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Czas biegnie niestety szybko. Kolejny
rok za nami. Przyznać muszę, że ten czas
był dla naszej spółdzielni pomyślny i mamy z czego być dumni, gdyż prace naszą
docenili nie tylko mieszkańcy, ale również instytucje oceniające i weryfikujące
działalność podmiotów gospodarczych.
Piszew Wieściachz „pierwszejręki”
Prez es Zar ząd u SM „ROW” JAN
GRABOWIECKI
czytajna str. 3

Przeczytaj–zobacz
W listopadzie wodzisławscy strażacy dwa
razy interweniowali w blokach, gdzie lokatorzy podtruli się tlenkiem węgla. Te
wydarzenia powinny być dla nas sygnałem
ostrzegawczym. Do zatruć dochodzi, bo
często nie zdajemy sobie sprawy, co może
stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Niedlaczadu

czytajna str. 4

Zimą wraz z minusowymi temperaturami powraca problem opłat za energię.
To, że ceny energii rosną przekonywujemy się na każdym kroku, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi płacić nam rachunki
za ciepłą wodę, prąd i gaz. Niestety nic
nie wskazuje, że ta tendencja ulegnie odwróceniu. Trzeba jasno stwierdzić taniej
raczej nie będzie i powinniśmy robić
wszystko by ograniczać zużycie energii
w trosce o nasz portfel i budżet.
Energiana wagęzłota
czytajna str.7

MiędzynarodowyRokuSpółdzielczości

150 lat tradycji
Kończy się rok ogłoszony przez ONZ
świętem ruchu spółdzielczego.
Jak już wspominaliśmy, historia polskiej spółdzielczości liczy 150 lat i jest
bogata w tradycje walki o niepodległość,
walki z rusyfikacją i germanizacją i walki
z gospodarczą agresją zaborców. W wielu
przypadkach politycy niepodległościowi
z przełomu XIX wieku wywodzili się z ruchu spółdzielczego. Działacze naszego ruchu obej mo wa li naj wyż sze urzę dy
w RP – stanowiska prezydenta Polski,
premierów i ministrów. Obecnie w Polsce
około 4,5 miliona Polaków należy do spółdzielni branżowych, a 3,5 miliona do spółdzielni mieszkaniowych.
Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło
specjalną rezolucję w sprawie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości pod koniec 2009 roku. Celem obchodów na całym świecie miało być podkreślenie roli
spółdzielczości w rozwoju społeczno-ekonomicznym, a zwłaszcza w redukcji ubóstwa, bezrobocia i budowie integracji społecznej. Hasło obchodów – „Spółdzielnie
budują lepszy świat” – miało zachęcać
do wzrostu i zakorzenienia spółdzielczości w różnych zakątkach globu.
Nie było to hasło przypadkowe. Okazało się, że opieranie strategii rozwoju świata wyłącznie na wielkich komercyjnych
korporacjach i monolitycznych rynkach,
obok rozwoju i postępu, przynosi przede
wszystkim kolejne fale kryzysu. Budujemy świat biednych i bogatych, świat coraz mniej przyjazny dla wielu ludzi.
Miejmy nadzieję, że pozytywnym sygnałem zmian na lepsze było objęcie patronatem honorowym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej krajowych obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczego i podkreślenie dziesiątek lat
historii polskiej spółdzielczości, docenie-

nia jej miejsca w demokratycznej Polsce.
Pod egida Kancelarii Prezydenta odbyły się już wcześniej debaty poświęcone
spółdzielczości, a sam Prezydenta RP,
Bronisława Komorowskiego wyraził życzliwość nie tylko dla pięknych tradycji
spółdzielczości w Polsce, ale także swoje
żywe zainteresowanie współczesnym ruchem spół dziel czym, – Je stem pe wien – mówił w swym wystąpieniu podczas obchodów Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości w Warszawie – że ruch
spółdzielczy ma w sobie ogromną jeszcze
energię, że jest zdolny do odpowiedzi
na pytania dotyczące dnia dzisiejszego
i przyszłości Jestem pewien, że z dyskusji
jaka toczy się w środowisku spółdzielców przewijać się będzie nie tylko duma
z dotychczasowych dokonań, ale także
nowe dobre pomysły na przyszłość.
Czy jednak pozytywny stosunek Prezydenta zmieni w najbliższym czasie stosunek do spółdzielczości?
Niepokoić może widoczny na każdym
kroku brak rozumienia istoty, roli i znaczenia spółdzielczości w rozwoju społeczno – gospodarczym kraju. Znaczna
część polskich polityków nie widzi potrzeby rozwijania spółdzielczości, a wręcz
przeciwnie, stara się pomniejszyć jej znaczenie. Liczne zapisy pomieszczone w ustawach dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej Trybunał Konstytucyjny uznawał
za niezgodne z ustawą najwyższą, a mimo to wciąż znajdują się one w nowych
projektach legislacyjnych. Podczas prac
nad Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych nie zwracano uwagi na opinie Komisji Kodyfikacyjnej Sejmu czy Biura
Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.
Tymczasem polskie spółdzielnie są często kołem ratunkowym dla wielu ludzi.
Dają pracę i środki na utrzymanie rodzi-

ny. Bez spółdzielni problemy społeczne
w kraju byłyby poważniejsze, a liczba
wykluczonych społecznie przez neoliberalny system – daleko większa.
Ważna rola przypada takim spółdzielniom jak nasza, spółdzielniom mieszkaniowym, posiadającym domy kultury, kluby, świetlice, boiska sportowe. Już obecnie
wiele z nich tętni życiem, a wielość inicjatyw i ofert jest adresowana do dzieci i młodzieży, do hobbystów, do miłośników sportu i rekreacji, do ludzi pracy i do seniorów.
Każda taka impreza podkreśla walory spółdzielni i jej możliwości. Oferta spółdzielcza jest naprawdę szeroka, a determinacji,
zrozumienia i gotowości niesienia pomocy ludziom słabszym, spółdzielcom nigdy
nie zabraknie.
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
był dobrą okazją, aby obalić mity i bronić
spółdzielczość polską przed fałszywymi
opiniami. By zainteresować polityków,
parlament i rząd spółdzielczością i naszymi sprawami, by przywrócić odebrane
spółdzielniom prawa oraz system wartości i zasad, aby – wreszcie – ustanowić
dobre i spójne prawo spółdzielcze.
Dzięki obchodom Międzynarodowego
Roku Spółdzielczości w mediach pojawiło się więcej obiektywnych publikacji
o spółdzielczości. Wszystko to zapewne
poprawi nieco samopoczucie spółdzielców i przyczyni się do większego zrozumienia ich problemów, ale szybko ich nie
rozwiąże. Trzeba się liczyć z tym, że walka o zachowanie i godne warunki działania spółdzielczości w Polsce trwać będzie
jeszcze przez lata, że upłynie jeszcze dużo czasu, gdy wreszcie przedstawiciele
ugrupowań politycznych zadbają o to, by
spół dziel czość mo gła funk cjo no wać
na równych prawach z innymi sektorami
gospodarki.

