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• Za kil ka dni sią dzie my w gro nie ro dzin nym i zno wu
snuć bę dzie my re flek sje o tym co już sta ło się prze szło -
ścią. Pod su mo wy wać bę dzie my na sze suk ce sy, ra do ści
i oczy wi ście, tak jak to za wsze w ży ciu by wa, po raż ki
i klę ski. Cza sy, co przy znać na le ży z du żym smut kiem,
ma my nie ła twe, trud ne i dla wie lu ten rok za pew ne nie
na le żał do naj szczę śliw szych. No cóż tak by wa i na le ży
so bie tyl ko ży czyć, by nad cho dzą ce dni, ty go dnie, mie -
sią ce by ły szczę śliw sze. Opty mizm i po zy tyw ne my śle -
nie bar dzo po ma ga i po wo du je, że wie le pro ble mów,
któ re wy da ją się nie do prze zwy cię że nia oka zu ją się
jed nak nie ta kim znów du ży mi prze szko da mi. 
Pi�sze�wWie�ściach�z „pierw�szej�rę�ki”�JAN�GRA�-
BO�WIEC�KI�Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”.

czy�taj�na str 3-4

• Po pra wie kon dy cji na szej i na szych dzie ci słu żyć ma
in we sty cja, któ ra re ali zo wa na bę dzie na Osie dlu Prze -
my sła wa w Wo dzi sła wiu w przy szłym ro ku. W oko li -
cach blo ku Prze my sła wa 5 znaj du ją się obec nie trzy
bo iska, któ re po wsta ły na prze ło mie lat 80/90, kie dy
po wsta wa ło to osie dle. Po mo der ni za cji po wsta nie tu
wspa nia ła si łow nia na wol nym po wie trzu, któ ra jak
po ka zu je do świad cze nie z po dob nych obiek tów, za -
wsze przy cią ga i za chę ca lu dzi du żych i ma łych, do ro -
słych i dzie ci do ćwi czeń fi zycz nych i ru chu i to na wet
tych, któ rzy przed tem od te go stro ni li. 

Ruch�to�zdro�wie czy�taj�na str 10

• Ach, co to by ło za spo tka nie z Mi ko ła jem! Z ini cja ty wy
Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW w Szko le Pod sta wo wej
nr 10 w Wo dzi sła wiu Ślą skim od by ła się za ba wa mi ko łaj ko -
wa dla dzie ci za miesz ka łych na za so bach na szej spół dziel ni.
Punk tu al nie o 16:00 roz po czę ło się przy go to wa nie dzie ci
na spo tka nie z Mi ko ła jem. Dzie ci wraz z Pa nią Mi ko ła jo wą,
El fem i Anioł kiem ćwi czy ły ta niec i śpie wy, a tak że in sce ni -
za cje ru cho we do pio se nek na po wi ta nie Mi ko łaj. Na stęp nie
dzie ci ze bra ły się w gru py i przy stą pi ły do kon kur su na naj -
lep szy pla kat Mi ko ła ja. Ry wa li za cja by ła za wzię ta, każ de
dziec ko chcia ło wy ko nać jak naj lep szy pro jekt. 

Mi�ko�ła�jo�we�spo�tka�nie czy�taj�na str 8-9
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Jak co ro ku, 4 grud nia, w dzień świę tej
Bar ba ry gru pa gór ni ków, eme ry tów i mło -
dych adep tów sztu ki gór ni czej przy szła
na mszę do Ko ścio ła św. Her ber ta
na os. XXX -le cia PRL w Wo dzi sła wiu
Śl. uczcić tra dy cyj ne gór ni cze świę to.
Nikt nie spo dzie wał się, że po za koń cze -
niu uro czy sto ści Ksiądz Pro boszcz 
Ja nusz Ba du ra w imie niu Za rzą du Spół -
dziel ni ROW za pro si wszyst kich do uczest -
nic twa w spo tka niu Bar bór ko wym, na któ -
re wspól nie trze ba by ło do trzeć wraz
z gór ni czą or kie strą. Ta pro po zy cja spo -
tka ła się z du żym od ze wem choć na po -
cząt ku nie śmia ło przy łą cza no się do or -
sza ku. Stop nio wo jed nak ryt my me lo dii
gra nych przez gór ni czą or kie strę za chę -
ci ły wie le osób do włączenia  się do prze -
mar szu.

Wspa nia łe pie śni ślą skie gra ne przez gór -
ni czą or kie strę wy peł ni ły osie dlo we uli ce
a or szak gór ni ków i ich ro dzin zmie rzał
wy trwa le do ce lu. Uczest ni cy po cho du
dum nym kro kiem za gór ni czą or kie strą szli
na wspól ne bie sia do wa nie. Nie za bra kło
rów nież gór ni ków w stro jach ga lo wych
do da ją cych ma low ni czo ści i gra cji ca łe mu
wy da rze niu.

Or szak prze szedł uli ca mi osie dla XXX -
-le cia PRL, któ re po wsta ło z my ślą o gór -
ni czych ro dzi nach. Prze chod nie i miesz kań -
cy by li mi le za sko cze ni tym ra do snym
świę to wa niem ja kie go w tej oko li cy jesz cze
nie by ło.

Or kie stra przy gry wa jąc skocz ne pie śni
do pro wa dzi ła uczest ni ków – a by ła ich spo -
ra gro mad ka – na miej sce bie sia do wa nia.
Tam Pre zes Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW
Jan Gra bo wiec ki przy wi tał wszyst kich przy -
by łych in for mu jąc, że spo tka nie to roz po -
czy na ob cho dy na sze go wspól ne go ju bi le -
uszu, 90 le cia ist nie nia Spół dziel ni. – Chce my

to wspól nie świę to wać, gdyż spół dziel nia
to Lu dzie, to miesz kań cy a my współ two -
rzy my ją wspól nie ra zem – mó wił Pre zes.

Ksiądz Pro boszcz Ja nusz Ba du ra rów -
nież po dzię ko wał za przy ję cie za pro sze nia
i po bło go sła wił wszyst kich bie siad ni ków.
Na stęp nie przy stą pio no do wspól ne go po -
czę stun ku. W mi łej at mos fe rze wspo mi na -
no trud pra cy gór ni czej i opo wia da no

o śmiesz nych wy da rze niach, któ re mie li
oka zję prze żyć gór ni cy. 

Przy go to wa ne tra dy cyj ne spo tka nie bra ci
gór ni czej roz po czy na ob cho dy ro ku ju bi le -
uszo we go na szej Spół dziel ni. Miesz ka my
w ta kim re jo nie, w któ rym tra dy cja gór ni -
cza jest ży wa i wszyst kim bardzo bli ska,
tym bar dziej, że in ten syw ne bu dow nic two
miesz ka nio we na sze go re gio nu wła śnie roz -

wi nę ło się dzię ki dy na micz ne mu roz wo jo -
wi Ryb nic kie go Okrę gu Wę glo we go.

Nad cho dzą cy rok to czas świę to wa nia
90-le cia ist nie nia spół dziel ni, dla te go łą -
cząc te dwa wy da rze nia świę to wa nie roz -
po czy na my z głów ny mi bo ha te ra mi na szej
wspól nej hi sto rii – gór ni ka mi, ludź mi, któ -
rzy de cy du jąc się na wy ko ny wa nie te go
tak trud ne go za wo du za słu gu ją na nasz po -
dziw i sza cu nek.
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Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”
JaN�GRa�bO�Wiec�ki

Nie ma co się oszu ki wać, czas bie -
gnie nie ubła ga nie i ko lej ny rok za na -
mi. Za kil ka dni sią dzie my w gro nie
ro dzin nym i w ten świąteczny czas
zno wu snuć bę dzie my re flek sje
o tym, co już sta ło się prze szło -
ścią. Pod su mo wy wać bę dzie -
my na sze suk ce sy, ra do ści i oczy -
wi ście plany na nadchodzący
Nowy Rok. 

Cza sy, co przy znać na le ży
z du żym smut kiem, ma my nie -
ła twe, trud ne i dla wie lu ten
rok za pew ne nie na le żał do naj -
szczę śliw szych. No cóż tak by -
wa i na le ży so bie tyl ko ży -
czyć, by nad cho dzą ce dni,
ty go dnie, mie sią ce by ły szczę -
śliw sze. Opty mizm i po zy tyw -
ne my śle nie bar dzo po ma ga
i po wo du je, że wie le pro ble -
mów, któ re wy da ją się nie
do prze zwy cię że nia oka zu ją
się jed nak nie ta k znów du ży -
mi prze szko da mi. Czy jed nak
sa mo po zy tyw ne my śle nie mo -
że np. prze zwy cię żyć i za trzy -
mać ab sur dal ne, skan da licz ne
dzia ła nia nisz czą ce spół dziel -
czość w Pol sce? Mam co do te -
go du że wąt pli wo ści, ale my
i tak bę dzie my wy ko ny wać
swo ją pra cę naj le piej jak tyl -
ko po tra fi my.

