikwidowano i zmuszeni byliśmy zawiesić nasze plany, ale wierzymy, że wkrótce
do nich wrócimy. Poszukujemy podobnego rozwiązania, które pozwoliłyby

zysku, bez osiągania efektów prospołeczny i proludzkich.
Na naszych oczach klęskę ponosi neoliberalizm – ustrój który jest kryzysogenny i szkodzi światowej ekonomii.
Spółdzielczość natomiast pomaga zdywersyfikować gospodarkę i angażuje ludzi niebogatych do poprawy swojej sytuacji. Jest to ustrój oparty na wspólnej
własności, dlatego jest mniej podatny
na afery, spekulacje i nie dążący do maksymalizacji zysku za wszelką cenę.
Te zasady spółdzielczości na pewno
przyświecały pionierom, którzy 92 lata
temu zakładali w Wodzisławiu naszą
Spółdzielnię. Możemy być dziś z nich
dumni i czuć podziw dla tych ludzi, którzy swym nietuzinkowym myśleniem
i śmiałymi działaniami tworzyli podstawy tego co mamy dziś. Dwa lata temu
wspominaliśmy ich obchodząc uroczyście 90 lecie naszej Spółdzielni, która
jest znaczącym elementem historii polskiej spółdzielczości. W tym roku mija
z kolei 90 lat od chwili kiedy ich pomysły urzeczywistniły się, „słowo stało się
ciałem” i w mieście wyrósł pierwszy
budowany przez Spółdzielnię dom.
Wspominając te pionierskie lata Jan
Kłos, członek zarządu Spółdzielni pi-

szych budynków w Wodzisławiu Śląskim. Jego oddanie we wrześniu 1926
roku mieszkańcom stało się w wielkim
wydarzeniem. Możemy się domyślać
jak cieszyli się wtedy ludzie, którzy
w tym domu, dzięki idei spółdzielczości, znaleźli swe lokum, mogli żyć, rodzić i wychowywać dzieci, mieć plany
na przyszłość w oparciu swe spółdzielcze cztery kąty.
Pierwszy budynek przy ulicy Wałowej w Wodzisławiu Śląskim do dziś
jest chlubą naszej spółdzielni, to on dał
początek działalności spółdzielczej na terenie miasta. Niestraszne były mu bombardowania wojenne, spokojnie stał
i trwał jakby wiedząc, że musi swą postawą bronić pracy swych mieszkańców, którzy wielkim trudem i mozolnym wysiłkiem go wznosili. To jest
nasza duma i symbol naszej wytrwałości. To są podwaliny obecnej spółdzielczej rodziny.
Chcieliśmy w związku z okrągłą rocznicą powstania domu przy ulicy Wałowej wyremontować go, odnowić, zmoder ni zo wać, a przede wszyst kim
wyeliminować piece węglowe, zastępując je centralnym ogrzewaniem, aby
poprawić stan środowiska naturalnego

uzyskać środki finansowe na ten cel,
gdyż pożyczka, którą proponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach byłaby nie do udźwignięcia przez mieszkające tam osoby. Liczymy tu na deklaro wa ne rzą do we po par cie dla
budownictwa mieszkaniowego i zapewnienia o pomocy dla takich przedsięwzięć. Rząd premier Beaty Szydło, jest
pierwszym, który popatrzył na spółdzielczość mieszkaniową inaczej tak
wynika chociażby z założeń nowego
programu „Mieszkanie plus” ogłoszonego na specjalnej konferencji prasowej w pierwszych dniach czerwca, którego najważniejszym celem ma być
poprawa dostępności dachu nad głową
dla Polaków.
A wracając do naszej chlubnej przeszłości, tej staszicowskiej, 200 letniej
i tej już tylko naszej, wodzisławskiej,
ponad 90 letniej, licząc na pomoc władz
sami jednak musimy zastanowić się jak
żyć mądrze, zgodnie z naszym środowiskiem, z pożytkiem dla kraju. I w tym
kontekście musimy sobie powtarzać jak
mantrę słowa: spółdzielnie są potrzebne i dobrze służą ludziom i to jest niepodważalna prawda.

dokończenie ze str. 3
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JANINA SZKUDlIńSKA – lEGENDA PSZOWSKIEJ OśWIAty

