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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
najważniejsze coroczne wydarzenie 
w życiu naszej spółdzielni

Kiedy prawie trzy lata temu kończyliśmy Walne Zgromadze-
nia nikt z nas nie pomyślał, że czeka nas taka długa przerwa 
od tego najważniejszego wydarzenia w życiu Członków Spół-
dzielni.

Najważniejszego bo to wła-
śnie tu zapadają kluczowe 
decyzje o kierunkach działań 
jakie są prowadzone na zaso-
bach Spółdzielni, to właśnie 
wtedy podejmowane są de-
cyzje Członków o zaciąganiu 
zobowiązań na zadania ter-
momodernizacyjne, bez któ-
rych utrzymanie tempa robót 
byłoby trudne.

Tymczasem zainteresowa-
nie tym najważniejszym 
wydarzeniem w skali roku 
jest znikome w stosunku do 
ilości Członków zrzeszo-
nych w naszej Spółdzielni, 
gdyż jak na łamach naszej 
gazety ostatnio pisano oso-
by kupujące mieszkanie nie 
zapoznają się ze specyfiką tej 
nieco skomplikowanej dzia-
łalności gospodarczej dlate-
go powstaje wiele kontrower-
sji, niedomówień i roszczeń 
członków i mieszkańców. 
Nie dziwi mnie jednak ten 
fakt, dlatego w każdy po-
niedziałek przyjmuję zain-
teresowanych uzyskaniem 
dodatkowych informacji by 
bieżąco rozwiązywać po-
wstałe problemy.

Ale teraz chciałem wrócić do 
najważniejszego wydarzenia 
spółdzielni jakim jest Wal-
ne Zgromadzenie Członków, 
które w tym roku po latach 
pandemicznych ograniczeń 
mimo wszystko Zarząd po-
stanowił zwołać.

W tym roku uwagę członków 
w głównej mierze skupiłem 
na omówieniu sprawozdania 
i poinformowaniu o wyniku 
jaki został wypracowany na 
gospodarce zasobami miesz-
kaniowymi gdzie w roku 
2019 powstała nadwyżka 
w wysokości 728 104,53zł, 
w 2020 roku nadwyżka 
w wysokości 626 924,98zł, 
a w 2021roku 161 347,58zł 
kwoty te zgodnie z art. 6 
ust.1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych zwięk-
szają odpowiednio przychody 
roku następnego. Natomiast 
na działalności gospodarczej 
za omawiany okres spółdziel-
nia wygenerowała wynik 
netto w wysokości 578 480,08 
w roku 2019 , kwotę 426 
510,44 w roku 2020, a w roku 
2021 kwotę 379 381,99zł. 
Wynik ten zgodnie z art. 75 
i art. 76 ustawy prawo spół-
dzielcze podlegał podzia-
łowi przez odbywające się 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków Spółdzielni, dlatego jak 
wspomniałem na wstępie tak 
ważne jest zwołanie obrad 
tego zebrania, aby w pełni re-
alizować zakres gospodarki 
ekonomiczno-finansowej.

Następnie omówiona została 
struktura opłat za użytkowa-
nie mieszkania z podziałem 
na opłaty zależne i niezależne 
od spółdzielni. Te niezależne 
w omawianym okresie sukce-
sywnie podlegały wzrostom 
jakie zostały podyktowane 

przez podwyżki opłat m.in. 
za energię cieplną, dostar-
czenie wody i odprowadze-
nie ścieków a także opłaty za 
wywóz nieczystości stałych, 
na które spółdzielnia nie ma 
wpływu. No i właśnie tak dla 
przykładu ilość podwyżek 
i poziom wzrostu cen nie-
zależnych od Spółdzielni na 
przestrzeni roku 2021 i 2022 
za centralne ogrzewanie ja-
kie wprowadziła Ciepłow-
nia Rydułtowy od stycznia 
2021 do marca 2022 to aż 
4 regulacje taryf, co miało 
bezpośrednie przełożenie na 
opłaty za energię cieplną na 
terenie miasta Rydułtowy. 
Dostawcy ciepła w Pszowie 
i Radlinie podwyżkę taryf 
wprowadzali raz w roku. 
PGNiG TERMIKA, która 
jest dostawcą ciepła w Wo-
dzisławiu Śląskim w roku 
2021 i 2022 wprowadziła 
dwie podwyżki na poziomie 
13% jedna i 2% druga. Oczy-
wiście w analizie i ustalaniu 
zaliczek na centralne ogrze-
wanie uwzględniono także 
obniżkę stawek podatku VAT 
obowiązującą w 2022 roku, 
ale i tak były to zauważalne 
kwoty. W związku z taką 
sytuacją zwracam uwagę 
na fakt racjonalnego korzy-
stania z centralnego ogrze-
wania w okresie zimowym, 
gdyż na koszt centralnego 
ogrzewania ma wpływ nie 
tylko cena, ale także zużycie 
ciepła w poszczególnych bu-
dynkach i mieszkaniach co 

zależy bezpośrednio już od 
osób zamieszkałych.

