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w Wodzisławiu Śląskim

• Za kilka dni siądziemy w gronie rodzinnym i znowu
snuć będziemy refleksje o tym co już stało się przeszłością. Podsumowywać będziemy nasze sukcesy, radości
i oczywiście, tak jak to zawsze w życiu bywa, porażki
i klęski. Czasy, co przyznać należy z dużym smutkiem,
mamy niełatwe, trudne i dla wielu ten rok zapewne nie
należał do najszczęśliwszych. No cóż tak bywa i należy
sobie tylko życzyć, by nadchodzące dni, tygodnie, miesiące były szczęśliwsze. Optymizm i pozytywne myślenie bardzo pomaga i powoduje, że wiele problemów,
które wydają się nie do przezwyciężenia okazują się
jednak nie takim znów dużymi przeszkodami.

Piszew Wieściachz „pierwszejręki”JANGRABOWIECKIPrezesZarząduSM„ROW”.
czytajna str 3-4

Przeczytaj–zobacz
• Ach, co to było za spotkanie z Mikołajem! Z inicjatywy
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Szkole Podstawowej
nr 10 w Wodzisławiu Śląskim odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci zamieszkałych na zasobach naszej spółdzielni.
Punktualnie o 16:00 rozpoczęło się przygotowanie dzieci
na spotkanie z Mikołajem. Dzieci wraz z Panią Mikołajową,
Elfem i Aniołkiem ćwiczyły taniec i śpiewy, a także inscenizacje ruchowe do piosenek na powitanie Mikołaj. Następnie
dzieci zebrały się w grupy i przystąpiły do konkursu na najlepszy plakat Mikołaja. Rywalizacja była zawzięta, każde
dziecko chciało wykonać jak najlepszy projekt.

Mikołajowespotkanie

czytajna str 8-9

• Poprawie kondycji naszej i naszych dzieci służyć ma
inwestycja, która realizowana będzie na Osiedlu Przemysława w Wodzisławiu w przyszłym roku. W okolicach bloku Przemysława 5 znajdują się obecnie trzy
boiska, które powstały na przełomie lat 80/90, kiedy
powstawało to osiedle. Po modernizacji powstanie tu
wspaniała siłownia na wolnym powietrzu, która jak
pokazuje doświadczenie z podobnych obiektów, zawsze przyciąga i zachęca ludzi dużych i małych, dorosłych i dzieci do ćwiczeń fizycznych i ruchu i to nawet
tych, którzy przedtem od tego stronili.

Ruchtozdrowie

czytajna str 10

Barbórka 2014

Podziękowaniaza górniczytrud
Jak co roku, 4 grudnia, w dzień świętej
Barbary grupa górników, emerytów i młodych adeptów sztuki górniczej przyszła
na mszę do Ko ścio ła św. Her ber ta
na os. XXX-lecia PRL w Wodzisławiu
Śl. uczcić tradycyjne górnicze święto.
Nikt nie spodziewał się, że po zakończeniu uro czy sto ści Ksiądz Pro boszcz
Janusz Badura w imieniu Zarządu Spółdzielni ROW zaprosi wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu Barbórkowym, na które wspól nie trze ba by ło do trzeć wraz
z górniczą orkiestrą. Ta propozycja spotkała się z dużym odzewem choć na początku nieśmiało przyłączano się do orszaku. Stopniowo jednak rytmy melodii
granych przez górniczą orkiestrę zachęciły wiele osób do włączenia się do przemarszu.
Wspaniałe pieśni śląskie grane przez górniczą orkiestrę wypełniły osiedlowe ulice
a orszak górników i ich rodzin zmierzał
wytrwale do celu. Uczestnicy pochodu
dumnym krokiem za górniczą orkiestrą szli
na wspólne biesiadowanie. Nie zabrakło
również górników w strojach galowych
dodających malowniczości i gracji całemu
wydarzeniu.

to wspólnie świętować, gdyż spółdzielnia
to Ludzie, to mieszkańcy a my współtworzymy ją wspólnie razem – mówił Prezes.
Ksiądz Proboszcz Janusz Badura również podziękował za przyjęcie zaproszenia
i pobłogosławił wszystkich biesiadników.
Następnie przystąpiono do wspólnego poczęstunku. W miłej atmosferze wspominano trud pracy górniczej i opowiadano

o śmiesznych wydarzeniach, które mieli
okazję przeżyć górnicy.
Przygotowane tradycyjne spotkanie braci
górniczej rozpoczyna obchody roku jubileuszowego naszej Spółdzielni. Mieszkamy
w takim rejonie, w którym tradycja górnicza jest żywa i wszystkim bardzo bliska,
tym bardziej, że intensywne budownictwo
mieszkaniowe naszego regionu właśnie roz-

winęło się dzięki dynamicznemu rozwojowi Rybnickiego Okręgu Węglowego.
Nadchodzący rok to czas świętowania
90-lecia istnienia spółdzielni, dlatego łącząc te dwa wydarzenia świętowanie rozpoczynamy z głównymi bohaterami naszej
wspólnej historii – górnikami, ludźmi, którzy decydując się na wykonywanie tego
tak trudnego zawodu zasługują na nasz podziw i szacunek.

Orszak przeszedł ulicami osiedla XXX-lecia PRL, które powstało z myślą o górniczych rodzinach. Przechodnie i mieszkańcy byli mile zaskoczeni tym radosnym
świętowaniem jakiego w tej okolicy jeszcze
nie było.
Orkiestra przygrywając skoczne pieśni
doprowadziła uczestników – a była ich spora gromadka – na miejsce biesiadowania.
Tam Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
Jan Grabowiecki przywitał wszystkich przybyłych informując, że spotkanie to rozpoczyna obchody naszego wspólnego jubileuszu, 90 lecia istnienia Spółdzielni. – Chcemy
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PrezesZarząduSM„ROW”
JaNGRabOWiecki

Wieściz„pierwszejręki”

