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Czas bie gnie nie ste ty szyb ko. Ko lej ny
rok za na mi. Przy znać mu szę, że ten czas
był dla na szej spół dziel ni po myśl ny i ma -
my z cze go być dum ni, gdyż pra ce na szą
do ce ni li nie tyl ko miesz kań cy, ale rów -
nież in sty tu cje oce nia ją ce i we ry fi ku ją ce
dzia łal ność pod mio tów go spo dar czych.

Pi�sze�wWie�ściach�z „pierw�szej�rę�ki”
Pre�zes� Za�rzą�du� SM� „ROW”� JAN
GRA�BO�WIEC�KI

czy�taj�na str. 3�

Zi mą wraz z mi nu so wy mi tem pe ra tu -
ra mi po wra ca pro blem opłat za ener gię.
To, że ce ny ener gii ro sną prze ko ny wu je -
my się na każ dym kro ku, zwłasz cza wte -
dy, gdy przy cho dzi pła cić nam ra chun ki
za cie płą wo dę, prąd i gaz. Nie ste ty nic
nie wska zu je, że ta ten den cja ule gnie od -
wró ce niu. Trze ba ja sno stwier dzić ta niej
ra czej nie bę dzie i po win ni śmy ro bić
wszyst ko by ogra ni czać zu ży cie ener gii
w tro sce o nasz port fel i bu dżet. 
Ener�gia�na wa�gę�zło�ta�

czy�taj�na str.�7

W li sto pa dzie wo dzi sław scy stra ża cy dwa
ra zy in ter we nio wa li w blo kach, gdzie lo -
ka to rzy pod tru li się tlen kiem wę gla. Te
wy da rze nia po win ny być dla nas sy gna łem
ostrze gaw czym. Do za truć do cho dzi, bo
czę sto nie zda je my so bie spra wy, co mo że
stać się, gdy nie prze strze ga my pod sta wo -
wych za sad bez pie czeń stwa. 

Nie�dla�cza�du
czy�taj�na str. 4
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Kończy się rok ogło szo ny przez ONZ
świę tem ru chu spół dziel cze go.

Jak już wspominaliśmy, hi sto ria pol -
skiej spół dziel czo ści li czy 150 lat i jest
bo ga ta w tra dy cje wal ki o nie pod le głość,
wal ki z ru sy fi ka cją i ger ma ni za cją i wal ki
z go spo dar czą agre sją za bor ców. W wie lu
przy pad kach po li ty cy nie pod le gło ścio wi
z prze ło mu XIX wie ku wy wo dzi li się z ru -
chu spół dziel cze go. Dzia ła cze na sze go ru -
chu obej mo wa li naj wyż sze urzę dy
w RP – sta no wi ska pre zy den ta Pol ski,
pre mie rów i mi ni strów. Obec nie w Pol sce
oko ło 4,5 mi lio na Po la ków na le ży do spół -
dziel ni bran żo wych, a 3,5 mi lio na do spół -
dziel ni miesz ka nio wych.

Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ uchwa li ło
spe cjal ną re zo lu cję w spra wie Mię dzy na -
ro do we go Ro ku Spół dziel czo ści pod ko -
niec 2009 ro ku. Ce lem ob cho dów na ca -
łym świe cie mia ło być pod kre śle nie ro li
spół dziel czo ści w roz wo ju spo łecz no -eko -
no micz nym, a zwłasz cza w re duk cji ubó -
stwa, bez ro bo cia i bu do wie in te gra cji spo -
łecz nej. Ha sło ob cho dów – „Spół�dziel�nie
bu�du�ją� lep�szy� świat”�– mia ło za chę cać
do wzro stu i za ko rze nie nia spół dziel czo -
ści w róż nych za kąt kach glo bu. 

Nie by ło to ha sło przy pad ko we. Oka za -
ło się, że opie ra nie stra te gii roz wo ju świa -
ta wy łącz nie na wiel kich ko mer cyj nych
kor po ra cjach i mo no li tycz nych ryn kach,
obok roz wo ju i po stę pu, przy no si przede
wszyst kim ko lej ne fa le kry zy su. Bu du je -
my świat bied nych i bo ga tych, świat co -
raz mniej przy ja zny dla wie lu lu dzi.

Miejmy nadzieję, że pozytywnym sy -
gna łem zmian na lepsze by ło ob ję cie pa -
tro na tem ho no ro wym przez Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej kra jo wych ob -
cho dów Mię dzy na ro do we go Ro ku Spół -
dziel cze go i pod kre śle nie dzie sią tek lat
hi sto rii pol skiej spół dziel czo ści, do ce nie -

nia jej miej sca w de mo kra tycz nej Pol sce.
Pod egi da Kan ce la rii Pre zy den ta od by -

ły się już wcze śniej de ba ty po świę co ne
spół dziel czo ści, a sam Pre zy den ta RP,
Bro ni sła wa Ko mo row skie go wy ra ził życz -
li wość nie tyl ko dla pięk nych tra dy cji
spół dziel czo ści w Pol sce, ale tak że swo je
ży we za in te re so wa nie współ cze snym ru -
chem spół dziel czym, – Je stem pe -
wien – mó wił w swym wy stą pie niu pod -
czas ob cho dów Mię dzy na ro do we go Ro ku
Spół dziel czo ści w War sza wie – że ruch
spół dziel czy ma w so bie ogrom ną jesz cze
ener gię, że jest zdol ny do od po wie dzi
na py ta nia do ty czą ce dnia dzi siej sze go
i przy szło ści Je stem pe wien, że z dys ku sji
ja ka to czy się w śro do wi sku spół dziel -
ców prze wi jać się bę dzie nie tyl ko du ma
z do tych cza so wych do ko nań, ale tak że
no we do bre po my sły na przy szłość.

Czy jed nak po zy tyw ny sto su nek Pre zy -
den ta zmie ni w naj bliż szym cza sie sto su -
nek do spół dziel czo ści?

Nie po ko ić mo że wi docz ny na każ dym
kro ku brak ro zu mie nia isto ty, ro li i zna -
cze nia spół dziel czo ści w roz wo ju spo -
łecz no – go spo dar czym kra ju. Znacz na
część pol skich po li ty ków nie wi dzi po -
trze by roz wi ja nia spół dziel czo ści, a wręcz
prze ciw nie, sta ra się po mniej szyć jej zna -
cze nie. Licz ne za pi sy po miesz czo ne w usta -
wach do ty czą cych spół dziel czo ści miesz -
ka nio wej Try bu nał Kon sty tu cyj ny uzna wał
za nie zgod ne z usta wą naj wyż szą, a mi -
mo to wciąż znaj du ją się one w no wych
pro jek tach le gi sla cyj nych. Pod czas prac
nad Usta wą o spół dziel niach miesz ka nio -
wych nie zwra ca no uwa gi na opi nie Ko -
mi sji Ko dy fi ka cyj nej Sej mu czy Biu ra
Le gi sla cyj ne go Kan ce la rii Sej mu. 

Tym cza sem pol skie spół dziel nie są czę -
sto ko łem ra tun ko wym dla wie lu lu dzi.
Da ją pra cę i środ ki na utrzy ma nie ro dzi -

ny. Bez spół dziel ni pro ble my spo łecz ne
w kra ju by ły by po waż niej sze, a licz ba
wy klu czo nych spo łecz nie przez neo li be -
ral ny sys tem – da le ko więk sza.

Waż na ro la przy pa da ta kim spół dziel -
niom jak na sza, spół dziel niom miesz ka -
nio wym, po sia da ją cym do my kul tu ry, klu -
by, świe tli ce, bo iska spor to we. Już obec nie
wie le z nich tęt ni ży ciem, a wie lość ini cja -
tyw i ofert jest ad re so wa na do dzie ci i mło -
dzie ży, do hob by stów, do mi ło śni ków spor -
tu i re kre acji, do lu dzi pra cy i do se nio rów.
Każ da ta ka im pre za pod kre śla wa lo ry spół -
dziel ni i jej moż li wo ści. Ofer ta spół dziel -
cza jest na praw dę sze ro ka, a de ter mi na cji,
zro zu mie nia i go to wo ści nie sie nia po mo -
cy lu dziom słab szym, spół dziel com ni gdy
nie za brak nie.

Mię dzy na ro do wy Rok Spół dziel czo ści
był do brą oka zją, aby oba lić mi ty i bro nić
spół dziel czość pol ską przed fał szy wy mi
opi nia mi. By za in te re so wać po li ty ków,
par la ment i rząd spół dziel czo ścią i na szy -
mi spra wa mi, by przy wró cić ode bra ne
spół dziel niom pra wa oraz sys tem war to -
ści i za sad, aby – wresz cie – usta no wić
do bre i spój ne pra wo spół dziel cze.

Dzię ki ob cho dom Mię dzy na ro do we go
Ro ku Spół dziel czo ści w me diach po ja wi -
ło się wię cej obiek tyw nych pu bli ka cji
o spół dziel czo ści. Wszyst ko to za pew ne
po pra wi nie co sa mo po czu cie spół dziel -
ców i przy czy ni się do więk sze go zro zu -
mie nia ich pro ble mów, ale szyb ko ich nie
roz wią że. Trze ba się li czyć z tym, że wal -
ka o za cho wa nie i god ne wa run ki dzia ła -
nia spół dziel czo ści w Pol sce trwać bę dzie
jesz cze przez la ta, że upły nie jesz cze du -
żo cza su, gdy wresz cie przed sta wi cie le
ugru po wań po li tycz nych za dba ją o to, by
spół dziel czość mo gła funk cjo no wać
na rów nych pra wach z in ny mi sek to ra mi
go spo dar ki. 