Spół dziel nie miesz ka nio we
w Pol sce od sze re gu lat mu szą
pra co wać na mo cy cią gle no -
we li zo wa nych prze pi sów pra -
wa. Tak oczy wi ście by ło i w mi ja ją -
cym ro ku. Wdra ża ne roz wią za nia by ły
już wie lo krot nie kwe stio no wa ne przez
Try bu nał Kon sty tu cyj ny, któ ry stwier -
dzał ich nie zgod ność z Kon sty tu cją
RP. Po mi mo tych orze czeń by ły one
po now nie po wie la ne w ko lej nej no -
we li za cji. Pro jek ty ustaw, któ rych za -

pi sy sta no wią za mach na sa mo rząd -
ność, de mo kra cję i au to no mię spół -
dziel czą i wi szą nad na mi jak miecz
Da mo kle sa, lecz my nie ugię ci idzie -

my do przo du. Wy zna cza my no we ce -
le, za da nia do zre ali zo wa nia, bo w tym
tkwi ta jem ni ca trwa nia na szej spół -
dziel czo ści. W uni wer sa li zmie ru chu,
w ega li ta ry zmie je go za sad (każ dy
czło nek spół dziel ni ma za wsze je den
głos – sta no wią cy i rów no praw ny z in -
ny mi), w si le sku pio nych wo kół spół -

dziel czych idei lu dzi, któ rzy swo ich
ży cio wych po trzeb miesz ka nio wo -by -
to wych nie mo gąc sa mo dziel nie zre -
ali zo wać, spo sób na ich za spo ko je nie

znaj du ją w ści słym współ dzia -
ła niu z in ny mi, któ rzy ma ją ta -
kie sa me ce le i po trze by. I czy -
nią to naj ta niej jak tyl ko moż na,
bo – w od róż nie niu od in nych
pod mio tów go spo dar czych –
w spół dziel czo ści zysk nie sta -
no wi ce lu nad rzęd ne go. To tak
nie du żo – a jak bar dzo wie le!

Po nie waż two rze nie ja kiej -
kol wiek spół dziel ni i po tem jej
roz wój nie od by wa ją się w ja -
kiejś próż ni, a w kon kret nych
wa run kach cza su i re jo nu zie -
mi – któ re hi sto rycz nie się zmie -
nia ją, spół dziel cy mu szą swo -
je dzia ła nia tak że do sto so wy wać
do du cha cza su. Ni gdy jed nak
nie od cho dząc od ka no nu ru -
chu spół dziel cze go, któ ry w ska -
li mię dzy na ro do wej po sia da
sko dy fi ko wa nych już w 1844
(!) ro ku sie dem, la pi dar nych
za sad (tzw. „roch dal skie”, bo
sfor mu ło wa ne w an giel skim
mie ście Roch da le przy oka zji
za wią zy wa nia „So cie ty of Equ -
ita ble Pio ne er” – Spół dziel ni
Spra wie dli wych Pio nie rów).
Przy po mnę, że war to ścia mi ty -
mi są:

1./ Do bro wol ność i otwar te
człon ko stwo;

2./ De mo kra tycz na kon tro la
człon ków;

3./ Eko no micz ny udział człon ków;
4./ Au to no mia i nie za leż ność;
5./ Edu ka cja, szko le nia i in for ma cje;
6./ Współ pra ca spół dziel ców;
7./ Tro ska o spo łecz ność.

Nasze�sukcesy,
nasze�obawy

Wieści�z�„pierwszej�ręki”

dokończenie na str. 4



Spół dziel nia zo sta ła po wo ła na po to
by re ali zo wać ce le okre ślo ne przez
człon ków spół dziel ni, ma im słu żyć
w za bez pie cza niu ich po trzeb miesz -
ka nio wych. Dla te go też to wy łącz nie
człon ko wie win ni de cy do wać o kształ -
cie, for mie i struk tu rze swo jej spół -
dziel ni. To nie usta wo daw ca wi nien
na rzu cać człon kom in stru men tal nie
co ma ją zro bić ze swo ją spół dziel nią
czy też jej ma jąt kiem. In ge ren cja
w pry wat ną wła sność, ja ką są by ty
spół dziel cze jest nie do po go dze nia
z praw nym cha rak te rem pań stwa i war -
to ścia mi de mo kra cji.

Na sza Spół dziel nia sku pia obec -
nie 5435 człon ków (stan na dzień
31.10.2013), a we dług do stęp nych da -
nych wszyst kie dzia ła ją ce spół dziel -
nie w Pol sce zrze sza ją 8 mln człon -
ków. W Unii Eu ro pej skiej spół dziel nie
zrze sza ją po nad 173 mi lio ny lu dzi,
a w ska li świa ta licz ba człon ków sek -
to ra spół dziel cze go prze kro czy ła już
mi liard osób. To do wo dzi po tę gi ru -
chu spół dziel cze go. Jej isto ta tkwi
w róż no rod nych ko rzy ściach, ja kie
osią ga ją je go człon ko wie, a któ rych
nie uzy ska li by ni gdy dzia ła jąc w po je -
dyn kę. Wspól na pra ca dla wspól nych
ko rzy ści przy no si róż no ra kie efek ty,
w tym tak że do bra ma te rial ne, słu żą ce
tym, któ rzy dzia ła ją ra zem. Czy li dzia -
ła ją: spo łem – jak to pięk nie stwier dził
i sło wo to „po da ro wał” pol skiej spół -
dziel czo ści je den z jej ani ma to rów,
wy bit ny pi sarz – Ste fan Że rom ski.

Spół dziel czość miesz ka nio wa za -
trud nia ak tu al nie podad 70 tys. pra -
cow ni ków. Co rocz nie bran ża ta tyl ko
z ty tu łu po dat ku do cho do we go od osób
praw nych od pro wa dza rocz nie ok.
166 mln zł, a ca ły sek tor spół dziel czy
po nad 540 mln zł. A za tem po wie -
dzieć moż na, że to ogrom ny po ten -
cjał go spo dar czy, któ ry peł ni waż ne
funk cje spo łecz ne i dzię ki do brym
wy ni kom eko no micz nym słu ży ca łej
go spo dar ce na ro do wej, bu dże to wi oraz
ca łe mu spo łe czeń stwu

Te hi sto rycz ne i so cjo lo gicz ne re flek -
sje snu je nie bez po wo du, gdyż Spół -
dziel nia na sza w przy szłym ro ku ob -
cho dzić bę dzie ju bi le usz 90-le cia.
Roz wa ża nia te awi zu ją przy szło ścio -
wą zmia nę. To duch cza su jest jej in -
spi ra cją, a wszyst ko po to – by na prze -

kór nie ustan nym prze ciw no ściom 
– trwać, umac niać i roz wi jać na szą
Spół dziel nię.

Jak Sza now nym Człon kom SM
„ROW” wia do mo je dy nie dzię ki prze -
ni kli wo ści tych na szych spół dziel ców,
któ rzy pra co wa li nad na ka za ny mi usta -
wą zmia na mi, zdo ła li śmy w no wym
Sta tu cie utrzy mać ist nie nie Ze brań
Osie dlo wych, acz kol wiek z nie co
zmie nio ny mi upraw nie nia mi (to efekt
usta wo wej in ge ren cji) w sto sun ku
do uprzed nich Ze brań Grup Człon -
kow skich – te go po wszech ne go fo -
rum sa mo rzą do wej, we wnątrz spół -
dziel czej de mo kra cji. Ze bra nia te,
ska za ne przez po słów -usta wo daw ców
na nie ist nie nie, w na szej Spół dziel ni
są na dal szan są dla każ de go człon ka
(i nie tyl ko) na oso bi ste de cy do wa nie
przede wszyst kich o lo sach swe go
osie dla, bu dyn ku, oto cze nia. O spo -
so bach i kie run kach dzia ła nia. O swo -
im miej scu i ak tyw no ści w ży ciu spół -
dziel czej ro dzi ny.