Opłatą zależną, na któ-
rą ma wpływ spółdzielnia 
to opłata wnoszona na eks-
ploatację i fundusz remonto-
wy, który od roku 2017 nie 
uległ zmianie w opłatach 
wnoszonych za użytkowa-
nie mieszkania. A jak wia-
domo na przestrzeni tego 
czasu drastycznie wzrosły 
ceny towarów i usług co ma 
swoje przełożenie na ilość 
wykonywanych robót.

Niepokojąca sytuacja w dal-
szym ciągu dotyczy zaległo-
ści w opłatach za użytko-
wanie mieszkania. Pomimo 
tego, że zaległości w naszej 
spółdzielni są stosunkowo na 
niskim poziomie w porówna-
niu z innymi spółdzielniami 
to jednak i tak mają duży 
wpływ na gospodarowa-
nie środkami finansowymi 
i ograniczenie prowadzonych 
remontów. Sytuacja pande-
miczna w ostatnim okresie 
również nie pozwoliła na 
prowadzenie skutecznych 
procedur windykacyjnych, 
a także zablokowano możli-
wość wykonywania eksmisji 
ponieważ sądy nie prowa-
dziły rozpraw co wpłynęło 
na odnotowanie wzrostu za-
ległości pomimo, iż wielu 
mieszkańców skorzystało 
z wprowadzonych rządo-

wych dodatków socjalnych. Zaległo-
ści za omawiany okres kształtowały 
się w wysokości około 1 800 000 zł co 
stanowi 3,17% w stosunku do naliczeń. 
To są środki finansowe, które mogłyby 
być wykorzystane na wiele przedsię-
wzięć lecz niestety podlegają żmudnej 
procedurze windykacyjnej.

Z plusów jakie zauważyłem w okresie 
pandemii to zwiększenia zainteresowa-
nia członków i mieszkańców korzysta-
niem z elektronicznej formy komunika-
cji czyli z e-kartoteki oraz zgłaszania 
spraw za pomocą formularza pytanie do 
spółdzielnia poprzez stronę internetową. 
Ta droga komunikacyjna zdecydowanie 
usprawniła i przyspieszyła komunikację 
z naszymi członkami i mieszkańcami. 
Na uwagę zasługuje również fakt pozy-
skiwania środków zewnętrznych przez 
spółdzielnię, gdyż jak wynika z analizy 
funduszu remontowego omawianych lat 
co roku więcej środków jest wydawa-
nych na remonty niż zostało wpłaco-

nych przez mieszkańców. Bez pozyska-
nia funduszy zewnętrznych nie dałoby 
rady wykonać tak znaczącego zakresu 
robót. W tym trudnym czasie pandemii 
spółdzielnia pozyskiwała środki zarów-
no z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Regionalnego Programu 
Operacyjnego jak również Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko w kwocie około 12 600 000zł.

Dzięki pozyskiwaniu tak różnorodnych 
środków finansowych udało się w pełni 
zmodernizować najstarszy historyczny 
budynek przy ul Wałowej 22 w Wodzi-
sławiu Śląskim, w którym wymieniono 
piece węglowe na ogrzewanie sieciowe. 
Tam też zainstalowano Inteligentny 
System Zarządzania Energią, który mo-
nitoruje zużycie ciepła. Jest to prekursor 
na naszych zasobach. Jeżeli przyniesie 
on oczekiwane efekty ekonomiczne 
zostanie systematycznie wprowadzony 
również na innych budynkach, w pierw-

szej kolejności tych które notują duże 
straty ciepła.

Podsumowując ten czas jak w każ-
dej działalności były zarówno plusy 
i minusy jednak mam nadzieję, że sy-
tuacja ta nie powróci i będziemy mogli 
funkcjonować jak dotychczas.