Spół�dziel�nie�bu�du�ją�lep�szy�„świat”

„Spół�dziel�czość�sku�pia�się�na cha�rak�te�ry�stycz�nych�dla�niej�war�to�ściach,�któ�re�po�wo�du�ją,�że�sta�je�się�ona�od�por�nym�i ży�wot�nym

mo�de�lem�biz�ne�so�wym.�Spół�dziel�czość�roz�wi�ja�się�na�wet�w trud�nych�cza�sach.�Ta�nie�zwy�kła�zdol�ność�po�ma�ga�uchro�nić�wie�le�ro�dzin

i ca�łe�spo�łecz�no�ści�przed po�pad�nię�ciem�w bie�dę.�Przed�się�bior�stwa�spół�dziel�cze�za�pew�nia�ją�ma�łym�fir�mom�sta�ły�do�stęp�do wia�ry�-

god�nych�kre�dy�tów�oraz�in�nych�usług�fi�nan�so�wych.�Po�nad�to,�przed�się�bior�stwa�spół�dziel�cze�pro�mu�ją�sa�mo�dziel�ność�i przy�czy�nia�ją

się�do sta�bi�li�za�cji�ryn�ków,�na któ�rych�dzia�ła�ją.”�

(Frag ment prze mó wie nia 
Se kre ta rza Ge ne ral ne go ONZ z oka zji Mię dzy na ro do we go Ro ku Spół dziel czo ści)

150 lat tra dy cji

Mię�dzy�na�ro�do�wy�Ro�ku�Spół�dziel�czo�ści
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Wieści z „pierwszej ręki”Pre zes Za rzą du SM „ROW”
Jan GRa bO Wiec ki

Rozmyślania na koniec roku
Czas bie gnie nie ste ty szyb ko – chy ba

za szyb ko – i nie ubła ga nie. Ko lej ny rok
za na mi. Zno wu za kil ka dni sią dzie my
w gro nie ro dzin nym przy uro czy ście przy -
stro jo nym sto le i za pew ne wśród ra do ści
dni Bo że go Na ro dze nia prze mknie też ja -
kaś re flek sja nad ty mi dnia mi 2012 ro ku,
któ re już sta ły się hi sto rią.

Bi lans czy nić bę dzie my za rów no w wy -
mia rze oso bi stym, ro dzin nym, jak i tym
szer szym obej mu ją cym ja kąś ska lę ota cza -
ją cej nas rze czy wi sto ści. Być mo że ktoś
z Pań stwa tak jak ja po my śli o na szej Spół -
dziel ni, o tym co przez ten rok, nie ła twy
prze cież, do ko na li śmy wspól nie, czym mo -
że my się po chwa lić.

Przy znać mu szę, że ten czas był dla na -
szej spół dziel ni po myśl ny i ma my z cze go
być dum ni, gdyż pra ce na szą do ce ni li nie
tyl ko miesz kań cy, ale rów nież in sty tu cje
oce nia ją ce i we ry fi ku ją ce dzia łal ność pod -
mio tów go spo dar czych.

Przy po mnę Pań stwu, że otrzy ma li śmy za -
szczyt ne wy róż nie nie DO BRA SPÓŁ DZIEL -
NIA2012, któ rej ce lem pro gra mu jest wzmoc -
nie nie wi ze run ku pol skiej spół dziel czo ści
miesz ka nio wej i ko mu ni ko wa nie za sad ni -
czych idei przy świe ca ją cych po tęż ne mu, pol -
skie mu ru cho wi spół dziel cze mu. Pro gram
ten upo wszech nia, a tak że pro pa gu je wła -
ści we wzor ce, mo de le oraz stra te gie funk -
cjo no wa nia spół dziel ni i spraw ne za rzą dza -
nie przez nie za so ba mi miesz ka nio wy mi.

Przy zna ny nam ty tuł brzmi dum nie i jest
wia ry god ną gwa ran cją rze tel no ści, so lid no -
ści oraz wy so kiej dba ło ści za rzą dza nia, a tak -
że ob słu gi za so bów miesz ka nio wych na szej
Spół dziel ni. Do dat ko wo jest do sko na łym
pod su mo wa niem na szej dłu go let niej hi sto -
rii, tra dy cji i sze re gu od waż nych de cy zji
po dej mo wa nych przez wła dze Or ga ny Sa -
mo rzą do we Spół dziel ni dla wspól ne go do -
bra miesz kań ców osie dli oraz człon ków. To
wszyst ko zo sta ło do ce nio ne przez Re dak cję
Stre fy Biz ne su. Wy róż nie nia te mo bi li zu ją
nas do dal szej wy tę żo nej pra cy, któ rej efek -
tem są ko lej ne ocie plo ne bu dyn ku, mo der -
ni za cje sie ci cie płow ni czych i elek trycz -
nych. Wie le ro bót wy ko ny wa nych a nie
wi docz nych go łym okiem, jed nak że od czu -
wal nych w kosz tach utrzy ma nia na szych
miesz kań. Z Pań stwa stro ny, czy li na szych
miesz kań ców, rów nież otrzy mu ję po zy tyw -
ne opi nie na te mat pro wa dzo nej przez nas
dzia łal no ści na rzecz miesz kań ców. Te opi -
nie i uwa gi jak dla mnie są waż ne, a na wet
waż niej sze niż ze wnętrz ne wy róż nie nia,
gdyż Pań stwo są na szy mi naj waż niej szy mi
kon tra hen ta mi i za do wo le nie pły ną ce z za -
miesz ki wa nia na za so bach ad mi ni stro wa -
nych przez spół dziel nię jest naj lep szą dla

mnie i wszyst kich pra cow ni ków oce ną i wi -
zy tów ką.

Po twier dze niem rze tel no ści i etycz ne go
za cho wa nia w biz ne sie ja kie od wie lu lat
pro pa gu je my w re la cjach z miesz kań ca mi
i przed się bior ca mi rów nież zna la zły uzna -
nie w Kra jo wym Re je strze Dłu gów, któ ry
zo stał pa tro nem pro gra mu Rze tel na Fir ma.
Pro gram ten z ko lei pro mu je uczci wość płat -
ni czą i po ma ga przed się bior com w wal ce
z za to ra mi płat ni czy mi. Uzy sku jąc ten za -
szczyt ny ty tuł mo że my po wie dzieć, że je -
ste śmy so lid nym i part ne rem biz ne so wym.

W do wol nym mo men cie każ dy z Pań -
stwa mo że za po mo cą lin ku znaj du ją ce go
się na na szej stro nie www.sm�-row.pl spraw -
dzić na szą wia ry god ność płat ni czą. Przy oka -
zji moż na spraw dzić i swo ją kar to te kę płat -
ni czą za po mo cą e -kar to te ki, któ rą z my ślą
o Pań stwa wy go dzie utwo rzy li śmy. Za chę -
cam do od wie dza nia na szej stro ny, któ ra
jest pierw szym kon tak tem z Pań stwem. Sta -
ra my się za miesz czać tam da ne do ty czą ce
za so bów miesz ka nio wych w za kre sie ich
kosz tów utrzy ma nia, mo der ni za cji czy prze -
pro wa dza nych prze tar gów. Za chę cam do od -
wie dza nia na szej stro ny oso by, któ re po szu -
ku ją miesz kań, gdyż są u nas do stęp ne
w cią głej sprze da ży po do brej ce nie.

Tych wie le mi łych i pra co wi tych dni
w koń czą cym się ro ku, w któ rym ob cho dzi -
li śmy Mię dzy na ro do wy Rok Spół dziel czo -
ści sta ło się po wo dem do du my. Pol ska 
tra dy cja spół dziel cza – w któ rej na sza Spół -
dziel nia też za pi sa ła waż ne kar ty – ma
już 150 lat. Mam na dzie ję, że na sza Spół -
dziel nia w Mię dzy na ro do wym Ro ku Spół -
dziel czo ści swo imi do ko na nia mi po ka za ła,
że po kła da ne na dzie je do brej go spo dar ki
świa to wej obro ni ły się sa me po przez na szą
wy tę żo ną pra cę. Czy te na sze za mie rze nia
i pod ję te dzia ła nia się po wio dły? O tym
moż na dys ku to wać, ale że ta ki or ga nizm
go spo dar czy jak na sza Spół dziel nia dzia ła -
ją cy na wol nym ryn ku, gdzie in nym – z uwa -
gi na pa nu ją ce pra wo – jest znacz nie ła twiej
się po ru szać, dą żyć do wy zna czo nych ce -
lów, osią ga nie ma łe wy róż nie nia i na gro dy.
Da je so bie do sko na le ra dę i jest to ogrom -
nym suk ce sem, suk ce sem nas wszyst kich,
Spół dziel ców. 

Pra gnę w tym miej scu rów nież po dzię ko -
wać miesz kań com za an ga żo wa nym w bez -
po śred nie dzia ła nia spół dziel ni oraz człon -

kom Rad Osie dlo wych i Ra dy Nad zor czej,
bez udzia łu któ rych wie le przed się wzięć nie
uda ło by się zre ali zo wać. Spół dziel nia to
pręż nie dzia ła ją cy pod miot go spo dar czy,
gdyż na ta kie funk cjo no wa nie bez po śred -
nio wpły wa ją sa mi miesz kań cy. To wspo -
ma ga dy wer sy fi ka cję na sze go sys te mu go -
spo dar cze go, jak rów nież zrów no wa żo ne
funk cjo no wa nie na ryn ku lo kal nym, a tak że
zna ko mi cie wzbo ga ca tak bar dzo waż ny
sek tor oby wa tel ski. 

Szcze gól nie swo je za in te re so wa nie w tym
ob sza rze dzia łal no ści kie ru ję na dzie ci i mło -
dzież. Chęt nie współ pra cu je my ze sto wa -
rzy sze nia mi, or ga ni za cja mi ma ją cy mi swo -
je sie dzi by na na szych za so bach, gdyż mo im
zda niem w obec nych cza sach in we sto wa nie
w dzie ci i mło dzież jest szcze gól nie waż ne.
W ota cza ją cym nas cha osie war to wska zać
do bre kie run ki kształ ce nia, roz wi jać po sia -
da ne ta len ty, cza sem gdzieś głę bo ko ukry te.
Po mo gli śmy w tym ro ku wy re mon to wać
świe tli cę, w któ rej sie dzi bę ma To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Dzie ci na osie dlu Pia stów,
któ ra or ga ni zu je dzie ciom i mło dzie ży czas
wol ny. Opi nie dzie ci do tych czas ko rzy sta ją -
cych z tej świe tli cy mo gą Pań stwo prze czy -
tać na ła mach na szej ga ze ty. 

Sta ram się rów nież w swo ich dzia ła niach
po ma gać lu dziom, któ rzy ma ją kło po ty w ży -
ciu, nie ma ją za co za pła cić czyn szu. Cza -
sem sy tu acje wy da ją się tym oso bom nie
do przej ścia, ale wspól ny mi si ła mi uda je
nam się do pro wa dzić je do po zy tyw ne go
za koń cze nia. Ape lu ję do wszyst kich, któ rzy
z róż nych przy czyn ma ją kło po ty z bie żą -
cym re gu lo wa niem opłat z ty tu łu użyt ko -
wa nia miesz ka nia, aby jak naj czę ściej i w naj -
szer szym wy mia rze ko rzy sta li z wie dzy
i po mo cy pra cow ni ków Spół dziel ni. Oso bi -
ście rów nież za pra szam na spo tka nia ze
mną, gdzie z roz wa gą i w spo ko ju po szu ka -
my wspól ne go roz wią za nia jak że cza sa mi
trud ne go te ma tu. 