Wła śnie na Ze bra niach Osie dlo -
wych, które odbywają się na początku
roku w m-cu lutym lub marcu, każ dy
czło nek, miesz ka niec osie dla, mo że
(wręcz po wi nien) się wy po wie dzieć
jak oce nia to, co się zmie ni ło w okre -
sie mię dzy ko lej ny mi Ze bra nia mi
w osie dlu, w Spół dziel ni, co chciał by
po pra wić lub wpro wa dzić do pla nów
Spół dziel ni, a co mo że być ko rzyst ne
dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej, lub
sze rzej – dla na szej wspól no ty spół -
dziel czej. Na Ze bra niu Osie dlo wym
pod da je się swe spo strze że nia pod oce -
nę in nych miesz kań ców – bli skich
i dal szych są sia dów, a tak że sa mo rzą -
du osie dlo we go i władz Spół dziel ni.
Jest to za tem czas i miej sce po te mu,
by „brać w swo je rę ce” lo sy Spół -
dziel ni, któ rą wraz z in ny mi two rzy -
my. Oczy wi ście po wyż sze w ni czym
nie ogra ni cza in dy wi du al nych, ca ło -
rocz nych wy stą pień ze swo imi pro -
po zy cja mi do or ga nów Spół dziel ni,
ale to kwe stia od ręb na. 

Dla te go pro szę spraw dzić – kie dy
przy pa da ter min ze bra nia w Pa ni/Pa na
osie dlu i moż li wie za re zer wo wać so -
bie ten czas na przyj ście, wspól ne omó -
wie nie spraw osie dla (wszak Ze bra nia
Osie dlo we to obok Wal ne go Zgro ma -
dze nia – naj waż niej sze dla człon ków
wy da rze nie spo łecz ne i go spo dar skie).
Bliż sze in for ma cje do ty czą ce po rząd -

ku po szcze gól nych Ze brań i ma te ria ły
in for ma cyj ne bę dą jak zwy kle za miesz -
czo ne w od po wied nich ter mi nach i miej -
scach, min. w ad mi ni stra cji osie dli
i na ta bli cach ogło szeń w klat kach
scho do wych oraz na na szej stro nie in -
ter ne to wej: www.sm -row.pl

Na pew no są ta kie spra wy, któ re
Pań stwa zda niem na le ża ło by pod jąć
już te raz al bo w naj bliż szym cza sie,
bo są waż ne na przy szłość. Nie od -
kła daj cie więc ich zgło sze nia „na po -
tem”, czy na „wte dy” – gdy mo gą
stać się uciąż li wą do kucz li wo ścią.
Za pew ne też nie któ rzy z Pań stwa ma -
cie prze my śla ne pro po zy cje co zro -
bić, by w swo im osie dlu i w Spół -
dziel ni by ło nam wspól nie le piej.
Po dziel cie się ni mi. Wy słu chaj cie też
opi nii in nych o zgło szo nych przez
sie bie pro po zy cjach, jak też ewen tu -
al nych wy ja śnień o do strze ga nych
uwa run ko wa niach ich re ali za cji. Po -
znaj cie tak że ar gu men ty uza sad nia -
ją ce, dla cze go pew nych po my słów
al bo te ma tów nie uda ło lub nie da się
zre ali zo wać, o ist nie ją cych prze szko -
dach, któ re blo ku ją bądź ogra ni cza ją
ta kie czy in ne (czę sto na wet bar dzo
słusz ne) ocze ki wa nia i dzia ła nia. Nie
cze kaj cie, że mo że ktoś in ny też wpad -
nie na ta ki sam po mysł, zgło si go
i do pro wa dzi do re ali za cji. 

Ze bra nia Osie dlo we są też oka zją,
że by po dzię ko wać tym spo śród miesz -
kań ców i sa mo rzą do wych spo łecz ni -
ków, któ rzy bez in te re sow ną pra cą dla
do bra wspól ne go, nie jed no krot nie sa -
mo rzut nie an ga żu jąc się w róż ne ini -
cja ty wy ku po żyt ko wi swo ich są sia -
dów, a tak że i szer szej spo łecz no ści
spół dziel czej – spra wi li, że w osie -
dlach ży je się bar dziej ro dzin nie, le -
piej, przy jaź nie i pięk niej.
Mu�si�my�mieć�ener�gię� i de�ter�mi�-

na�cję,� by� da�lej� „ro�bić� swo�je”� dla
dobra�mieszkańców.�Na�sze�wspól�-
ne�suk�ce�sy�–�co�tu�ukry�wać�–�na�-
stra�ja�ją�czło�wie�ka�po�zy�tyw�nie,�da�-
ją� mu� si�łę,� by� zmie�rzyć� się
z ko�lej�ny�mi� pro�ble�ma�mi,� któ�rych
nie� szczę�dził� nam� bę�dzie� nad�cho�-
dzą�cy�No�wy�Rok.�A ja�ko�rzy�sta�jąc
z tej� oka�zji� wszyst�kim� spół�dziel�-
com�oraz�ich�ro�dzi�nom�ży�czę�wie�le
ra�do�ści�w te�dni�Bo�że�go�Na�ro�dze�-
nia�i licz�nych�suk�ce�sów�w 2014�ro�-
ku,� ro�ku� ju�bi�le�uszu� na�szej� spół�-
dziel�ni.
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Am bit ny pro gram Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW na fi ni szu

Zba�wien�ne�skut�ki�
ter�mo�mo�der�ni�za�cji

Przy ję ta stra te gia mo der ni za cji na -
szych osie dli po wo li do bie ga koń ca.
Suk ce syw nie ob ser wu je my zmia ny kosz -
tów utrzy ma nia za so bów
po wpro wa dzo nych zmia -
nach. Te raz kie dy moż na by
po wie dzieć, że fi ni szu je my
na tym fron cie ro bót, ob -
raz ten sta je się bar dzo kla -
row ny i do te go wy ni ki są
sa tys fak cjo nu ją ce.

Po dej mu jąc się glo bal nych
ana liz kosz tów zu ży cia ener -
gii ciepl nej wzię to pod uwa -
gę za rów no wzrost staw ki,
zu ży cia jak i kosz ty eks plo -
ata cji od re mon to wa nych 
bu dyn ków. Nad rzęd nym
ce lem ad mi ni stro wa nia
i go spo da ro wa nia nie ru -
cho mo ścia mi jest ich utrzy -
ma nie w nie po gar sza ją cym się sta nie.
Nam uda ło się nie tyl ko ten stan utrzy -
mać, ale rów nież po lep szyć i uspraw -
nić wpro wa dza jąc no we roz wią za nia
do sys te mów grzew czych, wy eli mi no -
wać ni ską emi sje py łów, a co naj waż -
niej sze wy bu do wać wła sne sie ci cen -
tral ne go ogrze wa nia w punk tach, gdzie
zu ży cie cie pła by ło bar dzo wy so kie
za wzglę du na zły stan do tych cza so -
wej in sta la cji, któ rej wła ści ciel nie był
za in te re so wa ny jej wy mia ną czy na -
pra wą. 

Po prze pro wa dze niu sze -
re gu ba dań, ana li zy wraż li -
wo ści i ry zy ka pod ję li śmy
się te go za da nia i dziś moż -
na po wie dzieć, że mie li śmy
ra cję. Te zmia ny wpły nę ły
na zmniej sze nie się ta ryf co
umoż li wi ło miesz kań com
bez piecz ne spła ca nie za cią -
gnię tych zo bo wią za na ten
cel, a w roz li cze niach rocz -
nych wy pra co wa nie oszczęd -
no ści. 

Miesz kań cy wy ka zu ją się
du żym zro zu mie niem dla

czy nio nych przez nas in we sty cji, chęt -
nie też an ga żu ją się w ich wdra ża nie
i cho ciaż na po cząt ku ten pro ces wy da -

je się ma ło opła cal ny to z cza sem wszy -
scy wi dzą po zy tyw ne efek ty zmian. 

Pierw sze bu dyn ki roz po czę to mo der ni zo -
wać na po cząt ku lat 80-tych. W ko lej nych
la tach in we sty cji przy -
by wa ło, co raz od waż -
niej sze po dej mo wa no
kro ki zmie rza ją ce do
po pra wy wa run ków
za miesz ka nia.