Naszesukcesy,
naszeobawy
Nie ma co się oszukiwać, czas biegnie nieubłaganie i kolejny rok za nami. Za kilka dni siądziemy w gronie
rodzinnym i w ten świąteczny czas
znowu snuć będziemy refleksje
o tym, co już stało się przeszłością. Podsumowywać będziemy nasze sukcesy, radości i oczywiście plany na nadchodzący
Nowy Rok.
Czasy, co przyznać należy
z dużym smutkiem, mamy niełatwe, trudne i dla wielu ten
rok zapewne nie należał do najszczęśliwszych. No cóż tak bywa i należy sobie tylko życzyć, by nad cho dzą ce dni,
tygodnie, miesiące były szczęśliwsze. Optymizm i pozytywne myślenie bardzo pomaga
i powoduje, że wiele problemów, które wydają się nie
do przezwyciężenia okazują
się jednak nie tak znów dużymi przeszkodami. Czy jednak
samo pozytywne myślenie może np. przezwyciężyć i zatrzymać absurdalne, skandaliczne
działania niszczące spółdzielczość w Polsce? Mam co do tego duże wątpliwości, ale my
i tak będziemy wykonywać
swoją pracę najlepiej jak tylko potrafimy.
Spółdzielnie mieszkaniowe
w Polsce od szeregu lat muszą
pracować na mocy ciągle nowelizowanych przepisów prawa. Tak oczywiście było i w mijającym roku. Wdrażane rozwiązania były
już wielokrotnie kwestionowane przez
Trybunał Konstytucyjny, który stwierdzał ich niezgodność z Konstytucją
RP. Pomimo tych orzeczeń były one
ponownie powielane w kolejnej nowelizacji. Projekty ustaw, których zaGrudzień 2013 r.

pisy stanowią zamach na samorządność, demokrację i autonomię spółdzielczą i wiszą nad nami jak miecz
Damoklesa, lecz my nieugięci idzie-

my do przodu. Wyznaczamy nowe cele, zadania do zrealizowania, bo w tym
tkwi tajemnica trwania naszej spółdzielczości. W uniwersalizmie ruchu,
w egalitaryzmie jego zasad (każdy
członek spółdzielni ma zawsze jeden
głos – stanowiący i równoprawny z innymi), w sile skupionych wokół spółPOD WSPÓLNYM DACHEM

dzielczych idei ludzi, którzy swoich
życiowych potrzeb mieszkaniowo-bytowych nie mogąc samodzielnie zrealizować, sposób na ich zaspokojenie
znajdują w ścisłym współdziałaniu z innymi, którzy mają takie same cele i potrzeby. I czynią to najtaniej jak tylko można,
bo – w odróżnieniu od innych
podmiotów gospodarczych –
w spółdzielczości zysk nie stanowi celu nadrzędnego. To tak
niedużo – a jak bardzo wiele!
Ponieważ tworzenie jakiejkolwiek spółdzielni i potem jej
rozwój nie odbywają się w jakiejś próżni, a w konkretnych
warunkach czasu i rejonu ziemi – które historycznie się zmieniają, spółdzielcy muszą swoje działania także dostosowywać
do ducha czasu. Nigdy jednak
nie odchodząc od kanonu ruchu spółdzielczego, który w skali międzynarodowej posiada
skodyfikowanych już w 1844
(!) roku siedem, lapidarnych
zasad (tzw. „rochdalskie”, bo
sformułowane w angielskim
mieście Rochdale przy okazji
zawiązywania „Society of Equitable Pioneer” – Spółdzielni
Sprawiedliwych Pionierów).
Przypomnę, że wartościami tymi są:
1./ Dobrowolność i otwarte
członkostwo;
2./ Demokratyczna kontrola
członków;
3./ Ekonomiczny udział członków;
4./ Autonomia i niezależność;
5./ Edukacja, szkolenia i informacje;
6./ Współpraca spółdzielców;
7./ Troska o społeczność.
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

Spółdzielnia została powołana po to
by realizować cele określone przez
członków spółdzielni, ma im służyć
w zabezpieczaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Dlatego też to wyłącznie
członkowie winni decydować o kształcie, formie i strukturze swojej spółdzielni. To nie ustawodawca winien
narzucać członkom instrumentalnie
co mają zrobić ze swoją spółdzielnią
czy też jej majątkiem. Ingerencja
w prywatną własność, jaką są byty
spółdzielcze jest nie do pogodzenia
z prawnym charakterem państwa i wartościami demokracji.
Nasza Spółdzielnia skupia obecnie 5435 członków (stan na dzień
31.10.2013), a według dostępnych danych wszystkie działające spółdzielnie w Polsce zrzeszają 8 mln członków. W Unii Europejskiej spółdzielnie
zrzeszają ponad 173 miliony ludzi,
a w skali świata liczba członków sektora spółdzielczego przekroczyła już
miliard osób. To dowodzi potęgi ruchu spółdzielczego. Jej istota tkwi
w różnorodnych korzyściach, jakie
osiągają jego członkowie, a których
nie uzyskaliby nigdy działając w pojedynkę. Wspólna praca dla wspólnych
korzyści przynosi różnorakie efekty,
w tym także dobra materialne, służące
tym, którzy działają razem. Czyli działają: społem – jak to pięknie stwierdził
i słowo to „podarował” polskiej spółdzielczości jeden z jej animatorów,
wybitny pisarz – Stefan Żeromski.
Spółdzielczość mieszkaniowa zatrudnia aktualnie podad 70 tys. pracowników. Corocznie branża ta tylko
z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych odprowadza rocznie ok.
166 mln zł, a cały sektor spółdzielczy
ponad 540 mln zł. A zatem powiedzieć można, że to ogromny potencjał gospodarczy, który pełni ważne
funkcje społeczne i dzięki dobrym
wynikom ekonomicznym służy całej
gospodarce narodowej, budżetowi oraz
całemu społeczeństwu
Te historyczne i socjologiczne refleksje snuje nie bez powodu, gdyż Spółdzielnia nasza w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 90-lecia.
Rozważania te awizują przyszłościową zmianę. To duch czasu jest jej inspiracją, a wszystko po to – by na prze4