Na zakończenie chciałem również 
tu na łamach naszej gazety podzięko-
wać członkom Rady Nadzorczej i Ra-
dom Osiedlowym kończącym kadencję 
za współpracę i zaangażowanie w tym 
trudnym i niecodziennym okresie dzia-
łalności jakiego w historii naszej spół-
dzielni nie było, a członkowie tych or-
ganów wykazali się dużym wsparciem 
i pomocą w podejmowaniu decyzji co 
w zdecydowany sposób ułatwiło wyko-
nanie założonych planów. Szczególnie 
członkowie Rady Nadzorczej stanowią 
bardzo mocny filar działalności spół-
dzielni. 

WALNE ZGROMADZENIE 2022

NAJWYŻSZY ORGAN SPÓŁDZIELNI 
OBRADOWAŁ W 5 CZĘŚCIACH

W tym roku Walne Zgromadzenie odbyło się w cyklu 
5 spotkań, podczas których dokonano oceny sprawoz-
dań Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zatwierdzono sprawozdania roczne i fi-
nansowe, podjęto uchwały kierunków 
działalności gospodarczej Spółdzielni 
na lata 2022-2025 rok oraz udzielono 
absolutorium Członkom Zarządu.

Na tegorocznym Walnym Zgromadze-
niu przeprowadzono także wybory do 
RADY NADZORCZEJ.

Spotkania rozpoczęły się 19 kwietnia 
br. dla członków osiedli Dąbrówki, Pia-
stów i XXX – lecia w I Liceum Ogól-
nokształcącym im 14 Pułku Powstań-
ców Śląskich w Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Szkolnej. Następnego dnia 20 kwiet-
nia w tym samym miejscu dla członków 

osiedla Centrum. 21 kwietnia dla człon-
ków zamieszkałych na terenie gminy 
Radlin w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Radlinie Przy ul. Mariackiej 9. Dzień 
później dla członków zamieszkałych 
na terenie gminy Pszów w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Pszo-
wie ul. Traugutta 32. Na koniec w po-
niedziałek 25 kwietnia dla członków 
osiedli zamieszkałych na terenie gminy 
Rydułtowy w Rydułtowskim Centrum 
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da się między innymi wykorzystanie 
wszelkich mechanizmów finansowych 
pozwalających na utrzymanie stabil-
nej sytuacji w tak trudnych gospodarki 
wolnorynkowej. Spółdzielnia gwaran-
tuje wysoką jakość obsługi administra-
cyjnej i zarządzania oraz troskę i dba-
łość o mieszkańców w tych trudnych 
ekonomicznie czasach. Biorąc pod uwa-
gę całokształt prowadzonych działań, 
Rada Nadzorcza wystąpiła z wnioskiem 
do Walnego Zgromadzenia o udziele-
nie członkom Zarządu absolutorium 
za kolejny rok działalności co zyskało 
pozytywne poparcie członków uczest-
niczących w zebraniu. Na tej rekomen-
dacji podjęto uchwałę zatwierdzającą 

sprawozdanie finansowe Zarządu oraz 
udzielono absolutorium, członkom za-
rządu na kolejny rok.

Na zakończenie swojego wystąpie-
nia Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Pan Jan Kaczyński przedstawił infor-
mację dotyczącą lustracji jakiej Spół-
dzielnia została poddana w roku 2020, 
za lata 2017-2019. Poinformował. Że 
przedstawiony protokół potwierdza, 
iż Spółdzielnia prowadzi dokumentację 
bardzo rzetelnie stosując przepisy pra-
wa. Po przedstawieniu skrótowej syn-
tezy przeprowadzonej lustracji przystą-
piono do głosowania kolejnych uchwał.

Doniosłym i miłym momentem Wal-
nego Zgromadzenia było wręczenie 
pamiątkowych statuetek oraz drob-
nych upominków członkom Spół-
dzielni, którzy w bieżącym roku ob-
chodzą 50-lecie członkostwa. 

Zaszczytne wyróżnienia wręczali i gra-
tulacje laureatom składali Prezes Zarzą-
du Jan Grabowiecki oraz Przewodni-
czący Rady Nadzorczej Jan Kaczyński. 
Pozostałym członkom nieobecnym na 
zebraniach, statuetki oraz drobne upo-
minki zostały dostarczone w później-
szym terminie przez pracowników ad-
ministracji osiedla.

Kultury „FENIKS” w Ry-
dułtowach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 9a.

Przybyłych na obrady Wal-
nego Zgromadzenia, każdego 
dnia witał Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„ROW” Pan Jan Grabowiec-
ki, następnie zarządził wybór 
Prezydium Zebrania.

W obradach Walnego Zgro-
madzenia uczestniczył 
w pełnym składzie Zarząd 
SM ROW: Prezes Zarządu 
Jan Grabowiecki, zastępcy 
Prezesa Zarządu – Iwona 
Kołeczko i Władysław Ma-
ryjka. Podczas obrad obecny 
był cały czas radca prawny 
Piotr Migas.