Spółdzielniebudująlepszy„świat”
„Spółdzielczośćskupiasięna charakterystycznychdlaniejwartościach,którepowodują,żestajesięonaodpornymi żywotnym
modelembiznesowym.Spółdzielczośćrozwijasięnawetw trudnychczasach.Taniezwykłazdolnośćpomagauchronićwielerodzin
i całespołecznościprzed popadnięciemw biedę.Przedsiębiorstwaspółdzielczezapewniająmałymfirmomstałydostępdo wiarygodnychkredytóworazinnychusługfinansowych.Ponadto,przedsiębiorstwaspółdzielczepromująsamodzielnośći przyczyniają
siędo stabilizacjirynków,na którychdziałają.”
(Fragment przemówienia
Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości)
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Prezes Zarządu SM „ROW”
Jan GRabOWiecki

Wieści z „pierwszej ręki”

Rozmyślania na koniec roku
Czas biegnie niestety szybko – chyba
za szybko – i nieubłaganie. Kolejny rok
za nami. Znowu za kilka dni siądziemy
w gronie rodzinnym przy uroczyście przystrojonym stole i zapewne wśród radości
dni Bożego Narodzenia przemknie też jakaś refleksja nad tymi dniami 2012 roku,
które już stały się historią.
Bilans czynić będziemy zarówno w wymiarze osobistym, rodzinnym, jak i tym
szerszym obejmującym jakąś skalę otaczającej nas rzeczywistości. Być może ktoś
z Państwa tak jak ja pomyśli o naszej Spółdzielni, o tym co przez ten rok, niełatwy
przecież, dokonaliśmy wspólnie, czym możemy się pochwalić.
Przyznać muszę, że ten czas był dla naszej spółdzielni pomyślny i mamy z czego
być dumni, gdyż prace naszą docenili nie
tylko mieszkańcy, ale również instytucje
oceniające i weryfikujące działalność podmiotów gospodarczych.
Przypomnę Państwu, że otrzymaliśmy zaszczytne wyróżnienie DOBRA SPÓŁDZIELNIA 2012, której celem programu jest wzmocnienie wizerunku polskiej spółdzielczości
mieszkaniowej i komunikowanie zasadniczych idei przyświecających potężnemu, polskiemu ruchowi spółdzielczemu. Program
ten upowszechnia, a także propaguje właściwe wzorce, modele oraz strategie funkcjonowania spółdzielni i sprawne zarządzanie przez nie zasobami mieszkaniowymi.
Przyznany nam tytuł brzmi dumnie i jest
wiarygodną gwarancją rzetelności, solidności oraz wysokiej dbałości zarządzania, a także obsługi zasobów mieszkaniowych naszej
Spółdzielni. Dodatkowo jest doskonałym
podsumowaniem naszej długoletniej historii, tradycji i szeregu odważnych decyzji
podejmowanych przez władze Organy Samorządowe Spółdzielni dla wspólnego dobra mieszkańców osiedli oraz członków. To
wszystko zostało docenione przez Redakcję
Strefy Biznesu. Wyróżnienia te mobilizują
nas do dalszej wytężonej pracy, której efektem są kolejne ocieplone budynku, modernizacje sieci ciepłowniczych i elektrycznych. Wiele robót wykonywanych a nie
widocznych gołym okiem, jednakże odczuwalnych w kosztach utrzymania naszych
mieszkań. Z Państwa strony, czyli naszych
mieszkańców, również otrzymuję pozytywne opinie na temat prowadzonej przez nas
działalności na rzecz mieszkańców. Te opinie i uwagi jak dla mnie są ważne, a nawet
ważniejsze niż zewnętrzne wyróżnienia,
gdyż Państwo są naszymi najważniejszymi
kontrahentami i zadowolenie płynące z zamieszkiwania na zasobach administrowanych przez spółdzielnię jest najlepszą dla
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mnie i wszystkich pracowników oceną i wizytówką.
Potwierdzeniem rzetelności i etycznego
zachowania w biznesie jakie od wielu lat
propagujemy w relacjach z mieszkańcami
i przedsiębiorcami również znalazły uznanie w Krajowym Rejestrze Długów, który
został patronem programu Rzetelna Firma.
Program ten z kolei promuje uczciwość płatniczą i pomaga przedsiębiorcom w walce
z zatorami płatniczymi. Uzyskując ten zaszczytny tytuł możemy powiedzieć, że jesteśmy solidnym i partnerem biznesowym.
W dowolnym momencie każdy z Państwa może za pomocą linku znajdującego
się na naszej stronie www.sm-row.pl sprawdzić naszą wiarygodność płatniczą. Przy okazji można sprawdzić i swoją kartotekę płatniczą za pomocą e-kartoteki, którą z myślą
o Państwa wygodzie utworzyliśmy. Zachęcam do odwiedzania naszej strony, która
jest pierwszym kontaktem z Państwem. Staramy się zamieszczać tam dane dotyczące
zasobów mieszkaniowych w zakresie ich
kosztów utrzymania, modernizacji czy przeprowadzanych przetargów. Zachęcam do odwiedzania naszej strony osoby, które poszukują mieszkań, gdyż są u nas dostępne
w ciągłej sprzedaży po dobrej cenie.
Tych wiele miłych i pracowitych dni
w kończącym się roku, w którym obchodziliśmy Międzynarodowy Rok Spółdzielczości stało się powodem do dumy. Polska
tradycja spółdzielcza – w której nasza Spółdzielnia też zapisała ważne karty – ma
już 150 lat. Mam nadzieję, że nasza Spółdzielnia w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości swoimi dokonaniami pokazała,
że pokładane nadzieje dobrej gospodarki
światowej obroniły się same poprzez naszą
wytężoną pracę. Czy te nasze zamierzenia
i podjęte działania się powiodły? O tym
można dyskutować, ale że taki organizm
gospodarczy jak nasza Spółdzielnia działający na wolnym rynku, gdzie innym – z uwagi na panujące prawo – jest znacznie łatwiej
się poruszać, dążyć do wyznaczonych celów, osiąga niemałe wyróżnienia i nagrody.
Daje sobie doskonale radę i jest to ogromnym sukcesem, sukcesem nas wszystkich,
Spółdzielców.
Pragnę w tym miejscu również podziękować mieszkańcom zaangażowanym w bezpośrednie działania spółdzielni oraz człon-