O tych i in nych dzia ła niach na szej spół -
dziel ni pi sa li śmy na ła mach na szej ga ze ty
w mi ja ją cym już ro ku, a o nie któ rych wie -
dzą tyl ko sa mi za in te re so wa ni, któ rym po -
mo gli śmy. Mo ją i na szą bo wiem za sa dą jest
mniej mó wić wię cej ro bić. I to jest wła śnie
naj więk sze na sze osią gnię cie i te dzia ła nia
na dal bę dzie my kon se kwent nie i z upo rem
re ali zo wać w nad cho dzą cym ro ku.

Moc no w to wie rzę.

Wszyst�kim�spół�dziel�com�oraz�ich�ro�dzi�nom�

ży�czę�wie�le�ra�do�ści�w te�nie�zwy�kłe�dni�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�

i licz�nych�suk�ce�sów�w 2013�ro�ku,�

tych�oso�bi�stych,�ale�rów�nież�tych�osią�gnię�tych�w spół�dziel�czym�gro�nie.
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Wubie�głym�se�zo�nie�grzew�czym�w ca�łej
Pol�sce�do�szło�do pra�wie�czte�rech� ty�się�cy
wy�pad�ków�za�tru�cia�tlen�kiem�wę�gla,�by�ło
po�nad dwa�ty�sią�ce�po�szko�do�wa�nych�i co
naj�bar�dziej�prze�ra�ża�ją�ce 106�ofiar�śmier�-
tel�nych.�Rów�nież�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim
za�no�to�wa�no� za�tru�cia� cza�dem� i to� już
w obec�nym�se�zo�nie.

W li sto pa dzie wo dzi sław scy stra ża cy dwa
ra zy in ter we nio wa li w blo kach, gdzie lo ka -
to rzy pod tru li się tlen kiem wę gla.

Do pierw sze go ze zda rzeń do szło na uli cy
Wy szyń skie go. Po mo cy le kar skiej wy ma -
ga ła 26-lat ka, któ ra pod czas ką pie li źle się
po czu ła. We zwa ni na miej sce stra ża cy po -
twier dzi li obec ność tlen ku wę gla w ła zien -
ce. Dzień, póź niej w go dzi nach po po łu dnio -
wych sy tu acja po wtó rzy ła się w bu dyn ku
wie lo ro dzin nym przy uli cy Pa ła co wej. W obu
przy pad kach źró dłem za truć w ła zien kach
by ły pie cy ki ty pu jun kers i brak do stę pu
wy star cza ją cej ilo ści tle nu do pra wi dło we -
go spa la nia..

Te wy da rze nia po win ny być dla nas sy -
gna łem ostrze gaw czym. Spo so by na unik -

nię cie za tru cia tlen kiem wę gla są bar dzo
pro ste. Do za truć do cho dzi, bo czę sto nie
zda je my so bie spra wy, co mo że stać się,
gdy nie prze strze ga my pod sta wo wych za -
sad bez pie czeń stwa, bo nie ma my świa do -
mo ści, że tak na praw dę nie wie le po trze ba,
aby na sze miesz ka nia i do my sta ły się bar -
dziej bez piecz ne.

Pro blem wzra sta szcze gól nie w okre sie je -
sien no -zi mo wym, cho ciaż do ak cji ra tow ni -
czo -ga śni czych zwią za nych z tlen kiem wę -
gla stra ża cy wy jeż dża ją w cią gu ca łe go ro ku.

Tle nek wę gla po tocz nie jest zwa ny cza -
dem. To gaz sil nie tru ją cy, bez barw ny i bez -
won ny, a to po wo du je pro ble my z je go wy -
kry ciem. Po wsta je wów czas, gdy coś się
spa la, a w oto cze niu, gdzie prze bie ga ten
pro ces, jest za ma ło po wie trza.

Po ten cjal ne źró dła cza du w po miesz cze -
niach miesz kal nych to: ko min ki, ga zo we
pod grze wa cze wo dy, pie ce wę glo we, ga zo -
we lub ole jo we i kuch nie ga zo we. Za gro że -
niem jest nie tyl ko brak do pły wu po wie trza,
ale też nie pra wi dło wy od pływ spa lin.
W związ ku z tym groź ne są zbyt szczel ne
okna, po za kle ja ne krat ki wen ty la cyj ne, brak

otwo rów wen ty la cyj nych w drzwiach ła -
zien ko wych, kto re spra wia ją, że w na szych
miesz ka niach mo że my nie być bez piecz ni.
Za dbaj my o pra wi dło wą cyr ku la cję po wie -
trza w na szym miesz ka niu, aby nie do szło
do tra ge dii.

Kie dyś świe że po wie trze prze do sta wa ło
się do miesz kań przez licz ne nie szczel no ści
sto lar ki okien nej i wy da wa ło się to cał kiem
na tu ral ne. Wy eks plo ato wa ne okna za czę to
wy mie niać na no we, da ją one więk szy efekt
ciepl ny, są ład niej sze, wy god niej sze w użyt -
ko wa niu, ale też bar dzo szczel ne. Nie ste ty,
ta szczel ność ogra ni cza, a w skraj nych przy -
pad kach unie moż li wia do pływ świe że go po -
wie trza.

Naj prost szym spo so bem wen ty la cji na tu -
ral nej jest wie trze nie po miesz czeń przez
okre so we otwie ra nie okien. Nie mniej jed -
nak przy wy mia nie okien po win no się za -
sto so wać sys te my  na po wie trza ją ce, któ re
u każ de go pro du cen ta są in ne.

W ener go osz częd nych oknach do pływ
świe że go po wie trza za pew nia się po przez:
wy ci na nie frag men tów uszcze lek w gór nej
czę ści okna.  

Innym spo so bem wen ty la cji jest za sto so -
wa nie spe cjal nych okuć, któ re przy od po -
wied nim usta wie niu klam ki za pew nia ją roz -
sz czel nie nie okna i mi kro wen ty la cję
przy za mknię tym oknie. Jest to bar dzo sku -
tecz ny i sto sun ko wo ta ni spo sób, ale je dy -
nie, wte dy gdy użyt kow ni cy z nie go ko rzy -
sta ją. 

W przypadku słabego napowietrzenia
mieszkania można zastosować na wiew ni ki,
są one sku tecz nym spo so bem za pew nia ją -
cym do pro wa dze nie od po wied niej ilo ści
świe że go po wie trza, nie zbęd nej do wła ści -
we go wen ty lo wa nia po miesz cze nia. Są to
nie wiel kie urzą dze nia mon to wa ne w oknach
z wen ty la cją gra wi ta cyj ną, me cha nicz ną wy -
wiew ną lub hy bry do wą. Na wet przy szczel -
nie za mknię tych oknach na wiew ni ki po zwa -
la ją do pro wa dzać nie zbęd ną do wen ty la cji
ilość po wie trza ze wnętrz ne go.

Oprócz prze strze ga nia za sad bez pie czeń -
stwa i wie trze nia war to w do mu lub miesz -
ka niu za in sta lo wać czuj kę dy mu oraz czuj -
kę tlen ku wę gla. Urzą dze nie pod no si po ziom
bez pie czeń stwa w po miesz cze niach, zmniej -
sza ry zy ko za cza dze nia, po zwa la na szyb ką
re ak cję użyt kow ni ka w sy tu acji za gro że nia
ży cia.

Co ro ku zwra ca my Pań stwu uwa gę na ten
waż ny ele ment użyt ko wa nia miesz kań, gdyż
po mi mo sta łych kon tro li ko mi niar skich i pro -
po no wa nych zle ceń, wie lu miesz kań ców lek -
ce wa ży uwa gi od no to wa ne w pro to ko łach
kon tro l nych, dla te go w dal szym cią gu do -
cho dzi do za cza dzeń w okre sie je sien no -zi -
mo wym

Za wróć my za tem uwa gę na spo sób i czę -
sto tli wość wie trze nia miesz kań, gdyż miesz -
ka nie ma być dla nas schro nie niem, a nie
pu łap ką, w któ rej czy ha na nas nie bez pie -
czeń stwo.

W związ ku z tym, że świa do mość spo łe -
czeń stwa jest nie wy star cza ją ca straż po żar -
na w Wo dzi sła wiu Ślą skim pod ję ła ak cję

„Nie dla cza du”, któ ra tłu ma czy i wy ja śnia
sys tem dzia ła nia nie wi docz ne go za gro że nia.

* * *

WWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�kam�pa�nię�spo�-
łecz�ną� „Nie� dla� cza�du”� pro�wa�dzi� Ko�-
men�da� Po�wia�to�wej� Pań�stwo�wej� Stra�ży
Po�żar�nej.

Skąd�się�bie�rze�czad�i dla�cze�go�jest�tak
nie�bez�piecz�ny?

Czad (tle nek wę gla) jest ga zem sil nie tru -
ją cym, bez barw nym i bez won nym, nie co
lżej szym od po wie trza, co po wo du je, że ła -
two się z nim mie sza i w nim roz prze strze -
nia. Po wsta je w wy ni ku nie zu peł ne go spa -
la nia wszel kich pa liw – ga zu, pa liw płyn nych
i sta łych – spo wo do wa ne go bra kiem od po -
wied niej ilo ści tle nu, nie zbęd nej do zu peł -
ne go spa la nia. Mo że to wy ni kać z bra ku do -
pły wu świe że go (ze wnętrz ne go) po wie trza
do urzą dze nia, w któ rym na stę pu je spa la nie
al bo z po wo du za nie czysz cze nia, zu ży cia
lub złej re gu la cji pal ni ka ga zo we go, a tak że
przed wcze sne go za mknię cia pa le ni ska pie -
ca lub kuch ni. Jest to szcze gól nie groź ne
w miesz ka niach, w któ rych okna są szczel -
nie za mknię te lub uszczel nio ne na zi mę.