Jest w Wikipedii
i sercach
dziesiątek ludzi
W tymrokuPaniJanina skończyła 93lata

P

ogoda ducha, życiowy optymizm i głęboka wiara to wszystko co pozwoliło
pani Janinie Szkudlińskiej śmiało podążać przez życie wypełnione pracą i obowiązkami. Pani Janina w sierpniu tego roku skończyła 93 lata i jest jedną z najstarszych
seniorek mieszkających w naszych spółdzielczych zasobach, ale mimo szacownego wieku energii mogło by jej pozazdrościć wiele znacznie młodszych osób.
Pani Janina do dziś zaraża optymizmem,
uśmiechem i choć w życiu mówi że bywa
ciężko – bo nogi odmiawiają posłuszeństwa – to i tak cieszy się życiem, bo wokół
siebie ma dużo ludzi o dobrym sercu. Odwiedzają ją sąsiedzi, przynoszą zakupy.
Zawsze kochała ludzi – a oni kochają ją.
Urodziłam się w Chorzowie Batorym,
zwanym kiedyś Hajdukami – opowiada
Pani Janina – ojciec pracował jako elektryk w miejscowej hucie, mama – jak to
był przed wojną – prowadziła dom. Wybuchła wojna i ja musiałam sama zacząć pracować. W czasie okupacji znalazłam zatrudnienie w śląskich tramwajach.

Dzięki swej pracowitości i odpowiedzialności, mimo że była Polką, a Śląsk włączono do Niemiec, ceniono ją tam, znacznie
bardziej niż rodowite Niemki ściągnięte
na Górny Śląska gdzieś tam z głębi Reichu.
Powierzano jej nawet prowadzenie tramwajów na ulicach górnośląskich miast.
Ta dobra opinia towarzyszyła jej nadal po
wyzwoleniu, gdy otwierały się dla niej drzwi
do kariery w tym jakże ważnym dla całego
regionu przedsiębiorstwie transportowym,
ale Pani Janina miała już inne plany.
Zaczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, która później stała się prekursorką Uniwersytetu Śląskiego.
Początkowo groziło jej, że będzie musiała
wyjechać do pracy na polskim „dzikim zachodzie” czyli na tzw. Ziemiach Odzyskanych, ale jednak na szczęście pracę znalazła znacz nie bli żej w Jan ko wi cach
Rybnickich. Później uczyła języka polskiego i historii przez 3 lata w Moszczenicy
i w końcu w 1949 roku trafia do Pszowa
a to dlatego, że jeden z kolegów opowiadał jej jak w tym mieście jest ładnie. Sku-

Wielokrotnieza swapracęPaniJanina otrzymywaładyplomy,wyróżnieniai wysokieodznaczenia
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siła się na wyjazd i nie żałuje do dziś. Rozpoczęła tam pracę w szkole podstawowej
nr 11 (obecnie nr 1).
Jako, że od zawsze była wulkanem energii to jedna praca to za mało, prowadziła
również, charakterystyczne dla lat powojennych, kursy dla analfabetów, kółka teatralne i recytatorskie.
Mijały lata, jeden rok szkolny zamieniał
się w drugi. Jedne dzieci zaczynały każdego września swą edukację, inne w czerwcu wylatywały w świat kończąc swą naukę, bogatsze o wiedzę, rozumienie świata
i otaczającej ich rzeczywistości, o to co
m.in. pani Janina przekazała im podczas
lat nauki.
W październiku 2004 obyło się w Pszowie uroczyste spotkanie z okazji 75. lecia
Szkoły Podstawowej nr 1. – Ja jestem jeszcze starsza niż nasza szkoła, bo mam więcej niż siedemdziesiąt pięć lat – żartowała
wtedy ze sceny Pani Janina, która w „jedynce” jako nauczycielka historii przepracowała blisko trzydzieści lat. – Pamiętacie? Pamiętacie? – pytała o wspomnienia
swoich wychowanków i barwnie opowiadała o swojej pracy i o życiu. Nestorka
i zarazem legenda pszowskiego szkolnictwa została uhonorowana wtedy odznaką
„Zasłużony dla Rozwoju Miasta Pszów”.
Jej uczniowie, z których wielu już wtedy
miało posiwiałe włosy, zgotowali swojej
pani owacje na stojąco.
To wszystko działo się 12 lat temu i ta
uroczystość stała się historią, czas płynie
nieubłaganie, jedne wspomnienia blakną,
drugie uwypuklają się, nabierają nowych
znaczeń.
Jej uczniowie i wychowankowie to dziś
wspaniali dorośli ludzie tak jak ks. Jerzy
Szymik, ceniony poeta i profesor teologii
na KUL na każdym kroku przyznający się
do pszowskich korzeni. Pani Janina z dumą pokazuje książkę autorstwa księdza Jerzego, którą podarował jej z piękną dedykacja na 90. urodziny. Ale nawet ci, którzy
nie zrobili jakieś wielkiej kariery muszą
przyznać, że wiele zawdzięczają Pani Janinie, że dzięki niej lepiej być może rozumieją świat, i dziejowe procesy które nim
kierują.
5