kór nieustannym przeciwnościom
– trwać, umacniać i rozwijać naszą
Spółdzielnię.
Jak Szanownym Członkom SM
„ROW” wiadomo jedynie dzięki przenikliwości tych naszych spółdzielców,
którzy pracowali nad nakazanymi ustawą zmianami, zdołaliśmy w nowym
Statucie utrzymać istnienie Zebrań
Osiedlowych, aczkolwiek z nieco
zmienionymi uprawnieniami (to efekt
ustawowej ingerencji) w stosunku
do uprzednich Zebrań Grup Członkowskich – tego powszechnego forum samorządowej, wewnątrz spółdzielczej demokracji. Zebrania te,
skazane przez posłów-ustawodawców
na nieistnienie, w naszej Spółdzielni
są nadal szansą dla każdego członka
(i nie tylko) na osobiste decydowanie
przede wszystkich o losach swego
osiedla, budynku, otoczenia. O sposobach i kierunkach działania. O swoim miejscu i aktywności w życiu spółdzielczej rodziny.
Właśnie na Zebraniach Osiedlowych, które odbywają się na początku
roku w m-cu lutym lub marcu, każdy
członek, mieszkaniec osiedla, może
(wręcz powinien) się wypowiedzieć
jak ocenia to, co się zmieniło w okresie między kolejnymi Zebraniami
w osiedlu, w Spółdzielni, co chciałby
poprawić lub wprowadzić do planów
Spółdzielni, a co może być korzystne
dla całej społeczności lokalnej, lub
szerzej – dla naszej wspólnoty spółdzielczej. Na Zebraniu Osiedlowym
poddaje się swe spostrzeżenia pod ocenę innych mieszkańców – bliskich
i dalszych sąsiadów, a także samorządu osiedlowego i władz Spółdzielni.
Jest to zatem czas i miejsce po temu,
by „brać w swoje ręce” losy Spółdzielni, którą wraz z innymi tworzymy. Oczywiście powyższe w niczym
nie ogranicza indywidualnych, całorocznych wystąpień ze swoimi propozycjami do organów Spółdzielni,
ale to kwestia odrębna.
Dlatego proszę sprawdzić – kiedy
przypada termin zebrania w Pani/Pana
osiedlu i możliwie zarezerwować sobie ten czas na przyjście, wspólne omówienie spraw osiedla (wszak Zebrania
Osiedlowe to obok Walnego Zgromadzenia – najważniejsze dla członków
wydarzenie społeczne i gospodarskie).
Bliższe informacje dotyczące porządPOD WSPÓLNYM DACHEM

ku poszczególnych Zebrań i materiały
informacyjne będą jak zwykle zamieszczone w odpowiednich terminach i miejscach, min. w administracji osiedli
i na tablicach ogłoszeń w klatkach
schodowych oraz na naszej stronie internetowej: www.sm-row.pl
Na pewno są takie sprawy, które
Państwa zdaniem należałoby podjąć
już teraz albo w najbliższym czasie,
bo są ważne na przyszłość. Nie odkładajcie więc ich zgłoszenia „na potem”, czy na „wtedy” – gdy mogą
stać się uciążliwą dokuczliwością.
Zapewne też niektórzy z Państwa macie przemyślane propozycje co zrobić, by w swoim osiedlu i w Spółdzielni było nam wspólnie lepiej.
Podzielcie się nimi. Wysłuchajcie też
opinii innych o zgłoszonych przez
siebie propozycjach, jak też ewentualnych wyjaśnień o dostrzeganych
uwarunkowaniach ich realizacji. Poznajcie także argumenty uzasadniające, dlaczego pewnych pomysłów
albo tematów nie udało lub nie da się
zrealizować, o istniejących przeszkodach, które blokują bądź ograniczają
takie czy inne (często nawet bardzo
słuszne) oczekiwania i działania. Nie
czekajcie, że może ktoś inny też wpadnie na taki sam pomysł, zgłosi go
i doprowadzi do realizacji.
Zebrania Osiedlowe są też okazją,
żeby podziękować tym spośród mieszkańców i samorządowych społeczników, którzy bezinteresowną pracą dla
dobra wspólnego, niejednokrotnie samorzutnie angażując się w różne inicjatywy ku pożytkowi swoich sąsiadów, a także i szerszej społeczności
spółdzielczej – sprawili, że w osiedlach żyje się bardziej rodzinnie, lepiej, przyjaźnie i piękniej.
Musimymiećenergięi determinację, by dalej „robić swoje” dla
dobramieszkańców.Naszewspólnesukcesy–cotuukrywać–nastrajajączłowiekapozytywnie,dają mu siłę, by zmierzyć się
z kolejnymi problemami, których
nie szczędził nam będzie nadchodzącyNowyRok.A jakorzystając
z tej okazji wszystkim spółdzielcomorazichrodzinomżyczęwiele
radościw tedniBożegoNarodzeniai licznychsukcesóww 2014roku, roku jubileuszu naszej spółdzielni.
Grudzień 2013 r.

Ambitny program Spółdzielni Mieszkaniowej ROW na finiszu

Zbawienneskutki
termomodernizacji
Programtermomodernizacjibudynkóww SpółdzielniMieszkaniowejROWtojedenz najbardziejambitnychprojektówrealizowanychprzeznasząspółdzielnię.Termomodernizacjawymagana wstępieponiesieniaznacznychkosztów,alejakwskazują przeprowadzone analizy, z czasem wysoko opłacalne. Trzeba zdecydowanie
podkreślić,żewartoprzeprowadzaćtermomodernizację,booszczędnościsąna lata.

Radlinul.Sienkiewicza 26-32

Po przeprowadzeniu szeregu badań, analizy wrażliwości i ryzyka podjęliśmy
się tego zadania i dziś można powiedzieć, że mieliśmy
rację. Te zmiany wpłynęły
na zmniejszenie się taryf co
umożliwiło mieszkańcom
bezpieczne spłacanie zaciągniętych zobowiązana ten
cel, a w rozliczeniach rocznych wypracowanie oszczędności.
Mieszkańcy wykazują się
dużym zrozumieniem dla
czynionych przez nas inwestycji, chętnie też angażują się w ich wdrażanie
i chociaż na początku ten proces wyda-

cyjne w Rydułtowach. Obejmowały one
budynki przy ulicach Plebiscytowej 3234 i Szpitalnej 2. Zakres prac był rzeczywiście bardzo ambitny, a front robót bardzo sze ro ki i kom plek so wy, wręcz
modelowy i nie pominięto w nim żadnych działań służących oszczędności energii. Zaczęto od wykonania nowej sieci
centralnego ogrzewania w preizolacji dla
wszystkich budynków tego osiedla i podłączono ją bezpośrednio do sieci Ciepłowni Rydułtowy pomijając PEC jako
pośrednika w dostawie ciepła.
W każdym budynku osiedla została
wybudowana indywidualna stacja wymienników centralnego ogrzewania. Dostosowano instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania do nowych warunków
zasilania.
Kolejnymi działaniami było wykonanie ocieplenia stropodachów wszystkich budynków osiedla, wymiana stolarki okiennej we wszystkich budynkach,
ocieplenie ścian balkonowych budynków przy ul. Plebiscytowej 32 i 34
oraz całego budynku przy ul. Szpitalnej 2.
Dzięki tym kompleksowym działaniomuzyskanobardzokorzystneefekty. Stawka przed remontem 2005 r.
za metrkw.na miesiącwynosiła 3,20 zł.
Po zrobienu symulacji kosztów bez
przeprowadzeniamodernizacjii pozostania u dotychczasowego dostawcy
ciepłastawkakształtowałabysięw granicach 6,11 zł. Natomiast dzięki remontowiaktualniewynosiona 2,22 zł.
Rzeczywistekorzyściwyniosływięc 3,89
zł/m2/m-cnp.:cow przypadkumieszkania o powierzchni 44,86 m2 stanowi 2 094,06 złna rok.
W tym samym okresie modernizowany był również budynek w Wodzisławiu
Śl., przy ul. Przemysława 13.
Wykonano tam docieplenie ścian zewnętrznych i ścian loggi budynku, do-