W kolejnej części obrad, 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej SM „ ROW” Jan 
Kaczyński przedstawił spra-
wozdanie Rady Nadzorczej 
z działalności za lata 2019, 
2020, 2021.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami było ono wyłożo-
ne do wglądu członków w sie-

dzibie Spółdzielni w statuto-
wym terminie, a członkowie 
SM ROW mieli możliwość 
zapoznania się z tym spra-
wozdaniem. W sprawozdaniu 
Rady Nadzorczej ujęto ocenę 
minionego okresu, z które-
go wynika, że Spółdzielnia 
osiągnęła niewątpliwy suk-
ces w prowadzeniu swojej 
działalności, na który skła-
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ROZWIĄZANIE Kwietniowej  
„Wielkanocnej Krzyżówki”NR GAZETY 1 (95)

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za zainteresowanie oraz liczny udział w krzyżówce.  
Nagrody, ufundowane przez Zarząd SM ROW.

Za prawidłowe rozwiązanie „Wielkanocnej Krzyżówki”  
z nr 5 GAZETY „POD WSPÓLNYM DACHEM”,  

drogą komisyjnego losowania otrzymuje: 

Beata Pessel – Rydułtowy, 

Teresa Żmijewska– Wodzisław Śl., 

Bogumiła Kordyś – Wodzisław Śl., 

Kacper Berowski – Rydułtowy, 

Staś Morcinek – Wodzisław Śl.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór książek do Działu Organizacji w siedzibie Zarządu SM ROW  
(Wodzisław Śląski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43).

WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 
KADENCJA 2022-2025
Ważnym punktem obrad był wybór członków Rady Nadzor-
czej na poszczególnych osiedlach.

Przewodniczący obrad zgodnie z paragrafem 73 statutu, 
przystąpił do wyboru członków Komisji Wyborczej. Po 
ukonstytuowaniu się Komisja Wyborcza przystąpiła do prze-
prowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej. Każdy członek 
Walnego Zgromadzenia posiadający mandat otrzymał 7 kart 
do głosowania:

Osiedle XXX-lecia 
– ilość mandatów 3

Osiedle Piastów 
– ilość mandatów 3

Osiedle Dąbrówki 
– ilość mandatów 1

Osiedle Centrum 
– ilość mandatów 4

Osiedle Radlin 
– ilość mandatów 1

Osiedle Pszów 
– ilość mandatów 1

Osiedle Rydułtowy 
– ilość mandatów 2

Wyniki tajnych wyborów do Nowej Rady Nadzorczej po do-
kładnym przeliczeniu głosów przez Komisje Wyborcze po-
szczególnych Okręgów.

Skład Prezydium nowej  
Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady  
– Ptaszyński Paweł

Z-ca Przewodniczącego  
– Rupnik Jan

Sekretarz  
– Trojanowska Aneta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
– Ligocka Monika

Przewodniczący Komisji Gospodarczej  
– Bańczyk Łucjan
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Co robić w wakacje?

20 pomysłów
Mimo, że niektórzy szkołę ukończyli już dawno temu, 
co roku wszyscy czekam na dzień rozpoczęcia waka-
cji. To jest jak z urodzinami, ze świętami czy z nowym 
rokiem – ile lat byś nie miał to i tak na ten dzień choć 
trochę czekasz. Co robić w wakacje, by ten czas był jak 
najbardziej udany?

Wakacje kojarzą się ze słońcem, z wy-
jazdami, z długim siedzeniem ze zna-
jomymi na dworze, z wodą, górami. 
Wiadomo, że teraz trudno spędzać wa-

kacje w taki sam sposób jak mając kilka-
naście lat, ale zawsze warto spróbować 
poczuć je choć trochę tak jak kiedyś.

Dlatego przygotowaliśmy listę 
20 pomysłów, które warto  
zrobić w wakacje.

Można sobie ją wyciąć i odhaczać po 
zrealizowaniu. Życzymy wielu letnich 
przygód i wspaniałych wakacji!

1. Zrób sobie piknik. Zrób kanapki, 
wlej w termos herbatę, zabierz ka-

wałek ciasta, spakuj to w koszyk 
i w drogę. Spędzisz dzień poza 
miastem, odpoczniesz, wyluzu-
jesz się.

2. Bądź offline cały dzień. Zostaw 
w domu telefon i wyrusz w teren 

bez celu. Zobaczysz, że dzień po-
trafi być naprawdę długi.