kom Rad Osiedlowych i Rady Nadzorczej,
bez udziału których wiele przedsięwzięć nie
udało by się zrealizować. Spółdzielnia to
prężnie działający podmiot gospodarczy,
gdyż na takie funkcjonowanie bezpośrednio wpływają sami mieszkańcy. To wspomaga dywersyfikację naszego systemu gospodarczego, jak również zrównoważone
funkcjonowanie na rynku lokalnym, a także
znakomicie wzbogaca tak bardzo ważny
sektor obywatelski.
Szczególnie swoje zainteresowanie w tym
obszarze działalności kieruję na dzieci i młodzież. Chętnie współpracujemy ze stowarzyszeniami, organizacjami mającymi swoje siedziby na naszych zasobach, gdyż moim
zdaniem w obecnych czasach inwestowanie
w dzieci i młodzież jest szczególnie ważne.
W otaczającym nas chaosie warto wskazać
dobre kierunki kształcenia, rozwijać posiadane talenty, czasem gdzieś głęboko ukryte.
Pomogliśmy w tym roku wyremontować
świetlicę, w której siedzibę ma Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na osiedlu Piastów,
która organizuje dzieciom i młodzieży czas
wolny. Opinie dzieci dotychczas korzystających z tej świetlicy mogą Państwo przeczytać na łamach naszej gazety.
Staram się również w swoich działaniach
pomagać ludziom, którzy mają kłopoty w życiu, nie mają za co zapłacić czynszu. Czasem sytuacje wydają się tym osobom nie
do przejścia, ale wspólnymi siłami udaje
nam się doprowadzić je do pozytywnego
zakończenia. Apeluję do wszystkich, którzy
z różnych przyczyn mają kłopoty z bieżącym regulowaniem opłat z tytułu użytkowania mieszkania, aby jak najczęściej i w najszerszym wymiarze korzystali z wiedzy
i pomocy pracowników Spółdzielni. Osobiście również zapraszam na spotkania ze
mną, gdzie z rozwagą i w spokoju poszukamy wspólnego rozwiązania jakże czasami
trudnego tematu.
O tych i innych działaniach naszej spółdzielni pisaliśmy na łamach naszej gazety
w mijającym już roku, a o niektórych wiedzą tylko sami zainteresowani, którym pomogliśmy. Moją i naszą bowiem zasadą jest
mniej mówić więcej robić. I to jest właśnie
największe nasze osiągnięcie i te działania
nadal będziemy konsekwentnie i z uporem
realizować w nadchodzącym roku.
Mocno w to wierzę.

Wszystkimspółdzielcomorazichrodzinom
życzęwieleradościw teniezwykłedniBożegoNarodzenia
i licznychsukcesóww 2013roku,
tychosobistych,alerównieżtychosiągniętychw spółdzielczymgronie.
POD WSPÓLNYM DACHEM
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NieStańMySiękolejNąofiaRąSezoNugRzewczego
W ubiegłymsezoniegrzewczymw całej
Polsce doszło do prawie czterech tysięcy
wypadkówzatruciatlenkiemwęgla,było
ponad dwatysiąceposzkodowanychi co
najbardziejprzerażające 106ofiarśmiertelnych.Równieżw WodzisławiuŚląskim
zanotowano zatrucia czadem i to już
w obecnymsezonie.
W listopadzie wodzisławscy strażacy dwa
razy interweniowali w blokach, gdzie lokatorzy podtruli się tlenkiem węgla.
Do pierwszego ze zdarzeń doszło na ulicy
Wyszyńskiego. Pomocy lekarskiej wymagała 26-latka, która podczas kąpieli źle się
poczuła. Wezwani na miejsce strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla w łazience. Dzień, później w godzinach popołudniowych sytuacja powtórzyła się w budynku
wielorodzinnym przy ulicy Pałacowej. W obu
przypadkach źródłem zatruć w łazienkach
były piecyki typu junkers i brak dostępu
wystarczającej ilości tlenu do prawidłowego spalania..
Te wydarzenia powinny być dla nas sygnałem ostrzegawczym. Sposoby na unik-

Wietrzeniepomieszczeńjestskutecznymsposobemuniknięciazaczadzenia

nięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo
proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie
zdajemy sobie sprawy, co może stać się,
gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba,
aby nasze mieszkania i domy stały się bardziej bezpieczne.
Problem wzrasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, chociaż do akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z tlenkiem węgla strażacy wyjeżdżają w ciągu całego roku.
Tlenek węgla potocznie jest zwany czadem. To gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, a to powoduje problemy z jego wykryciem. Powstaje wówczas, gdy coś się
spala, a w otoczeniu, gdzie przebiega ten
proces, jest za mało powietrza.
Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe
podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza,
ale też nie pra wi dło wy od pływ spa lin.
W związku z tym groźne są zbyt szczelne
okna, pozaklejane kratki wentylacyjne, brak
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otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, ktore sprawiają, że w naszych
mieszkaniach możemy nie być bezpieczni.
Zadbajmy o prawidłową cyrkulację powietrza w naszym mieszkaniu, aby nie doszło
do tragedii.
Kiedyś świeże powietrze przedostawało
się do mieszkań przez liczne nieszczelności
stolarki okiennej i wydawało się to całkiem
naturalne. Wyeksploatowane okna zaczęto
wymieniać na nowe, dają one większy efekt
cieplny, są ładniejsze, wygodniejsze w użytkowaniu, ale też bardzo szczelne. Niestety,
ta szczelność ogranicza, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia dopływ świeżego powietrza.
Najprostszym sposobem wentylacji naturalnej jest wietrzenie pomieszczeń przez
okresowe otwieranie okien. Nie mniej jednak przy wymianie okien powinno się zastosować systemy napowietrzające, które
u każdego producenta są inne.
W energooszczędnych oknach dopływ
świeżego powietrza zapewnia się poprzez:
wycinanie fragmentów uszczelek w górnej
części okna.
Innym sposobem wentylacji jest zastosowanie specjalnych okuć, które przy odpowiednim ustawieniu klamki zapewniają rozsz czel nie nie okna i mi kro wen ty la cję
przy zamkniętym oknie. Jest to bardzo skuteczny i stosunkowo tani sposób, ale jedynie, wtedy gdy użytkownicy z niego korzystają.
W przypadku słabego napowietrzenia
mieszkania można zastosować nawiewniki,
są one skutecznym sposobem zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości
świeżego powietrza, niezbędnej do właściwego wentylowania pomieszczenia. Są to
niewielkie urządzenia montowane w oknach
z wentylacją grawitacyjną, mechaniczną wywiewną lub hybrydową. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać niezbędną do wentylacji
ilość powietrza zewnętrznego.
Oprócz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i wietrzenia warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla. Urządzenie podnosi poziom
bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką
reakcję użytkownika w sytuacji zagrożenia
życia.
Co roku zwracamy Państwu uwagę na ten
ważny element użytkowania mieszkań, gdyż
pomimo stałych kontroli kominiarskich i proponowanych zleceń, wielu mieszkańców lekceważy uwagi odnotowane w protokołach
kontrolnych, dlatego w dalszym ciągu dochodzi do zaczadzeń w okresie jesienno-zimowym
Zawróćmy zatem uwagę na sposób i częstotliwość wietrzenia mieszkań, gdyż mieszkanie ma być dla nas schronieniem, a nie
pułapką, w której czyha na nas niebezpieczeństwo.
W związku z tym, że świadomość społeczeństwa jest niewystarczająca straż pożarna w Wodzisławiu Śląskim podjęła akcję
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nie dla
„Nie dla czadu”, która tłumaczy i wyjaśnia
system działania niewidocznego zagrożenia.
***
W WodzisławiuŚląskimkampanięspołeczną „Nie dla czadu” prowadzi Komenda Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej.
Skądsiębierzeczadi dlaczegojesttak
niebezpieczny?
Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco
lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw płynnych
i stałych – spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza
do urządzenia, w którym następuje spalanie
albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia
lub złej regulacji palnika gazowego, a także
przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne
w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę.
Czad powstaje także często w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewy czu wal nym zmy sła mi czło wie ka.
W układzie oddechowym człowieka tlenek
węgla wiąże się z hemoglobiną krwinek 250
razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Następ stwem ostre go za tru cia mo że być
nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego
układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet natychmiastowa
śmierć.
Cozrobić,abyuniknąćzaczadzenia?
Podstawową przyczyną zatruć są zamknięte, szczelne okna. Powoduje to powstawanie tlenku węgla w procesie niezupełnego
spalania paliwa i utrudnia odpływ spalin.
Tyle spalin wypłynie przez komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia
z zewnątrz. Zatem przede wszystkim należy
zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub
pieca) oraz swobodny odpływ spalin.
Należywięc:
❖ uchylić okno w mieszkaniu gdy korzysta
się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca
gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),
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a czadu
❖ nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
❖ zadbać o drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych, a więc:
❖ nie dokonywać podłączenia urządzeń
grzew czych do prze wo dów ko mi no wych bez wymaganej opinii kominiarskiej,
❖ przeprowadzać kontrole techniczne, w tym
sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza, – co najmniej
raz w roku zlecić profesjonalnej firmie
kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
❖ przeprowadzać okresowe czyszczenie przewodów kominowych, a także usuwać sa-