8 lat te mu w 2005
ro ku wy ko na ne pra -
ce ter mo mo der ni za -

cyj ne w Ry duł to wach. Obej mo wa ły one
bu dyn ki przy uli cach Ple bi scy to wej 32-
34 i Szpi tal nej 2. Za kres prac był rze czy -
wi ście bar dzo am bit ny, a front ro bót bar -
dzo sze ro ki i kom plek so wy, wręcz
mo de lo wy i nie po mi nię to w nim żad -
nych dzia łań słu żą cych oszczęd no ści ener -
gii. Za czę to od wy ko na nia no wej sie ci
cen tral ne go ogrze wa nia w pre izo la cji dla
wszyst kich bu dyn ków te go osie dla i pod -
łą czo no ją bez po śred nio do sie ci Cie -
płow ni Ry duł to wy po mi ja jąc PEC ja ko
po śred ni ka w do sta wie cie pła.

W każ dym bu dyn ku osie dla zo sta ła
wy bu do wa na in dy wi du al na sta cja wy -
mien ni ków cen tral ne go ogrze wa nia. Do -
sto so wa no in sta la cje we wnętrz ne cen -
tral ne go ogrze wa nia do no wych wa run ków
za si la nia.

Ko lej ny mi dzia ła nia mi by ło wy ko -
na nie ocie ple nia stro po da chów wszyst -
kich bu dyn ków osie dla, wy mia na sto -
lar ki okien nej we wszyst kich bu dyn kach,
ocie ple nie ścian bal ko no wych bu dyn -
ków przy ul. Ple bi scy to wej 32 i 34
oraz ca łe go bu dyn ku przy ul. Szpi tal -
nej 2.
Dzię�ki� tym� kom�plek�so�wym� dzia�ła�-

niom�uzy�ska�no�bar�dzo�ko�rzyst�ne�efek�-
ty.� Staw�ka� przed re�mon�tem 2005� r.
za metr�kw.�na mie�siąc�wy�no�si�ła 3,20 zł.
Po zro�bie�nu� sy�mu�la�cji� kosz�tów� bez
prze�pro�wa�dze�nia�mo�der�ni�za�cji�i po�zo�-
sta�nia� u do�tych�cza�so�we�go� do�staw�cy
cie�pła�staw�ka�kształ�to�wa�ła�by�się�w gra�-
ni�cach 6,11 zł.� Na�to�miast� dzię�ki� re�-
mon�to�wi�ak�tu�al�nie�wy�no�si�ona 2,22 zł.
Rze�czy�wi�ste�ko�rzy�ści�wy�nio�sły�więc 3,89
zł/m2/m�-c�np.:�co�w przy�pad�ku�miesz�-
ka�nia� o po�wierzch�ni 44,86 m2 sta�no�-
wi 2 094,06 zł�na rok.

W tym sa mym okre sie mo der ni zo wa -
ny był rów nież bu dy nek w Wo dzi sła wiu
Śl., przy ul. Prze my sława 13.

Wy ko na no tam do cie ple nie ścian ze -
wnętrz nych i ścian log gi bu dyn ku, do -

Ra�dlin�ul.�Sien�kie�wi�cza 26-32

Ry�duł�to�wy�Szpi�tal�na 2

Pro�gram�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ków�w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW�to�je�-
den�z naj�bar�dziej�am�bit�nych�pro�jek�tów�re�ali�zo�wa�nych�przez�na�szą�spół�dziel�nię.�Ter�-
mo�mo�der�ni�za�cja�wy�ma�ga�na wstę�pie�po�nie�sie�nia�znacz�nych�kosz�tów,�ale�jak�wska�zu�-
ją� przeprowadzone� analizy,� z� czasem� wy�so�ko� opła�cal�ne.� Trze�ba� zde�cy�do�wa�nie
pod�kre�ślić,�że�war�to�prze�pro�wa�dzać�ter�mo�mo�der�ni�za�cję,�bo�oszczęd�no�ści�są�na la�ta.

Staw ka przed re mon tem 2005 r. zł/m2/m -c 2,75 zł
Staw ka, gdy by nie by ło re mon tu zł/m2/m -c 5,52 zł
Ak tu al na staw ka zł/m2/m -c 4,57 zł
rze�czy�wi�ste�ko�rzy�ści 0,95�zł/m2/m�-c
np.�miesz�ka�nie�51,00�m2 581,40�zł/rok

Uzy�ska�ne�efek�ty:�Wodzisław�Śl.,�ul.�Przemysława�13
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czej. Za war to bez po śred nio umo wę z fir -
mą ESOX i w ten spo sób po now nie po -
mi nię to po śred ni ka.

Wy bu do wa no w po miesz cze niu ogól -
nym sta cję wy mien ni ków. Do sto so wa no
in sta la cję roz dziel czą w piw ni cy pod no -
wy wę zeł. Prze pro wa dzo no też re gu la -
cję in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia
w bu dyn ku. Ocie ple nie ścian ze wnętrz -
nych i stro po da chu bu dyn ku zwień czy ło
dzie ło prze bu do wy.

W 2008 za koń czo no pra ce mo der ni -
za cyj ne w Wo dzi sław Śl. na Osie dlu
XXX -le cia PRL, któ rych po czą tek się -
ga 2000 ro ku, ze wzglę du na bar dzo du -
ży za kres prac wy ko ny wa no suk ce syw -
nie i w od po wied nio wcze śniej przy ję tej
ko lej no ści.

W 2009 ro ku w Pszo wie przy ul.
Trau gut ta 18, Ja gien ki 2, 4, 6 i Krucz -
kow skie go 2 i 5 wy ko na no ko lej ną
wła sną sieć cen tral ne go ogrze wa bia
wraz z wy ko na niem dla każ de go bu -
dyn ku in dy wi du al nej sta cji wy mien ni -
ków. Do sto so wa no in sta la cje we wnętrz -

cie ple nie stro po da chu i stro pów nad
prze strze nią tech nicz ną bu dyn ku. Wy -
mie nio no sto lar kę okien ną na klat kach
scho do wych i ko ry ta rzach. Zli kwi do -
wa no prze szkle nia z wi tro li tu na przej -
ściach kla tek scho do wych, wsta wio no
okna PCV.

Roz po czę to mo -
der ni za cję bu dyn ku
w Ra dli nie przy ul.
Sien kie wi cza 26-30.
Tu rów nież do ko na -
no zmian do staw ców
ener gii cie płow ni -

2013�r.�ocie�pla�nie�bu�dyn�ku�przy ul.�Prze�my�sła�wa 5

W 2011�ro�ku�
naj�więk�szą

in�we�sty�cją�by�ła
ter�mo�mo�der�ni�za�cja

kosz�tem
531�ty�się�cy�
blo�ku�przy�

ul.�Prze�my�sława 12�
na os.�Pia�stów
w Wo�dzi�sła�wiu.

Po ter�mo�mo�der�ni�-
za�cji�

oszczęd�no�ści�
wy�nio�sły�

pra�wie 32%.

Wo�dzi�sław Śl.�
Prze�my�sła�wa 13

Staw ka przed re mon tem 2005 r. zł/m2/m -c 2,70 zł
Staw ka, gdy by nie by ło re mon tu zł/m2/m -c 6,06 zł
Ak tu al na staw ka zł/m2/m -c 2,15 zł
Rze�czy�wi�ste�ko�rzy�ści 3,91�zł/m2/m�-c
np.�miesz�ka�nie�55,14�m2 2587,17�zł/rok

Uzy�ska�ne�efek�ty:�Radlin,�ul.�Sienkiewicza�26-30
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ne cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej
wo dy pod in dy wi du al ne sta cje wy mien -
ni ków. Wy ko na no ocie ple nia wszyst -
kich bu dyn ków łącz nie ze stro po da -
cha mi.

Po prze pro wa dze niu ta kie go fron tu ro -
bót bez tru du moż na wy wnio sko wać sys -
te ma tycz ne in we sto wa nie w ter mo mo -
der ni za cję, w tym wy mia nę okien
i stro pów, do cie ple nie ścian, re gu la cję
in sta la cji cen tral nej i ogrze wa nia jest
opła cal ne i przy no si du że ko rzy ści fi -
nan so we, ener ge tycz ne i pro eko lo gicz -

ne. Bez tych in we sty cji wy so kość opłat
by ła by znacz nie wyż sza, a tak osią ga my
efek ty oszczęd no ści. 

W 2010 prze pro wa dzo no sze reg in we -
sty cji obej mu ją cych mo der ni za cję sie ci c.
o. i ter mo mo der nia za cję bu dyn ków na róż -
nych osie dlach.

