.

Jak to się zaczęło?
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” powstała w 1924 roku
w Wodzisławiu Śląskim. Od początku swojego istnienia,
skupiona była na budowaniu budynków mieszkalnych.
Pierwszy budynek powstał przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim.
95 lat temu powstała Nasza Spółdzielnia, która przetrwała i stale się
rozwija pomimo przeciwności losu.
Nawet wybuch II wojny światowej,
w żaden sposób nie zmienił priorytetów ludzi którzy postanowili, że połączone działanie może tylko przyczynić się do ich wspólnego dobra.
Tym dobrem na tamten czas było
wybudowanie mieszkań dla wielu
rodzin. Swoją ciężką pracą udało się
to osiągnąć.
Pierwszy budynek wielorodzinny przy
ulicy Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim oddano do użytku w 1927r. który
jest chlubą oraz żywą historią naszej
Spółdzielni i miasta. Niestraszne były
mu bombardowania wojenne, spokojnie stał i trwał jakby wiedząc, że musi

swoją postawa bronić pracy swoich
mieszkańców, którzy wielkim trudem
i mozolną pracą go wznosili. Jak pisze
członek zarządu Pan Jan Kłosok „w tym
czasie nie było jeszcze sprzętu budowlano-technicznego, nie było spychaczy,
ani samochodów wywrotek, wszystkie
roboty ziemne wywożono furmankami
konnymi. Nie było dźwigów ani mieszarek, zaprawę murarską przygotowywano w skrzyniach za pomocą kopaczki i grac. Cegły noszono na plecach na
tzw. kozłach, aż na czwarte piętro. To
była ciężka praca człowieka.
Pomimo tych trudności budynek ukończono po dwóch latach. W tym czasie
był to jeden z najokazalszych budynków w Wodzisławiu |Śląskim”. Stanowi on podwaliny obecnej spółdzielczej

rodziny. Zatem nic dziwnego, że oddanie go do użytku stało się wielkim
wydarzeniem.
Lata będące za nami – w których
Spółdzielnia tak bardzo się rozwijała
i zmieniała – potwierdzają jednak niezmienność spółdzielczych idei, w tym
zasady dobrowolnego jednoczenia się
osób, mogących w zespole zaspokoić
swoje potrzeby życiowe. Pośród nich
najważniejszą jest potrzeba dachu nad
głową dla własnej rodziny. W spółdzielczym wydaniu jest to dach wspólny dla wielu rodzin. ■

Działania z myślą o przyszłości
Osiedle ma być piękne i funkcjonalne to jeden z najważniejszych celów działania Spółdzielni.
Nasze działania na przestrzeni lat.
CO ZROBILIŚMY:
• 99% OCIEPLONYCH BUDYNKÓW
• wprowadzono
oszczędny

program

energo-

• wymieniono dźwigi osobowe
• wymieniono dotychczasowe lampy
na lamy LED
• opomiarowano wszystkie budynki
w większości z możliwością elektronicznego odczytu
• wybudowano trzy własne sieci ciepłownicze wraz z indywidualnymi
stacjami wymienników dla każdej
nieruchomości
• wyremontowano wszystkie komórki
użytkowe w budynkach wysokich
2

• bieżąco modernizowana jest infrastruktura osiedlowa, na której powstają:
- miejsca postojowe
- wyremontowane drogi i chodniki
- place zabaw
- siłownie na wolnym powietrzu
- boiska sportowe
95 lat tradycji i doświadczenia w zakresie zarządzania i gospodarowania
nieruchomościami sprawiło, że Spółdzielnia stała się największą firmą
zarządzającą
nieruchomościami.
Kładziemy duży nacisk na profesjonalną i kompleksową obsługę mieszkańców biorąc pod uwagę ich potrzeby
i wymogi. ■

Pod wspólnym dachem					
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Przychodzi taki czas dla instytucji, przedsiębiorstw, firm, tak jak w życiu człowieka,
że nadchodzą okrągłe Jubileusze. Filozofowie powiadają, że czas jest wymysłem
śmiertelnych. Czas wszak nie ma początku ani końca, jest jak rzeka która po prostu
płynie od zawsze. Dlatego pewnie Jubileusze są okazją do refleksji, wspomnień i dokonań. Wielu spółdzielców z pewnością dokona własnej oceny minionych lat.
Lata będące za nami – w których Spółdzielnia tak bardzo się rozwijała i zmieniała – potwierdzają jednak
niezmienność idei spółdzielczych, idei naszych założycieli, że razem łatwiej
budować i gospodarować.
To przesłanie wbrew wielu
opiniom nadal się sprawdza,
bo spółdzielczość jest podstawową ostoją solidarności i budowy społeczeństwa
obywatelskiego nie odgórnie
z dekretu ale oddolnie z ruchu spółdzielczego. Tą ideą
kierowali się też nasi założyciele dla których potrzeba
dachu nad głową dla własnej
rodziny była jedyną możliwością jego osiągnięcia,
a w większości jest to wspólny dach dla wielu rodzin
dlatego oblicze Spółdzielni
tworzą najpierw jej członkowie, a potem domy w których mieszkają. To n ie r o z e r wa l n a jedność.
Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi wielu osób, w tym
działających w Organach
Samorządowych Spółdzielni, udało się nam znacząco
dokonać poprawy stanu technicznego zasobów, wyeliminować uciążliwości jakie napotykano przy eksploatacji
budynków w latach minionych.