Czad po wsta je tak że czę sto w cza sie po -
ża ru. Nie bez pie czeń stwo za cza dze nia wy -
ni ka z fak tu, że tle nek wę gla jest ga zem nie -
wy czu wal nym zmy sła mi czło wie ka.
W ukła dzie od de cho wym czło wie ka tle nek
wę gla wią że się z he mo glo bi ną krwi nek 250
ra zy szyb ciej niż tlen, blo ku jąc do pływ tle -
nu do or ga ni zmu. Stwa rza to po waż ne za -
gro że nie dla zdro wia i ży cia czło wie ka. Na -
stęp stwem ostre go za tru cia mo że być
nie od wra cal ne uszko dze nie ośrod ko we go
ukła du ner wo we go, nie wy dol ność wień co -
wa i za wał al bo na wet na tych mia sto wa
śmierć.

Co�zro�bić,�aby�unik�nąć�za�cza�dze�nia?

Pod sta wo wą przy czy ną za truć są za mknię -
te, szczel ne okna. Po wo du je to po wsta wa -
nie tlen ku wę gla w pro ce sie nie zu peł ne go
spa la nia pa li wa i utrud nia od pływ spa lin.
Ty le spa lin wy pły nie przez ko min ile świe -
że go po wie trza na pły nie do po miesz cze nia
z ze wnątrz. Za tem przede wszyst kim na le ży
za pew nić moż li wość sta łe go do pły wu świe -
że go po wie trza do pa le ni ska (pie ca ga zo we -
go, ku chen ki ga zo wej, kuch ni wę glo wej lub
pie ca) oraz swo bod ny od pływ spa lin.
Na�le�ży�więc:

❖ uchy lić okno w miesz ka niu gdy ko rzy sta
się z ja kie go kol wiek źró dła ognia (pie ca
ga zo we go z otwar tą ko mo rą spa la nia, ku -
chen ki ga zo wej lub wę glo wej),

Nie�Stań�My�Się�ko�lej�Ną�ofia�Rą�Se�zo�Nu�gRzew�cze�go

nie dla   

Wie�trze�nie�po�miesz�czeń�jest�sku�tecz�nym�spo�so�-
bem�unik�nię�cia�za�cza�dze�nia
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Dzię ki zgo dzie są du mo że my z imie nia i na zwi ska przed sta -
wić wan da li, któ rzy nisz czy li w bez myśl ny spo sób na sze wspól -
ne mie nie. 

Pierw szy z nich Pa�weł� Że�leź�niak, zna ny już wy mia ro wi
spra wie dli wo ści, któ ry ska zał go w 2008 ro ku na 1,6 ro ku po -
zba wie nia wol no ści, 19 stycz nia 2011 ro ku w Wo dzi sła wiu Śl.
pod pa lił za pal nicz ką ra mę okien ną i spo wo do wał stra ty 1100 zł
na szko dę Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW.

Sąd Re jo no wy w Wo dzi sła wiu Ślą skim ska zał go za ten czyn
na 1200 zł grzyw ny, obo wią zek na pra wie nia szko dy w ca ło ści
po przez za pła tę na rzecz Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW 500 zł

i po da nie wy ro ku do pu blicz nej wia do mo ści przez jed no ra zo wą
pu bli ka cję w na szej ga ze cie,, Pod wspól nym da chem''.

Dru gi wan dal – 26-let ni Ma�te�usz�Gó�rec�ki w no cy z 5 na 6
sierp nia 2011 ro ku znisz czył pa rę drzwi po wo du jąc szko dy w wy -
so ko ści pra wie 4 tys. zł. Uję ty przez po li cję sta nął przed Są dem
Re jo no wym w Wo dzi sła wiu Ślą skim, któ ry ska zał go na 8 mie się -
cy po zba wie nia wol no ści, wa run ko wo za wie sza jąc ka rę na okres
2 lat. Oskar żo ny mu si rów nież za pła cić Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej ROW oraz po szko do wa nej lo ka tor ce za po nie sio ne szko dy.

Sąd orzekł rów nież trzy krot ne po da nie do pu blicz nej wia do -
mo ści w na szej ga ze cie sen ten cji wy ro ku.

Wan dale uka ra ni

❖ nie za sła niać kra tek wen ty la cyj nych i otwo -
rów na wiew nych,

❖ za dbać o droż ność prze wo dów spa li no -
wych i wen ty la cyj nych, a więc:

❖ nie do ko ny wać pod łą cze nia urzą dzeń
grzew czych do prze wo dów ko mi no -
wych bez wy ma ga nej opi nii ko mi niar -
skiej,

❖ prze pro wa dzać kon tro le tech nicz ne, w tym
spraw dza nie szczel no ści prze wo dów ko -
mi no wych, ich sys te ma tycz ne czysz cze -
nie oraz spraw dza nie wy stę po wa nia do -
sta tecz ne go cią gu po wie trza, – co naj mniej
raz w ro ku zle cić pro fe sjo nal nej fir mie
ko mi niar skiej kon tro lę prze wo dów ko mi -
no wych: dy mo wych, spa li no wych i wen -
ty la cyj nych,

❖ prze pro wa dzać okre so we czysz cze nie prze -
wo dów ko mi no wych, a tak że usu wać sa -

dzę zgro ma dzo ną w osad ni ku pie ców wę -
glo wych,

❖ użyt ko wać spraw ne tech nicz ne urzą dze -
nia, w któ rych od by wa się pro ces spa la -
nia, zgod nie z in struk cją pro du cen ta: kon -
tro lo wać stan tech nicz ny urzą dzeń
grzew czych,

❖ sto so wać urzą dze nia po sia da ją ce sto sow -
ne do pusz cze nia w za kre sie wpro wa dze -
nia do ob ro tu; w sy tu acjach wąt pli wych
na le ży żą dać oka za nia wy sta wio nej przez
pro du cen ta lub im por te ra urzą dze nia tzw.
de kla ra cji zgod no ści, tj. do ku men tu za -
wie ra ją ce go in for ma cje o spe cy fi ka cji
tech nicz nej oraz prze zna cze niu i za kre sie
sto so wa nia da ne go urzą dze nia, 

❖ w przy pad ku wy mia ny okien na no we,
spraw dzić po praw ność dzia ła nia wen ty -
la cji, po nie waż no we okna są naj czę ściej
o wie le bar dziej szczel ne w sto sun ku
do wcze śniej sto so wa nych w bu dyn ku
i mo gą po gar szać wen ty la cję,

❖ sys te ma tycz nie spraw dzać ciąg po wie -
trza, np. po przez przy kła da nie kart ki pa -
pie ru do otwo ru, bądź krat ki wen ty la cyj -
nej; je śli nic nie za kłó ca wen ty la cji, kart ka

po win na przy wrzeć do wy żej wspo mnia -
ne go otwo ru lub krat ki,

❖ czę sto wie trzyć po miesz cze nie, w któ -
rych od by wa się pro ces spa la nia (kuch -
nie, ła zien ki wy po sa żo ne w ter my ga zo -
we), a naj le piej za pew nić, na wet nie wiel kie,
roz sz czel nie nie okien.

❖ nie ba ga te li zo wać ob ja wów dusz no ści,
bó lów i za wro tów gło wy, nud no ści, wy -
mio tów, oszo ło mie nia, osła bie nia, przy -
spie sze nia czyn no ści ser ca i od dy cha nia,
gdyż mo gą być sy gna łem, że ule ga my
za tru ciu cza dem; w ta kiej sy tu acji na le ży
na tych miast prze wie trzyć po miesz cze nie,
w któ rym się znaj du je my i za się gnąć po -
ra dy le kar skiej.

W tro sce o wła sne bez pie czeń stwo, war -
to roz wa żyć za mon to wa nie w do mu czu jek
dy mu i ga zu. Koszt za mon to wa nia ta kich
czu jek jest nie współ mier nie ni ski do ko rzy -
ści, ja kie da je za sto so wa nie te go ty pu urzą -
dzeń. Dla wła sne go bez pie czeń stwa za mon -
tuj czuj nik wy kry wa ją cy tle nek wę gla
w po miesz cze niach, w któ rych masz urzą -
dze nia grzew cze (nie do ty czy urzą dzeń
grzew czych elek trycz nych).

Jak�po�móc�przy za�tru�ciu�
tlen�kiem�wę�gla?

❖ na le ży na tych miast za pew nić do pływ świe -
że go, czy ste go po wie trza, otwie ra jąc okna,
a w skraj nych przy pad kach wy bi ja jąc szy -
by w oknie,

❖ wy nieść oso bę po szko do wa ną w bez piecz -
ne miej sce, je śli nie sta no wi to za gro że -
nia dla zdro wia oso by ra tu ją cej; w przy -
pad ku ist nie nia ta kie go za gro że nia
po zo sta wić do przy by cia służb ra tow ni -
czych,

❖ we zwać służ by ra tow ni cze (po go to wie ra -
tun ko we 999, straż po żar na 998 lub 112),

❖ je że li oso ba po szko do wa na nie od dy cha,
ma za trzy ma ną ak cję ser ca, na le ży na -
tych miast za sto so wać sztucz ne od dy cha -
nie, np. me to dą usta – usta oraz ma saż
ser ca,

❖ nie wol no wpa dać w pa ni kę, kie dy znaj -
dzie my dziec ko lub do ro słe go z ob ja wa mi
za bu rze nia świa do mo ści w kuch ni, ła zien -
ce lub ga ra żu; na le ży jak naj szyb ciej przy -
stą pić do udzie la nia pierw szej po mo cy. 

� � � � � � � � � � � � � �

 a  cza du

Prze�strze�ga�jąc�za�sad�bez�pie�czeń�stwa�unik�nie�my�tra�ge�dii
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Kie dy Ka ro li na i Krzy siek do wie dzie li
się, że zo sta ną ro dzi ca mi by li prze szczę śli -
wi – wy bie ra li imię dla ma lusz ka, ogla da li
ma leń kie ubran ka, ko lo ro we za baw ki, pla -
no wa li w ja kie miej sca wy bio rą się wspól -
nie – we tro je... 

Dzi dziuś roz wi jał się świet nie, więc kie -
dy pod czas ko lej nych ba dań le karz po in -

for mo wał ich, że ich ma leń stwo ma zło żo ną wa dę ser ca – nie mo gli
uwie rzyć. 

Na zmia nę pła ka li i po cie sza li się, nie wie rząc, że to wła śnie ich spo -
tka ło coś ta kie go, mo dli li się i cze ka li na cud. 

Kie dy mi nął pierw szy szok, za czę li szu kać in for ma cji – do wie dzie li
się, że dzie ci z ta ką wa da ser ca mo gą nor mal nie żyć, roz wi jać się,
śmiać się i cho dzić do przed szko la – mu szą jed nak przejść trzy skom -
pli ko wa ne za bie gi ope ra cyj ne.