Do ko na no w tym cza sie li kwi da cji ni -
skiej emi sji po przez wy mia nę sys te mu
grzew cze go wraz z ter mo mo der ni za cją

bu dyn ków miesz kal -
nych wie lo ro dzin -
nych przy uli cy Ło -
kiet ka 4, 6, 8 oraz
Oby wa tel skiej 31
w Ry duł to wach oraz
re ali za cji za da nia
ter mo mo der ni za cja
wraz z de mon ta żem,

trans por tem i uniesz ko dli wie niem 
płyt azbe sto wych bu dyn ków miesz kal -
nych wie lo ro dzin nych przy uli cy
PCK 22-24, 26-28 i przy uli cy Wy -
szyń skie go 32-38 w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim i po dob ne go za da nia w bu dyn ku 
miesz kal no -usłu go we go przy uli cy Prze -
my sła wa 12 w Wo dzi sła wiu Ślą skim czę -
ścio wo fi nan so wa nych ze środ ków ze -
wnętrz nych.

W 2011 ro ku naj więk szą in we sty cją
by ła ter mo mo der ni za cja blo ku nr 12 
na os. Pia stów w Wo dzi sła wiu. Po ter -

mo mo der ni za cji blo -
ku oszczęd no ści wy -
nio sły pra wie 32%. 

W 2012 suk ce syw -
nie przy stą pio no do
mo der ni za cji ko lej -
nych bu dyn ków, pro -
wa dząc pra ce ter mo -
mo der  n i  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.

W ro ku bie żą cym naj więk -
szą in we sty cją by ło ocie ple -
nie bu dyn ku przy ul. Prze my -
sła wa 5 na Osie dlu Pia stów
w Wo dzi sła wiu Ślą skim.

Po ukoń cze niu prac w bu -
dyn ku przy ul. Prze my sła -
wa 5 przy go to wywa ny jest
pro gram ter mo mo der ni za -
cji w są sia du ją cym blo ku
przy ul. Prze my sła wa 6 
i je go re ali za cja uza leż -
nio na jest od wiel ko ści 
po zy ska nych środ ków fi -
nan so wych. Pro wa dzo ne
ter mo mo der ni za cje i mo -
der ni za cje bu dyn ków prze -
kła da ją się na bez po śred -

Staw ka przed re mon tem 2005 r. zł/m2/m -c 2,44 zł
Staw ka, gdy by nie by ło re mon tu zł/m2/m -c 5,35 zł
Ak tu al na staw ka zł/m2/m -c 3,41 zł
Rze�czy�wi�ste�ko�rzy�ści 1,94�zł/m2/m�-c
np.�miesz�ka�nie�55,35�m2 1288,55�zł/rok

Staw ka przed re mon tem 2005 r. zł/m2/m -c 3,30 zł
Staw ka, gdy by nie by ło re mon tu zł/m2/m -c 4,12 zł
Ak tu al na staw ka zł/m2/m -c 1,89 zł
Rze�czy�wi�ste�ko�rzy�ści 2,23�zł/m2/m�-c
np.�miesz�ka�nie�64,12�m2 1715,85�zł/rok

Wo�dzi�sław�Śl.�os. XXX�-le�cia�PRL 31-33

TER�MO�MO�DER�NI�ZA�CJA

Czym wła ści wie jest ter mo mo der ni za cja? Po krót ce moż na nią na zwać dzia ła nia,
któ re obej mu ją zmia ny za rów no w sys te mach ogrze wa nia i wen ty la cji, jak i struk tu rze
bu dyn ku oraz in sta la cjach do pro wa dza ją cych cie płą wo dę. Za kres ter mo mo der ni za cji,
po dob nie jak jej pa ra me try tech nicz ne i eko no micz ne, okre śla ne są po przez prze pro -
wa dze nie au dy tu ener ge tycz ne go. Naj czę ściej prze pro wa dza ne dzia ła nia to:

* do cie pla nie ścian ze wnętrz nych i stro pów
* wy mia na okien
* wy mia na lub mo der ni za cja sys te mów grzew czych.

Ry�duł�to�wy 2005�rok.�In�dy�wi�du�al�na�sta�cja�wy�-
mien�ni�ków�c.o.�i c.w.u.

Ry�duł�to�wy�Ple�bi�scy�to�wa

Pszów�ul.�Ja�gien�ki 2�przed i po ter�mo�mo�der�ni�za�cji

Ra�dlin.�Przy�łą�czo�no�bu�dy�nek�ul.�Sien�kie�wi�cza
bez�po�śred�nio� do sie�ci� wy�so�kich� pa�ra�me�trów
ESOX�

nie ko rzy ści fi nan so we dla miesz kań -
ców, zmniej sza jąc opła ty z ty tu łu użyt -
ko wa nia miesz kań, a tak że ma ją ko -
rzyst ny wpływ na śro do wi sko, po przez
zmniej sze nie emi sji py łów oraz zu ży -
cia ener gii ciepl nej.

Uzy�ska�ne�efek�ty:�Pszów,�os.�Po�la�na

Uzy�ska�ne�efek�ty:�Wodzisław�Śl.,�os.�XXX-lecia�PRL�31-33
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Mi�ko�ła�jo�we�spo�tka�nie
Ach, co to by ło za spo tka nie z Mi ko ła -

jem! Z ini cja ty wy Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej ROW w Szko le Pod sta wo wej nr 10
w Wo dzi sła wiu Ślą skim od by ła się za ba -
wa mi ko łaj ko wa dla dzie ci za miesz ka łych
na za so bach na szej spół dziel ni.

Punk tu al nie o 16: 00 roz po czę ło się przy -
go to wa nie dzie ci na spo tka nie z Mi ko ła jem.
Dzie ci wraz z Pa nią Mi ko ła jo wą, El fem
i Anioł kiem ćwi czy ły ta niec i śpie wy, a tak że
in sce ni za cje ru cho we do pio se nek na po wi ta -
nie Mi ko łaj. Na stęp nie dzie ci ze bra ły się w gru -
py i przy stą pi ły do kon kur su na naj lep szy pla -
kat Mi ko ła ja. Ry wa li za cja by ła za wzię ta, każ de
dziec ko chcia ło wy ko nać jak naj lep szy pro jekt.
Po za koń cze niu pra cy wszyst kie prace zo sta ły
wy wie szo ne w mi ni ga le rii i ocze ki wa ły na wy -
ło nie nie zwy cięz ców. 

Przy dźwię kach świą tecz nej mu zy ki, wspól nej
za ba wie ocze ki wa no przyj ścia Mi ko ła ja. I wresz -
cie Mi ko łaj nad je chał jak dzie ci śpie wa ły Mi ko łaj,
Mi ko łaj przy je chał sa mo cho dem, bo gdzieś
zgu bił sa necz ki w tę mroź ną po go dę. Jed -
nak że miał du żo si ły i chęt nie włą czył się
w tań ce z dzieć mi spra wia jąc im wie le ra -
do ści. Na stęp nie przy stą pił wraz ze swo imi
po moc ni ka mi do wy ło nie nia zwy cięz cy kon -
kur su ry sun ko we go i tu spo tkał go wiel ki kło -
pot. Wszyst kie pra ce by ły pięk nie i sta ran nie
wy ko na ne. Po wni kli wych oglę dzi nach uda ło
wy ło nić się trzy gru py zwy cię skie, któ re zo sta -
ły uho no ro wa ne słod kim po czę stun kiem. Po zo -
sta li uczest ni cy oczy wi ście rów nież otrzy ma li
sło dy cze za wło żo ny trud przy wy ko na niu swo -
ich prac. 

Mi ko łaj wi dząc ra dość ze wspól nej za ba wy za -
pro sił wszyst kie dzie ci na wrę cze nie pre zen tów.
A że by ła to spo ra gro mad ka, to za ję ło mu nie co
cza su. Jed nak ani jed no dziec ko nie wy szło bez pre -
zen tu. Dla Mi ko ła ja ra dość i uśmiech dzie ci to rzecz bez cen na, dla te go
po dzię ko wał Pa nu Pre ze so wi Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW za zor -
ga ni zo wa nie dzie ciom za ba wy mi ko łaj ko wej a tak że Pa ni Dy rek tor
Szko ły za udo stęp nie nie po miesz czeń, w któ rych im pre za mo gła się
od być.