3. Spróbuj napisać wiersz, lub jaki-
kolwiek tekst bez dłuższego za-
stanawiania się o czym piszesz. 
Przy odczytaniu tego po pewnym 
czasie możesz mieć niezły ubaw.

4. Spędź dzień nad wodą. Rzeka, je-
zioro, morze. Wypożycz kajak, ro-
wer wodny.

5. Zaproś swoich najlepszych zna-
jomych i zrób imprezę w domu. 
Może to być impreza przebierana, 
tematyczna.

6. Zadzwoń do dawno nie widzia-
nej koleżanki/ kolegi i umów się 
na kawę. Odnów kontakty z dawny-
mi znajomymi.

7. Spakuj się na 2 dni i wsiądź do 
przypadkowego pociągu. Tylko 
pamiętaj, żeby nie odjeżdżać zbyt 
daleko :)

8. Jedź na weekend pod namiot. Nie-
koniecznie gdzieś daleko, może 
to być nawet kilometr od miej-
sca zamieszkania.

9. Idź na koncert. Może to być ze-
spół, który dobrze znasz i lubisz, ale 
równie dobry może być koncert ze-
społu, którego nigdy wcześniej nie 
słyszałaś. Na pewno będziesz bawić 
się świetnie.

10. Weź koc, coś do picia i idź do par-
ku z książką.

11. Wycieczka rowerowa. Zwiedzanie 
okolicy na rowerze może być świet-
nym sposobem na spędzanie wolne-
go czasu i poznanie miejsca w któ-
rym się mieszka, a często nie zna się 
jego historii i uroku.

12. Odwiedź babcię, dziadka lub daw-
no nie widzianą ciotkę. Na pewno, 
sprawisz im i sobie tym przyjem-
ność.

13. Umów się z koleżankami i idźcie 
„na miasto” na dyskotekę czy do 
pubu. Po prostu tańczcie i bawcie 
się dobrze!

14.  Zapisz się na jogę. Albo postaw na 
jakiś inny sport. Jeśli ze znajomymi 
dobrym pomysłem jest siatkówka 
w parku czy na plaży, ale sama też 
możesz zapewnić sobie sportowy 
dzień. Dobrym pomysłem jest jazda 
na rowerze, basen, bieganie.

15. Ułóż puzzle. Świetna zabawa, 
ale i praca intelektualna. Jeśli nie 
masz swoich starych z dzieciństwa 
to w marketach możesz znaleźć za 
parę groszy. Nie polecam mniej-
szych niż 1000 elementów :)

16. Wybierz się do kina, na pewno 
znajdziesz ciekawy film dla siebie 
i miło spędzisz czas.

17. Zrób sobie domowe SPA. Spędź ten 
dzień tylko ze sobą. Kąpiele, ma-
seczki, wypoczynek.

18. Wyjazd wieczorem poza mia-
sto i obserwacja nieba nocą. 
Nie zawsze zwracamy uwagę na 
to jak piękne jest gwieździste niebo. 
A szkoda!

19. Wykorzystaj świeże owoce na zro-
bienie konfitur. Dżem wiśniowy 
czy śliwkowy, soki z malin. Wło-
żysz teraz trochę pracy, ale zimą na 
pewno nie pożałujesz!

20. Po prostu przeżyj wakacje tak, 
żebyś nie czuł/a, że był to straco-
ny czas.

Jeśli uda się Wam wykonać choć  
połowę z tej listy to na bank wakacje będą udane! 
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Graficiarze  
ukarani

Nie ma tygodnia, by nie docierały do 
Spółdzielni informacje o kolejnych 
przykładach wandalizmu na osiedlach 
a w ostatnim czasie nasiliły się mocno 
dewastacje bloków w Pszowie i Wodzi-
sławiu Śl. 

Mimo apeli i kar nadal wan-
dale nie próżnują a każdy 
taki wybryk naraża całą 
społeczność spółdzielczą na 
straty, uszczuplając nasz fun-
dusz remontowy. Wandale 
to osoby, które zachowują się 
w sposób nieodpowiedzialny 
i bez wyobraźni, najczęściej 
są to młodzi bezmyślni ludzie 
nie patrzący na konsekwen-
cję przyszłościowe swoich 
poczynań, a są one znaczące, 
gdyż karalność rzutuje na ich 
kształcenie się i pracę.