Pio truś przy szedł na świat 20 ma ja 2009 ro ku i na tych miast le ka rze
pod ję li wal kę o je go ży cie – za bieg na ma leń kim ser du szu za koń czył
się cał ko wi tym suk ce sem i po kil ku ty go dniach spę dzo nych w szpi ta lu,
ma leń ki, dziel ny chłop czyk mógł wresz cie wró cić z ro dzi ca mi do do -
mu, że by zbie rać si ły na ko lej na ope ra cję, któ ra mia ła się od być w szó -
stym mie sią cu je go ży cia.

Nie ste ty w mię dzy cza sie Pio truś cięż ko za cho ro wał – je go nóż ka zo -
sta ła za ka żo na przez bak te rię i tyl ko dzię ki na tych mia sto wej in ter wen -
cji le ka rzy i ope ra cji ko la na uda ło się ją ura to wać. 

Dwa mie sią ce póź niej Pio tru sia cze ka ła ko lej na ope ra cja ser ca. Przez
ty dzień ro dzi ce czu wa li na zmia nę przy szpi tal nym łó żecz ku, mo dląc się,
że by ich sy nek za czął sa mo dziel nie od dy chać. Mi mo po waż nych kom -
pli ka cji, dziel ny ma luch za czął wra cać do zdro wia. Wszyst ko na resz cie
za czę ło wy glą dać nor mal nie – wspól ne spa ce ry, za ba wy z ró wie śni ka mi,

śmie chy roz brzmie wa ją ce w każ dym ką cie miesz ka nia i tu pa nie ma łych
stó pek, kie dy Pio trus biegł że by za rzu cić ma mie rę ce na szy ję. 

Ale Ka ro li na i Krzy siek wie dzie li, że to jesz cze nie ko niec wal -
ki – wie dzie li, że ich sy nek, mu si przejśc jesz cze jed ną po waż ną ope ra -
cję, że by móc cie szyć się nor mal nym zdro wiem i roz wi jać tak, jak in ne
dzie ci w je go wie ku. 

Nie ste ty ze wzglę du na „nie do god ne wa run ki ana to micz ne”, Pio truś
nie zo stał za kwa li fi ko wa ny do prze pro wa dze nia ta kiej ope ra cji w kra ju. 

Chłop czyk ro śnie i je go ser dusz ko, skła da ją ce się wciąż tyl ko z jed -
nej ko mo ry prze sta je wy star czać – Pio truś co raz szyb ciej sie mę czy,
nie mo że już nor mal nie bie gać – ta to no si go na ba ra na kie dy chcą
wyjść na spa cer.

Za pa lił się jed nak pro my czek na dziei – ope ra cji ma łe go ser dusz ka
pod jął się świa to wej sła wy kar dio chi rurg Edward Ma lec, któ ry pra cu je
w Kli ni ce Uni wer sy tec kiej w Mo na chium. Oce nia jąc stan zdro wia Pio -
tru sia, prof. Ma lec wy zna czył ter min ope ra cji na sty czeń 2013 ro ku.

Nie ste ty, za bieg ta ki nie jest re fun do wa ny, a je go koszt wy no si 36.000
eu ro.

To kwo ta znacz nie prze kra cza ją ca moż li wo ści fi nan so we ro dzi ny
Pio tru sia.

Dla Ka ro li ny i Krzysz to fa roz po czął
się wy ścig z cza sem – bez tej ope ra cji
ich sy nek nie bę dzie mógł żyć!

Pio truś jest ra do snym, peł nym ener gii
chłop czy kiem. Cza sem gra mo li się na ko -
la na Ka ro li ny, moc no się przy tu la i mó -
wi „nie martw się Ma mu siu – ura tu ję
Cię – prze cież je stem Su per bo ha te rem!”
Masz�Ser�ce!?�–�Po�dziel�się�z Pio�tru�-

siem!!!

MASZ�SERCE�
–�PODZIEL�SIĘ�Z�PIOTRUSIEM!!!

Już za chwi lę świę ta i jak zwy kle bę -
dzie my się za sta na wiać jak je przy go to -
wać. Oczy wi ście po ma ga nam w tym wie -
lo let nia tra dy cja i po wta rza ny z rok na rok
ry tu ał, ale mo da też ma coś do po wie dze -
nia i ona tro chę od mie nić mo że na sze przy -
zwy cza je nia. 

Mo da do ty czy na przy kład ozdób cho in -
ko wych. Naj bar dziej „tren dy” w tym ro ku
ma ją być po dob no bomb ki drew nia ne. Two -
rzy się je z ma łych ka wał ków drew na na le -
pio nych na ku lę. Ci któ rzy lu bią blask bi -
żu te rii bez wa ha nia mo gą na swo jej cho in ce
za wie sić bomb ki bro ka to we, szkla ne pa -
cior ki, brosz ki przy po mi na ją ce sta re klej -
no ty, sre bro i ko ron ki. Mod ne są rów nież
atła so we kwia ty, któ re moż na przy pró szyć
bro ka tem. Wszyst ko na bo ga to. Na cho in -
ce in te re su ją co wy glą da ją rów nież zwią za -
ne w kiść bomb ki róż nych wiel ko ści w po -
dob nej to na cji ko lo ry stycz nej. W ofer cie
na ten rok są rów nież bomb ki z na le pio ny -
mi piór ka mi i łą cze nie ko lo rów na cho in ce. 

Za nim za cznie my jed nak ubie rać cho in -
kę, war to za sta no wić się, jak chce my ją
ubrać. W tym ce lu po win ni śmy przej rzeć
wcze śniej ozdo by cho in ko we, któ re spa -

ko wa li śmy w ubie głym ro ku. Sprawdź my,
któ re z nich mo że my jesz cze wy ko rzy stać,
czy moż na z nich stwo rzyć cho in kę te ma -
tycz ną, a je śli nie – to ja kie ozdo by po win -
ni śmy ku pić. War to też spraw dzić, czy
dzia ła ją lamp ki cho in ko we.

Naj czę ściej spo ty ka na w pol skich do -
mach jest, mi mo ata ku ją cych nas no wo -
cze snych pro po zy cji, cho in ka tra dy cyj na.
Wie sza my na niej wszyst kie ozdo by, ja kie
ma my. W ten spo sób obok no wych bom -
bek po ja wia ją się sta re, gro ma dzo ne przez
na szych ro dzi ców, a mo że i dziad ków. To
ulu bio ny spo sób ubie ra nia cho in ki przez
dzie ci, któ re rzad ko kie dy przej mu ją się
cho in ko wy mi tren da mi (o któ rych pi sa li -
śmy wcze śniej). Na ta kiej cho in ce znaj -
dzie my za rów no bomb ki, jak i wy ko na ne
w szko le czy przed szko lu ozdo by z pa pie -
ru, cu kier ki, ko lo ro we łań cu chy i wło sy
aniel skie.

Mo że my też ubrać cho in kę na lu do wo
Ten spo sób ubie ra nia cho in ki wy ma ga
od nas do dat ko wej pra cy, bo nie któ re ozdo -
by bę dzie my mu sie li wy ko nać sa mi. Na lu -
do wej cho in ce po win ny wi sieć pier ni ki,
orze chy, jabł ka czy ozdo by ze sło my i ko -

lo ro we go pa pie ru. W przy go to wa niu ozdób,
np. łań cu chów z ko lo ro we go pa pie ru na pew -
no chęt nie po mo gą nam dzie ci. 

War to pa mię tać, że lu do we ozdo by ma ją
swo ja sym bo li kę, zna cze nia, o któ rych dziś
już nie wie le wie my. Wi szą ce na cho in ce
jabł ka ma ją nam za pew niać uro dę oraz
zdro wie. Do bro byt oraz si łę przy nio są nam
orze chy za wi nię te w sre ber ka. Dzwo necz -
ki to sym bol do brej no wi ny, łań cu chy za -
cie śnia ją ro dzin ne wię zi, lamp ki (świa tło)
chro nią przed złem, a gwiaz dy (tak jak
Gwiaz da Be tle jem ska) wska zu ją dro gę.

Świąteczne�dylematy

Jak ubrać choinkę?
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oszczędzania�ciepła,�prądu�i�gazu�nigdy�za�wiele

energia na wagę złota
Zi ma tuż tuż i wraz z mi nu so wy mi

tem pe ra tu ra mi po wra ca pro blem opłat
za ener gię.  To, że ce ny ener gii ro sną
prze ko ny wu je my się na każ dym kro -
ku, zwłasz cza wte dy, gdy przy cho -
dzi pła cić nam ra chun ki za cie płą
wo dę, prąd i gaz. Nie ste ty nic nie
wska zu je, że ta ten den cja ule gnie
od wró ce niu. Na wet za po wie dzi rzą -
du, że w przy szłym ro ku mniej bę -
dzie my pła cić za gaz, bo uda ło się
wy ne go cjo wać z Ro sja na mi lep sze
ce ny za ten no śnik ener gii, na le ży
przyj mo wać z du żą do zą scep ty cy -
zmu. 

Trze ba ja sno stwier dzić ta niej ra -
czej nie bę dzie i po win ni śmy ro bić
wszyst ko by ogra ni czać zu ży cie ener -
gii w tro sce o nasz port fel i bu dżet. 

Wzrost cen ener gii zu ży wa nej w na -
szych do mach wi docz ny jest przede

wszyst kim w wy so ko ści pła co ne go
czyn szu. I tu taj trze ba zde cy do wa -
nie pod kre ślić, że na ten wzrost opłat
za miesz ka nia na sza spół dziel nia ma
ze ro wy wpływ. Ta kie ce ny dyk tu ją
do staw cy ener gii i nie ste ty ta kie mu
dyk ta to wi mu si my się wszy scy pod -
po rząd ko wać. 

Oczy wi ście Za rząd Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „ROW” ro bi co tyl ko
mo że, by oszczę dzać ener gię. O tych
dzia ła niach wie lo krot nie in for mo wa -
li śmy. 

Ma jąc na uwa dze re ali zo wa nie po -
trzeb miesz kań ców, Spół dziel nia
Miesz ka nio wa „ROW” po osią gnię -
ciu po ro zu mie nia z miesz kań ca mi,
suk ce syw nie przy stą pi li śmy do mo -
der ni za cji bu dyn ków, pro wa dząc pra -
ce ter mo mo der ni za cyj ne, ener go osz -
częd ne oraz pro eko lo gicz ne,

wpro wa dza jąc wie le in no wa cyj nych 
roz wią zań do ad mi ni stro wa ne go bu -
dow nic twa. Tym spo so bem uda ło
nam się do ko nać ter mo mo der ni za -
cji 97% bu dyn ków wraz z wy mia ną
sta cji wy mien ni ków na w peł ni no -
wo cze sne i zauto ma ty zo wa ne.