I tak po wo li spo tka nie do bie ga ło koń ca, aż tu na gle, gdy zo sta ła nie -
wiel ka gru pa dzie ci, Mi ko łaj skocz ny mi ru cham, cho ciaż zmę czo ny
tru da mi po dró ży, ru szył w tań ce z dzieć mi i „ka czusz ka mi” za koń czo -
no wspól ne świę to wa nie. Dzie ci po dzię ko wa ły Mi ko ła jo wi za przy by -
cie i szczę śli we uda ły się do do mu. Ach, co to był za bal

MikOłaJ�2013�•�MikOłaJ�2013�•� � � � � �
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Po wta rza my ten slo gan od lat, ale czy sto su je my się do nie -
go? Sie dzą cy tryb ży cia, nie pra wi dło wa die ta, pa le nie ty to -
niu i nad uży wa nie al ko ho lu sta no wią głów ne czyn ni ki ry zy -
ka cho rób cy wi li za cyj nych. Sza cu je się, że po nad 70%
po pu la cji kra jów roz wi ja ją cych cha rak te ry zu je się zni ko mą
ak tyw no ścią fi zycz ną. We dług Świa to wej Or ga ni za cji Zdro -
wia ogra ni czo na ak tyw ność fi zycz na od po wia da za śred -
nio 20% cho rób ukła du ser co wo -na czy nio we go i oko ło 10%
za wa łów ser ca rocz nie w po pu la cjach kra jów uprze my sło -
wio nych.

Re gu lar ny wy si łek fi zycz ny sprzy ja utra cie tkan ki tłusz -
czo wej przy jed no cze snej ochro nie za so bów biał ko wych
or ga ni zmu. Uła twia utrzy my wa nie bi lan su ener ge tycz ne go
w sta nie rów no wa gi, in ny mi sło wy: po zwa la na utrzy ma nie
zre du ko wa nej ma sy cia ła oraz chro ni przed tzw. efek tem jo -
jo. Zmia ny, ja kie za cho dzą w or ga ni zmie pod wpły wem
sys te ma tycz nej ak tyw no ści fi zycz nej, są ogrom ne. Ruch
ko rzyst nie wpły wa za rów no na wy dol ność fi zycz ną, jak

i na kon dy cję psy chicz ną oso by re gu lar nie ćwi czą cej. Po zy -
tyw ne zmia ny ob ser wo wać moż na nie mal we wszyst kich
na rzą dach i ukła dach.

A więc ru szaj my się! Za chę ca wszyst kich do ru chu. W po -
przed nim wy da niu na szej ga ze ty sze ro ko pi sa li śmy o tym,
że w Wo dzi sła wiu Ślą skim, na Osie dlu Pia stów, przy ul.
Prze my sła wa 9 (na par te rze blo ku) dzia ła stu dio fit ness Fi -
tOl ka. Swo ją ofer tę stu dio kie ru je do wszyst kich. Są więc
za ję cia fit ness w sze ro kim wy bo rze: BPU, Fi gu ra Fit, Smu -
kła Syl wet ka, Fat Kil ler i Zu uuma.

Po pra wie kon dy cji na szej i na szych dzie ci słu żyć bę -
dzie tez in we sty cja, któ ra re ali zo wa na bę dzie na Osie dlu
Prze my sła wa w Wo dzi sła wiu w przy szłym ro ku. W oko li -
cach blo ku Prze my sła wa 5 znaj du ją się obec nie trzy 
bo iska, któ re po wsta ły przy realizacji osiedla. Jed no 
jest as fal to we, dwa szu tro we. Nie ste ty są to już obiek ty
prze sta rza łe. Gdy pa da deszcz za le ga tam wo da, w le cie
nie mi ło sier nie ku rzy się od żwi ro wej na wierzch ni. 
Dzie ci zresz tą ma ło ko rzy sta ją z tych obiek tów pre -
fe ru jąc du że bo isko as fal to we znaj du ją ce się w po bli żu
budynku. 

Dla te go też jest szan sa, ze wszyst ko się zmie ni. Po mo -
der ni za cji po wsta nie tu bo wiem wspa nia ła si łow nia na wol -
nym po wie trzu. Miej my na dzie ję, że biu ro pro jek to we,
któ re przy go to wu je pro jekt, jak i wy ło nio ny w dro dze
prze tar gu wy ko naw ca, po zwo lą na zre ali zo wa nie tych pla -
nów wcze sną wio sną. Jak po ka zu je do świad cze nie, obiek -
ty te przy cią ga ją i za chę ca ją lu dzi du żych i ma łych, do ro -
słych i dzie ci do ćwi czeń fi zycz nych i ru chu na wol nym
po wie trzu, i to na wet tych, któ rzy przed tem od te go stro ni -
li. A war to wie dzieć, że wy si łek fi zycz ny nie mu si być in -
ten syw ny, aby przy niósł wy mier ne ko rzy ści – waż ne jest,
by był re gu lar ny. 

Te ren przy Prze my sła wa 5 to nie tyl ko jed nak si łow nia.
Po wsta nie tu też wspa nia ły plac za baw dla dzie ci z pia -
skow ni cą i in ny mi urzą dze nia mi słu żą cy mi za ba wie, oto -
czo ny skar pa mi i ro ślin no ścią, na któ rym ma lu chy bę dą
mo gły się bez piecz nie ba wić pod czuj nym okiem ro dzi ców.
Bę dzie też no we bo isko.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW za chę ca swych człon ków do zdro we go try bu ży cia

Ruch�to�zdro�wie...

Szkic�te�re�nu�przy ul.�Prze�my�sła�wa 5�obec�nie

Te�ren�bo�isk�po mo�der�ni�za�cji�

Siłownia�na�wolnym�powietrzu�działa�już�w�Radlinie�i�cieszy�się�dużym
powodzeniem
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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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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, zwłasz cza dla na -
szych port fe li. 

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 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 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.
Zresz tą ta ką wal kę to czą wszy scy w Unii
Eu ro pej skiej, a wspo ma ga ją ją spe cjal ne
dy rek ty wy UE. Za chę ca ni je ste śmy do niej
na wet w te le wi zyj nych kam pa niach, w któ -
rych ostat nio o oszczę dza niu ener gii mó -
wi nam Sta ni sław Tym, nie za po mnia ny
bo ha ter kul to wych fil mów PRL -u.

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 na to, że ten den cja ule gnie
od wró ce niu.

W opar ciu o po sia da ne da ne licz bo we
bez spor nym jest, iż bu dyn ki, opo mia ro wa -
ne po dziel ni ka mi kosz tów w miesz ka niach
ma ją niż sze zu ży cie ener gii ciepl nej niż
bu dyn ki nie wy po sa żo ne w te mier ni ki, co
ma bez po śred ni wpływ na wy so kość opłat
z ty tu łu cen tral ne go ogrze wa nia.

We wszyst kich bu dyn kach miesz kań cy
ma ją bez po śred ni wpływ na ilość zu ży te -
go cie pła, gdyż na grzej ni kach są za bu do -
wa ne, słu żą ce do re gu la cji tem pe ra tu ry,
za wo ry ter mo sta tycz ne i tyl ko czę sto tli -
wość ich uży wa nia wpły wa bez po śred nio
na zu ży cie cie pła.

Miesz kań cy, któ rzy chcą mieć wpływ
na wy so kość zu ży cia ener gii ciepl nej a tym
sa mym ob ni że nie opłat za cen tral ne ogrze -
wa nie de cy du ją się na za bu do wa nie po -
dziel ni ków kosz tów, któ re są po moc ni -
czym in stru men tem przy do ko ny wa niu

roz li czeń cen tral ne go ogrze wa nia, są też
istot nym ele men tem za po mo cą któ re go
poprzez od po wied nie usta wie nie za wo ru
ter mo sta tycz ne go i re gu la cję do pły wu cie -
pła wpły wa się na ilość zu ży te go cie pła
w swo im miesz ka niu.

Wzrost ta ryf, szcze gól nie u nie któ rych
do staw ców po wo du je, iż na sze cie pło za -
czy na być bar dzo dro gie i sta no wi naj -
więk szą po zy cję w opła cie czyn szo wej
za miesz ka nie, stąd je go ra cjo nal ne wy ko -
rzy sta nie i kon tro la zu ży cia są bar dzo waż -
ne. Ko niecz ność oszczę dza nia ener gii ciepl -
nej i wpro wa dze nie in dy wi du al ne go
roz li cza nia jej zu ży cia na po szcze gól ne
miesz ka nia jest zja wi skiem nie uchron nym,
gdyż obo wią zek ta ki za war ty zo stał w Dy -
rek ty wie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy Unii Eu ro pej skiej 2012/27/UE z dnia 25
paź dzier ni ka 2012 r. w spra wie efek tyw -
no ści ener ge tycz nej, któ ra to dy rek ty wa
zo bo wią zu je nasz kraj, aby do koń ca 2016
ro ku wszyst kie miesz ka nia in dy wi du al nie
by ły opo mia ro wa ne, w za leż no ści od moż -
li wo ści tech nicz nych w licz ni ki cie pła lub
po dziel ni ki kosz tów.