Do „klasyki” działań wanda-
li należy niszczenie z takim 
trudem wyremontowanych 
elewacji, które przecież na-
dają naszym domom ładny, 
przyjemny dla oka, este-
tyczny wygląd sprawiają że 
okolica w której mieszkamy 
harmonijnie wtopiona jest 
w krajobraz. Warto miesz-
kać w takim otoczeniu i cie-
szyć się jego wyglądem. Ale 
to co dla nas jest pozytywem 
drażni młodego chuligana, 

który chce zamanifestować 
w najgłupszy z możliwych 
sposobów swój bunt przeciw-
ko społeczeństwu czyli nam, 
zamiast estetyki posłużyć się 
chaosem i brzydotą, ukarać 
nas nie wiadomo za co.

Zapewne takimi przesłan-
kami kierowali się wanda-
le, którzy 10 sierpnia 2020 
roku w Wodzisławiu Śląskim 
przy ulicy Wyszyńskiego 
14-16 umieścili na budynku 
w miejscu do tego nie prze-
znaczonym graffiti, niszcząc 
tym samym elewację. Spraw-
cy tych dewastacji nie po-
zostali tym razem bezkarni 
i nie unikną konsekwencji.

Sąd Rejonowy w Wodzi-
sławiu Śląskim II Wydział 
Karny po rozpatrzeniu 
w postępowaniu nakazowym 
z oskarżenia Komendy Po-
wiatowej Policji w Wodzi-
sławiu Śląskim wydał wyrok 
na karę grzywny w kwo-
cie po 400 zł, kary na rzecz 

Spółdzielni po 1000 zł, do-
datkowo nakazał publicznie 
ujawnić nazwiska ukaranych 
w gazecie spółdzielczej „Pod 
wspólnym dachem”

Ukaranych zostało 
5 sprawców:

Jakub Tumulik

Piotr Wasiak

Adrian Kłoska

Michał Engler

Krzysztof Klyta

Oczywiście graficiarze 
to niestety nie jedyna plaga 
naszych osiedli. Są jeszcze 
klasyczni chuligani nisz-
czący wszystko wkoło np. 
w dniu 09.04.2022 zostały 
zniszczone drzwi wejściowe 
do klatki na ul. Kard. St. Wy-
szyńskiego 9 w Wodzisławiu 
Śląskim (zdjęcie poniżej).

Wandale sprytnie przemiesz-
czają się pomiędzy blokami, 
wobec czego wezwani po-
licjanci przemieszczający 
się samochodami często nie 
są w stanie ich namierzyć 
a kosztami napraw dewasta-
cji obciążani jesteśmy my 
– mieszkańcy. Obywatelska 
wrażliwość i czujność, nie 
zgadzanie się na niszczenie 
naszego wspólnego dobra 
to najlepsze lekarstwo na pry-
mitywów bez wyobraźni.

Poniżej pokazujemy akty wan-
dalizmu, które w ostatnim 
czasie miały miejsce na za-
sobach SM ROW. Wszystkie 
te czyny destrukcji zostały 
zgłoszone na policję, która 
teraz szuka autorów owych 
zniszczeń. Gdy ich znajdzie, 
a bardzo często tak się dzieje, 
zostaną odpowiednio ukarani 
a ich nazwiska znowu opubli-
kujemy w naszej gazecie, nie 
pozwolimy by byli anonimowi.
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ZA NAMI ZEBRANIA 
OSIEDLOWE SM ROW

W terminie od 23-31 maja 2022 odbyły się zebrania 
osiedlowe z mieszkańcami osiedli Spółdzielni Mieszka-
niowej ROW.

Z uwagi na zróżnicowanie problemów, jakie występują na 
poszczególnych osiedlach, wzorem lat poprzednich zorga-
nizowano 7 takich spotkań począwszy od osiedla Centrum,  
XXX-lecia, Piastów, Dąbrówki,  Rydułtów, Radlina a na  
Pszowie skończywszy.

Na zebraniach osiedlowych przedstawione zostały sprawoz-
dania z działalności Rad Osiedlowych za okres minionej 
kadencji oraz propozycję planów remontowych na rok 2022. 
Wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW – Władysław 
Maryjka omówił sprawy bieżące oraz związane pracami 
remontowymi dla całej spółdzielni za lata 2019-2021. Do 
przedstawionej prezentacji mieszkańcy nie wnosili uwag.

Podczas zebrań dokonano wyboru  nowych członków Rad 
Osiedlowych. 

Rady Osiedli zajmują się inicjowaniem i wspieraniem dzia-
łań budujących lokalne więzi. Zakres kompetencji jaki mają, 
pozwala im w imieniu mieszkańców, wpływać na to co 
dzieje się w ramach danego osiedla. Kształtują pozytywne 
relacje międzysąsiedzkie.