Pani Janina zawsze była ceniona i wyróżniana za swą pracę. Dyplomy i wysokie odznaczenia państwowe, które nam pokazuje
są materialnym świadectwem tego uznania,
ale najwyższym dowodem dobrej pracy,
którą z takim uporem prowadziła przez te
minione lata jest szacunek i wdzięczność
pokoleń jej uczniów. Ale wszystko ma kie-

dyś swój koniec i Pani Janina w końcu przeszła na zasłużoną emeryturę, ale bynajmniej
nie po to by odpoczywać. Stała się nestorką
i zarazem legendą pszowskiego szkolnictwa i zaczęła prowadzić, jako osoba bardzo
zaangażowana w życie Kościoła, kancelarię parafialną kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, działała

w zespole recytatorskim, uczyła też niemieckiego oraz pomagała wielu pszowianom pisać listy urzędowe do władz niemieckich. Nie nudziła się więc i nadal tego
nie robi. Jest optymistką, wierzy w przyszłość. Jej osobę można znaleźć zarówno
w Wikipedii jak i w sercach dziesiątek ludzi, którzy tak dużo jej zawdzięczają.

Starezdjęciasąpamiątką
kolejnychlatpracy

Pani Janina jest osobą głęboko wierzącą.
Na zdjęciuna tleunikatowegogobelinuzrobionegoweWłoszechpodczaspontyfikatunaszego
OjcaŚwiętego
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PIĘKNIEJĄ NASZE OSIEDlA

Inwestycje i remonty

Urządzeniafitnessprzy budynku XXX-Lecia 119-121

Zakończonorobotybrukarskiewejściedo budynkuPrzemysława 11c

O

RozpoczętotermomodernizacjebudynkuPrzemysława 9oraz 3

kres urlopowy już za nami, ale okres
wypoczynku nie był okresem próżnowania w naszej Spółdzielni. Wszędzie, jak co roku, wykonywaliśmy prace
remontowe służące poprawie jakości życia
i estetyki naszych zasobów.
Nasze dokonania uwieczniliśmy na zdjęciach.
Jednym z głównych naszych działań
w ostatnich latach jest inwestowanie w poprawę kondycji fizycznej naszych mieszkańców. Nasze zdrowie, samopoczucie są
sprawą ogromnej wagi, stąd też place z urządzeniami fitness, które powstają na na-

szych osiedlach i dla naszej Spółdzielni są
priorytetem, przyjmowane są z radością
zarówno przez najmłodszych jak i seniorów. Tutaj można dbać o dobrą kondycje
fizyczną, dzięki różnego rodzaju urządzeniom poprawić wytrzymałość, rozruszać
mięśnie, ćwiczyć i miło spędzać czas. Ostatnio powstały urządzenia fitness przy budynku XXX-Lecia 119-121 i już dobrze
służą mieszkańcom.
Jednym z problemów, tak charakterystycznych dla naszych czasów, jest kłopot
z parkowaniem samochodów. Aut przybywa, a jednocześnie pojawiają się kło-

pot – gdzie nasz pojazd zaparkować?
Na pewno w jakimś stopniu problem ten
rozwiąże budowa nowych miejsc do parkowania. Na naszym zdjęciu dokumentuje my po wsta nie przy ul Dą brów ki 13
miejsc postojowych dla naszych mieszkańców.
Na kolejnych naszych zdjęciach remonty elewacji balkonowej, robót brukarskich
i rozpoczęcia jakże ważnej inwestycji – termomodernizacji budynków przy ul. Przemysława 9 oraz 3
A na koniec nowa wiata na XXX-Lecia 104. Jest się czym pochwalić.