dzę zgromadzoną w osadniku pieców węglowych,
❖ użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta: kontro lo wać stan tech nicz ny urzą dzeń
grzewczych,
❖ stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych
należy żądać okazania wystawionej przez
producenta lub importera urządzenia tzw.
deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,
❖ w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej
o wiele bardziej szczelne w stosunku
do wcześniej stosowanych w budynku
i mogą pogarszać wentylację,
❖ systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka

powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
❖ często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie,
rozszczelnienie okien.
❖ nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania,
gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy
zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie,
w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek
dymu i gazu. Koszt zamontowania takich
czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Dla własnego bezpieczeństwa zamontuj czuj nik wy kry wa ją cy tle nek wę gla
w pomieszczeniach, w których masz urządzenia grzewcze (nie dotyczy urządzeń
grzewczych elektrycznych).
Jakpomócprzy zatruciu
tlenkiemwęgla?
❖ należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, otwierając okna,
a w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
❖ wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypad ku ist nie nia ta kie go za gro że nia
pozostawić do przybycia służb ratowniczych,
❖ wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe 999, straż pożarna 998 lub 112),
❖ jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha,
ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, np. metodą usta – usta oraz masaż
serca,
❖ nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Przestrzegajączasadbezpieczeństwaunikniemytragedii

Wandale ukarani
Dzięki zgodzie sądu możemy z imienia i nazwiska przedstawić wandali, którzy niszczyli w bezmyślny sposób nasze wspólne mienie.
Pierwszy z nich Paweł Żeleźniak, znany już wymiarowi
sprawiedliwości, który skazał go w 2008 roku na 1,6 roku pozbawienia wolności, 19 stycznia 2011 roku w Wodzisławiu Śl.
podpalił zapalniczką ramę okienną i spowodował straty 1100 zł
na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim skazał go za ten czyn
na 1200 zł grzywny, obowiązek naprawienia szkody w całości
poprzez zapłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ROW 500 zł
Grudzień 2012 r.

i podanie wyroku do publicznej wiadomości przez jednorazową
publikację w naszej gazecie,, Pod wspólnym dachem''.
Drugi wandal – 26-letni Mateusz Górecki w nocy z 5 na 6
sierpnia 2011 roku zniszczył parę drzwi powodując szkody w wysokości prawie 4 tys. zł. Ujęty przez policję stanął przed Sądem
Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim, który skazał go na 8 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając karę na okres
2 lat. Oskarżony musi również zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej ROW oraz poszkodowanej lokatorce za poniesione szkody.
Sąd orzekł również trzykrotne podanie do publicznej wiadomości w naszej gazecie sentencji wyroku.
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Świątecznedylematy

Jak ubrać choinkę?
Już za chwilę święta i jak zwykle będziemy się zastanawiać jak je przygotować. Oczywiście pomaga nam w tym wieloletnia tradycja i powtarzany z rok na rok
rytuał, ale moda też ma coś do powiedzenia i ona trochę odmienić może nasze przyzwyczajenia.
Moda dotyczy na przykład ozdób choinkowych. Najbardziej „trendy” w tym roku
mają być podobno bombki drewniane. Tworzy się je z małych kawałków drewna nalepionych na kulę. Ci którzy lubią blask biżuterii bez wahania mogą na swojej choince
zawiesić bombki brokatowe, szklane paciorki, broszki przypominające stare klejnoty, srebro i koronki. Modne są również
atłasowe kwiaty, które można przyprószyć
brokatem. Wszystko na bogato. Na choince interesująco wyglądają również związane w kiść bombki różnych wielkości w podobnej tonacji kolorystycznej. W ofercie
na ten rok są również bombki z nalepionymi piórkami i łączenie kolorów na choince.
Zanim zaczniemy jednak ubierać choinkę, warto zastanowić się, jak chcemy ją
ubrać. W tym celu powinniśmy przejrzeć
wcześniej ozdoby choinkowe, które spa-

kowaliśmy w ubiegłym roku. Sprawdźmy,
które z nich możemy jeszcze wykorzystać,
czy można z nich stworzyć choinkę tematyczną, a jeśli nie – to jakie ozdoby powinniśmy kupić. Warto też sprawdzić, czy
działają lampki choinkowe.
Najczęściej spotykana w polskich domach jest, mimo atakujących nas nowoczesnych propozycji, choinka tradycyjna.
Wieszamy na niej wszystkie ozdoby, jakie
mamy. W ten sposób obok nowych bombek pojawiają się stare, gromadzone przez
naszych rodziców, a może i dziadków. To
ulubiony sposób ubierania choinki przez
dzieci, które rzadko kiedy przejmują się
choinkowymi trendami (o których pisaliśmy wcześniej). Na takiej choince znajdziemy zarówno bombki, jak i wykonane
w szkole czy przedszkolu ozdoby z papieru, cukierki, kolorowe łańcuchy i włosy
anielskie.
Możemy też ubrać choinkę na ludowo
Ten sposób ubierania choinki wymaga
od nas dodatkowej pracy, bo niektóre ozdoby będziemy musieli wykonać sami. Na ludowej choince powinny wisieć pierniki,
orzechy, jabłka czy ozdoby ze słomy i ko-

lorowego papieru. W przygotowaniu ozdób,
np. łańcuchów z kolorowego papieru na pewno chętnie pomogą nam dzieci.
Warto pamiętać, że ludowe ozdoby mają
swoja symbolikę, znaczenia, o których dziś
już niewiele wiemy. Wiszące na choince
jabłka mają nam zapewniać urodę oraz
zdrowie. Dobrobyt oraz siłę przyniosą nam
orzechy zawinięte w sreberka. Dzwoneczki to symbol dobrej nowiny, łańcuchy zacieśniają rodzinne więzi, lampki (światło)
chronią przed złem, a gwiazdy (tak jak
Gwiazda Betlejemska) wskazują drogę.