Prowadzone prace modernizacyjne i remontowe
z wykorzystaniem dostępnych środków finansowych
w sposób istotny zmieniły
nasze zasoby, co w efekcie
wpłynęło również na poprawę warunków zamieszkiwania i estetykę osiedli. Dzięki
przeprowadzonym termomodernizacjom oraz wprowadzeniu energooszczędnego
oświetlenia otrzymaliśmy
ponad milion złotych w ramach programu tzw. Białych
Certyfikatów.
W roku jubileuszowym spoglądamy wstecz z dumą, bo
imponująco prezentuje się
baza spółdzielczych dokonań. Poprzez wprowadzane zmiany i modernizacje
osiedla spółdzielni stały
się małą oazą zieleni, gdzie
mieszkańcy mogą odpocząć
i się zrelaksować. Jest to naszym zdaniem bardzo ważne
w obecnych czasach, gdzie
życie pędzi a nie biegnie.
MISJĄ naszej spółdzielni jest ZARZĄDZANIE
BEZ TAJEMNIC, dbałość o każdego mieszkańca,
troska o dobrą współpracę
z mieszkańcami i instytucjami, tak aby zamieszkując
w naszych zasobach było
bezpiecznie i komfortowo.

CELEM jest satysfakcja
i zadowolenie mieszkańca
z profesjonalnej obsługi.
Największą WARTOŚCIĄ
naszą jest bezustanna dbałość o powierzone mienie.
Zarządzanie nieruchomościami i majątkiem Spółdzielni w oparciu o wysoką
jakość świadczonych usług
oraz poczynione przedsięwzięcia zostało zauważone
i docenione. Spółdzielnia
Nasza została uhonorowana
licznymi nagrodami i wyróżnieniami w branży nieruchomości i budownictwa stając się Liderem Zarządzania
Nieruchomościami.
Wsz y s t k ie
dokonania
na przestrzeni tych ostatnich
lat nie byłyby możliwe gdyby nie wzorowa współpraca
z samorządami l o k a l n y m i, w których Spółdzielnia
posiada swoje zasoby mieszkaniowe i pawilony handlowe. Dlatego w imieniu
Zarządu, Rady Nadzorczej
i mieszkańców, w tym uroczystym dniu dziękuję Panu
Staroście,
Prezydentowi
i Burmistrzom Miast za dobrą współpracę, gdyż jestem
przekonany, że bez niej nie
osiągnęlibyśmy tak wiele.
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Dlatego wspólne świętowanie 95-tej rocznicy jest zasadne ponieważ działalność
Spółdzielni w znaczący sposób wpływa na oblicze miast
i życie jej mieszkańców
Chciałbym również wyrazić w imieniu Zarządu
i Rady Nadzorczej szczególne podziękowania naszym
członkom – mieszkańcom
i pracownikom za zaangażowanie i bezinteresowny
udział w tworzeniu naszej
historii.

Wszystkich
spółdzielcom
i ich rodzinom życzę wszelkiej pomyślności w nadchodzących latach. Niechaj
każdemu się darzy w życiu osobistym dla naszego
wspólnego dobra. ■
Jan Grabowiecki
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Jubileuszowe podziękowania
i wzruszenia
ZASŁUŻENI NAGRODZENI
12 czerwca 2019 roku
w Rydułtowskim Centrum
Kultury „Feniks” odbyła
się uroczysta gala z okazji 95-lecia Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW. Na
galę przybyli znakomici
goście: prezydent, burmistrzowie miast, prezesi
spółdzielni, przedstawiciele organów samorządowych, firm współpracujących, mieszkańcy a także
pracownicy.
Jubileuszowa uroczystość
była okazją do uhonorowania wyróżniających się
4

osób. Wyróżnienia oraz odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”
otrzymali społecznicy, pracownicy oraz emeryci. Docenieni zostali za wzorowe
wypełnianie swoich obowiązków, wyróżnianie się
wysokim poziomem moralnym oraz wykazywanie się
troską o rozwój organizacji
spółdzielczej.
Nadanie im odznak jest wyrazem podziękowania za
wkład pracy, za inicjatywy
dające przykład wzorowego
członkostwa w Spółdzielni

poświadczając fakt, że idee
spółdzielcze nie straciły na
wartości, a zasada dobrowolnego jednoczenia się
w sprawie tworzenia wspólnego „dachu nad głową” jest
bardzo ważna i dla tej zasady niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas.
Odznaczeniem „Zasłużony
dla Budownictwa” wyróżnieni zostali przedstawiciele
samorządu spółdzielczego
oraz pracownicy spółdzielni. Osoby te w szczególny
sposób integrują się z działalnością spółdzielni, an-
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gażują się w wykonywane obowiązki zawodowe
wykraczając poza zakresy
czynności i przyczyniają się
do pracy na jej rzecz podnosząc jej prestiż w środowisku lokalnym i w skali województwa.
Odznaką „Lider Zarządzania” odznaczeni zostali otrzymali pracownicy,
którzy poprzez swoją pracę
wprowadzają na lokalnym
rynku zarządzania nieruchomościami nowoczesne
rozwiązania i nieprzeciętny
standard obsługi. Korzysta-
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jąc ze zgromadzonej wiedzy
i doświadczenia wdrażają
nowych pracowników w ten
wysoki standard usług na
rzecz mieszkańców tak by
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ROW, która stała się marką,
była w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom mieszkańców.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że także Spółdzielnia została odznaczona.
Niedawno
spółdzielnia
otrzymała Złoty Certyfikat