Dąbrówki 13budowamiejscpostojowych

XXX-Lecia 9/12remontelewacjibalkonowej

Nowawiata XXX-Lecia 104
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

ZBIGNIEW KOBylIńSKI – trener, działacz sportowy

Życie wypełnione KOSZyKóWKĄ
W

kwietniu br. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się podczas Walnego
Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” bardzo miła uroczystość uhonorowania członków
Spółdzielni, którzy mają półwieczny staż.
Wśród wyróżnionych znalazł się także pan
Zbigniew Kobyliński – człowiek, którego
dokonania dla wodzisławskiego, śląskiego
i polskiego sportu są widoczne, któremu
należy się nasz szacunek za jego osiągnięcia i sukcesy.
Można powiedzieć bez żadnej przesady, że życie naszego bohatera jest prawie w całości wypełnione sportem, choć
oczywiście koszykówka odgrywa tu pierwszoplanową rolę.
Siedzimy z Panem Zbigniewem w siedzibie Żeńskiego Klubu Koszykarskiego
„OLIMPIA” w centrum Wodzisławia Śląskiego i wspominamy stare czasy.
– Moja przygoda ze sportem zaczęła się
dawno, gdy miałem 9 lat – opowiada Pan
Zbigniew – a cała ta historia początek
ma przed wielu laty i toczyła się w niezwykle ciekawym miejscu i niezwykłych
czasach. Po dramatycznych latach wojny
zamieszkałem wtedy z ojcem na Dolnym
Śląsku, w Jeleniej Górze, przez pewien
czas również mieszkaliśmy w Cieplicach.
Był rok 1947. Tzw. ziemie odzyskane były
po trochu naszym „dzikim zachodem”
i dla wielu ziemią obiecana.
W takiej oto scenerii, może trochę jak
z kultowego filmu „Prawo i pięść”, młody chłopak zaczął ćwiczył lekkoatletykę
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i widocznie wtedy odkrył wartości kultury fizycznej, odnalazł w sporcie swe powołanie, kierunek który wyznaczył później jego życiową drogę.
Po pięciu latach odnajdujemy Pana Zbigniewa w Gliwicach. W 1953 roku z Dolnego Śląska przeniósł się na Górny, gdzie
swe pasje rozwija trenując koszykówkę
w klubach Unia Gliwice, GKS Gliwice
i w końcu AZS Gliwice. Jego pasje krystalizują się, nabierają poważnych wymiarów.
1966 jest kolejnym przełomowym rokiem, jakże ważnym w jego życiu. Przy-

POD WSPÓLNYM DACHEM

jeżdża do Wodzisławia Śląskiego. 15 lipca tego roku zamieszkał na ulicy Zawadzkiego (dziś ta ulica ma za patrona Kardynała Wyszyńskiego). Dzięki
te mu w tym ro ku mógł ob cho dzić
50 lecie członkostwa w naszej Spółdzielni. Trzeba tu zresztą dodać, że Pan Zbigniew nadal mieszka w naszej Spółdzielni, a od 1984 roku zamieszkał na osiedlu
Piastów, w domu przy ul. Przemysława.
W 1967 roku zakłada w klubie GKS
Wodzisław sekcję koszykówki męskiej.
To właśnie tu będzie pracował przez naj-

Wrzesień 2016 r.