MASZSERCE
–PODZIELSIĘZPIOTRUSIEM!!!
Kiedy Karolina i Krzysiek dowiedzieli
się, że zostaną rodzicami byli przeszczęśliwi – wybierali imię dla maluszka, ogladali
maleńkie ubranka, kolorowe zabawki, planowali w jakie miejsca wybiorą się wspólnie – we troje...
Dzidziuś rozwijał się świetnie, więc kiedy podczas kolejnych badań lekarz poinformował ich, że ich maleństwo ma złożoną wadę serca – nie mogli
uwierzyć.
Na zmianę płakali i pocieszali się, nie wierząc, że to właśnie ich spotkało coś takiego, modlili się i czekali na cud.
Kiedy minął pierwszy szok, zaczęli szukać informacji – dowiedzieli
się, że dzieci z taką wada serca mogą normalnie żyć, rozwijać się,
śmiać się i chodzić do przedszkola – muszą jednak przejść trzy skomplikowane zabiegi operacyjne.
Piotruś przyszedł na świat 20 maja 2009 roku i natychmiast lekarze
podjęli walkę o jego życie – zabieg na maleńkim serduszu zakończył
się całkowitym sukcesem i po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu,
maleńki, dzielny chłopczyk mógł wreszcie wrócić z rodzicami do domu, żeby zbierać siły na kolejna operację, która miała się odbyć w szóstym miesiącu jego życia.
Niestety w międzyczasie Piotruś ciężko zachorował – jego nóżka została zakażona przez bakterię i tylko dzięki natychmiastowej interwencji lekarzy i operacji kolana udało się ją uratować.
Dwa miesiące później Piotrusia czekała kolejna operacja serca. Przez
tydzień rodzice czuwali na zmianę przy szpitalnym łóżeczku, modląc się,
żeby ich synek zaczął samodzielnie oddychać. Mimo poważnych komplikacji, dzielny maluch zaczął wracać do zdrowia. Wszystko nareszcie
zaczęło wyglądać normalnie – wspólne spacery, zabawy z rówieśnikami,
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śmiechy rozbrzmiewające w każdym kącie mieszkania i tupanie małych
stópek, kiedy Piotrus biegł żeby zarzucić mamie ręce na szyję.
Ale Karolina i Krzysiek wiedzieli, że to jeszcze nie koniec walki – wiedzieli, że ich synek, musi przejśc jeszcze jedną poważną operację, żeby móc cieszyć się normalnym zdrowiem i rozwijać tak, jak inne
dzieci w jego wieku.
Niestety ze względu na „niedogodne warunki anatomiczne”, Piotruś
nie został zakwalifikowany do przeprowadzenia takiej operacji w kraju.
Chłopczyk rośnie i jego serduszko, składające się wciąż tylko z jednej komory przestaje wystarczać – Piotruś coraz szybciej sie męczy,
nie może już normalnie biegać – tato nosi go na barana kiedy chcą
wyjść na spacer.
Zapalił się jednak promyczek nadziei – operacji małego serduszka
podjął się światowej sławy kardiochirurg Edward Malec, który pracuje
w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium. Oceniając stan zdrowia Piotrusia, prof. Malec wyznaczył termin operacji na styczeń 2013 roku.
Niestety, zabieg taki nie jest refundowany, a jego koszt wynosi 36.000
euro.
To kwota znacznie przekraczająca możliwości finansowe rodziny
Piotrusia.
Dla Karoliny i Krzysztofa rozpoczął
się wyścig z czasem – bez tej operacji
ich synek nie będzie mógł żyć!
Piotruś jest radosnym, pełnym energii
chłopczykiem. Czasem gramoli się na kolana Karoliny, mocno się przytula i mówi „nie martw się Mamusiu – uratuję
Cię – przecież jestem Superbohaterem!”
MaszSerce!?–Podzielsięz Piotrusiem!!!
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energia na wagę złota
Zima tuż tuż i wraz z minusowymi
temperaturami powraca problem opłat
za energię. To, że ceny energii rosną
przekonywujemy się na każdym kroku, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi płacić nam rachunki za ciepłą
wodę, prąd i gaz. Niestety nic nie
wskazuje, że ta tendencja ulegnie
odwróceniu. Nawet zapowiedzi rządu, że w przyszłym roku mniej będziemy płacić za gaz, bo udało się
wynegocjować z Rosjanami lepsze
ceny za ten nośnik energii, należy
przyjmować z dużą dozą sceptycyzmu.
Trzeba jasno stwierdzić taniej raczej nie będzie i powinniśmy robić
wszystko by ograniczać zużycie energii w trosce o nasz portfel i budżet.
Wzrost cen energii zużywanej w naszych domach widoczny jest przede

wszystkim w wysokości płaconego
czynszu. I tutaj trzeba zdecydowanie podkreślić, że na ten wzrost opłat
za mieszkania nasza spółdzielnia ma
zerowy wpływ. Takie ceny dyktują
dostawcy energii i niestety takiemu
dyktatowi musimy się wszyscy podporządkować.
Oczywiście Zarząd Spółdzielnia
Mieszkaniowa „ROW” robi co tylko
może, by oszczędzać energię. O tych
działaniach wielokrotnie informowaliśmy.
Mając na uwadze realizowanie potrzeb miesz kań ców, Spół dziel nia
Mieszkaniowa „ROW” po osiągnięciu porozumienia z mieszkańcami,
sukcesywnie przystąpiliśmy do modernizacji budynków, prowadząc prace termomodernizacyjne, energooszczęd ne oraz pro eko lo gicz ne,

wprowadzając wiele innowacyjnych
rozwiązań do administrowanego budownictwa. Tym sposobem udało
nam się dokonać termomodernizacji 97% budynków wraz z wymianą
stacji wymienników na w pełni nowoczesne i zautomatyzowane.
W celu przyspieszenia i zwiększenia zakresu robót przyjęto strategię
remontowo-modernizacyjną, pozyskując zewnętrzne środki finansowe,
bez których realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa. Dzięki tym środkom udało się zmniejszyć zu ży cie energii ciepl nej,
wyeliminować piece węglowe, a tym
sa mym ni ską emi sję py łów co
w aspekcie społecznym przyniosło
wymierne korzyści wypracowując
dokończenienastr.12

SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”udałosiędokonaćtermomodernizacji 97,%budynkówwrazz wymianąstacjiwymiennikówna w pełninowoczesnei zautomatyzowane.
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Wyróżnienia
dla pracowników
naszej spółdzielni
19 października br. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła
się uroczystość wręczenia odznaczeń dla pracowników spółdzielczości mieszkaniowej i budownictwa. Uro czy stość od by ła się
z udziałem Stanisławowa Dąbrowy – I Zastępcy Wojewody Śląskie go i And rzej a Goś cin iak a
– Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego,
Otwierając uroczystość Tadeusz
Wnuk Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa stwierdził m.in. wskazując na znaczenie śląskiego budownictwa dla rozwoju gospodarki,
regionu i kraju, że odznaczeni reprezentują znaczące sektory gospodarki narodowej i gospodarki wojewódz twa. Wśród od zna czo nych
znaleźli się pracownicy Spółdzielni

DariuszKowalski

KrzysztofRduch

WłodzimierzPietrzak
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• Zaruba Krystyna, kierownik
ds. pracowniczych i samorządowych,
•ŻycińskaZofia, kierownik administracji Rydułtowy,
Zabierając głos wicewojewoda
Stanisław Dąbrowa dziękował odznaczonym za ich trud, który owocuje rozwojem naszego regionu
i złożył gratulacji dla wszystkich
osób wyróżnionych i odznaczonych z oka zji bu dow la ne go
święta.

KrystynaZaruba

Mieszkaniowej „ROW” z Wodzisławia Śl.
Złote Odznaki „ZASŁUŻONY DLA
BUDOWNICTWA” otrzymali:
• Kowalski Dariusz, kierownik
działu konserwacji i remontów,
• Rduch Krzysztof, kierownik
działu technicznego,
•PietrzakWłodzimierz, kierownik
Administracji XXX lecie,

ZofiaŻycińska

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej ROW Janem Grabowieckim i Prezydentem Śląskiej Izby Budownictwa
TadeuszemWnukiem

Grudzień 2012 r.
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Pól roku temu doktor WojciechAdamaszek, szef oddziału wodzisławskiegoTowarzystwaPrzyjaciółDzieci,zaprosiłnasdo nowowyremontowanejświetlicadlanajmłodszychprzy ul.Przemysława 13.Dziękipomocy
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW dawne pomieszczenia zmieniły się nie
do poznaniarobiłyimponującewrażenie.Relacjęz tejwizytyzamieściliśmyw naszejgazecie.

atrakcyjnezajęciaw świetlicytPD

Tu się nikt

D

Swoje zajęcia mają w świetlicy TPD
ziś praca w świetlicy przy ulicy
również członkowie Koła Dzieci NiepełPrzemysława 13 idzie „pełną panosprawnych. Dzieci mają możliwość spęrą”. Towarzystwo Przyjaciół Dziedzić czas w sposób wartościowy i twórczy.
ci Oddział Miejski w Wodzisławiu ŚląPoznają się nawzajem, wzbogacają doskim oferuje dzieciom i młodzieży szeroki
świadczenia związane z otaczającym je
wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjświatem, a dzięki uczestniczeniu w zajęnych. Uczniowie wodzisławskich szkół maciach, grach, zabawach rozwijają zdolność
ją okazję uczestniczyć w profesjonalnych
myślenia, koordynację ruchową.
warsztatach fotograficznych, plastycznych,
Koło Dzieci Niepełnosprawnych organitanecznych i dziennikarskich. Mogą rówzuje również Mikołajki, Dzień Dziecka,
nież spędzić czas przy grach logicznych
olimpiadę sportową, wycieczki oraz spooraz hokeju stołowym.
tkania integracyjne. Mają wiele ciekawych
Ćwiczenia połączone z dobrą zabawą są
Rzadko spotykaną propozycją przygoto- pomysłów i są bardzo otwarci na wszystdoskonałą okazją do rozwijania nowych
pasji i zainteresowań. Ciekawą propozycją waną przez instruktorów TPD są warszta- kich rodziców, którzy chcieliby się przyłądla młodzieży są warsztatyfotograficzne tydziennikarskie szkolące młodych adep- czyć do działań Koła lub skorzystać z ofeprowadzone przez doświadczonego profe- tów trudnej sztuki pracy dziennikarza. ro wa nych form wspar cia i po mo cy.
sjonalistę. Uczestnicy zajęć mogą pod fa- Współredagując swoje pierwsze prawdzi- Spotkania odbywają się w każdy ostatni
czwartek miesiąca o godz. 17.00.
chowym okiem poW świetlicy odbyły się również w tym
znawać i ćwiczyć
Na bezpłatnezajęciaw świetlicyTowarzystwaPrzyjaciółDziero
ku
dwa spotkaniaz konsultantamids.
różne techniki fotoci w Wodzisławiu Śl. przy ul. Przemysława 13 zapraszamy
uza
l
eż
nień ze Stowarzyszenia Pomocy
grafowania.
wszystkiedzieciod poniedziałkudo piątkuw godzinachpopołui
Ini
c
ja
tywSpołecznych„Stacja”z RybDzieci bar dzo
dniowych.
nika. Zajęcia były przeznaczone dla młochętnie biorą udział
dzieży gimnazjalnej i dotyczyły profilakw warsztatachplastycznych odbywających się w ramach we artykuły, uczestnicy zajęć łączą zaba- tyki uzależnień.
dwóch grup wiekowych: pierwsza – od 6 wę z nauką, ćwiczą bowiem swój styl,
Oprac.: W.Szwedi U.Kipich
do 10 roku życia i druga – dla młodzieży utrwalają zasady ortograficzne.
do lat 15. Zawodowi plastycy uczą różnych
technik malarskich, a efektem tej pracy są
galerie rysunków i prac, które obejrzeć możA comyśląsamiuczestnicywarsztatów
na w siedzibie ośrodka na osiedlu Piastów.
o zajęciachw świetlicyTPD.
Wodzisławska młodzież skupiona w TPD
–O TPDdowiedziałemsięod kolegów.Myślałem,żehokejstołowytojakaśdziwnagra.
może również realizować swoje marzenia,
Jak
przyszedłem na zajęcia, to zmieniłem zdanie. Hokej stołowy bardzo mi się podoba.
uczestnicząc w zajęciachtanecznych. DzieChodzęjeszczena grylogiczne.Chciałbym,żebyzajęciabyłyczęściej.
ci tworzą dwie grupy różne pod względem
Kacper, lat 10, uczeń SP 1 w Wodzisławiu Śląskim
wiekowym. Trenują taniec współczesny,
tworząc własne układy taneczne pod okiem
★ ★ ★
doświadczonego instruktora.
Oryginalny pomysł na zabawę połączoną
–O TPDdowiedziałemsięod mamyi od razuposzedłemna zajęcia.Podobamisięhoz nauką mają prowadzący zajęcia z gierlokejstołowyi grylogiczne.Wolęjebardziejniżsiedzenieprzy komputerze.
gicznych. Jest to niezwykle atrakcyjna forEmanuel, lat 11, uczeń SP 28
ma zabawy mobilizująca i stymulująca pa★ ★ ★
mięć oraz myślenie strategiczne. Na zajęcia
przychodzi wielu chłopców, ale nie brakuje
–Chodzęna warsztatydziennikarskie,ponieważnigdzietakichniema.PoznałamtuAlirównież dziewcząt. Amatorzy gier logiczcjęi
Darię,z którymibardzodobrzesięwspółpracuje,bomamypodobnezainteresowania.
nych zgodnie stwierdzają, że to dobra alterAnia, lat 10, SP 10
natywa na gry komputerowe czy zwykłą
nudę. Szczególnie polecają gry: Gobblet,
★ ★ ★
Kabaleo, Quixo i Pentago, Abalone.
Dużym zainteresowaniem wśród mło–W TPDpanujemiłaatmosfera,prowadzącysąprzyjaźnienastawienido dzieci.Oprócz
dzieży cieszą się zajęcia z hokeja stołociekawychzajęćjestokazja,żebyporozmawiaćprzy herbatce.Przychodzętuchętnie,wczewego. Wielu młodych chłopców trenuje
śniejniżpowinnam,alepaniesięnieobrażają.
Laura, lat 11, SP 28
pod okiem doświadczonych instruktorów
współpracujących z klubem sportowym
★ ★ ★
„Moby Dick”. Te sportowe zmagania dostarczają graczom wielu emocji, tym bardziej, że są oni przygotowywani do roz–Lubięzajęciaplastyczne.Chciałabym,żebychodziłotuwięcejdzieci.
grywek w ramach Ligi Pucharu Polski
Małgosia, lat 7 SP 10
w HokejuStołowym.
10
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t nie nudzi
Zajęcia taneczne