Przyjęta strategia modernizacji naszych osiedli powoli dobiega końca.
Sukcesywnie obserwujemy zmiany kosztów utrzy ma nia za so bów
po wprowadzonych zmianach. Teraz kiedy można by
powiedzieć, że finiszujemy
na tym froncie robót, obraz ten staje się bardzo klarowny i do tego wyniki są
satysfakcjonujące.
Podejmując się globalnych
analiz kosztów zużycia energii cieplnej wzięto pod uwagę zarówno wzrost stawki,
zużycia jak i koszty eksploata 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 - RydułtowySzpitalna 2
chomościami jest ich utrzymanie w niepogarszającym się stanie. je się mało opłacalny to z czasem wszyNam udało się nie tylko ten stan utrzy- scy widzą pozytywne efekty zmian.
mać, ale również polepszyć i usprawPierwsze budynki rozpoczęto modernizonić wprowadzając nowe rozwiązania wać na początku lat 80-tych. W kolejnych
do systemów grzewczych, wyelimino- latach inwestycji przywać niską emisje pyłów, a co najważ- bywało, coraz odważUzyskaneefekty:WodzisławŚl.,ul.Przemysława13
niejsze wybudować własne sieci cen- niejsze podejmowano
tralnego ogrzewania w punktach, gdzie kroki zmierzające do
Stawka przed remontem 2005 r. zł/m2/m-c
2,75 zł
zu ży cie cie pła by ło bar dzo wy so kie poprawy warunków
Stawka, gdyby nie było remontu zł/m2/m-c
5,52 zł
za względu na zły stan dotychczaso- zamieszkania.
2
Ak
tu
al
na
staw
ka
zł/m
/m
-c
4,57
zł
wej instalacji, której właściciel nie był
8 lat temu w 2005
rzeczywistekorzyści
0,95zł/m2/m-c
zainteresowany jej wymianą czy na- roku wykonane pranp.mieszkanie51,00m2
581,40zł/rok
prawą.
ce termomodernizaGrudzień 2013 r.
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5

czej. Zawarto bezpośrednio umowę z firmą ESOX i w ten sposób ponownie pominięto pośrednika.
Wybudowano w pomieszczeniu ogólnym stację wymienników. Dostosowano
instalację rozdzielczą w piwnicy pod nowy węzeł. Przeprowadzono też regulację instalacji centralnego ogrzewania
w budynku. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku zwieńczyło
dzieło przebudowy.
W 2008 zakończono prace modernizacyjne w Wodzisław Śl. na Osiedlu
XXX-lecia PRL, których początek sięga 2000 roku, ze względu na bardzo duży zakres prac wykonywano sukcesywnie i w odpowiednio wcześniej przyjętej
kolejności.
W 2009 ro ku w Pszo wie przy ul.
Trau gutta 18, Jagien ki 2, 4, 6 i Kruczkow 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 naniem dla każdego budyn ku in dy widu alnej stacji wymien ników. Dostosowano instalacje wewnętrz-

2013r.ocieplaniebudynkuprzy ul.Przemysława 5

cieplenie stropodachu i stropów nad
przestrzenią techniczną budynku. Wymieniono stolarkę okienną na klatkach
schodowych i korytarzach. Zlikwidowano przeszklenia z witrolitu na przejściach klatek schodowych, wstawiono
okna PCV.

Roz po czę to mo dernizację budynku
w Radlinie przy ul.
Sienkiewicza 26-30.
Tu również dokonano zmian dostawców
energii cie płow ni -

Uzyskaneefekty:Radlin,ul.Sienkiewicza26-30
Stawka przed remontem 2005 r. zł/m2/m-c
2,70 zł
Stawka, gdyby nie było remontu zł/m2/m-c
6,06 zł
Aktualna stawka zł/m2/m-c
2,15 zł
Rzeczywistekorzyści
3,91zł/m2/m-c
2
np.mieszkanie55,14m
2587,17zł/rok

Wodzisław Śl.
Przemysława 13

W 2011roku
największą
inwestycjąbyła
termomodernizacja
kosztem
531tysięcy
blokuprzy
ul.Przemysława 12
na os.Piastów
w Wodzisławiu.
Po termomodernizacji
oszczędności
wyniosły
prawie 32%.
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budynków mieszkalnych wie lo ro dzin nych
przy ulicy Ło2
Stawka przed remontem 2005 r. zł/m /m-c
2,44 zł
kiet
ka
4, 6, 8 oraz
2
Stawka, gdyby nie było remontu zł/m /m-c
5,35 zł
2
Oby
wa
tel skiej 31
Aktualna stawka zł/m /m-c
3,41 zł
w Rydułtowach oraz
Rzeczywistekorzyści
1,94zł/m2/m-c
re ali za cji za da nia
np.mieszkanie55,35m2
1288,55zł/rok
termomodernizacja
wraz z demontażem,
ne cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej trans por tem i uniesz ko dli wie niem
wody pod indywidualne stacje wymien- płyt azbestowych budynków mieszkalników. Wykonano ocieplenia wszyst- nych wie lo ro dzin nych przy uli cy
kich bu dynków łącznie ze stro poda- PCK 22-24, 26-28 i przy ulicy Wychami.
szyńskiego 32-38 w Wodzisławiu ŚląPo przeprowadzeniu takiego frontu ro- skim i podobnego zadania w budynku
bót bez trudu można wywnioskować sys- mieszkalno-usługowego przy ulicy Przetematyczne inwestowanie w termomo- mysława 12 w Wodzisławiu Śląskim częder ni za cję, w tym wy mia nę okien ściowo finansowanych ze środków zei stropów, docieplenie ścian, regulację wnętrznych.
instalacji centralnej i ogrzewania jest
W 2011 roku największą inwestycją
opłacalne i przynosi duże korzyści fi- była termomodernizacja bloku nr 12
nansowe, energetyczne i proekologicz- na os. Piastów w Wodzisławiu. Po termomodernizacji bloku
oszczędności wyUzyskaneefekty:Pszów,os.Polana
niosły prawie 32%.
W 2012 sukcesywStawka przed remontem 2005 r. zł/m2/m-c
3,30 zł
nie
przystąpiono do
2
Stawka, gdyby nie było remontu zł/m /m-c
4,12 zł
mo
der
nizacji kolejAktualna stawka zł/m2/m-c
1,89 zł
nych
bu
dynków, pro2
Rzeczywistekorzyści
2,23zł/m /m-c
2
wa
dząc
prace termonp.mieszkanie64,12m
1715,85zł/rok
modernizacyjne,
energooszczędne oraz
ne. Bez tych inwestycji wysokość opłat proekologiczne, wprowadzabyłaby znacznie wyższa, a tak osiągamy jąc wiele innowacyjnych rozefekty oszczędności.
wiązań do administrowanego budownictwa.
W roku bieżącym największą inwestycją było ocieplenie budynku przy ul. Przemysława 5 na Osiedlu Piastów
w Wodzisławiu Śląskim.
Po ukończeniu prac w budynku przy ul. Przemysława 5 przygotowywany jest
program termomodernizaWodzisławŚl.os. XXX-leciaPRL 31-33
cji w sąsiadującym bloku
przy ul. Prze my sła wa 6
W 2010 przeprowadzono szereg inwe- i je go re ali za cja uza leż stycji obejmujących modernizację sieci c. nio na jest od wiel ko ści
o. i termomoderniazację budynków na róż- pozyskanych środków finych osiedlach.
nan so wych. Pro wa dzo ne
Dokonano w tym czasie likwidacji ni- termomodernizacje i moskiej emisji poprzez wymianę systemu dernizacje budynków przegrzewczego wraz z termomodernizacją kładają się na bezpośredUzyskaneefekty:WodzisławŚl.,os.XXX-leciaPRL31-33