W ce lu przy spie sze nia i zwięk sze -
nia za kre su ro bót przy ję to stra te gię
re mon to wo -mo der ni za cyj ną, po zy -
sku jąc ze wnętrz ne środ ki fi nan so we,
bez któ rych re ali za cja wie lu przed -
się wzięć nie by ła by moż li wa. Dzię -
ki tym środ kom uda ło się zmniej -
szyć zu ży cie ener gii ciepl nej,
wy eli mi no wać pie ce wę glo we, a tym
sa mym ni ską emi sję py łów co
w aspek cie spo łecz nym przy nio sło
wy mier ne ko rzy ści wy pra co wu jąc

Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�uda�ło�się�do�ko�nać�ter�mo�mo�der�ni�za�cji 97,%�bu�dyn�ków�wraz�z wy�mia�ną�sta�cji�wy�mien�ni�ków�na w peł�ni�no�wo�cze�-
sne�i zauto�ma�ty�zo�wa�ne.

dokończenie�na�str.�12
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uroczystość�w��Śląskim�urzędzie�wojewódzkim

Wyróżnienia 
dla pracowników 
naszej spółdzielni

19 paź dzier ni ka br. w Sa li Mar -
mu ro wej Ślą skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go w Ka to wi cach od by ła
się uro czy stość wrę cze nia od zna -
czeń dla pra cow ni ków spół dziel -
czo ści miesz ka nio wej i bu dow nic -
twa. Uro czy stość od by ła się
z udzia łem Sta�ni�sła�wo�wa�Dą�bro�-
wy – I Za stęp cy Wo je wo dy Ślą -
skie go i An�drze�ja� Go�ści�nia�ka
– Prze wod ni czą ce mu Sej mi ku Wo -
je wódz twa Ślą skie go, 

Otwie ra jąc uro czy stość Ta�de�usz
Wnuk Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa stwier dził m.in. wska -
zu jąc na zna cze nie ślą skie go bu -
dow nic twa dla roz wo ju go spo dar ki,
re gio nu i kra ju, że od zna cze ni re -
pre zen tu ją zna czą ce sek to ry go spo -
dar ki na ro do wej i go spo dar ki wo je -
wódz twa. Wśród od zna czo nych
zna leź li się pra cow ni cy Spół dziel ni Da�riusz�Ko�wal�ski

Wło�dzi�mierz��Pie�trzakKrzysz�tof��Rduch
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Pa�miąt�ko�we� zdję�cie� od�zna�czo�nych� z Pre�zesem�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW�Ja�nem�Gra�bo�wiec�kim� i Pre�zy�den�tem�Ślą�skiej� Izby�Bu�dow�nic�twa
Ta�de�uszem�Wnu�kiem

Zo�fia���Ży�ciń�ska�

Kry�sty�na�Za�ru�ba

Miesz ka nio wej „ROW” z Wo dzi -
sła wia Śl.

Zło te Od zna ki „ZA SŁU ŻO NY DLA
BU DOW NIC TWA” otrzy ma li:
•� Ko�wal�ski� Da�riusz, kie row nik

dzia łu kon ser wa cji i re mon tów,
•� Rduch� Krzysz�tof, kie row nik

dzia łu tech nicz ne go,
•�Pie�trzak�Wło�dzi�mierz, kierownik

Ad mi ni stra cji XXX le cie,

•� Za�ru�ba� Kry�sty�na, kie row nik
ds. pra cow ni czych i sa mo rzą do -
wych,
•�Ży�ciń�ska�Zo�fia, kie row nik ad -

ministracji  Ry duł to wy,
Za bie ra jąc głos wi ce wo je wo da

Sta ni sław Dą bro wa dzię ko wał od -
zna czo nym za ich trud, któ ry owo -
cu je roz wo jem na sze go re gio nu
i zło żył gra tu la cji dla wszyst kich
osób wy róż nio nych i od zna czo -
nych z oka zji bu dow la ne go 
świę ta.



10 POD WSPÓLNYM DACHEM Grudzień 2012 r.

D ziś pra ca w świe tli cy przy uli cy
Prze my sła wa 13 idzie „peł ną pa -
rą”. To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie -

ci Od dział Miej ski w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim ofe ru je dzie ciom i mło dzie ży sze ro ki
wa chlarz bez płat nych za jęć po za lek cyj -
nych. Ucznio wie wo dzi sław skich szkół ma -
ją oka zję uczest ni czyć w pro fe sjo nal nych
warsz ta tach fo to gra ficz nych, pla stycz nych,
ta necz nych i dzien ni kar skich. Mo gą rów -
nież spę dzić czas przy grach lo gicz nych
oraz ho ke ju sto ło wym. 

Ćwi cze nia po łą czo ne z do brą za ba wą są
do sko na łą oka zją do roz wi ja nia no wych
pa sji i za in te re so wań. Cie ka wą pro po zy cją
dla mło dzie ży są warsz�ta�ty�fo�to�gra�ficz�ne
pro wa dzo ne przez do świad czo ne go pro fe -
sjo na li stę. Uczest ni cy za jęć mo gą pod fa -
cho wym okiem po -
zna wać i ćwi czyć
róż ne tech ni ki fo to -
gra fo wa nia.

Dzie ci bar dzo
chęt nie bio rą udział
wwarsz�ta�tach�pla�-
stycz�nych od by wa ją cych się w ra mach
dwóch grup wie ko wych: pierw sza – od 6
do 10 ro ku ży cia i dru ga – dla mło dzie ży
do lat 15. Za wo do wi pla sty cy uczą róż nych
tech nik ma lar skich, a efek tem tej pra cy są
ga le rie ry sun ków i prac, któ re obej rzeć moż -
na w sie dzi bie ośrod ka na osie dlu Pia stów. 

Wo dzi sław ska mło dzież sku pio na w TPD
mo że rów nież re ali zo wać swo je ma rze nia,
uczest ni cząc w za�ję�ciach�ta�necz�nych. Dzie -
ci two rzą dwie gru py róż ne pod wzglę dem
wie ko wym. Tre nu ją ta niec współ cze sny,
two rząc wła sne ukła dy ta necz ne pod okiem
do świad czo ne go in struk to ra.

Ory gi nal ny po mysł na za ba wę po łą czo ną
z na uką ma ją pro wa dzą cy za ję cia z gier�lo�-
gicz�nych. Jest to nie zwy kle atrak cyj na for -
ma za ba wy mo bi li zu ją ca i sty mu lu ją ca pa -
mięć oraz my śle nie stra te gicz ne. Na za ję cia
przy cho dzi wie lu chłop ców, ale nie bra ku je
rów nież dziew cząt. Ama to rzy gier lo gicz -
nych zgod nie stwier dza ją, że to do bra al ter -
na ty wa na gry kom pu te ro we czy zwy kłą
nu dę. Szcze gól nie po le ca ją gry: Gob blet,
Ka ba leo, Qu ixo i Pen ta go, Aba lo ne.

Du żym za in te re so wa niem wśród mło -
dzie ży cie szą się za�ję�cia� z ho�ke�ja� sto�ło�-
we�go. Wie lu mło dych chłop ców tre nu je
pod okiem do świad czo nych in struk to rów
współ pra cu ją cych z klu bem spor to wym
„Mo by Dick”. Te spor to we zma ga nia do -
star cza ją gra czom wie lu emo cji, tym bar -
dziej, że są oni przy go to wy wa ni do roz -
gry wek w ra mach Li�gi� Pu�cha�ru� Pol�ski
w Ho�ke�ju�Sto�ło�wym.

Rzad ko spo ty ka ną pro po zy cją przy go to -
wa ną przez in struk to rów TPD są warsz�ta�-
ty�dzien�ni�kar�skie szko lą ce mło dych adep -
tów trud nej sztu ki pra cy dzien ni ka rza.
Współ re da gu jąc swo je pierw sze praw dzi -

we ar ty ku ły, uczest ni cy za jęć łą czą za ba -
wę z na uką, ćwi czą bo wiem swój styl,
utrwa la ją za sa dy or to gra ficz ne. 

Swo je za ję cia ma ją w świe tli cy TPD
rów nież człon ko wie Ko�ła�Dzie�ci�Nie�peł�-
no�spraw�nych. Dzie ci ma ją moż li wość spę -
dzić czas w spo sób war to ścio wy i twór czy.
Po zna ją się na wza jem, wzbo ga ca ją do -
świad cze nia zwią za ne z ota cza ją cym je
świa tem, a dzię ki uczest ni cze niu w za ję -
ciach, grach, za ba wach roz wi ja ją zdol ność
my śle nia, ko or dy na cję ru cho wą. 

Ko ło Dzie ci Nie peł no spraw nych or ga ni -
zu je rów nież Mi ko łaj ki, Dzień Dziec ka,
olim pia dę spor to wą, wy ciecz ki oraz spo -
tka nia in te gra cyj ne. Ma ją wie le cie ka wych
po my słów i są bar dzo otwar ci na wszyst -
kich ro dzi ców, któ rzy chcie li by się przy łą -
czyć do dzia łań Ko ła lub sko rzy stać z ofe -
ro wa nych form wspar cia i po mo cy.
Spo tka nia od by wa ją się w każ dy ostat ni
czwar tek mie sią ca o godz. 17.00.

W świe tli cy od by ły się rów nież w tym
ro ku dwa spo�tka�nia�z kon�sul�tan�ta�mi�ds.
uza�leż�nień� ze� Sto�wa�rzy�sze�nia� Po�mo�cy
i Ini�cja�tyw�Spo�łecz�nych�„Sta�cja”�z Ryb�-
ni�ka. Za ję cia by ły prze zna czo ne dla mło -
dzie ży gim na zjal nej i do ty czy ły pro fi lak -
ty ki uza leż nień.