bliższe 30 lat. Będzie to praca zarówno
wypełniona trudem i emocjami jak i bezsprzecznymi sukcesami. Mecze, zawody, treningi, podróże, dziesiątki chłopców, któ rzy gar ne li się do spor tu
i w wodzisławskiej sekcji koszykówki
mogli rozwijać swe pasje, umiejętności,
szlifować swe talenty. W pamięci starych kibiców, a na pewno w głowie naszego bohatera, zostały gdzieś o nich
wspomnienia. Trenerska praca pozwoliła Panu Zbigniewowi wychowywać tych
młodych ludzi, którzy mogli swe zaintere so wa nia roz wi jać w klu bie, mo gli
na własnej skórze poczuć smak zwycięstw jak i – a przecież i tak bywa
w sporcie – gorycz porażek. Wśród wychowanków pana Zbigniewa znalazło się
nawet dwóch reprezentantów Polski w koszykówce, ale przecież najważniejsze być
może było to, że wielu tych młodych ludzi, sportowców, dzięki walce pod koszem stało się mężczyznami, że wynieśli
z klubu wolę walki, pokonywania przeszkód i barier, ambicję bycia lepszym,
czyli to wszystko co zawsze przydaje się
w życiu i co wielu wypadkach pozwala
osiągnąć wymarzony sukces.
Przygoda w męską koszykówka w Wodzisławiu dobiegła końca w 1997 roku,
ale to przecież nie był koniec...
W grudniu 1998 roku z inicjatywy pana Zbigniewa został zawiązany Komitet
Założycielski, który postawił sobie za cel
utworzenie w Wodzisławiu Śląskim klubu sportowego koszykówki żeńskiej.
Dzięki internetowi ta historia jest bardzo dobrze opisana. Możemy tam przeczytać, że w skład Komitetu weszli Zbigniew Kobyliński, Wiesława Wróżek
i Alojzy Kwaśny. 3 marca 1999 roku
w Sądzie Okręgowym w Katowicach został zarejestrowany Żeński Klub Koszykarski „OLIMPIA” Wodzisław Śl.
Równolegle z procedurą związaną z rejestracją Klubu przystąpiono do organizacji grup szkoleniowych. Nawiązano współpracę ze Szkołami Podstawowymi nr 2
i 10 w Wodzisławiu Śl. gdzie powstały
grupy minikoszykówki i młodziczek. Utworzenie tych grup nie było by możliwe gdyby nie życzliwość Dyrektorów Szkół, nr 2
Pani Donaty Malińskiej i nr 10 Pani Mirosławy Kozińskiej.
Pierwszym trenerem został oczywiście
Zbigniew Kobyliński.
I tak zaczęły znowu mijać lata wypełnione pracą trenerską i działaniami organizacyjnymi.
Czas płynął i można było podsumowywać swe dokonania. 23 maja 2014 roku
w USC w Wodzisławiu Śl. odbyła się
uroczystość 15-lecia istnienia klubu. To
właśnie podczas tego spotkania Wiceprezes klubu Zbigniew Kobyliński przedstawił zaproszonym gościom historię ŻKK
Olimpia Wodzisław Śl. oraz sukcesy od poWrzesień 2016 r.

czątku istnienia klubu. Goście mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu znanego kompozytora i pianisty Krzysztofa
Kobylińskiego u boku którego wystąpiła
znakomita wokalistka operowa z Izraela
Reut Rivka Shabi, a pan Zbigniew założyciel klubu, jego prezes, trener w uznaniu zasług w propagowanie koszykówki
oraz wkład w rozwój klubu otrzymał Złotą Honorową odznakę Klubu.
I znowu minęły dwa lata. W tym roku
klub „OLIMPIA” zdobył mistrzostwo II ligi i uczestniczył w półfinałach i finałach
o wejście do I ligi koszykówki kobiet.
Pech chciał że właśnie na tym etapie rozgrywek zabrakło w zespole 4 podstawowych zawodniczek. Ich brak pokrzyżował plany wejścia do I ligi podczas turnieju
finałowego.
Jednak związku z wyco faniem się
w sierpniu jednego z zespołów 1 Ligi,
ŻKK OLIMPIA jako trzeci zespół turnieju barażowego został zaproszony do udziału w rozgrywkach pierwszoligowych
– pierwsze dwa zespoły uzyskały bezpośredni awans. Trwa kompletowanie kadry
zawodniczek na ten nadchodzący, arcytrudny, ale z całą pewnością bardzo intePOD WSPÓLNYM DACHEM

resujący sezon. Podczas obózu sportowego w Cieszynie, nasze zawodniczki rozpoczęły budowanie formy sportowej. Była to też okazja do spo tkania się
i zintegrowania całego zespołu przed rozgrywkami. Jest już znany terminarz rozgrywek, który ukazał się na stronie Polskiego Związku Koszykówki. Nasz zespół
zagra w grupie B, a rozgrywki rozpocznie 01.10.2016 wyjazdowym spotkaniem
z rezerwami ekstraklasowej drużyny AZS
Gorzów. W kolejnym tygodniu 08.10.2016
od będzie sie pierw szo ligo wy debiut
przed własną publicznością, a przeciwnikiem będzie zespół UKS Basket SMS
Aleksandrów Łódzki.
Dziś pan Zbigniew Kobyliński jest Wiceprezesem „OLIMPI”, a jednocześnie
nadal uczy najmłodszych sportu, społecznie prowadzi zajęcia z dziewczętami klas 2 w SP nr 2 w Wodzisławiu
i działa na rzecz powstania tam klasy
sportowej.
Trzeba się ruszać – śmieje się Pan Zbigniew ze swej stałej aktywności, a gdy
pytam go o jego kredo bez chwili wahania
mówi: w życiu trzeba robić rzeczy, które
się lubi i dają satysfakcję.
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FIRMy, KtóRE OFERUJĄ NAM RóŻNEGO RODZAJU USłUGI
NIE MAJĄ NIC WSPólNEGO Z NASZĄ SPółDZIElNIĄ