nie korzyści finansowe dla mieszkańców, zmniejszając opłaty z tytułu użytkowania mieszkań, a także mają korzystny wpływ na środowisko, poprzez
zmniejszenie emisji pyłów oraz zużycia energii cieplnej.

Rydułtowy 2005rok.Indywidualnastacjawymiennikówc.o.i c.w.u.

RydułtowyPlebiscytowa

Pszówul.Jagienki 2przed i po termomodernizacji

TERMOMODERNIZACJA

Radlin.Przyłączonobudynekul.Sienkiewicza
bezpośrednio do sieci wysokich parametrów
ESOX

Grudzień 2013 r.

Czym właściwie jest termomodernizacja? Pokrótce można nią nazwać działania,
które obejmują zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze
budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji,
podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to:
* docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
* wymiana okien
* wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.
POD WSPÓLNYM DACHEM
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MikOłaJ2013•MikOłaJ2013•
Mikołajowespotkanie
Ach, co to było za spotkanie z Mikołajem! Z inicjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Szkole Podstawowej nr 10
w Wodzisławiu Śląskim odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci zamieszkałych
na zasobach naszej spółdzielni.
Punktualnie o 16: 00 rozpoczęło się przygotowanie dzieci na spotkanie z Mikołajem.
Dzieci wraz z Panią Mikołajową, Elfem
i Aniołkiem ćwiczyły taniec i śpiewy, a także
inscenizacje ruchowe do piosenek na powitanie Mikołaj. Następnie dzieci zebrały się w grupy i przystąpiły do konkursu na najlepszy plakat Mikołaja. Rywalizacja była zawzięta, każde
dziecko chciało wykonać jak najlepszy projekt.
Po zakończeniu pracy wszystkie prace zostały
wywieszone w mini galerii i oczekiwały na wyłonienie zwycięzców.
Przy dźwiękach świątecznej muzyki, wspólnej
zabawie oczekiwano przyjścia Mikołaja. I wreszcie Mikołaj nadjechał jak dzieci śpiewały Mikołaj,
Mikołaj przyjechał samochodem, bo gdzieś
zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. Jednakże miał dużo siły i chętnie włączył się
w tańce z dziećmi sprawiając im wiele radości. Następnie przystąpił wraz ze swoimi
pomocnikami do wyłonienia zwycięzcy konkursu rysunkowego i tu spotkał go wielki kłopot. Wszystkie prace były pięknie i starannie
wykonane. Po wnikliwych oględzinach udało
wyłonić się trzy grupy zwycięskie, które zostały uhonorowane słodkim poczęstunkiem. Pozostali uczestnicy oczywiście również otrzymali
słodycze za włożony trud przy wykonaniu swoich prac.
Mikołaj widząc radość ze wspólnej zabawy zaprosił wszystkie dzieci na wręczenie prezentów.
A że była to spora gromadka, to zajęło mu nieco
czasu. Jednak ani jedno dziecko nie wyszło bez prezentu. Dla Mikołaja radość i uśmiech dzieci to rzecz bezcenna, dlatego
podziękował Panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej ROW za zorganizowanie dzieciom zabawy mikołajkowej a także Pani Dyrektor
Szkoły za udostępnienie pomieszczeń, w których impreza mogła się
odbyć.
I tak powoli spotkanie dobiegało końca, aż tu nagle, gdy została niewielka grupa dzieci, Mikołaj skocznymi rucham, chociaż zmęczony
trudami podróży, ruszył w tańce z dziećmi i „kaczuszkami” zakończono wspólne świętowanie. Dzieci podziękowały Mikołajowi za przybycie i szczęśliwe udały się do domu. Ach, co to był za bal
8
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Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW zachęca swych członków do zdrowego trybu życia

Ruchtozdrowie...
Powtarzamy ten slogan od lat, ale czy stosujemy się do niego? Siedzący tryb życia, nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu stanowią główne czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że ponad 70%
populacji krajów rozwijających charakteryzuje się znikomą
aktywnością fizyczną. Według Światowej Organizacji Zdrowia ograniczona aktywność fizyczna odpowiada za średnio 20% chorób układu sercowo-naczyniowego i około 10%
zawałów serca rocznie w populacjach krajów uprzemysłowionych.
Regularny wysiłek fizyczny sprzyja utracie tkanki tłuszczowej przy jednoczesnej ochronie zasobów białkowych
organizmu. Ułatwia utrzymywanie bilansu energetycznego
w stanie równowagi, innymi słowy: pozwala na utrzymanie
zredukowanej masy ciała oraz chroni przed tzw. efektem jojo. Zmiany, jakie zachodzą w organizmie pod wpływem
systematycznej aktywności fizycznej, są ogromne. Ruch
korzystnie wpływa zarówno na wydolność fizyczną, jak