Rzetelności nadawany przez
Krajowy Rejestr Sądowy.
To wyróżnienie to efekt rzetelnej współpracy podjętej
kilka lat temu. Spółdzielnia
na bieżąco monitoruje i uzupełnia informacje na temat
wiarygodności finansowej
zarówno osób zalegających
z opłatami czynszowymi jak
również wykazuje się jako
rzetelny, sumienny płatnik
wobec swoich odbiorców.
Medal za długoletnią służbę
otrzymał prezes Jan Grabo-

wiecki. Odznakę przyznał
Prezydent Rzeczpospolitej
Polskiej Andrzej Duda na
wniosek Śląskiej Izby Budownictwa. Odznaka została przyznana za całokształt
działalności i szczególne
osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.
Jak to na tego typu uroczystościach bywa szerokim
strumieniem płynęły podziękowania i gratulacje.
Nie mogło też zabraknąć
tortu urodzinowego. Pierw-
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szy kawałek ukroił Prezes
Jan Grabowiecki. Na koniec wystąpił teatr SABAT
z Warszawy Małgorzaty
Potockiej. To wspaniałe wydarzenie zapadnie na długo
w pamięć.
Premierę na gali miał
film o historii Spółdzielni. Można go zobaczyć
na naszej stronie www.
sm-row.pl. Szerzej piszemy o tym w artykule „Za nami face lifting
w internecie”. ■
Pod wspólnym dachem
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Kiedyś
było
jakoś

Grę rozpoczyna osoba, która
jako pierwsza kamykiem trafi
na pole oznaczone 1. Ale żeby
nie było zbyt łatwo, rzucamy
kamykiem stoją tyłem do pola
gry. Osoba, która jako pierwsza rzuci kamyk na „jedynkę”,
zaczyna. Skacze na jednej nodze, ewentualnie dwóch. Na
polu podwójnym staje w rozkroku. Podczas skakania nie
można się zachwiać, bo zaliczy skuchę i musi skakać od
początku. Druga runda to rzut
kamykiem w „2” i tak dalej.

FAJNIEJ

5. Kapsle

Ławka, na niej trzy
dziewczyny.
Trudno powiedzieć,
czy się znają.
Każda z nosem
zatopionym
w swojej komórce.
Nie rozmawiają ze sobą. Albo
inaczej, może rozmawiają, ale
nie używają aparatu mowy.
Piszą do siebie. Smutne, prawda? Ale prawdziwe.
Dziś bez telefonu czy komputera trudno wyobrazić sobie spędzanie wolnego czasu przez dzieci. Smartfony
pozwalają na szybki dostęp
do Internetu, portali społecznościowych i stanowią
doskonałą formę kontaktu
z rodzicami, rówieśnikami
i znajomymi. Współczesne
osiągnięcia techniki są dobrodziejstwem czasów, w których
przyszło nam żyć. Z drugiej
jednak strony mogą spowodować wiele kłopotów, “kradną” nam czas, osłabiają więzi
z rówieśnikami. Pomyśleć, że

kiedyś do super zabawy wystarczył trzepak, kapsle, kreda, gumka do majtek, patyk
czy nóż finka. Taki harcerski
nóż. Przypomnijmy sobie zabawy z dzieciństwa dzisiejszych dorosłych. A najlepiej,
postarajmy się wciągnąć w nie
nasze pociechy. Schowajcie
wstyd do kieszeni i pokażcie,
jak bawiliście się mając kilka
– kilkanaście lat.
Przypominamy kilka pomysłów na zabawy podwórkowe:

1. Chowanego
To akurat zabawa, do której
nie potrzeba żadnych gadżetów. Jedna osoba chowając
twarz (żeby nie podglądała) odlicza, na przykład do
20. Pozostali chowają się
w różnych zakamarkach, np.
za autami. Odliczający po
zakończeniu liczenia krzyczy
„Szukam” i rozpoczyna poszukiwania chowających się.
Jeśli kogoś zlokalizuje, „zaklepuje”. Z kolei chowający
się próbują oszukać szukającego i sami dobiec do miejsca
zaklepywania.

2. Dwa ognie
Tu potrzebna jest piłka, kawałek równego placu, albo
boisko i większa grupa dzieci. Dzieci dzielą się na dwie
drużyny, każda wybiera kapitana – matkę. Każda drużyna
zajmuje swoją połowę placu
gry, a jej matka jest za linią
końcową drużyny przeciwnej.
Gra polega na zbijaniu piłką
6

graczy. Jeżeli gracz dostanie
piłką, ale jej nie złapie, to jest
„skuty” i odpada. Ale jak złapie piłkę, przechodzi do kontrataku. Może rzucić w rywala, albo podać matce, by ona
wykonała ruch.

3. Skakanie w gumę
Kiedyś, gdy bielizny nie kupowało się non stop, tylko reperowało, guma do majtek była
w każdym domu. Dziś – niekoniecznie. Bo majtek się nie reperuje, tylko kupuje nowe. Ale
gumę można kupić w pasmanterii. Zabawę w gumę uwielbiały dziewczyny, choć chłopaki też potrafili skakać.
A radochy ze „skucia się”
chłopaka było więcej, niż ze
skuchy dziewczyny. Na czym
polega zabawa w gumę? Dwie
osoby zaczepiają gumę, najlepiej czterometrową o swoje
nogi i rozciągają. Kolejne osoby bawiące się skaczą określone układy. Jakie? To już zależy
od wyobraźni graczy, ale ściągi z przykładowymi układami
znajdziemy np. w internecie.
Zwykle skoki zaczyna się od
gumy na poziomie kostek, potem kolan i coraz wyżej.