NIE DAJMy SIĘ NABRAć!
Jesień to tradycyjny czas dla różnych
firm, które metodą domokrążcy odwiedzają nasze mieszkania. Ich przedstawiciele oferują nam jako coś bardzo atrakcyjnego i taniego różnego rodzaju usługi.
Najczęściej jest to wymiana okien lub
drzwi. Bardzo często ubarwiają swoja
ofertę informacją o współpracy z naszą
Spółdzielnia i to ma być gwarantem ich
solidności i zgodnej ze spółdzielczymi
normami oferty.
NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ!
Te firmy nie mają nic wspólnego z naszą Spółdzielnią, nie współpracują z nami na żadnej płaszczyźnie i ich zapew-

C

hoć polskie powiedzenie mówi, że
„lepszy bliski sąsiad, niż brat daleki”
to nie zawsze tak jest. Choć wielu
z nas w ogóle nie zna swoich sąsiadów, to
są też tacy, którzy tej znajomości mają
po dziurki w nosie. Zastanówmy się wspólnie co sprawia, że możemy mieć dość towarzystwa naszych sąsiadów.
Coraz częściej dochodzi do napięć na linii młodsi sąsiedzi i starsi. Jak wiadomo
długoletni mieszkańcy osiedli wypracowali
przez lata zamieszkiwania nawyki, których
niejednokrotnie młodzi stażem mieszkańcy nie przyjmują do wiadomości. Chodzi
generalnie o sprzątanie klatek schodowych,
przestrzeganie ciszy nocnej, nie zakłócania spokoju także porządku dnia codziennego. Szczególnie gdy chodzi o granie piłką w mieszkaniu, rzucanie klockami. Taki
dziwny nawyk nowych czasów, że dzieci
zamiast spędzać czas na wolnym powietrzu spędzają go w domach. A młoda energia potrzebuje się wyhasać.
Do niedawna mieszkańcy starsi mając
uwagi do siebie po prostu o tym rozmawiali teraz staje się to po prostu nie możliwe, każdy odbiera uwagę za krytykę, obraża się, a z czasem narasta złość przeradzająca
się w agresję.
Prośby mieszkańców są ignorowane,
a cierpliwość mocno nadwyrężona, dlatego coraz częściej problemy zakłócania spokoju są zgłaszane są na Policję, do Straży
Miejskiej czy do dzielnicowego zgodnie
z art. 51 kodeksu wykroczeń.
Niestety. Bywa że, takie zgłoszenia mają
skutek odwrotny od zamierzonego i konflikt
narasta. Dziwnym zbiegiem okoliczności
głośne zachowanie, odbijanie piłką, czasem
10

nienia są czystym wymysłem mającym
przekonać klienta do ich propozycji.
Korzystając z ich usług możemy mieć
kłopoty, czasami bardzo poważnej natury. Chodzi tu głównie o firmy oferująca
nowe kaloryfery.
Grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Z tego względu
ich wymiana wymaga zgody zarządcy
budynku odpowiedzialnego za stan instalacji. W przypadku wymiany Spółdzielnia musi najpierw wydać warunki
jakim muszą odpowiadać kaloryfery, określić parametry nowego grzejnika do wymiany.

Po drugie absolutnie niedopuszczalna jest wymiana kaloryferów w sezonie
grzewczym, który przecież niedługo się
zacznie. Trzeba tu zaznaczyć, że w przypadku stwierdzenia braku ciepła w danym pionie spowodowanym wymianą
grzejników bez zgody Spółdzielni mieszkaniec, który dokonał wymiany zobowiązany będzie na swój koszt – a nie jest
to suma mała – do przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego.
I na koniec jeszcze raz informujemy, że
twierdzenia o naszej aprobacie dla działań
takich firm jest bezczelnym kłamstwem.
Nie dajmy się nabierać!

DAJMy Żyć SOBIE I INNyM

Sąsiedzkie SWARy

wyzwiska pod adresem sąsiadów pojawiają
się zawsze po próbach interwencji.
Mieszkańcy nie mogąc sobie poradzić
z problemem przychodzą do Spółdzielni
z prośbą o pomoc i poradę w sprawie rozwiązania konfliktu, gdyż sami nie są w stanie z tym problemem uporać. Prowadzone
są wówczas rozmowy z obiema stronami
POD WSPÓLNYM DACHEM

sporu, jednakże jaki osiągnie się efekt tych
negocjacji i tak zależy od dobrej woli mieszkańców.
Mając na uwadze dobro sąsiedzkie
prosimy o przestrzeganie zasad wspólnego zamieszkiwania tak aby zamieszkiwanie w jednym bloku nie uprzykrzało życia inny.
Wrzesień 2016 r.