Na zakończenie spotkania zostały przedstawione opinie 
i wnioski przybyłych na zebrania mieszkańców. Mówiono 
o remontach, planach zagospodarowania osiedli, miejscach 
do parkowania, bezpieczeństwie oraz dewastacjach. Wszyst-
kie poruszane na zebraniach sprawy zostały zaprotokołowa-
ne. Z dyskusji, przedstawionych uwag zostaną wyciągnięte 
najistotniejsze wnioski w sprawach dotyczących poprawy za-
rządzania, prowadzenia polityki remontowej i inwestycyjnej 
oraz obsługi eksploatacyjnej zasobów spółdzielni.

Wykaz członków Rady Osiedla

Kadencja 2022-2025

 ► RADA OSiEDlA  CEnTRuM
• Bańczyk Łucjan

• Kaczyński Jan

• Koczy Klaudia

• Krasowska-Bazylak Emilia

• Ligocka Monika

• Mazurek Marianna

• Prokop Kornelia

• Wilkowski Wojciech

• Zieliński Marek

 ► RADA OSiEDlA  XXX-lECiA
• Bugajski Jan

• Gawęda Władysław

• Milewski Marek

• Musiolik Łucjan

• Tomala Bogdan

• Walas Krystyn

• Wujec Stanisław

 ► RADA OSiEDlA  PiASTóW
• Nisiewicz-Jaźwiec Maryla

• Jastrzębska-Prosół Ewelina

• Okoń Henryk

• Pleszewski Ryszard

• Radomski Marek

• Rybczyński Janusz

• Trojanowska Aneta

• Trojanowski Krzysztof

 ► RADA OSiEDlA  DąBRóWKi
• Sochacki Ryszard

• Izydorczyk Dariusz

• Kruczek Rafał

• Ociepka Krzysztof

 ► RADA OSiEDlA  RyDułTOWy
• Deninger Ewa

• Jankowski Jerzy

• Jarmuż Stanisław

• Koko Marian

• Rupnik Jan

 ► RADA OSiEDlA  RADlin
• Szczawiński Krzysztof

• Wencel Piotr

 ► RADA OSiEDlA  PSZóW
• Grzegorzek Sylwia

• Kabut Łukasz

• Mańka Sebastian
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ADRESY   TELEFONY
WAŻNE    INFORMACJE

ZARZĄD
 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ROW"

44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43

Godziny pracy:
poniedziałki   7:00 - 16:00

od wtorku do czwartku  7:00 - 15:00
piątek  7:00 - 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

 32 428 27 54dział naliczeń czynszowych: 

kasa:                                               32 428 27 50
dział lokali użytkowych:                  32 428 27 46

www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE  OSIEDLOWE:

CENTRUM:                  44-300     Wodzisław    Śląski,
ul.     Kardynała     Stefana       Wyszyńskiego       30,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku  7:00-15:00
tel. 32 428 27 58 

XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286    Wodzisław    Śląski,     os,  XXX-lecia    62c 
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 60,  32 428 27 70

RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 76

PSZÓW:  44-370  Pszów,  ul. Tytki 9, 
tel. 32 428 27 68, kom. 887 133 233,
godz. otwarcia:     wtorki  9:00 - 11:00  i 13:00 - 15:00
                             praca w terenie          11:00 - 13:00
                             piątki                          12:00 - 15:00
                             praca w terenie            9:00 - 12:00

RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel.  32 428 27 67,         kom.  887 133 233, 
godz. otwarcia:  poniedziałki i czwartki     9:00 - 11:00
                                                              i 13:00 - 15:00
                              praca w terenie         11:00 - 13:00

AWARIE: po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.

Wodno-kanalizacyjne
* Administracje Wodzisław Śląski
  - kom. 601 857 402
* Administracja Rydułtowy,  Radlin,  Pszów
  - kom. 605 365 674

dla wszystkich administracji:* Elektryczne i dźwigowe: 
elektryk        - kom. 609 442 461
dźwigowiec  - kom. 785 848 480

Sposób przygotowania:
Żurek na domowym zakwasie

ZAKWAS: Do słoika wlewamy wodę.
Dodajemy do niej mąkę i mieszamy całość tak,
by nie było gródek. 
Następnie dodajemy pokrojony w plasterki czosnek,
ziele angielskie, liście laurowe oraz chleb. 
Całość delikatnie mieszamy. Słoik przykrywamy gazą
i odstawiamy na około 3 dni. 
Zakwas mieszamy każdego kolejnego dnia 
(drewnianą łyżką).