4. Klasy
Tutaj musimy sobie narysować grzybka - pole gry. Albo
patykiem po piasku, ziemi,
albo kredą po asfalcie, chodniku. Nóżka grzybka to siedem kwadratów takiej samej
wielkości w układzie 1-2,3
obok siebie) -4-5,6 (obok siebie) -7 i kapelusz – pole nr 8.
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To głównie zabawa chłopaków. Kiedyś z kapslami nie
było kłopotów, bo napoje
zwykle były kapslowane. Ale
dziś też można zorganizować.
Dla chcącego.... Gra polegała na pstrykaniu kapslami po
wyznaczonej trasie. Wygrywał ten, kto pierwszy dotarł
do mety. Trasę można wyrysować. Może nią też był murek okalający piaskownicę. Im
bardziej urozmaicona trasa
(górki, doliny, zakręty), tym
większa radość z wygranej.

6. Cymbergaj
Każdy gracz potrzebuje grzebień owinięty w folię i większą monetę. Przyda się też
kawałek równej, twardej powierzchni – plac gry, na którym rysujemy miniaturę kortu
z dwiema bramkami. Prócz
tego potrzebna jest mniejsza
moneta – jak krążek hokejowy. Gracze na zmianę grzebieniami uderzają w swoje
monety próbując wbić monetę
– krążek do bramki przeciwnika.
Zabaw jest znacznie więcej. Swobodnie moglibyśmy
stworzyć drugą i trzecią listę.
Kreatywność i pomysłowość
dzieci powodowała, że nie
było miejsca na nudę. Najważniejsze jednak, by chcieć
obudzić w swoich dzieciach
dzieci i zachęcić do wyjścia
z domu. A niech się pobrudzą,
spocą, pokrzyczą. To jest właśnie dzieciństwo. ■
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Nie!

dla betonowej pustyni

Dawniej place przed blokami kojarzyły się nam głównie z dziurawymi ławkami,
zardzewiałymi trzepakami czy wydeptanymi ścieżkami na trawnikach.
To była norma, ale to się zmienia.
Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi spowodowało to, że
osiedla są ładniejsze i optymalnie zagospodarowane.

włączają się w działania ekologiczne
i dbają o osiedlową zieleń.
Dzięki Waszemu zapałowi i nieraz
ciężkiej pracy, budynki osiedli są tak
pięknie ukwiecone od wczesnej wiosny
aż do jesieni. Zapewniamy Was, twórcy zielonych oaz, że efekty waszej pracy doceniają też inni mieszkańcy, gdyż
wiedzą, że w ładnym, zielonym otoczeniu lepiej się żyje.

Powstają nowe place zabaw, siłownie
pod chmurką oraz oazy zieleni - miejsca do rekreacji i odpoczynku. Jest to
nam potrzebne w obecnych czasach
przy tak dużym pędzie życia.

Zachęcamy do wysyłania do Spółdzielni zdjęć swoich przydomowych
ogródków oraz ukwieconych balkonów (na e-mail: w.sroka-rychcik@
sm-row.pl).

Pięknie ubarwione kwiatami osiedla to
także wielka zasługa naszych mieszkańców. Na łamach gazety „Pod wspólnym dachem” niejednokrotnie publikowaliśmy zdjęcia pięknie utrzymanych
ogródków przy balkonach oraz ukwieconych, kolorowych balkonów. Doceniamy mieszkańców, którzy z ochotą
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Pokażemy je na Facebooku oraz w następnym numerze gazety. ■
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Jubileusz