INFORMACJE NA tEMAt WyWOZU ODPADóW DOStANIESZ NA KOMóRKĘ

śmieci na telefon
N

iedawno dużo pisaliśmy w naszej gazecie o wywozie śmieci. Teraz miło
nam poinformować naszych Czytelników, że Urząd |Miejski w Wodzisławiu
Śląskim przygotował bezpłatną aplikację
dotycząca właśnie tego problemu:
„Wodz. Śl. – Harmonogram wywozu”.
Aplikacja dostarczy Państwu niezbędnych informacji m.in w zakresie:
■ terminów odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości,
■ adresu, dni i godzin otwarcia
PSZOK,
■ zasad prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów,

Gołębiemożei sązadowolone,ludzie,którzymajaodpadkipod oknamiznaczniemniej

■ terminów opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, itd.
Aplikacja umożliwia ustawienie alarmu
przypominającego o terminach wywozu
odpadów oraz wysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów.
Aplikacja działa na systemach Android,
iOS oraz WindowsPhone i jest do pobrania
ze sklepów internetowych:
https://itunes. apple.
com/pl/app/id1138662025? mt=8
https://play. google. com/store/apps/details? id=pl. ecoharmonogram. wodzislaw&hl=pl
https://www. microsoft. com/pl-pl/store/p/wodz-sl-harmonogram-wywozu/9nblggh4tp8j
Tak nowoczesny, godny XXI wieku, sposób informowania mieszkańców o wywozie
śmieci to dobra wiadomość. Jest również
zła. Mimo naszych apeli i informacji, mimo
wielokrotnego poruszania na łamach naszej
gazety sprawy wyrzucania odpadów przez
okna nadal takie praktyki są nagminne. Kolejnym przykładem są zdjęcia odpadków
na trawniku z Osiedla XXX-lecia. „Miłośnicy przyrody” dokarmiają gołębie rzucając
jedzenie z okien nie zdając sobie sprawy
z tego jak nierozsądne są takie działania.
A na koniec likwidacja kolejnej uciążliwości uchwycona na naszym zdjęciu. Straż
pożarna pomagała w likwidacji roju pszczół
za budynkiem XXX-Lecia 54. Pszczoły oczywiście ocalały i zostały przeniesione w inne
miejsce, gdzie z pożytkiem dla wszystkich,
a jednocześnie bez możliwości żądlenia ludzi, będą mogły spokojnie zbierać miód.
Wrzesień 2016 r.

Strażpożarnaw akcjiprzeciwkorojowipszczół
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Kanalizacja to NIE śmietnik
Kanalizacja, z której codziennie korzystamy, jest tak zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. taka jest teoria. Praktyka niestety bardzo często wskazuje, że część mieszkańców nie dostosowuje się do przepisów i traktuje kanalizację jako śmietnik. Dobrze o tym wiedzą nasze administracje osiedlowe.

S

ieć kanalizacji sanitarnej coraz częściej traktowana jest przez mieszkańców jako miejsce pozbycia się różnego rodzaju odpadów. Trafiają do niej resztki
żywności, artykuły higieniczne – podpaski,
patyczki do uszu, pieluchy, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżające, waciki itp.
leki, puszki, torebki foliowe, butelki, baterie, oleje, farby, rozpuszczalniki, tłuszcze.
Średnio raz na 2 tygodnie trzeba interweniować i udrażniać zatkane rury. Często
zatykanie kanalizacji podyktowane jest
o dziwo sezonowością. Na przykład na Boże Narodzenie sporo osób wyrzuca rybie
głowy do sedesu, nie zdając sobie sprawy
z tego, że resztki świątecznego karpia stworzą w rurach trudny do przebicia zator,
sprawiający bardzo nieprzyjemne kłopoty
nie tylko wyrzucającemu, ale również sąsiadom.
Musimy zdać sobie sprawę, że śmieci
wrzucone do toalety mogą zapychać nie
tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co może doprowadzić
do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania
i stać się przyczyną poważnej awarii. To
zaś powoduje duże straty materialne.
Najczęstszymi awariami już poza samymi mieszkaniami spowodowanymi przez
traktowanie kanalizacji jako „śmietnika”
są zatory sieci kanalizacyjnej poza budynkami. Ich konsekwencję stanowi zalewanie ulic i piwnic budynków cofającymi się
ściekami, co powoduje duże straty materialne, uciążliwość dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe. Miejska sieć kanalizacyjna jest przystosowana wyłącznie
do przyjmowania nieczystości sanitarnych
i papieru toaletowego. Wszystkie inne rze-