ŻUREK:
Wodę zagotowujemy. Dodajemy do niej kiełbaski, 
obraną cebulę oraz marchew. 
Następnie dodajemy czosnek, liście laurowe 
oraz ziele angielskie. Gotujemy całość, tak by cebula
i marchew zmiękła. Miękką marchew wyjmujemy
i ścieramy na tarce o grubych oczkach, 
dodajemy ponownie do wywaru. 
Cebulę wyjmujemy. Kiełbasę kroimy na mniejsze części.
Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy. 
Z zakwasu wyjmujemy przyprawy oraz skórkę.
Resztę mieszamy i dodajemy do wywaru. 
Całość zagotowujemy i doprawiamy do smaku. 
Na koniec żurek zabielamy i dodajemy chrzan.
Gotowy rozlewamy na talerze lub do chlebowych
miseczek. Podajemy z jajkiem.
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Jak pies z kotem,  
czyli stosunki sąsiedzkie na bloku.

Fakt wspólnego zamieszkiwania może być, jak czasem 
pokazuje codzienna rzeczywistość każdego z nas, nie-
wyczerpanym źródłem napięć i konfliktów. 

Problem dotyczy zwłaszcza współcze-
snych bloków, w których – ze względu 
na występowanie dużej ilości rozma-
itych, często sprzecznych interesów 
– egzystencja rzadko przybiera postać 
pełnej harmonii.

Jednak z niejednokrotnych rozmów 
z mieszkańcami wynika, że dobre re-
lacje sąsiedzkie są bardzo potrzebne 
choć nie zawsze poprawne. Obec-
nie nasze relacje z sąsiadami są dosyć 
płytkie. – Opierają się na zdawkowym 
„dzień dobry”. 

Dawniej zapraszaliśmy się na różnego 
rodzaju imprezy – urodziny czy imieni-
ny. Teraz często jest tak, że od sąsiadów 
dużo mniej oczekujemy pomocy, a bar-
dziej świętego spokoju. 

Mieszkańcy jednak wskazują wiele ko-
rzyści z sąsiedzkich znajomości takich 
jak: możliwość uzyskania pomocy, moż-
liwość otrzymania wsparcia w takich 
sytuacjach jak odebranie paczki czy 
opieka nad dziećmi oraz przyjazna at-
mosfera i klimat oraz poczucie bezpie-
czeństwa. 

Jednak sąsiedztwo może mieć i ciemną 
stronę, która bywa bardzo uciążliwa. 
Zaśmiecanie wspólnej przestrzeni i ha-
łasowanie to tylko niektóre problemy, 
które „zawdzięczamy” naszym towa-
rzyszom zza ściany. W takich przypad-
kach ważna jest dobra komunikacja i jak 

najszybsze dogadanie się z sąsiadem 
aby konflikty się nie nasilały.

Najlepszym sposobem na rozładowanie 
napięć międzyludzkich jest humor, dla-
tego poniżej pokazujemy jak wygląda 
sąsiedzki dialog na wesoło.
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kasa:                                               32 428 27 50
dział lokali użytkowych:                  32 428 27 46

www.sm-row.pl
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Wodno-kanalizacyjne
* Administracje Wodzisław Śląski
  - kom. 601 857 402
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dla wszystkich administracji:* Elektryczne i dźwigowe: 
elektryk        - kom. 609 442 461
dźwigowiec  - kom. 785 848 480

Akcja Lato z Wodzisławskim Centrum Kultury.
Tegoroczne zajęcia prowadzone będą pod hasłem 
„Odkryj z nami podwodny świat”.

Wakacje z WCK obfitować będą w wiele atrakcji.
W lipcu odbędą się zajęcia rozwijające wyobraźnię,
kreatywność i zdolności manualne. 
Nie zabraknie warsztatów plastycznych i teatralnych, 
ruchowych, tanecznych oraz projekcji filmowych. 
Zajęcia mają również zachęcić do refleksji na temat 
właściwego gospodarowania zasobami wodnymi. 
Wakacyjne spotkania zaplanowane są zarówno w siedzibie
WCK, jak i w plenerze – na skwerku przed WCK i na rynku.
Tam też odbędą się dwa plenerowe festyny z Małopolskim
Centrum Profilaktyki.  Warto też skorzystać ze spotkania
z przedstawicielkami Wodzisławskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, które poprowadzą warsztaty szycia.

Na „Akcję lato z WCK” obowiązują zapisy. 
Można ich dokonywać osobiście w WCK lub telefonicznie
pod numerem: 32 455 48 55 
a także mailowo: piak@wck.wodzislaw.pl.

NASZA KULTURA