- czas radości i refleksji
Bogate w swojej treści jest
słowo „jubileusz”. Wywodzi
się z łacińskiego słowa o podobnym brzmieniu „jubileum”,
które oznacza radosny okrzyk,
a jego czasownikowa forma
jubilare, oznacza cieszyć się
i radośnie wykrzykiwać i śpiewać i wyrażać w ten sposób
wdzięczność za otrzymane dobro. Liturgia Kościoła często
używa tego zwrotu wyrażając
wdzięczność Panu Bogu za
wielkie tajemnice zbawienia
i płynące z nich dobro, którym
Bóg obdarza człowieka w naszym życiu. Pozwólmy więc, że
w ten kontekst treści i znaczenia słowa”jubilesz” wpiszemy
też świętowanie Jubileuszu 95
rocznicy istnienia i działalności Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW w Wodzisławiu Śląskim, której żywą społeczność
wspólnie tworzymy.
Zastanawiając się nad ideą
działalności
spółdzielczej,
możemy w pewnym sensie powiedzieć, że nakreślone swe
zręby i podłoże można odnaleźć w Piśmie świętym, a więc
w słowie samego Boga. Dzieje Apostolskie opisując życie
pierwszych chrześcijan mówią: „Ci wszyscy co uwierzyli,
przebywali razem i wszystko
mieli wspólne. Sprzedawali
majątki i dobra i rozdzielali
je każdemu według potrzeby” (por.Dz. Ap.2,44-45). Ta
idea wspólnoty dóbr i wspólnej troski o każdego człowieka, szczególnie o tych, którzy
są w potrzebie przez wieki
przyświecała wszędzie tam,
gdzie ludzie wyczuwali potrzebę wzajemnej pomocy
okazywanej w życiu każdego
człowieka, który będąc istotą
społeczną ma prawo liczyć na
pomoc drugiego człowieka,
ale i równocześnie ma obowiązek dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, by nieść mu
potrzebną pomoc. Ta prawda
chyba leży u podłoża każdej
ludzkiej społeczności. W tą
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wizję tworzenia organizacji
mających pomagać ludziom
w różnych kolejach losu o charakterze społecznej działalności spółdzielczej na terenie
Wielkopolski razem z wielkim
społecznikiem ks. Piotrem
Wawrzyniakiem włączył się
tworząc nowe spółdzielnie
społeczne ks.Stanisław Adamski, późniejszy biskup Katowicki (od 1930 do 1967 roku).
Ten bardzo fragmentaryczny
zarys historii spółdzielczości
i jego akceptację w nauce i życiu Kościoła pragnę uczynić
podłożem naszej krótkiej refleksji z okazji 95 lecia istnienia naszej Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.
Każdy Jubileusz, rocznica jest
okazją do zatrzymania się
i spojrzenia wstecz, aby z perspektywy czasu dostrzec racje,
które skłoniły założycieli do
działania i powołania do życia
tej inicjatywy której rocznicę założenia obchodzimy, by
potem spojrzeć w otaczającą
nas rzeczywistość tu i teraz
i wreszcie wyciągnąć wnioski
i plany działania na przyszłość.
To troska o człowieka skłoniła
wrażliwych na los ludzi do założenia „Spółdzielni Budowlanej dnia 6 kwietnia 1924 roku,
której działalność rozpoczęła
się w dniu jej rejestracji 12
czerwca 1924 roku. Historycy
naszego regionu na pewno fachowo ukazują i ukażą nam jej
działalność, rozwój, radości,
ale i trudności jakie na przestrzeni lat zawsze pojawiają
się w działalności tego rodzaju
przedsięwzięć i instytucji. To
że Spółdzielnia okazała się
potrzebną w naszym regionie
potwierdzają fakty, że po zakończeniu II Wojny Światowej
reaktywowano jej działalność
posiedzeniem Rady Nadzorczej, które odbyło się dnia 20
marca 1947 roku. Następne
lata, to lata rozwoju działalności Spółdzielni przez budowę
nowych domów mieszkalnych.

Kiedy nadeszły w 60-tych latach czasy wielkiego rozwoju
górnictwa w naszym regionie, które ściągnęły do pracy
w kopalniach ludzi z prawie
wszystkich regionów Polski,
wtedy powstały liczne Osiedla,
zmieniło się oblicze naszych
miast Wodzisławia Śląskiego
Pszowa, Rydułtów, Radlina,
a przedewszystkim powstało
prawie nowe miasto Jastrzębie - Zdrój, którego tradycyjna
i uzdrowiskowa część stała się
dzielnicą. Przyszli nowi ludzie
z bogactwem swych obyczajów. Nasza ziemia stała się,
jak powiedział 20 czerwca
1983 roku w czasie swej pielgrzymki u stóp Matki Boskiej
Piekarskiej na lotnisku w Katowicach - Muchowcu, św. Jan
Paweł II „zagłębiem wielkiej
pracy, ale i zagłębiem wielkiej modlitwy”. W zmieniające się oblicze naszych miast
wpisały się wieże i budowle
nowych kościołów, które tworzą tu wspaniałą harmonię
modlitwy i pracy, która płynie
z serc mieszkających tu ludzi.
Rola Spółdzielni Mieszkaniowej troszczącej się o dach nad
głową dla ludzi pracy i ich rodzin okazała się znacząca, tym
bardziej kiedy patrzymy na
wysiłki mające na celu takie
utrzymanie Osiedli i ich otoczenia, by ludziom mieszkającym tu dobrze się żyło. W tej
atmosferze obchodzimy 95 lecie naszej Spółdzielni. Z radością spoglądamy na widoczne
z naszych okien odnowione
domy mieszkalne, na zieleń, na
powstające wokół bloków place zabaw dla dzieci, oraz tereny rekreacyjne służące wypoczynkowi i coraz liczniejsze
urządzenia służące rehabilitacji dla tych, którzy spracowani
nieraz jej potrzebują.
W tym roku pięknego Jubileuszu 95 lat działalności Spółdzielni patrzymy w przyszłość,
w bliskie już jej 100-lecie i dalej, z nadzieją, że dalej dobrze
będzie służyła nam, którzy
tworzymy tę wspólnotę „Pod
wspólnym dachem” i tym,
którzy w przyszłości będą ją
tworzyli.
Obchodząc Jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej nie
możemy nie wspomnieć ludzi,
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którzy ją tworzyli i tworzą.
Sercem i modlitwą ogarniamy
jej założycieli, działaczy, pracowników wszelkiego rodzaju,
którzy już przeszli do wieczności i może za papieżem Benedyktem XVI możemy o nich
powiedzieć, że tam z okna
„w domu Ojca, w którym jest
mieszkań wiele”, spoglądają na swoje piękniejące dziś
dzieło.
W dniach tego pięknego Jubileuszu nie można dziś z wdzięcznością nie wspomnieć ludzi od
Zarządu począwszy poprzez
osoby pracujące w całej administracji, po wszystkich ludzi
czuwających i pracujących
nad poprawnym urządzeniem
i utrzymaniem tego wszystkiego co służy nam mieszkańcom.
Należy też sobie uświadomić
prawdę, że spółdzielnia to
współdziałanie i odpowiedzialność za wspólne dobro
każdego człowieka. Przykładów takiego odpowiedzialnego
współdziałania mamy bardzo
wiele, o czym często czytamy na łamach naszego pisma
„Pod wspólnym dachem”.
Cieszmy się wspólnym dobrem
i miejmy tę świadomość, że
jest ono dostrzegalne nie tylko w naszym regionie, o czym
świadczy wiele dyplomów,
dowodów uznania które cieszą oko kiedy znajdziemy się
w budynku administracji i zarządu Spółdzielni. To wszystko
potwierdza prawdę, o której
wspomniałem na początku
tego jubileuszowego zamyślenia, że istotą i najwyższą racją spółdzielczej działalności
jest dobro człowieka i służba
jemu. Oby ta prawda towarzyszyła nam wszystkim, by
„pod wspólnym dachem” jak
najlepiej, spokojnie, radośnie
i dobrze się nam żyło. To są
życzenia, które każdemu z nas
na ręce Pana Prezesa składam, a wzmocnione wstawiennictwem i opieką Matki Bożej,
która patronuje wielu naszym
parafiom, oraz błogosławieństwem Bożym, niech przemieniają każdy nasz dzień w coraz
bardziej radosną i pełną tak
bardzo potrzebnego nam pokoju rzeczywistość. ■
Szczęść Boże!
Ks. Józef Moczygęba
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Nasiona świerka
pobłogosławił
ojciec święty
Jan Paweł II.
Z jedynego,
które ocalało
wyrosło drzewo.
Papieski świerk rośnie jak na drożdżach
Na Osiedlu Piastów, dokładnie przy ul. Leszka 7
rośnie świerk. Na pierwszy
rzut oka nie różni się od
innych choinek. A jednak
ma swoją historię, której
widocznym świadectwem
jest tablica, która od niedawna stoi obok świerka.
Z tabliczki dowiadujemy
się, że „Drzewko wyrosło
z nasion pobłogosławionych przez Ojca Świętego
Jana Pawła II, przygotowanych dla upamiętnienia wizyty w Gliwicach w dniu
15 czerwca 1999 r. Nasio-