Kie dyś nie chęt nie miesz kań cy na sta wie -
ni by li na opo mia ro wa nie zu ży cia wo dy.
Te raz nikt nie wy obra ża so bie in ne go spo -
so bu roz li cza nia, gdyż nor my usta lo ne są
tak wy so kie, że ma ło ko go by ło by stać
na tą for mę roz li cze nia. Z pew no ścią z cza -

sem tak sa mo bę dzie my po strze gać opo -
mia ro wa nie zu ży cia ene rgii ciepl nej. Ale
dziś kie dy w więk szo ści do mów te go opo -
mia ro wa nia nie ma, a chcąc my śleć
o oszczę dza niu na ogrze wa niu trze ba też
pa mię tać, że du że zna cze nie dla go spo dar -
ki cie płem ma ją okna. Śred nio przyj mu je
się, że tra ci my przez nie od 15 do 25% cie -
pła. Wpływ na wiel kość strat cie pła ma za -
rów no szczel ność okien, jak i ich po wierzch -
nia. Każ dy, kto ma lub miał sta re okna,
wie, jak bar dzo mo że wiać przez szpa ry.
Dla te go uszczel nie nie okien lub wy mia na
ich na no wo cze sne, a tym sa mym szczel -
ne, to za sad ny wy da tek. 

Wy mia na okien jest jed nym z naj bar -
dziej wy mier nych dzia łań przy oszczę dza -
niu ener gii. Dzię ki te mu mo że my zmniej -
szyć stra ty cie pła przez okna na wet o po ło wę,
co znacz nie przy czy nia się do zmniej sze -
nia ra chun ków za ogrze wa nie. Te raz na pro -
gu zi my mo że my również  do brze uszczel -
nić okna zgodnie z zasadami wentylacji. 

Co po za tym? Spe cja li ści ma ją kil ka
pro stych rad, dzię ki któ rym moż na ogra -
ni czyć swo je ra chun ki. Dzię ki nim na wet
bez mo der ni za cji sys te mu grzew cze go czy
ter mo izo la cji moż na ob ni żyć kosz ty ogrze -
wa nia w do mu lub miesz ka niu. Ale naj -
pierw trze ba za cząć od zmia ny do tych cza -
so wych na wy ków do ty czą cych użyt ko wa nia
ogrze wa nia.

Spo�so�by�oszczę�dza�nia�ener�gii�ciepl�nej

Tem�pe�ra�tu�ra
Ter�mo�sta�ty – waż nym czyn ni kiem wpły -

wa ją cym na oszczęd ność cie pła jest moż li -
wość opty mal ne go do sto so wa nia po zio mu

„Po lak tym bar dziej oszczę dza cie pło” 

eNeR�Gia
pod spe�cjal�nym�nad�zo�rem

Spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa� ROW� ro�bi� co� tyl�ko� mo�że,� by� oszczę�dzać� ener�gię.
W tym�nu�me�rze�na�szej�ga�ze�ty�sze�ro�ko�pi�sze�my�o trwa�ją�cym�już�la�ta�mi�wiel�kim,�po�-
chła�nia�ją�cym�mi�lio�ny�zło�tych,�pro�gra�mie�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nym.�W obec�nej�chwi�-
li 98�proc.�bu�dyn�ków�na�szej�spół�dziel�ni�jest�już�ocie�plo�na.�To�da�je�spo�re�oszczęd�no�-
ści.�Bu�dyn�ki�zu�ży�wa�ją�mniej�ener�gii�ciepl�nej,�ale�mo�gą�jesz�cze�wię�cej�za�osz�czę�dzić
dzię�ki�użytkownikom�mieszkań,�któ�rzy�ma�ją�du�ży�wpływ�na jej�zu�ży�cie.�

Bar�dzo�czę�sto�cie�pło�ucie�ka�z miesz�ka�nia,�bo�w zi�mie�zo�sta�wia�my�otwar�te�okna�na wie�le�go�dzin�
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tem pe ra tu ry w po szcze gól nych po miesz cze -
niach do Two ich po trzeb. Ra cjo nal ne go -
spo da ro wa nie cie płem umoż li wia ją za in sta -
lo wa ne przy ka lo ry fe rach ter mo sta ty. War to
zwró cić uwa gę, czy tem pe ra tu ra w Two im
miesz ka niu  jest od po wied nio wy re gu lo wa -
na. Sprawdź, czy po miesz cze nia, w któ rych
przez więk szą część dnia nikt nie prze by -
wa, nie są ogrze wa ne zbyt in ten syw nie.
Wła�ści�wa� tem�pe�ra�tu�ra� w po�miesz�cze�-

niach – ob ni że nie tem pe ra tu ry tyl ko o 1°C
po zwa la za osz czę dzić ok. 5% cie pła. Opty -
mal na tem pe ra tu ra dla po koi dzien nych
to 20°C, dla sy pial ni, pod czas snu 18°C, a dla
ła zien ki 24°C. Na le ży pa mię tać, że tem pe ra -
tu ra w po miesz cze niach po win na być do sto -

so wa na przede wszyst kim do na szych in dy -
wi du al nych po trzeb. Ma na nie wpływ wie le
czyn ni ków, np. obec ność ma łe go dziec ka
w do mu lub czę ste wy jaz dy do mow ni ków.
Gdy�wy�jeż�dżasz – wy jeż dża jąc na kil ka

dni, nie wy łą czaj ogrze wa nia cał ko wi cie,
a je dy nie zmniejsz je o kil ka stop ni. Dzię -
ki te mu nie wy chło dzisz cał ko wi cie miesz -
ka nia i po now ne je go na grza nie nie po -
chło nie zbyt wie le ener gii.

Nie po zwól na zbie ra nie się wil go ci. Im
więk sza wil got ność po wie trza, tym sil niej -
sze od czu cie zim na. Na le ży więc spraw dzić
dzia ła nie szy bów wen ty la cyj nych (ko mi ny
ku chen ne, ła zien ko we), po ma ga ją od pro -
wa dzać wil goć i co ja kiś czas wie trzyć
miesz ka nie (o tym jak wie trzyć, by nie wy -
zię bić miesz ka nia czy taj ni żej). Pra nie le -
piej po wie sić w ła zien ce lub in nym od izo -
lo wa nym po miesz cze niu, tak by wil goć nie
roz cho dzi ła się wszę dzie. A w kuch ni włą -

czać wy ciąg, a garn ki na kry wać pod czas
go to wa nia. Po kryw ki po wstrzy ma ją nad -
miar pa ry, a przy oka zji po zwo lą oszczę -
dzić – po tra wy pod przy kry ciem go tu ją się
szyb ciej, zu ży wa jąc mniej ener gii

Wen�ty�la�cja
Od�po�wied�nia� wen�ty�la�cja – od po wied -

nia wen ty la cja miesz ka nia lub do mu za -
pew nia lep sze sa mo po czu cie do mow ni ków.
Istot ne jest jed nak, by wie trzyć miesz ka nie,
nie tra cąc przy tym cie pła. 

Pa mię taj o wie trze niu miesz ka nia. Rób
to in ten syw nie, ale krót ko – np. otwie ra jąc
jed no cze śnie okna we wszyst kich po miesz -
cze niach. Waż�ne:�za�nim�otwo�rzysz�okna,

przy�kręć�ka�lo�ry�fe�ry.�Okna
na to miast otwie raj sze ro -
ko i na krót ko Wie trze nie
nie po win no trwać dłu żej
niż 5-8 mi nut.
Po�zo�sta�wia�jąc� okna

uchy�lo�ne�przez�ca�ły�dzień
mo�żesz� być� pew�ny,� że
stra�cisz�du�żo�cie�pła�i pie�-
nię�dzy.

Ka�lo�ry�fe�ry
Nie� za�sta�wiaj� ka�lo�ry�-

fe�rów – aby cie pło mo gło
bez pro ble mu roz cho dzić
się po ca łym miesz ka niu,
waż ne jest, by ka lo ry fer
nie był za sło nię ty. Wszel -
kie go ro dza ju ozdob ne obu -
do wy, za sło ny czy me ble
usta wio ne bli sko grzej ni -
ków, za kłó ca ją je go pra cę

i sta no wią prze szko dę dla opty mal ne go
ogrze wa nia na szych po koi.
Od�po�wied�nia�od�le�głość�me�bli�od ka�lo�-

ry�fe�ra�to 1�metr.
Za�mon�tuj�ekra�ny�za�grzej�ni�ko�we – cie -

pło bę dzie emi to wa ne do środ ka po miesz -
cze nia – dzię ki ma te ria ło wi izo la cyj ne mu,
któ ry od bi ja na wet do 90% cie pła, nie bę -
dzie ono emi to wa ne na ścia nę, przez któ rą
prze ni ka na ze wnątrz bu dyn ku.

