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Klienta
czytaj str. 5

W czasie lata, gdy część z nas wyjechałana urlopyi wakacje,w budynkach
naszejspółdzielniostropracowanowykonującbardzodużopracremontowych.
Pracownicyfirmbudowlanychniemieli
wolnego.

Pracowiteremontowelato
czytajna str. 3

Przeczytaj–zobacz
Doskonałymrozwiązaniemdlaprzyjezdnych jest realizowany projekt montażu
na budynkach dużych tablic informacyjnychz nazwąosiedla,ulicynumeremblokui logospółdzielni.

Tablice– bilbordyidrogowskazy
pomogą
czytajna str. 6

W nocy 20lipcaw budynkuprzy ul.
Przemysława 9w WodzisławiuŚl.doszłodo podpaleniadźwiguosobowego.
Pożar wybuchł około godziny 2.00
na ostatnimpiętrzebudynku.Strażpożarnazostałapowiadomionao pożarze
o godzinie 2.30.

Spłonęławinda
czytajna str. 7

19-21 października

Bezpłatna, cyfrowa mammografia
w Wodzisławiu Śląskim
WewrześniuCentrumOnkologiiw Gliwicachwrazz UrzędamiMiastRadlin,Rydułtowy i Pszów zorganizowały akcję bezpłatnych, cyfrowych badań mammograficznych dla mieszkanek powiatu wodzisławskiego.W dniach 19 –21 października
cyfrowe badania mammograficzne odbędą się w MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJIw WodzisławiuŚląskim
Rak piersi jest najczęstszym nowotworemu kobietjednakwczesnewykryciei leczeniedająwielkąszansena całkowitewyleczenie.W 2006r.zapoczątkowanyzostał
„Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego badania piersi co
dwalatawszystkimubezpieczonymkobietom w wiek u 50-69 lat. U kob iet
z wysokim ryzykiem występowania raka

mografiibliskomiejscazamieszkaniaoraz
bezwcześniejszychzapisówi oczekiwania
w kolejkach. Cyfrowy aparat mammograficzny znajdujący się w mammobusie pozwalana ocenęobrazugruczołupiersiowegoniena kliszy,leczna monitorzewysokiej
rozdzielczości,codajemożliwośćjegopowiększaniaorazwpływana precyzyjnyopis
badania.Ponadto,specjalneoprogramowaniepozwaladokładnieocenićdrobneszcze-

dowódosobisty.Na miejscunależywypełnićankietędlategoosobyz wadąwzroku
prosimyo zabranieokularów.Oczywiście
jeżeli będzie jakiś problem rejestratorka
wewszystkimPanipomoże.
2) Badanie – technik (kobieta) poprosi
o rozebraniesięw przebieralni.Wszystkie
pomieszczenia w mammobusie są klimatyzowane. Zdjęcia rentgenowskie każdej
piersi zostaną wykonane metodą cyfrową
w dwóchpodstawowychprojekcjachPodczasbadaniapacjentkapozostajew pozycjistojącejlubsiedzącej.Badana pierśzostan ie uciś nięt a plas tik ow ą płyt ą
kompresyjną (Ryc. 1). Uciskowi, trwającemukilkasekund,możetowarzyszyćból,

Pracowniamobilna będziewykonywaćbadania:
w MIEJSKIMOŚRODKUSPORTU I REKREACJI(ul.Bogumińska)
w WodzisławiuŚląskimw dniach
19październikabr.w godzinach 10.00–17.00
20i 21października br.w godzinach 9.00–16.00.
Więcejinformacjimożna uzyskaćpod numeremtelefonu:32 278 98 96
piersi(raksutkau matki,siostrylubcórki;
obecnośćmutacjigenuBRCA1lubBRCA2)
bezpłatne badanie może być powtarzane
każdegoroku.Ograniczeniewiekowedo przedziałuod 50do 69latmaswojeznaczenie,
gdyż ww. grupa wiekowa jest najbardziej
narażona na zachorowaniena rakapiersi.
Mimo, iż badania są bezpłatne, wciąż
korzysta z nich niewielka liczba kobiet
np. w całym powiecie wodzisławskim
na bezpłatnąmammografiękwalifikujesię
prawie20 000kobiet.Niestetytylko 41%
mieszkanekz takiejmożliwościskorzystało. Nieuzasadniony lęk przed badaniem
i jego wynikiem, wstyd, brak czasu, czy
przekonanie,że„mnietoniedotyczy”odbierająkobietommożliwośćwykryciawczesnychzmian,a tymsamymmożliwośćcałkowitegowyleczenia.
Abyzachęcići jednocześnieułatwićkobietomdostępdo pracownimammograficznej gliwickie Centrum Onkologii zakupiło
nowoczesny mammobus. Dzięki takiemu
rozwiązaniumożliwejestskorzystaniez mam-

góły,a cyfrowoarchiwizowanyobrazdaje
możliwość porównywania wyniku z późniejszymibadaniami.Jesttoniezwykleważnew diagnozowaniuchoróbpiersi.
Przed badaniem.
Do mammografiinietrzebasięspecjalnie przygotowywać. W mammobusie zapewniamykomfortowewarunkiporównywaln e do now oc zes nych plac ów ek
stacjonarnych tj. rejestrację, przebieralnię
oraz gabinet, w którym wykonywana jest
mammografia. Wszystkie pomieszczenia
sąklimatyzowanei ogrzewane.Ponieważ
konieczne będzie rozebranie się od pasa
w górę,wartoodpowiedniowygodniesię
ubrać.W sytuacji,gdymammografiawykonywana jestpo razkolejny,prosimyzabrać ze sobą zdjęcie i opis poprzedniego
badaniadlaporównania–tobardzopomagalekarzomzinterpretowaćwynik.
Przebiegbadaniaw mammobusie.
1) Rejestracja – po przyjściu do pracowninależyprzedstawićdokumentubezpieczeniazdrowotnego(kartachipowa)lub