na posadzili i wyhodowali
drzewko mieszkańcy bloku,
którzy uczestniczyli w tym
wydarzeniu”.
Historia ma swój początek w inicjatywie „Małego
Gościa Niedzielnego”. Redakcja miesięcznika rozprowadzała nasiona sosny
i świerka w małych torebeczkach tuż przed planowaną na 15 czerwca wizytą
papieża na lotnisku w Gliwicach. Inicjatorzy instruowali czytelników, co powinni
zrobić, aby z nasion wyrosły
piękne drzewa. Otóż przed

Janusz Radomski i Józef Wieczorek
przy tablicy upamiętniającej posadzenie świerka

wyjazdem na spotkanie
z Ojcem Świętym powinni
już przygotować miejsce do
wysadzenia – w doniczce,
czy w gruncie i wysiać tam
nasionka zaraz po powrocie
do domu. Skąd ten pośpiech?
Leśnik cytowany przez redakcję mówił, że świerki czy
sosny sieje się w kwietniu
czy w maju. Połowa czerwca to już ostatni dzwonek.
Wówczas ziarenkom trzeba
poświęcić więcej uwagi, aby
się przyjęły.
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Jak być może pamiętacie,
15 czerwca Jan Paweł II nie
dotarł do Gliwic. Zmogła go
choroba, jednak nieoczekiwanie przybył śmigłowcem
na lotnisko dwa dni później. Mieszkańcy bloku przy
Leszka pojechali na spotkanie. Papież pobłogosławił
nasionka. W doniczkach
posadził je Janusz Radomski. Myliłby się ktoś sądząc,
że historia potoczyła się
gładko. Część ziaren wyjadły ptaki, część zmarniała.
Ostało się tylko jedno, z którego wyrosło drzewko.
Świerk mimo przeciwności
losu rośnie i ma się dobrze.
Przyrasta tak bardzo, że już
dwukrotnie był przycinany.
Właśnie mija 20 lat od daty
jego posadzenia. Fakt ten
postanowił upamiętnić Pan
Józef Wieczorek, mieszkaniec bloku przy Leszka 7.
Wyszedł z inicjatywą postawienia obok drzewka informacyjnej tabliczki, którą
ufundowała
Spółdzielnia
Mieszkaniowa ROW. ■
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1 LIPCA Międzynarodowy
Dzień Spółdzielczości
W tym roku obchodzony pod hasłem DECENT WORK
czyli „GODNA PRACA” „PORZĄDNA PRACA”.
Temat został wybrany w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju (SDG)
8 „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i godna praca”. Spółdzielnie
na całym świecie są przedsiębiorstwami
zorientowanymi na ludzi, których właścicielami, kontrolowanymi i prowadzonymi są ich członkowie, aby realizować swoje wspólne potrzeby i aspiracje
gospodarcze, społeczne i kulturowe.
Spółdzielnie to prężnie działające podmioty gospodarcze, Ruch spółdzielczy
jest daleki od bycia zjawiskiem marginalnym, gdyż co najmniej 12% ludzkości jest współpracownikiem któregokolwiek z 3 milionów spółdzielni na ziemi.
Międzynarodowy Dzień Spółdzielni
to coroczne obchody ruchu spółdzielczego, który odbywa się w pierwszą
sobotę lipca od 1923 r. Przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Od
1995 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowuje temat obchodów tzw. CoopsDay za pośrednictwem Komitetu ds. Promocji i Postępu
Spółdzielni (COPAC), wielostronnego
partnerstwa globalnych instytucji publicznych i prywatnych, które wspierają i są skoncentrowane na ludziach
bo spółdzielcze to przedsiębiorstwa
samowystarczalne będące liderami
zrównoważonego rozwoju. Na całym
świecie obchodzony jest dzień spółdzielczości (zobacz mapa http://umap.
openstreetmap.fr/en/map/coopsday 2019_315947#3/5.97/21.09)
W dniu 3 lipca 2019 roku w warszawskim hotelu „Gromada” należącym do
Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”, odbyła się uroczystość
z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Goście uroczystości chętnie dzielili się swoimi refleksjami na
temat spółdzielczości i gratulowali jej
osiągnięć. Zdzisław Sokal przekazując
pozdrowienia od Prezydenta RP, An-