Oprac.: W.�Szwed�i U.�Ki�pich

Pól� ro�ku� te�mu�dok�tor�Woj�ciech�Ada�ma�szek,� szef� od�dzia�łu�wo�dzi�sław�-
skie�go�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Dzie�ci,�za�pro�sił�nas�do no�wo�wy�re�mon�to�-
wa�nej�świe�tli�ca�dla�naj�młod�szych�przy ul.�Prze�my�sła�wa 13.�Dzię�ki�po�mo�cy
Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej� ROW� daw�ne� po�miesz�cze�nia� zmie�ni�ły� się� nie
do po�zna�nia�ro�bi�ły�im�po�nu�ją�ce�wra�że�nie.�Re�la�cję�z tej�wi�zy�ty�za�mie�ści�li�-
śmy�w na�szej�ga�ze�cie.�

Na bez�płat�ne�za�ję�cia�w świe�tli�cy�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Dzie�-
ci� w Wo�dzi�sła�wiu� Śl.� przy ul.� Prze�my�sła�wa 13� za�pra�sza�my
wszyst�kie�dzie�ci�od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�w go�dzi�nach�po�po�łu�-
dnio�wych.

A co�my�ślą�sa�mi�uczest�ni�cy�warsz�ta�tów�
o za�ję�ciach�w świe�tli�cy�TPD.

–�O TPD�do�wie�dzia�łem�się�od ko�le�gów.�My�śla�łem,�że�ho�kej�sto�ło�wy�to�ja�kaś�dziw�na�gra.
Jak� przy�sze�dłem� na za�ję�cia,� to� zmie�ni�łem� zda�nie.�Ho�kej� sto�ło�wy� bar�dzo�mi� się� po�do�ba.
Cho�dzę�jesz�cze�na gry�lo�gicz�ne.�Chciał�bym,�że�by�za�ję�cia�by�ły�czę�ściej.

Kac per, lat 10, uczeń SP 1 w Wo dzi sła wiu Ślą skim

★  ★  ★

–�O TPD�do�wie�dzia�łem�się�od ma�my�i od ra�zu�po�sze�dłem�na za�ję�cia.�Po�do�ba�mi�się�ho�-
kej�sto�ło�wy�i gry�lo�gicz�ne.�Wo�lę�je�bar�dziej�niż�sie�dze�nie�przy kom�pu�te�rze.

Ema nu el, lat 11, uczeń SP 28

★  ★  ★

–�Cho�dzę�na warsz�ta�ty�dzien�ni�kar�skie,�po�nie�waż�ni�gdzie�ta�kich�nie�ma.�Po�zna�łam�tu�Ali�-
cję�i Da�rię,�z któ�ry�mi�bar�dzo�do�brze�się�współ�pra�cu�je,�bo�ma�my�po�dob�ne�za�in�te�re�so�wa�nia.�

Ania, lat 10, SP 10

★  ★  ★

–�W TPD�pa�nu�je�mi�ła�at�mos�fe�ra,�pro�wa�dzą�cy�są�przy�jaź�nie�na�sta�wie�ni�do dzie�ci.�Oprócz
cie�ka�wych�za�jęć�jest�oka�zja,�że�by�po�roz�ma�wiać�przy her�bat�ce.�Przy�cho�dzę�tu�chęt�nie,�wcze�-
śniej�niż�po�win�nam,�ale�pa�nie�się�nie�ob�ra�ża�ją.�

Lau ra, lat 11, SP 28

★  ★  ★

–�Lu�bię�za�ję�cia�pla�stycz�ne.�Chcia�ła�bym,�że�by�cho�dzi�ło�tu�wię�cej�dzie�ci.
Mał go sia, lat 7 SP 10

atrak�cyj�ne�za�ję�cia�w świe�tli�cy�tPD

Tu się nikt    
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Za�ję�cia� ta�necz�ne

Dzia�łal�ność�To�wa�rzy�stwa�Przy�ja�ciół�Dzie�ci�nie�ogra�ni�cza�się�tyl�ko�do or�ga�ni�zo�wa�nia�za�jęć�w świe�tli�cy.�
Po�dej�mo�wa�ne�są�tak�że�in�ne�ini�cja�ty�wy,�dzię�ki�któ�rym�dzie�ci�

na�sze�go�mia�sta�mo�gą�się�roz�wi�jać�i spę�dzać�czas�wol�ny�
w spo�sób�atrak�cyj�ny�i twór�czy.

PLE�NER�W KA�LE�TACH
W ra mach dzia łal no ści TPD zor ga ni zo wa ny zo stał wy�jazd

do Ośrod�ka�Wy�po�czyn�ko�wo� –� Ko�lo�nij�ne�go� TPD� w Ka�le�tach
(15-17.06.2012� r.)� Pro�jekt� zo�stał� do�fi�nan�so�wa�ny� ze� środ�ków
Urzę�du�Mia�sta�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�W ple�ne�rze�uczest�ni�czy�ło 20
pod�opiecz�nych�świe�tli�cy.�Uczest ni cy ple ne ru mie li oka zję roz wi -
jać pa sje i za in te re so wa nia w cza sie za jęć pla stycz nych i fo to gra -
ficz nych. Do dat ko wą atrak cją by ła dys ko te ka na wol nym po wie -
trzu, wie czór fil mo wy i wspól ne ki bi co wa nie dru ży nom zma ga ją cym
się w cza sie Eu ro 2012. 

KO�LO�NIE�
Dzie się ciu uczest ni ków warsz ta tów zo sta ło za pro szo nych na ośmio -

dnio we ko lo nie pod na zwą „„La�to�w in�diań�skiej�wio�sce”�or�ga�ni�-
zo�wa�ne�przez�Pol�skie�To�wa�rzy�stwo�Kul�tu�ral�ne�od�dział�w Wo�-
dzi�sła�wiu� Śl.� „Mło�dzie�żo�wy� Ośro�dek� „Flo�ta�Mło�dych� –� Port
Wo�dzi�sław�Śl.” w dniach 20-28.-07.2012 r. Ko lo nie zor ga ni zo wa -
no w ra mach pro jek tu fi nan so wa ne go przy udzia le środ ków Mia�-
sta�Wo�dzi�sław�Ślą�ski�oraz środ ków wła snych po cho dzą cych z dzia -
łal no ści sta tu to wej Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Kul�tu�ral�ne�go.�Uczest ni cy
ko lo nii wró ci li wy po czę ci i peł ni wra żeń. To był dla nich wspa nia -
ły czas po zna wa nia no wych osób, za baw w ra do snej at mos fe rze
oraz roz wo ju ta len tów i za in te re so wań dzię ki pro wa dzo nym warsz -
ta tom i cie ka wym za ję ciom. 

� � � � � � � � �

  t nie  nu dzi

Warsz�ta�ty�pla�stycz�nych�od�by�wa�ją�cych�się�w ra�mach�dwóch�grup�wie�ko�-
wych

Wie�lu�mło�dych� chłop�ców� tre�nu�je� ho�ke�ja
sto�ło�we�go
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więk szą efek tyw ność ener ge tycz ną.
Pro wa dzo ne przed się wzię cia na prze -
strze ni ostat nich lat dia me tral nie zmie -
ni ły ob li cze na szych osie dli oraz
znacz nie po pra wi ły wa run ki za miesz -
ka nia.

– Dla� przy�kła�du� mo�gę� po�dać,� że
po ter�mo�mo�der�ni�za�cji� blo�ku� nr 12
na os.�Pia�stów�oszczęd�no�ści�wy�nio�-
sły�pra�wie 32%.�Ma�my�tak�że�bu�dyn�-
ki,� w któ�rych� do�cho�dzi�my� do 50%
oszczęd�no�ści – mó wi Jan� Gra�bo�-
wiec�ki, pre zes Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej ROW w Wo dzi sła wiu. Do da -
je, że ocie ple nie bu dyn ków to tyl ko
je den z ele men tów. – Bar�dzo� waż�-
na jest�mo�der�ni�za�cja�sta�cji�wy�mien�-
ni�ków�czy�ko�tłow�ni,�a tak�że�re�gu�la�-
cja�ca�łej�sie�ci�cie�płow�ni�czej.�Do te�go
do�cho�dzi� zmniej�sze�nie� mo�cy� za�mó�-
wio�nej� co� wią�że� się� ze� znacz�nym
zmniej�sze�niem�tzw.�opła�ty�sta�łej�–�do�-
da�je�pre�zes�Gra�bo�wiec�ki.�

Ter mo mo der ni za cja to jed nak tyl -
ko jed no z dzia łań po dej mo wa nych
przez na szą spół dziel nię Te drob -
niej sze, cza sa mi ma ło spek ta ku lar -
ne i wi docz ne, też przy no szą wy -
mier ne efek ty. 

Pro wa dzo na suk ce syw nie wy mia -
na drzwi wej ścio wych i okien w piw -
ni cach i na kla tach scho do wych też
po ma ga w oszczę dza niu cie pła. Wy -
mia na opraw oświe tle nio wych
na klat kach scho do wych na te naj -
no wo cze śniej sze, z z czuj ka mi ru -
chu, po zwa la z ko lei oszczę dzać
ener gię elek trycz ną 

Te wszyst kie dzia ła nia spół dziel ni
nie zwal nia ją nas jed nak od na sze go
oso bi ste go in dy wi du al ne go pro gra -
mu oszczę dza nia, na szej bez u stan -
nej ba ta lii o ener gię, któ rą bez prze -
rwy mu si my pro wa dzić w na szym M. 

My śląc o oszczę dza niu ener gii elek -
trycz nej wy łą czaj my świa tło tam
gdzie nas nie ma, sto suj my ener go -
osz częd ne oświe tle nie, zaś ener gię
ciepl ną oszczę dzaj my po przez od -
po wied nie wie trze nie miesz kań, bądź
za mon to wa nie po dziel ni ków cie pła,
któ re sku tecz nie re du ku ją ilość po -

bie ra nej ener gii ciepl nej, a tym sa -
mym wpły wa ją na kosz ty.

Stra ty cie pła ogra ni czy tak że za -
sła nia nie okien po zmro ku. gru by -
mi, krót ki mi za sło na mi czy też ża lu -
zja mi (ka lo ry fe ry mu szą być od kry te).
Na ścia nie przy grzej ni ku war to za -
in sta lo wać ma tę izo la cyj ną, a w żad -
nym ra zie nie za sła niać grzej ni ka fi -
ra na mi, za sło na mi, obu do wa mi lub
me bla mi. Im bar dziej grzej nik jest
od kry ty tym cyr ku la cja cie pła w po -
miesz cze niu jest lep sza.

Co po za tym? Jest kil ka pro stych
rad, dzię ki któ rym moż na ogra ni -
czyć swo je ra chun ki. 