Okna�i drzwi�wej�ścio�we
Sprawdź�szczel�ność�drzwi�i okien – sta -

re i nie szczel ne okna są przy czy ną znacz -
nej utra ty cie pła. Ich wy mia na, to jed no
z naj bar dziej efek tyw nych dzia łań po zwa -
la ją cych na oszczę dza nie ener gii ciepl nej.
W ten spo sób mo żesz zmniej szyć stra ty
cie pła przez okna na wet o po ło wę. War to
rów nież zwró cić uwa gę na szczel ność i sto -
pień izo la cji na szych drzwi wej ścio wych. 

Ka lo ry fe ry na klat kach ma ją utrzy mać
tem pe ra tu rę po dob ną do tej w miesz ka niu.
Na klat ce wy łą czo ne jest ogrze wa nie, któ -
re prze ni ka przez drzwi i ścia ny miesz kań,
co wpływa na zu ży cie ener gii, za któ rą
pła cisz in dy wi du al nie. Nie wyziębiajmy
klatek schodowych, dlatego nie za po mi -
najmy o za my ka niu drzwi wej ścio wych
do bu dyn ku czy też okien za bu do wa nych
na klat kach scho do wych. Trak tuj my ko ry -
ta rze i klat ki scho do we jak wej ście do wła -
sne go do mu. Nikt prze cież nie zo sta wił by
otwar tych drzwi na wet gdy by miesz ka ły
w jed nym do mu w dwie lub trzy ro dzi ny.
W bu dyn ku wie lo ro dzin nym jest ich znacz -
nie wię cej jed nak dbać o wspól ne do bro
na le ży nie za leż nie od ilo ści osób za miesz -
ka łych i wiel ko ści bu dyn ku. 
Pa�mię�taj�my� o wła�ści�wej� wen�ty�la�-

cji – wy mie nia jąc sto lar kę okien ną pa mię -
tać na le ży o tym, że zwięk sza my szczel -
ność na sze go miesz ka nia. W związ ku z tym,
z uwa gi na kwe stię bez pie czeń stwa, nie
moż na za po mi nać o wła ści wej wen ty la cji
po miesz czeń.
Za�mon�tuj� uszczel�ki� i uży�waj� ża�lu�-

zji� – je śli nie mo żesz wy mie nić okien,
tym cza so wym roz wią za niem mo że być
uszczel nie nie okien (np. przy uży ciu sa -
mo przy lep nych uszcze lek). Ko rzyst ne jest
rów nież uży wa nie na noc ża lu zji, za słon
lub okien nic, któ re za sła nia jąc okna, za po -
bie ga ją zbęd nym utra tom cie pła.

Ter�mo�sta�tycz�ne� za�wo�ry� grzej�ni�ko�we
mo�ni�to�ruj�swo�je�dzia�ła�nia

Je że li masz za in sta lo wa ne na ka lo ry fe -
rach po dziel ni ki cie pła, to prak tycz nie
z dnia na dzień mo żesz ob ser wo wać efek -
ty swo ich dzia łań i wdra ża nia ko lej nych
do brych na wy ków. Ra cjo nal ne ko rzy sta -
nie z za wo rów ter mo sta tycz nych umoż li -
wia usta wie nie od po wied nie go po zio mu
tem pe ra tu ry w każ dym po miesz cze niu, co
po zy tyw nie wpły wa na Twój kom fort ciepl -
ny, a tak że po zwa la na ogra ni cze nie po bo -
ru cie pła.

Je śli mo żesz, to spi suj mie sięcz ne kosz ty
ogrze wa nia. Nic tak nie wzmac nia no wych,
do brych na wy ków jak świa do mość, że na -
praw dę dzia ła ją i przy no szą do bre efekty.

Sto so wa nie wszyst kich tych rad i prze -
strze ga nie dość pro stych re guł na pew no
da efek ty w po sta ci oszczęd no ści cie pła, a
tym samym i pieniędzy. I mo że w „rejs”,
jak za chę ca do te go Miś czy li Sta ni sław
Tym, się nie wy bie rze my, to jed nak eko -
no micz nie na pew no wyj dzie my na tym
le piej niż gdy by śmy nic nie ro bi li. 

Sta ni sław Tym, pu bli cy sta ty go dni ka „Po li ty ka” i ak -
tor zna ny m.in. z fil mu „Miś”, w naj now szej kam pa nii
re sor tu śro do wi ska uczy Po la ków oszczę dza nia ener -
gii ciepl nej. „Po lak tym bar dziej oszczę dza cie pło” – to
ha sło kam pa nii za chę ca ją cej do oszczę dza nia ener gii
w do mu.

Kolejny�przykład�nie�szanowania�ciepła�– otwarte�przez�długi�czas
okna�w�mieszkaniu
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kRZYŻÓWka�Z�HaSłeM

Rok
założenia

1924

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 8:00 do 16:00,
od wtor ku do piątku od 7:00 do 15:00

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

po nie dział ki 8.15-16.00; 
od wtor ku do piątku 7.30-15.00

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. bu so la. 6. cia ło płyn ne. 9.
sze ścian ki do gry. 10. kon dy gna cja bu -
dyn ku nad par te rem. 11. po mię dzy licz -
ba mi pięć i sie dem. 12. ro dzaj pędz -
la. 15. brak, nie do bór. 18. imię żeń skie. 21.
trzę sa wi sko. 22. drze wo wy so ko gór skie
z so sno wa tych. 23. oso ba, stwo rze nie. 24.
od mia na zło tej ryb ki. 25. usta lo na, ogól -
nie przy ję ta za sa da. 28. ka pu sta abi syń -
ska. 32. pier wia stek z lan ta now ców o sym -
bo lu Sm. 34. nie jed na śpie wa na w okre sie
świąt Bo że go Na ro dze nia. 35. spo rysz. 36.
dwa na ście sztuk. 37. wi do wi sko lu do we
o na ro dze niu Chry stu sa, szop ka, ja seł -
ka. 40. mięk ka tka ni na błysz czą ca po pra -
wej stro nie. 43. mu za po ezji mi ło snej. 46.
trick. 47. błysz czą ca ozdo ba cho in ko -
wa. 48. wy spy ko ra lo we. 49. po miesz -
cze nie, część do mu. 50. mi nia tu ro wa sta -
jen ka wy sta wia na na oł ta rzach w okre sie
Bo że go Na ro dze nia.
Pio�no�wo: 2. ga tu nek to po li. 3. wo da

o wart kim nur cie. 4. w dal, wzwyż lub
o tycz ce. 5. ma ła oś. 6. mil cze nie. 7. na -

tu ral na ży wi ca z drze wa ka na recz ni ka. 8.
cho ro ba oczu, ka ta rak ta. 13. uro czy sta
wie cze rza w przed dzień świąt Bo że go
Na ro dze nia. 14. drzew ko igla ste przy bie -
ra ne na zbli ża ją ce się świę ta. 15. ro śli -
na upraw na z dy nio wa tych. 16. na pi sa -
na licz ba. 17. strach, lęk. 19. sre brzy sto bia ły
me tal o sym bo lu Lu. 20. krót ka wzmian -
ka w pra sie. 26. łą ka w za krę tach wi ją cej
się rze ki. 27. nie dla we ge ta ria ni -
na na obiad. 29. w cyr ku. 30. sze reg pół -
ek. 31. pod ręcz ny ze szyt. 32. lu bież nik,
roz pust nik. 33. ciecz ole ista, po zo sta łość
po de sty la cji ro py naf to wej. 37. wkrę ca -
my go do pod ko wy. 38. bruz da, wy żło -
bie nie. 39. dro biazg, drob ny ele ment. 41.
mia ro wość, rytm. 42. za by tek prze szło -
ści. 44. naj drob niej sza część pier wiast -
ka. 45. typ la su z prze wa gą ol szy. 
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.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „Do�-
bra�ra�da�u są�sia�da”. Na gro dy książ ko -
we za roz wią za nie krzy żów ki otrzy mu ją:
Ire�na�Hajm,�An�na�Re�iss,�Jo�lan�ta�Kieś.