drzeja Dudy podkreślił, że każdy człowiek w przeszłości zapewne miał jakieś
spółdzielcze doświadczenie. Wszystko
wskazuje na to, że także i przyszłość
należeć będzie do ruchu spółdzielczego,
który doskonale sprawdził się w momentach kryzysowych dla europejskiej
i światowej gospodarki. Dziś to nie
maksymalizacja zysku może być receptą na rozwiązanie wielu problemów, ale
właśnie spółdzielczość. Przedstawiciel
Kancelarii Prezydenta RP zachęcił też
wszystkich spółdzielców do ubiegania
się o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta
RP. Wicemarszałek Sejmu RP Barbara
Dolniak podkreśliła, że głównym atutem spółdzielczości są jej fundamentalne zasady: dobrowolność i odpowiednie
zrównoważenie kapitałów. Jednak nawet najlepiej zorganizowane przedsięwzięcie nie ma szans na powodzenie,
gdy zabraknie dobrego prawa. Takie
spotkania sprzyjają wymianie poglądów i refleksji jak działać, by milionom
osób zrzeszonych w spółdzielniach zapewnić dobre warunki funkcjonowania
– podkreśliła Pani Marszałek.
Romuald Łanczkowski odczytał list
Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Nawiązując do hasła „Spółdzielnie na rzecz godnej pracy” podkreślił,
że godna praca jest integralnym elementem godności człowieka. Znalazła orędowników i obrońców w kręgu
myślicieli katolickiej nauki społecznej
m.in. św. Jana Pawła II, który pracy poświęcił Encyklikę „Laborem Excerens”.
Senator Grzegorz Bierecki jako praktykujący spółdzielca dodał, że dziś jest
dobry moment, by promować wielkie
osiągnięcia i tradycję ruchu spółdzielczego, która ma silny etos społeczny
i patriotyczny. Spółdzielczość powinna
znaleźć się w rządowym Planie na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Trzeba jej
jednak pomóc rozwinąć skrzydła - uła-
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twić pozyskiwanie kapitałów, który pozwoliłby m.in. na poprawę wizerunku.
Takie ułatwienia mają spółdzielcy na
Zachodzie Europy. Ich brak w Polsce
to długoletnie zaniedbanie, które powinno być poprawione dzięki życzliwej
współpracy wszystkich stron sceny politycznej. Senacka Komisja Finansów,
której przewodniczę, już wkrótce w porozumieniu ze środowiskiem banków
spółdzielczych i SKOK-ów zainicjuje
seminarium, by zastanawiać się nad
tym, jak zmniejszyć biurokratyczne obciążenia, jakie nałożone zostały na spółdzielnie finansowe – powiedział Grzegorz Bierecki.
W trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości zostały
wręczone nagrody. Wśród laureatów
był również Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW Jan Grabowiecki
otrzymując wyróżnienie „Samorządowiec-Spółdzielca”. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w ramach
współpracy na linii samorząd – spółdzielnia. Doceniono jego zaangażowanie w realizację wielu wspólnie
przeprowadzonych inwestycji na rzecz
mieszkańców gdzie głównymi partnerami są spółdzielnia i samorządy. To
zacny dorobek działań przyczyniający
się do polepszenia warunków zamieszkiwania spółdzielczej rodziny. ■
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Wandalu, zapłacisz za to!
Niestety temat dewastacji powraca do nas jak bumerang. Ile to już razy pisaliśmy
o zwyrodnialcach niszczących z głupoty i nudów nasz wspólny dorobek.
Kolejni młodzi ludzie dewastują nasze
wspólne dobro, bezmyślnie niszcząc
wypracowany przez nas wspólnie majątek. Często są to niestety osoby zamieszkałe w tych właśnie budynkach.

wy, dzięki któremu zostali ukarani
chuligani, skierowaliśmy sprawę do
sądu i uzyskaliśmy wyroki. Sąd nakazał pokrycie kosztów i zezwolił na
ujawnienie nazwisk.