Szkicterenuprzy ul.Przemysława 5obecnie

Terenboiskpo modernizacji

10

SiłownianawolnympowietrzudziałajużwRadlinieicieszysiędużym
powodzeniem

i na kondycję psychiczną osoby regularnie ćwiczącej. Pozytywne zmiany obserwować można niemal we wszystkich
narządach i układach.
A więc ruszajmy się! Zachęca wszystkich do ruchu. W poprzednim wydaniu naszej gazety szeroko pisaliśmy o tym,
że w Wodzisławiu Śląskim, na Osiedlu Piastów, przy ul.
Przemysława 9 (na parterze bloku) działa studio fitness FitOlka. Swoją ofertę studio kieruje do wszystkich. Są więc
zajęcia fitness w szerokim wyborze: BPU, Figura Fit, Smukła Sylwetka, Fat Killer i Zuuuma.
Poprawie kondycji naszej i naszych dzieci służyć będzie tez inwestycja, która realizowana będzie na Osiedlu
Przemysława w Wodzisławiu w przyszłym roku. W okolicach bloku Przemysława 5 znajdują się obecnie trzy
boiska, które powstały przy realizacji osiedla. Jedno
jest asfaltowe, dwa szutrowe. Niestety są to już obiekty
przestarzałe. Gdy pada deszcz zalega tam woda, w lecie
nie mi ło sier nie ku rzy się od żwi ro wej na wierzch ni.
Dzieci zresztą mało korzystają z tych obiektów preferując duże boisko asfaltowe znajdujące się w pobliżu
budynku.
Dlatego też jest szansa, ze wszystko się zmieni. Po modernizacji powstanie tu bowiem wspaniała siłownia na wolnym powietrzu. Miejmy nadzieję, że biuro projektowe,
które przygotowuje projekt, jak i wyłoniony w drodze
przetargu wykonawca, pozwolą na zrealizowanie tych planów wczesną wiosną. Jak pokazuje doświadczenie, obiekty te przyciągają i zachęcają ludzi dużych i małych, dorosłych i dzieci do ćwiczeń fizycznych i ruchu na wolnym
powietrzu, i to nawet tych, którzy przedtem od tego stronili. A warto wiedzieć, że wysiłek fizyczny nie musi być intensywny, aby przyniósł wymierne korzyści – ważne jest,
by był regularny.
Teren przy Przemysława 5 to nie tylko jednak siłownia.
Powstanie tu też wspaniały plac zabaw dla dzieci z piaskownicą i innymi urządzeniami służącymi zabawie, otoczony skarpami i roślinnością, na którym maluchy będą
mogły się bezpiecznie bawić pod czujnym okiem rodziców.
Będzie też nowe boisko.
POD WSPÓLNYM DACHEM
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Korzystajmy
z bezpośrednich
telefonów
Bardzo często dzwoniąc do naszej spółdzielni w różnych sprawach korzystacie
Państwoz pośrednictwacentrali–telefon
(32) 455 66 86. Tymczasem znacznie prościej i szybciej załatwicie swoją sprawę
korzystając bezpośrednio z numerów poszczególnychdziałównaszejSpółdzielni.
Ototenumery:
*działczłonkowsko-mieszkaniowy:
32 456 39 05;
*działtechniczny:32 456 39 04;
*działrozliczeńz członkami:
32 455 38 72;
*LicencjonowaneMieszkanioweBiuro
Pośrednictwa:32 455 24 04
*działlokaliużytkowych:324556756
Grudzień 2013 r.
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„Polak tym bardziej oszczędza ciepło”

eNeRGia
pod specjalnymnadzorem
Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW robi co tylko może, by oszczędzać energię.
W tymnumerzenaszejgazetyszerokopiszemyo trwającymjużlatamiwielkim,pochłaniającymmilionyzłotych,programietermomodernizacyjnym.W obecnejchwili 98proc.budynkównaszejspółdzielnijestjużocieplona.Todajesporeoszczędności.Budynkizużywająmniejenergiicieplnej,alemogąjeszczewięcejzaoszczędzić
dziękiużytkownikommieszkań,którzymajądużywpływna jejzużycie.
Termomodernizacja to jednak tylko jedno z działań podejmowanych przez naszą
spółdzielnię. Te drobniejsze, czasami mało spektakularne i widoczne, też przynoszą wymierne efekty, zwłaszcza dla naszych portfeli.
Prowadzona sukcesywnie wymiana drzwi
wejściowych i okien w piwnicach i na klatach schodowych też pomaga w oszczędzaniu ciepła. Wymiana opraw oświetleniowych
na klatkach schodowych na te najnowocześniejsze, z czujkami ruchu, pozwala z kolei
oszczędzać energię elektryczną.
Te wszystkie działania spółdzielni nie
zwalniają od naszego osobistego indywidualnego programu oszczędzania, naszej
bezustannej batalii o energię, którą bez
przerwy musimy prowadzić w naszym M.
Zresztą taką walkę toczą wszyscy w Unii
Europejskiej, a wspomagają ją specjalne
dyrektywy UE. Zachęcani jesteśmy do niej
nawet w telewizyjnych kampaniach, w których ostatnio o oszczędzaniu energii mówi nam Stanisław Tym, niezapomniany
bohater kultowych filmów PRL-u.
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 na to, że tendencja ulegnie
odwróceniu.
W oparciu o posiadane dane liczbowe
bezspornym jest, iż budynki, opomiarowane podzielnikami kosztów w mieszkaniach
mają niższe zużycie energii cieplnej niż
budynki nie wyposażone w te mierniki, co
ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat
z tytułu centralnego ogrzewania.
We wszystkich budynkach mieszkańcy
mają bezpośredni wpływ na ilość zużytego ciepła, gdyż na grzejnikach są zabudowane, służące do regulacji temperatury,
zawory termostatyczne i tylko częstotliwość ich używania wpływa bezpośrednio
na zużycie ciepła.
Mieszkańcy, którzy chcą mieć wpływ
na wysokość zużycia energii cieplnej a tym
samym obniżenie opłat za centralne ogrzewanie decydują się na zabudowanie podzielników kosztów, które są pomocniczym instrumentem przy dokonywaniu
12