Wielu młodych chłopców trenuje hokeja
stołowego

Warsztatyplastycznychodbywającychsięw ramachdwóchgrupwiekowych

DziałalnośćTowarzystwaPrzyjaciółDziecinieograniczasiętylkodo organizowaniazajęćw świetlicy.
Podejmowanesątakżeinneinicjatywy,dziękiktórymdzieci
naszegomiastamogąsięrozwijaći spędzaćczaswolny
w sposóbatrakcyjnyi twórczy.

PLENERW KALETACH
W ramach działalności TPD zorganizowany został wyjazd
do Ośrodka Wypoczynkowo – Kolonijnego TPD w Kaletach
(15-17.06.2012 r.) Projekt został dofinansowany ze środków
UrzęduMiastaw WodzisławiuŚl.W plenerzeuczestniczyło 20
podopiecznychświetlicy.Uczestnicy pleneru mieli okazję rozwijać pasje i zainteresowania w czasie zajęć plastycznych i fotograficznych. Dodatkową atrakcją była dyskoteka na wolnym powietrzu, wieczór filmowy i wspólne kibicowanie drużynom zmagającym
się w czasie Euro 2012.

Grudzień 2012 r.

KOLONIE
Dziesięciu uczestników warsztatów zostało zaproszonych na ośmiodniowe kolonie pod nazwą „„Latow indiańskiejwiosce”organizowaneprzezPolskieTowarzystwoKulturalneoddziałw Wodzisławiu Śl. „Młodzieżowy Ośrodek „Flota Młodych – Port
WodzisławŚl.” w dniach 20-28.-07.2012 r. Kolonie zorganizowano w ramach projektu finansowanego przy udziale środków MiastaWodzisławŚląskioraz środków własnych pochodzących z działalności statutowej PolskiegoTowarzystwaKulturalnego.Uczestnicy
kolonii wrócili wypoczęci i pełni wrażeń. To był dla nich wspaniały czas poznawania nowych osób, zabaw w radosnej atmosferze
oraz rozwoju talentów i zainteresowań dzięki prowadzonym warsztatom i ciekawym zajęciom.
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energia na wagę złota
dokończeniezestr.7

większą efektywność energetyczną.
Prowadzone przedsięwzięcia na przestrzeni ostatnich lat diametralnie zmieniły oblicze naszych osiedli oraz
znacznie poprawiły warunki zamieszkania.
– Dla przykładu mogę podać, że
po termomodernizacji bloku nr 12
na os.Piastówoszczędnościwyniosłyprawie 32%.Mamytakżebudynki, w których dochodzimy do 50%
oszczędności – mówi Jan Grabowiecki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu. Dodaje, że ocieplenie budynków to tylko
jeden z elementów. – Bardzo ważna jestmodernizacjastacjiwymiennikówczykotłowni,a takżeregulacjacałejsieciciepłowniczej.Do tego
dochodzi zmniejszenie mocy zamówionej co wiąże się ze znacznym
zmniejszeniemtzw.opłatystałej–dodajeprezesGrabowiecki.
Termomodernizacja to jednak tylko jedno z działań podejmowanych
przez naszą spółdzielnię Te drobniejsze, czasami mało spektakularne i widoczne, też przynoszą wymierne efekty.
Prowadzona sukcesywnie wymiana drzwi wejściowych i okien w piwnicach i na klatach schodowych też
pomaga w oszczędzaniu ciepła. Wymia na opraw oświe tle nio wych
na klatkach schodowych na te najnowocześniejsze, z z czujkami ruchu, pozwala z kolei oszczędzać
energię elektryczną
Te wszystkie działania spółdzielni
nie zwalniają nas jednak od naszego
osobistego indywidualnego programu oszczędzania, naszej bezustannej batalii o energię, którą bez przerwy musimy prowadzić w naszym M.
Myśląc o oszczędzaniu energii elektrycznej wyłączajmy światło tam
gdzie nas nie ma, stosujmy energooszczędne oświetlenie, zaś energię
cieplną oszczędzajmy poprzez odpowiednie wietrzenie mieszkań, bądź
zamontowanie podzielników ciepła,
które skutecznie redukują ilość po12

bieranej energii cieplnej, a tym samym wpływają na koszty.
Straty ciepła ograniczy także zasłanianie okien po zmroku. grubymi, krótkimi zasłonami czy też żaluzjami (kaloryfery muszą być odkryte).
Na ścianie przy grzejniku warto zainstalować matę izolacyjną, a w żadnym razie nie zasłaniać grzejnika firanami, zasłonami, obudowami lub
meblami. Im bardziej grzejnik jest
odkryty tym cyrkulacja ciepła w pomieszczeniu jest lepsza.
Co poza tym? Jest kilka prostych
rad, dzięki którym można ograniczyć swoje rachunki.
Wg specjalistów osoby w wieku
do 45 lat najlepiej czują się w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi 19-21°C, niemowlaki
i osoby starsze preferują temperaturę o 1-2 stopnie wyższą. Nocą, gdy
śpimy i jesteśmy zdrowi, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 18°C. W kuchni, w zależności od wy ko ny wa nych w niej
czynności wystarczy 18°C lub 20°C
(gdy, przyrządzamy potrawy mamy
dodatkowe źródło ciepła i nie ma
potrzeby dogrzewać), natomiast w łazience 22°C, żeby uniknąć wilgoci,
a przede wszystkim czuć się komfortowo podczas kąpieli.
Określając najodpowiedniejszą temperaturę dla siebie unikniesz niepotrzebnego przegrzewania swojego
mieszkania. Jest to o tyle istotne, że
każdy wzrost temperatury o 1 stopień daje około 10% wzrostu kosztów ogrzewania!
Starajmy się tak wyregulować zawory termostatyczne tak, aby temperatury w poszczególnych pomieszczeniach dostosowa do indywidualnych
potrzeb każdego z nas oraz pory dnia.
Ważna jest tutaj temperatura w pomieszczeniu, a nie temperatura grzejnika.
W okresie nocnym, kiedy śpimy,
spada zapotrzebowanie na ciepło.
W pustym salonie i pokojach możemy zmniejszyć temperaturę o kilka
stopni ustawiając zawór termostatyczny na niższe wartości.
POD WSPÓLNYM DACHEM