Mamy sytuację na jednym z budynków
Wojska Polskiego, nr 22-26 w Wodzisławiu Śl. Spółdzielnia zleciła odmalowanie fragmentów elewacji budynków po graffiti. Jeszcze dobrze farba
nie wyschła, nie zostały zdjęte taśmy
malarskie a już pojawił się nowy napis!
Przeraża nas fakt kompletnej beztroski
chuliganów. Czy oni nie zdają sobie
sprawy, że mamy monitoring osiedlo-

Drodzy Mieszkańcy, wśród wandali
mogą być wasze dzieci! W razie wyroku skazującego to Wy zapłacicie za
usunięcie bohomazów. A nazwiska
Waszych dzieci będą ujawnione! Naprawdę chcecie przeżywać taki wstyd?
Dlatego Drodzy Mieszkańcy. Bardzo
liczymy na waszą czujność! Uczulajcie
naszych młodych mieszkańców, żeby
szanowali wspólną własność, bo nie są

anonimowi i prędzej czy później poniosą konsekwencje. ■

Posprzątaj po
swoim pupilu!
Sprzątanie po psie to obowiązek każdego opiekuna – jest oznaką szacunku do
innych ludzi (i zwierząt) oraz dobrego
wychowania. Niestety, wciąż wiele osób
nie poczuwa się do sprzątania po swoim
czworonogu.
Czasy, gdy trawniki i chodniki większych miast były zanieczyszczone zwierzęcymi odchodami, powoli przemijają.
Coraz rzadziej można natknąć się na psie nieczystości pozostawione przez nieodpowiedzialnych opiekunów. Mimo
wszystko „proceder” ten nadal ma miejsce. Część osób zupełnie ignoruje powszechnie przyjętą zasadę sprzątania po
psie. Pozostawiają niemiłe „niespodzianki” innym ludziom
korzystającym z publicznych trawników czy ogólnodostępnych chodników.
Przypomnijmy, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek sprzątania po
swoim psie wynika z Rozdziału 6 § 24, pkt 3 nr Uchwały nr
12

XXV/248/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
31 października 2012 r. Utrzymywanie zatem zwierząt domowych, w tym psów, nie może stanowić zagrożenia fizycznego lub biologicznego oraz uciążliwości dla ludzi.
Najmłodsi są najbardziej narażeni na wszelkiego typu choroby odzwierzęce. Bawiąc się w piaskownicy czy na trawie
w parku, dzieci mogą łatwo zetknąć się z psimi odchodami.
Co więcej, dzieci mają nawyk wkładania do buzi brudnych
rączek. Właśnie dlatego, należy wyprowadzać psy w miejscach do tego przeznaczonych i sprawdzać, czy zwierzę nie
pozostawiło nigdzie nieczystości. Puszczanie czworonogów
samych np. na placu zabaw jest bardzo nieodpowiedzialne.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa innych zwierząt istotne jest
również sprzątanie po swoim czworonogu na terenie wybiegu dla psów. ■
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Za nami face lifting w internecie
Zdajemy sobie sprawę, że dziś wielu z Was szuka informacji w internecie, dlatego
postanowiliśmy odświeżyć i unowocześnić stronę internetową Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.
Zmiany zauważycie od razu po wpisaniu w przeglądarce internetowej s-row.
pl. Z racji jubileuszu 95-lecia na pierwszym planie pojawia się podziękowanie
dla Was za 95 lat zaufania, do którego
dołączona jest skrótowa historia spółdzielni. Poniżej znajdziecie nowy film
z ciekawymi ujęciami spółdzielczego
życia, osiedli, ubarwiony komentarzem prezesa Jana Grabowieckiego.
Na samej górze umieściliśmy sześć zakładek: „O spółdzielni”, „Informacje
dla mieszkańców”, „Władze spółdzielni”, „Akty prawne”, „Przetargi”, „Kontakt”.
W tej samej linii, w prawym rogu
umieściliśmy znaczek „F” kierujący
do profilu SM ROW na Facebooku.
Zachęcamy Was do polubienia naszego profilu. Znajdziecie tam bieżące
informacje, również te mniej oficjalne
z życia spółdzielni i jej mieszkańców,
galerie zdjęć, również bieżące komunikaty, np. o przerwach w dostawie
wody czy prądu. Facebook daje również możliwość komentowania czy
wysyłania informacji.
Wracając do nowej strony spółdzielni,
to poniżej filmu umieściliśmy sześć
dużych kostek z tematami, które interesują Was najbardziej. Zależało nam,
abyście nie musieli ich szukać na stronie. I tak, są to: Aktualności, Telefony,
E-kartoteka, Pytania do spółdzielni,
Spółdzielcze biuro nieruchomości oraz
Gazeta „Pod wspólnym dachem” - czyli wydania internetowe naszej gazety.
Zachęcamy Was do regularnych odwiedzin strony, dzięki czemu będziecie
na bieżąco z życiem SM ROW.
„Pytania do spółdzielni” prosimy
składać za pomocą strony www,
gdzie sprawa trafi bezpośrednio do
konkretnego działu (osoby) a Państwo dostaniecie szybko rzetelną,
konkretną odpowiedź.
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Miejsce postoju mammobusu:

Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Centrum Onkologii:

RYDU ŁTOWY – B I BLIOT EKA
ul. Mickiewicza 33

2, 3, 4 września w godz.: 10.00-17.00
5, 6 września w godz.: 8.30-15.30
BEZ ZAPISÓW!

Informacja tel.: 32 278 98 96, 784 067 503
www.io.gliwice.pl