rozliczeń centralnego ogrzewania, są też
istotnym elementem za pomocą którego
poprzez odpowiednie ustawienie zaworu
termostatycznego i regulację dopływu ciepła wpływa się na ilość zużytego ciepła
w swoim mieszkaniu.
Wzrost taryf, szczególnie u niektórych
dostawców powoduje, iż nasze ciepło zaczyna być bardzo drogie i stanowi największą pozycję w opłacie czynszowej
za mieszkanie, stąd jego racjonalne wykorzystanie i kontrola zużycia są bardzo ważne. Konieczność oszczędzania energii cieplnej i wpro wa dze nie in dy wi du al ne go
rozliczania jej zużycia na poszczególne
mieszkania jest zjawiskiem nieuchronnym,
gdyż obowiązek taki zawarty został w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, która to dyrektywa
zobowiązuje nasz kraj, aby do końca 2016
roku wszystkie mieszkania indywidualnie
były opomiarowane, w zależności od możliwości technicznych w liczniki ciepła lub
podzielniki kosztów.
Kiedyś niechętnie mieszkańcy nastawieni byli na opomiarowanie zużycia wody.
Teraz nikt niewyobraża sobie innego sposobu rozliczania, gdyż normy ustalone są
tak wysokie, że mało kogo byłoby stać
na tą formę rozliczenia. Z pewnością z cza-

sem tak samo będziemy postrzegać opomiarowanie zużycia energii cieplnej. Ale
dziś kiedy w większości domów tego opomia ro wa nia nie ma, a chcąc my śleć
o oszczędzaniu na ogrzewaniu trzeba też
pamiętać, że duże znaczenie dla gospodarki ciepłem mają okna. Średnio przyjmuje
się, że tracimy przez nie od 15 do 25% ciepła. Wpływ na wielkość strat ciepła ma zarówno szczelność okien, jak i ich powierzchnia. Każdy, kto ma lub miał stare okna,
wie, jak bardzo może wiać przez szpary.
Dlatego uszczelnienie okien lub wymiana
ich na nowoczesne, a tym samym szczelne, to zasadny wydatek.
Wymiana okien jest jednym z najbardziej wymiernych działań przy oszczędzaniu energii. Dzięki temu możemy zmniejszyć straty ciepła przez okna nawet o połowę,
co znacznie przyczynia się do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie. Teraz na progu zimy możemy również dobrze uszczelnić okna zgodnie z zasadami wentylacji.
Co poza tym? Specjaliści mają kilka
prostych rad, dzięki którym można ograniczyć swoje rachunki. Dzięki nim nawet
bez modernizacji systemu grzewczego czy
termoizolacji można obniżyć koszty ogrzewania w domu lub mieszkaniu. Ale najpierw trzeba zacząć od zmiany dotychczasowych nawyków dotyczących użytkowania
ogrzewania.
Sposobyoszczędzaniaenergiicieplnej
Temperatura
Termostaty – ważnym czynnikiem wpływającym na oszczędność ciepła jest możliwość optymalnego dostosowania poziomu

Bardzoczęstociepłouciekaz mieszkania,bow zimiezostawiamyotwarteoknana wielegodzin
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temperatury w poszczególnych pomieszczeniach do Twoich potrzeb. Racjonalne gospodarowanie ciepłem umożliwiają zainstalowane przy kaloryferach termostaty. Warto
zwrócić uwagę, czy temperatura w Twoim
mieszkaniu jest odpowiednio wyregulowana. Sprawdź, czy pomieszczenia, w których
przez większą część dnia nikt nie przebywa, nie są ogrzewane zbyt intensywnie.
Właściwa temperatura w pomieszczeniach – obniżenie temperatury tylko o 1°C
pozwala zaoszczędzić ok. 5% ciepła. Optymalna temperatura dla pokoi dziennych
to 20°C, dla sypialni, podczas snu 18°C, a dla
łazienki 24°C. Należy pamiętać, że temperatura w pomieszczeniach powinna być dosto-

czać wyciąg, a garnki nakrywać podczas
gotowania. Pokrywki powstrzymają nadmiar pary, a przy okazji pozwolą oszczędzić – potrawy pod przykryciem gotują się
szybciej, zużywając mniej energii
Wentylacja
Odpowiednia wentylacja – odpowiednia wentylacja mieszkania lub domu zapewnia lepsze samopoczucie domowników.
Istotne jest jednak, by wietrzyć mieszkanie,
nie tracąc przy tym ciepła.
Pamiętaj o wietrzeniu mieszkania. Rób
to intensywnie, ale krótko – np. otwierając
jednocześnie okna we wszystkich pomieszczeniach. Ważne:zanimotworzyszokna,
przykręćkaloryfery.Okna
natomiast otwieraj szeroko i na krótko Wietrzenie
nie powinno trwać dłużej
niż 5-8 minut.
Poz os taw iaj ąc okna
uchyloneprzezcałydzień
moż esz być pewn y, że
straciszdużociepłai pieniędzy.

Kaloryfery
Nie zastawiaj kaloryferów – aby ciepło mogło
bez problemu rozchodzić
się po całym mieszkaniu,
ważne jest, by kaloryfer
nie był zasłonięty. Wszelkiego rodzaju ozdobne obuKolejnyprzykładnieszanowaniaciepła– otwarteprzezdługiczas dowy, zasłony czy meble
oknawmieszkaniu
ustawione blisko grzejników, zakłócają jego pracę
sowana przede wszystkim do naszych indy- i stanowią przeszkodę dla optymalnego
widualnych potrzeb. Ma na nie wpływ wiele ogrzewania naszych pokoi.
Odpowiedniaodległośćmebliod kaloczynników, np. obecność małego dziecka
ryferato 1metr.
w domu lub częste wyjazdy domowników.
Zamontujekranyzagrzejnikowe – cieGdywyjeżdżasz – wyjeżdżając na kilka
dni, nie wyłączaj ogrzewania całkowicie, pło będzie emitowane do środka pomiesza jedynie zmniejsz je o kilka stopni. Dzię- czenia – dzięki materiałowi izolacyjnemu,
ki temu nie wychłodzisz całkowicie miesz- który odbija nawet do 90% ciepła, nie bękania i ponowne jego nagrzanie nie po- dzie ono emitowane na ścianę, przez którą
przenika na zewnątrz budynku.
chłonie zbyt wiele energii.
Nie pozwól na zbieranie się wilgoci. Im
Oknai drzwiwejściowe
większa wilgotność powietrza, tym silniejSprawdźszczelnośćdrzwii okien – stasze odczucie zimna. Należy więc sprawdzić
działanie szybów wentylacyjnych (kominy re i nieszczelne okna są przyczyną znaczkuchenne, łazienkowe), pomagają odpro- nej utraty ciepła. Ich wymiana, to jedno
wadzać wilgoć i co jakiś czas wietrzyć z najbardziej efektywnych działań pozwamieszkanie (o tym jak wietrzyć, by nie wy- lających na oszczędzanie energii cieplnej.
ziębić mieszkania czytaj niżej). Pranie le- W ten sposób możesz zmniejszyć straty
piej powiesić w łazience lub innym odizo- ciepła przez okna nawet o połowę. Warto
lowanym pomieszczeniu, tak by wilgoć nie również zwrócić uwagę na szczelność i storozchodziła się wszędzie. A w kuchni włą- pień izolacji naszych drzwi wejściowych.