W przypadku naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu zawór termostatyczny powinien być przykręcony do minimum, nie mniej jednak
niż do temperatury 16° C. Wychłodzenie mieszkania poniżej tej temperatury może mieć negatywny wpływ
na budynek, jego zawilgocenie i zagrzybienie.
Mądrze wietrzmy mieszkanie. Celem wietrzenia pomieszczenia jest
wy mia na „zu ży te go” po wie trza
na „świeże” (czynność powinna wykonywana być kilka razy dziennie
w tym obowiązkowo przed snem).
Aby uzyskać ten efekt przy zminimalizowaniu strat ciepła (niezależnie praktycznie od temperatury zewnętrznej) należy:
❖ odsunąć zasłony i firanki
❖ 5-10 min przed wietrzeniem zamknąć za wo ry ter mo sta tycz ne
w wietrzonym pokoju
❖ otworzyć szeroko drzwi balkonowe lub okno (najlepiej dwa skrzydła)
❖ opuścić pomieszczenie na czas
wietrzenia (ok. 5 min.), w czasie
wietrzenia zamknąć drzwi do wietrzonego pokoju
❖ po przewietrzeniu, zamknąć balkon lub okno
❖ po około 5 minutach, po zakończeniu wietrzenia pomieszczenia,
otworzyć przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
Nigdy nie uchylajmy lekko lufcików lub okien na długi okres czasu!
Efekt takiego „wietrzenia” będzie
odwrotny; nie tylko nie przewietrzymy w sposób prawidłowy pomieszczenia, ale jeszcze dodatkowo spowo du je my wy zię bie nie ścian
i wyposażenia, które są znakomitym
akumulatorem ciepła.
Nagrzanie tak „wywietrzonego”
pomieszczenia wymagać będzie dostarczenia znacznie większej ilości
ciepła, ponieważ oprócz konieczności ogrzania „świeżego” powietrza,
będziemy musieliogrzać także wyziębione ściany i meble.
■
Grudzień 2012 r.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia
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z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

of e r uje do wy na ję c ia
■ LOKALEUŻYTKOWE

■ POMIESZCZENIAMAGAZYNOWE

WodzisławŚl.:
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43

pow. 78,50 m2

Radlin:
Ul. Józefa Rymera 4

pow. 92,82 m2

WodzisławŚl.:
Ul. Marklowicka 23
Ul. Marklowicka 23

pow. 106,80 m2
pow. 102,10 m2

Bliższychinformacjiudziela
DziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,
tel.(32) 455-66-86wew. 127.

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

LicencjonowaneMieszkanioweBiuroPośrednictwa
przySpółdzielniMieszkaniowej„ROW”
U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

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
Grudzień 2012 r.
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Korzystajmy
z bezpośrednich
telefonów
Bardzo często dzwoniąc do naszej spółdzielni w różnych sprawach korzystacie
Państwo z pośrednictwa centrali – telefon
(32) 455 66 86. Tymczasem znacznie prościej i szybciej załatwicie swoją sprawę
korzystając bezpośrednio z numerów poszczególnych działów naszej Spółdzielni.
Oto te numery:
* dział członkowsko-mieszkaniowy:
32 456 39 05;
* dział techniczny: 32 456 39 04;
* dział rozliczeń z członkami:
32 455 38 72;
* Licencjonowane Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa: 32 455 24 04
* dział lokali użytkowych: 32 455 67 56
14
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aDReSY
TeLeFOnY
WaŻne
inFORMacJe
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,
piątki 7:00 do 14:00.
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7.30-16.00;
od wtorku do czwartku 7.30-15.00
piątki 7.30-14.00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. część budynku ze schodami. 6. pancerz. 9. linia komunikacyjna.
10. troskliwość. 11. zdolność radzenia sobie w życiu. 12. do otwierania zamków.
15. podstawowy składnik przy wyrobie
czekolady. 18. „garaż” dla samolotów. 21.
miarowość, rytm. 22. roślina warzywna.
23. tworzywo sztuczne. 24. gwiazdozbiór
równikowy. 25. dawna gra w karty. 28.
pomieszczenie dla załogi w części rufowej jachtu. 32. klocek. 34. pieśń religijna
o tematyce świąt Bożego Narodzenia. 35.
komplet kart do gry. 36. damski kaftan na
podszewce. 37. akt prawny. 40. reguła,
wymagany normatyw. 43. biesiada. 46.
komunikacja obsługiwana przez pociągi.
47. estrada w parku. 48. muza poezji miłosnej. 49. figura w szachach. 50. wiązany przy kołnierzu koszuli.
Pionowo:2. pierwsze żywe stworzenie
umieszczone na orbicie okołoziemskiej (wg.
pisowni angielskiej). 3. na niebie i na fladze spółdzielczej. 4. natarcie. 5. rzecz nie-
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tykalna. 6. na krupnioki. 7. ptak drapieżny
z sokołów. 8. rasa psów myśliwskich. 13.
kolorowa latarnia z papieru. 14. drzewko
iglaste przybierane na święta Bożego Narodzenia. 15. rodzaj rusztowania podtrzymującego sklepienie w kopalni. 16. barwa.
17. robotnik kopalniany. 19. ignorant. 20.
zabiega o nie podejrzany. 26. ogłoszenie
w prasie. 27. bosak. 29. składnik benzyny.
30. dzianina z okrywą włókienną. 31. ładna gdy zielona na łące. 32. błazen, arlekin.
33. siła rozpędu, rozmachu. 37. pęknięcie
warstw skalnych i przesunięcie się ich
względem siebie. 38. kupon, bon. 39. brat
ojca. 41. czarna i szara z brzozowatych. 42.
zaprawa murarska w gwarze śląskiej. 44.
omen. 45. atak szału.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod1do17dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
BARWYJESIENI.
Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: ZofiaMazur,Elżbieta
Pustułka,GrażynaWalas.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENTRUM: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki od 13.00
do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia,Piastówi Dąbrówki – (0) 601 857 402,
– AdministracjaRydułtowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dźwigowiec – (0) 78 58 48 480.

PODWSPÓLNYMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