Wg spe cja li stów oso by w wie ku
do 45 lat naj le piej czu ją się w po -
miesz cze niach, w któ rych tem pe ra -
tu ra wy no si 19-21°C, nie mow la ki
i oso by star sze pre fe ru ją tem pe ra tu -
rę o 1-2 stop nie wyż szą. No cą, gdy
śpi my i je ste śmy zdro wi, tem pe ra tu -
ra w po miesz cze niu nie po win na prze -
kra czać 18°C. W kuch ni, w za leż no -
ści od wy ko ny wa nych w niej
czyn no ści wy star czy 18°C lub 20°C
(gdy, przy rzą dza my po tra wy ma my
do dat ko we źró dło cie pła i nie ma
po trze by do grze wać), na to miast w ła -
zien ce 22°C, że by unik nąć wil go ci,
a przede wszyst kim czuć się kom -
for to wo pod czas ką pie li.

Okre śla jąc naj od po wied niej szą tem -
pe ra tu rę dla sie bie unik niesz nie po -
trzeb ne go prze grze wa nia swo je go
miesz ka nia. Jest to o ty le istot ne, że
każ dy wzrost tem pe ra tu ry o 1 sto -
pień da je oko ło 10% wzro stu kosz -
tów ogrze wa nia!

Sta raj my się tak wy re gu lo wać za -
wo ry ter mo sta tycz ne tak, aby tem pe -
ra tu ry w po szcze gól nych po miesz -
cze niach do sto so wa do in dy wi du al nych
po trzeb każ de go z nas oraz po ry dnia.
Waż na jest tu taj tem pe ra tu ra w po -
miesz cze niu, a nie tem pe ra tu ra grzej -
ni ka.

W okre sie noc nym, kie dy śpi my,
spa da za po trze bo wa nie na cie pło.
W pu stym sa lo nie i po ko jach mo że -
my zmniej szyć tem pe ra tu rę o kil ka
stop ni usta wia jąc za wór ter mo sta -
tycz ny na niż sze war to ści.

W przy pad ku na szej dłuż szej nie -
obec no ści w miesz ka niu za wór ter -
mo sta tycz ny po wi nien być przy krę -
co ny do mi ni mum, nie mniej jed nak
niż do tem pe ra tu ry 16° C. Wy chło -
dze nie miesz ka nia po ni żej tej tem -
pe ra tu ry mo że mieć ne ga tyw ny wpływ
na bu dy nek, je go za wil go ce nie i za -
grzy bie nie.

Mą drze wie trz my miesz ka nie. Ce -
lem wie trze nia po miesz cze nia jest
wy mia na „zu ży te go” po wie trza
na „świe że” (czyn ność po win na wy -
ko ny wa na być kil ka ra zy dzien nie
w tym obo wiąz ko wo przed snem).
Aby uzy skać ten efekt przy zmi ni -
ma li zo wa niu strat cie pła (nie za leż -
nie prak tycz nie od tem pe ra tu ry ze -
wnętrz nej) na le ży:

❖ od su nąć za sło ny i fi ran ki
❖ 5-10 min przed wie trze niem za -

mknąć za wo ry ter mo sta tycz ne
w wie trzo nym po ko ju

❖ otwo rzyć sze ro ko drzwi bal ko no -
we lub okno (naj le piej dwa skrzy -
dła)

❖ opu ścić po miesz cze nie na czas
wie trze nia (ok. 5 min.), w cza sie
wie trze nia za mknąć drzwi do wie -
trzo ne go po ko ju

❖ po prze wie trze niu, za mknąć bal -
kon lub okno

❖ po oko ło 5 mi nu tach, po za koń -
cze niu wie trze nia po miesz cze nia,
otwo rzyć przy grzej ni ko we za wo -
ry ter mo sta tycz ne.

Ni gdy nie uchy laj my lek ko luf ci -
ków lub okien na dłu gi okres cza su!
Efekt ta kie go „wie trze nia” bę dzie
od wrot ny; nie tyl ko nie prze wie trzy -
my w spo sób pra wi dło wy po miesz -
cze nia, ale jesz cze do dat ko wo spo -
wo du je my wy zię bie nie ścian
i wy po sa że nia, któ re są zna ko mi tym
aku mu la to rem cie pła.

Na grza nie tak „wy wie trzo ne go”
po miesz cze nia wy ma gać bę dzie do -
star cze nia znacz nie więk szej ilo ści
cie pła, po nie waż oprócz ko niecz no -
ści ogrza nia „świe że go” po wie trza,
bę dzie my mu sie lio grzać tak że wy -
zię bio ne ścia ny i me ble.

■

energia na wagę złota
dokończenie�ze�str.�7
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane�Mieszkaniowe�Biuro�Pośrednictwa
przy�Spółdzielni�Mieszkaniowej�„ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:
poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek, czwartek 7:00 – 15:00
środa 9:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”
w�Wodzisławiu�Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

oferuje do wynajęcia

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�
Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�

ul.�Kard.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�
tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

■ LO�KA�LE�UŻYT�KO�WE

Wo�dzisław�Śl.:
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43     pow. 78,50 m2

Radlin:�
Ul. Józefa Rymera 4                   pow. 92,82 m2

■ PO�MIESZ�CZE�NIA�MA�GA�ZY�NO�WE

Wo�dzisław�Śl.:
Ul. Marklowicka 23                     pow. 106,80 m2

Ul. Marklowicka 23                     pow. 102,10 m2
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Ko�rzy�staj�my�

z bez�po�śred�nich�

te�le�fo�nów
Bar dzo czę sto dzwo niąc do na szej spół -

dziel ni w róż nych spra wach ko rzy sta cie

Pań stwo z po śred nic twa cen tra li – te le fo n

(32) 455 66 86. Tym cza sem znacz nie pro -

ściej i szyb ciej za ła twi cie swo ją spra wę 

ko rzy sta jąc bez po śred nio z nu merów po -

szcze gól nych dzia łów na szej Spół dziel ni.

Oto te nu me ry:

* dział człon kow sko -miesz ka nio wy:  

32 456 39 05; 

* dział tech nicz ny: 32 456 39 04; 

* dział roz li czeń z człon ka mi: 

32 455 38 72; 

* Li cen cjo no wa ne Miesz ka nio we Biu ro 

Po śred nic twa: 32 455 24 04

* dział lokali użytkowych: 32 455 67 56
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD�WSPÓL�NYM�DA�CHEM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

aD Re SY
Te Le FO nY

WaŻ ne
in FOR Ma cJe

ZA�RZĄD�SPÓŁ�DZIEL�NI
MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:

44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 

Go dzi ny pra cy:
po nie dział ki od 7:00 do 16:00,

od wtor ku do czwart ku od 7:00 do 15:00,
piąt ki 7:00 do 14:00.

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;
DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:

Godziny otwarcia: 
po nie dział ki 7.30-16.00; 

od wtor ku do czwart ku 7.30-15.00
piąt ki 7.30-14.00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dział wkła dów: 32 55 66 86 wew. 114;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

dział roz li czeń z człon ka mi: 32 455 38 72;
dział tech nicz ny: 32 456 39 04;

Li cen cjo no wa ne
Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa:

(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar -
dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX�-le�cia, PIA�STÓW i DĄ�BRÓW�KI:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

RY�DUŁ�TO�WY: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pra cy:
od po nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czyn na: wtor ki i piąt ki od 13.00
do 15.00;

RA�DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dział ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

■ AWA�RIE po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne:Ad mi ni stra cja Cen trum

– (0) 607 041 129,
– Ad�mi�ni�stra�cjaXXX�-le�cia,�Pia�stów�i Dą�brów�-
ki – (0) 601 857 402,
– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy – (0) 605 365 674,
– Elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:�

Po�zio�mo: 1. część bu dyn ku ze scho da -
mi. 6. pan cerz. 9. li nia ko mu ni ka cyj na.
10. tro skli wość. 11. zdol ność ra dze nia so -
bie w ży ciu. 12. do otwie ra nia zam ków.
15. pod sta wo wy skład nik przy wy ro bie
cze ko la dy. 18. „ga raż” dla sa mo lo tów. 21.
mia ro wość, rytm. 22. ro śli na wa rzyw na.
23. two rzy wo sztucz ne. 24. gwiaz do zbiór
rów ni ko wy. 25. daw na gra w kar ty. 28.
po miesz cze nie dla za ło gi w czę ści ru fo -
wej jach tu. 32. klo cek. 34. pieśń re li gij na
o te ma ty ce świąt Bo że go Na ro dze nia. 35.
kom plet kart do gry. 36. dam ski ka ftan na
pod szew ce. 37. akt praw ny. 40. re gu ła,
wy ma ga ny nor ma tyw. 43. bie sia da. 46.
ko mu ni ka cja ob słu gi wa na przez po cią gi.
47. es tra da w par ku. 48. mu za po ezji mi -
ło snej. 49. fi gu ra w sza chach. 50. wią za -
ny przy koł nie rzu ko szu li.
Pio�no�wo:�2. pierwsze żywe stworzenie

umieszczone na orbicie okołoziemskiej (wg.
pisowni angielskiej). 3. na nie bie i na fla -
dze spół dziel czej. 4. na tar cie. 5. rzecz nie -

ty kal na. 6. na krup nio ki. 7. ptak dra pież ny
z so ko łów. 8. ra sa psów my śliw skich. 13.
ko lo ro wa la tar nia z pa pie ru. 14. drzew ko
igla ste przy bie ra ne na świę ta Bo że go Na -
ro dze nia. 15. ro dzaj rusz to wa nia pod trzy -
mu ją ce go skle pie nie w ko pal ni. 16. bar wa.
17. ro bot nik ko pal nia ny. 19. igno rant. 20.
za bie ga o nie po dej rza ny. 26. ogło sze nie
w pra sie. 27. bo sak. 29. skład nik ben zy ny.
30. dzia ni na z okry wą włó kien ną. 31. ład -
na gdy zie lo na na łą ce. 32. bła zen, ar le kin.
33. si ła roz pę du, roz ma chu. 37. pęk nię cie
warstw skal nych i prze su nię cie się ich
wzglę dem sie bie. 38. ku pon, bon. 39. brat
oj ca. 41. czar na i sza ra z brzo zo wa tych. 42.
za pra wa mu rar ska w gwa rze ślą skiej. 44.
omen. 45. atak sza łu.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-

nych�od�1�do�17�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
BARWY�JESIENI.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie krzy -
żów ki otrzy mu ją: Zofia�Mazur,�Elżbieta
Pustułka,�Grażyna�Walas.