Kaloryfery na klatkach mają utrzymać
temperaturę podobną do tej w mieszkaniu.
Na klatce wyłączone jest ogrzewanie, które przenika przez drzwi i ściany mieszkań,
co wpływa na zużycie energii, za którą
płacisz indywidualnie. Nie wyziębiajmy
klatek schodowych, dlatego nie zapominajmy o zamykaniu drzwi wejściowych
do budynku czy też okien zabudowanych
na klatkach schodowych. Traktujmy korytarze i klatki schodowe jak wejście do własnego domu. Nikt przecież nie zostawiłby
otwartych drzwi nawet gdyby mieszkały
w jednym domu w dwie lub trzy rodziny.
W budynku wielorodzinnym jest ich znacznie więcej jednak dbać o wspólne dobro
należy niezależnie od ilości osób zamieszkałych i wielkości budynku.
Pam ięt ajm y o właś ciw ej went yl acji – wymieniając stolarkę okienną pamiętać należy o tym, że zwiększamy szczelność naszego mieszkania. W związku z tym,
z uwagi na kwestię bezpieczeństwa, nie
można zapominać o właściwej wentylacji
pomieszczeń.
Zamontuj uszczelki i używaj żaluzji – jeśli nie możesz wymienić okien,
tymczasowym rozwiązaniem może być
uszczelnienie okien (np. przy użyciu samoprzylepnych uszczelek). Korzystne jest
również używanie na noc żaluzji, zasłon
lub okiennic, które zasłaniając okna, zapobiegają zbędnym utratom ciepła.
Termostatyczne zawory grzejnikowe
monitorujswojedziałania
Jeżeli masz zainstalowane na kaloryferach podzielniki ciepła, to praktycznie
z dnia na dzień możesz obserwować efekty swoich działań i wdrażania kolejnych
dobrych nawyków. Racjonalne korzystanie z zaworów termostatycznych umożliwia ustawienie odpowiedniego poziomu
temperatury w każdym pomieszczeniu, co
pozytywnie wpływa na Twój komfort cieplny, a także pozwala na ograniczenie poboru ciepła.
Jeśli możesz, to spisuj miesięczne koszty
ogrzewania. Nic tak nie wzmacnia nowych,
dobrych nawyków jak świadomość, że naprawdę działają i przynoszą dobre efekty.
Stosowanie wszystkich tych rad i przestrzeganie dość prostych reguł na pewno
da efekty w postaci oszczędności ciepła, a
tym samym i pieniędzy. I może w „rejs”,
jak zachęca do tego Miś czyli Stanisław
Tym, się nie wybierzemy, to jednak ekonomicznie na pewno wyjdziemy na tym
lepiej niż gdybyśmy nic nie robili.

Stanisław Tym, publicysta tygodnika „Polityka” i aktor znany m.in. z filmu „Miś”, w najnowszej kampanii
resortu środowiska uczy Polaków oszczędzania energii cieplnej. „Polak tym bardziej oszczędza ciepło” – to
hasło kampanii zachęcającej do oszczędzania energii
w domu.

Grudzień 2013 r.

POD WSPÓLNYM DACHEM

13

14

POD WSPÓLNYM DACHEM

Grudzień 2013 r.

– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

kRZYŻÓWkaZHaSłeM

aDReSY
TeLeFONY
WaŻNe
iNFORMacJe
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 8:00 do 16:00,
od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 8.15-16.00;
od wtorku do piątku 7.30-15.00
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. busola. 6. ciało płynne. 9.
sześcianki do gry. 10. kondygnacja budynku nad parterem. 11. pomiędzy liczbami pięć i siedem. 12. rodzaj pędzla. 15. brak, niedobór. 18. imię żeńskie. 21.
trzęsawisko. 22. drzewo wysokogórskie
z sosnowatych. 23. osoba, stworzenie. 24.
odmiana złotej rybki. 25. ustalona, ogólnie przyjęta zasada. 28. kapusta abisyńska. 32. pierwiastek z lantanowców o symbolu Sm. 34. niejedna śpiewana w okresie
świąt Bożego Narodzenia. 35. sporysz. 36.
dwanaście sztuk. 37. widowisko ludowe
o narodzeniu Chrystusa, szopka, jasełka. 40. miękka tkanina błyszcząca po prawej stronie. 43. muza poezji miłosnej. 46.
trick. 47. błyszcząca ozdoba choinkowa. 48. wyspy koralowe. 49. pomieszczenie, część domu. 50. miniaturowa stajenka wystawiana na ołtarzach w okresie
Bożego Narodzenia.
Pionowo: 2. gatunek topoli. 3. woda
o wartkim nurcie. 4. w dal, wzwyż lub
o tyczce. 5. mała oś. 6. milczenie. 7. na-

Rok
założenia
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turalna żywica z drzewa kanarecznika. 8.
choroba oczu, katarakta. 13. uroczysta
wieczerza w przeddzień świąt Bożego
Narodzenia. 14. drzewko iglaste przybierane na zbliżające się święta. 15. roślina uprawna z dyniowatych. 16. napisana liczba. 17. strach, lęk. 19. srebrzystobiały
metal o symbolu Lu. 20. krótka wzmianka w prasie. 26. łąka w zakrętach wijącej
się rze ki. 27. nie dla we ge ta ria ni na na obiad. 29. w cyrku. 30. szereg półek. 31. podręczny zeszyt. 32. lubieżnik,
rozpustnik. 33. ciecz oleista, pozostałość
po destylacji ropy naftowej. 37. wkręcamy go do podkowy. 38. bruzda, wyżłobienie. 39. drobiazg, drobny element. 41.
miarowość, rytm. 42. zabytek przeszłości. 44. najdrobniejsza część pierwiastka. 45. typ lasu z przewagą olszy.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Dobraradau sąsiada”. Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują:
IrenaHajm,AnnaReiss,JolantaKieś.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENT RUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 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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