czy i przedmioty z wygody oraz przyzwyczajenia wrzucane do kanalizacji wpływają na jej awarie. Poza zatorami sieci kanalizacyjnej tego typu „gospodarcze myślenie”
wpływa na liczne awarie i prawidłową pracę urządzeń miejskiej oczyszczalni ścieków.
Zapchane rury narażają na koszty zarówno mieszkańców, którzy muszą wzywać nieraz nawet wyspecjalizowaną ekipę, jak i Wodzisławskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.
Które w przypadku zatkania sieci używa
specjalistycznego sprzętu i pojazdów.
Pamiętajmy, że usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami, którymi zostają
obciążani wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.
Nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana instalacja może się zapychać, jeśli
nie będziemy z niej właściwie korzystać.
Kwestię odpadów, których nie należy
wrzucać do kanalizacji, reguluje art. 9 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

PROSIMy WIĘC WSZyStKICh MIESZKAńCóW
NASZyCh ZASOBóW
O KORZyStANIE Z KANAlIZACJI SANItARNEJ
I NIE tRAKtOWANIE JEJ
JAKO POJEMNIK NA ODPADy
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Zapchanerurykanalizacyjnepowodują,żetrzebawzywaćwyspecjalizowanąekipędo ichprzetykania
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nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami

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

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz
zamienisz ● wynajmniesz
Czynne:
poniedziałek
wtorek, czwartek
środa
piątek
14

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00
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ADRESy
tElEFONy
WAŻNE INFORMACJE
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIAŁ OBSŁugI KLIENtA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dział wkładów: 32 428 27 53;
dział naliczeń czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dział techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
32 428 27 44;
dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. śląski tramwaj niskopodłogowy. 6. Zgromadzenie Członków
SM „ROW”, w dniach 25-28 kwietnia
br. 9. dziura. 10. produkty mleczne. 11.
Miejski, Botaniczny. 12. bezkres wód. 15.
wiatr równikowy. 18. służy do wentylacji i oświetlenia poddasza. 21. gryzoń
z tropiku. 22. gra w nim aktor. 23. klawisz kasujący w komputerze. 24. ptak
lub grzyb. 25. karcz, pniak. 28. chwast
polny na zupę. 32. występuje w rudach
uranu. 34. ma kropki na nosie. 35. włókno wiskozowe. 36. matoł, tuman. 37.
świeci w pogodny dzień. 40. efekt krzesania. 43. muza poezji miłosnej. 46. imię
męskie. 47. obowiązuje w stowarzyszeniach. 48. kraj świętych krów. 49. lasso. 50. w poduszce.
Pionowo: 2. kwitnie raz w życiu. 3.
imię żeńskie. 4. zębate w zegarku. 5. pobekują na górskiej hali. 6. kraczące ptactwo. 7. system nawigacji lotniczej. 8. na-

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Wrzesień 2016 r.

rodowy demokrata. 13. w komplecie
z miernikiem. 14. lepsze od trampek. 15.
ojciec chrzestny w gwarze śląskiej. 16.
Ringo wśród Beatlesów. 17. owoc tarniny. 19. mały chłopiec. 20. marka wermutu. 26. posłaniec niebieski. 27. ... za
sukcesem. 29. ostrzegawcze przy drodze. 30. szarówka. 31. „kursuje” w wieżowcu. 32. jesienny kwiatek. 33. odgłos
szybkich kroków. 37. ptak wybierający
się za morze. 38. błędny nad bagnami. 39. świeci na bluzce. 41. dwie przy wadze. 42. miłe kaca początki. 44. opera
Verdiego. 45. dawna danina w zbożu,
dla panującego.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 15dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Kanikuła”. Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: Barbara
Ko tom ska, Fran ci szek Paw len ka,
Dorota Smagacka.

■ ADMINIStRACJE OSIEDLOWE:
CEN tRuM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIAStÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDuŁtOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisław Śląski
– kom. 607 041 129
• Administracja Rydułtowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dźwigowiec – kom. 785 848 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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KRZyŻóWKA Z hASłEM