którywartowytrzymać.Uciskjestkonieczny, aby uzyskać zdjęcie dobrej jakości,
a tylkodobrajakośćpozwolina dokładny
opisbadania.
3)KażdaPaniotrzymakarteczkęz numerembadaniaorazinformacjąo miejscuodbioruwyniku.Prosimyzachowaćkarteczkę,
będziepotrzebna przy odbiorzewyniku.
4) Jeżeli wynik badania jest prawidłowy–zapraszamyna kolejnąmammografię
za dwalata.W przypadku,gdywynikwzbudzi wątpliwości lekarzy, skierują oni pacjentkę na bezpłatną dalszą diagnostykę,
a jeśliokażesiętokonieczne–na leczenie.
Badanie mammograficzne jest proste,
krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Dawkapromieniowaniapodczasmammografii
jestniskai bezpieczna dlazdrowia.Badanie nie wymaga żadnego dodatkowego
przygotowania. Potrzebna jest Twoja dobrawola.Dlategozachęcamy,abyskorzystać z możliwości wykonania bezpłatnej
cyfrowej mammografii w mammobusie
w miejscuzamieszkania.

NIEODKŁADAJCIEBADANIANAPÓŹNIEJ
Upewnijsię,żejesteśzdrowa!
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Mimo wakacji wykonano wiele prac budowlanych

Pracowite
remontowe lato

Ocieplonybudynekprzy ulPrzemysława 12prezentujesiębardzoimponująco

W czasielata,gdyczęśćz naswyjechała na urlopy i wakacje, w budynkachnaszejspółdzielniostropracowano wyk on uj ąc bard zo duż o prac
remontowych.Pracownicyfirmbudowlanychniemieliwolnego.
W budynkach podległych administracji os. XXX-lecia skutecznie postarano
się poprzez wykonanie remontów rozwiązaćproblemprzeciekającychdachów,
który jest zawsze niezwykle uciążliwy
i denerwujący dla mieszkańców obserwującychzaciekina sufitach.
W budynkachna os. XXX-lecia 50-53
i przy ul. Przemysława7 a-e dokonano
wymiany pokrycia dachowego na papę
termozgrzewalną.Tennowoczesnymateriałdoskonalenadajesiędo zastępowania
starych pokryć dachowych ze względu
na łatwość stosowania i dużą trwałość.
Metoda ta pozwala na wykonanie robót
dokończenie na str. 4
Październik 2011 r.

Pawilonhandlowyprzy ul.KardynałaWyszyńskiegowyremontowanoprzed2laty.Wtymrokuzadbano
latemojegootoczenie
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Pracowite
remontowe lato
dokończenie ze str. 3

dekarskichsolidniei w przystępnychcenach.
Opróczwymianypokryćdachowych
w budynkach na os. XXX-lecia 7275, 93-96, 18-21 w Wodzisławiu Śl.
przeprowadzonokonserwacjępokrycia
dachowego. Dachem zajęto się także
w bud ynk u na os. Dąb rówk i 6 w
WodzislawiuŚl.,gdzieprzeprowadzono malowanie połaci dachowych wraz
z bardzo potrzebną wymianą starych
rynieni rurspustowych.
Oprócztegoco„nad nami”zajętosię
równieżtymco„przed nami”w drodze
do mieszkania czyli remontem klatek
schodowych.Pomalowanoklatkiw budynkach na. os. Dąbrówki 3,10 i os.
XXX-lecia 131-135i terazmieszkańcy
tychdomówmogącieszyćsięestetycznym wyglądem ścian na korytarzach,
oby tylko młodzi wandale nie popsuli–jaktosięczęstodzieje–tegomiłegonastroju.
Wymieniono rownież drzwi wejściowe w bud ynk ach os Dąb rówk i 3.
i os. XXX-lecia119-121.Z koleiw bud.
os. XXX-lecia 131-135 dokonano bardzo poprawiającego estetykę i funkcjo-

nalnośćremontuposadzekkorytarzywraz
wymianądrzwido komórek.
Wykonanorównieżna dużąskalę,bo
obejmującąprawiewszystkiebudynki
niskie(częśćpółnocna)os. XXX-lecia
i wszystkie budynki wysokie na tym
osiedlu,koniecznenaprawyi odnowieniawejśćdo domów.
Na tym osied lu nie pow inn iś my
jużrównieżpotykaćsięo nierówności,
gdyż wykonano roboty naprawcze istniejących chodników i schodów terenowych.
Nie zapominano również o najmłodszych–powstałoestetyczne,służącebezpieczeństwuogrodzenieplacuzabaw–os.
XXX-lecia 33, 41.
Sztandarowym dziełem, widocznym
na całymosiedlubyłowykonanieocieplenia budynku – os. Piastów 12 w
Wodzisławiu Śl. Budynek prezentuje się
po tychpracachbardzoładnie,a jużniedługo,gdytemperaturaza oknamizacznie
spadaćocieplenieukażeswojepozytywne
temperaturowei ekonomiczneefekty.
Wielkimmalowaniemmożna nazwać
tocozrobionow budynkachpodległych
administracji Centrum w Wodzisławiu
Śl. Malarze ostro wzięli się za klatki
schodowe–a takżeza suszarniei pral-

Korytarzzwyremontowanymikomórkamiwyglądabardzoładnie
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niew budynkachprzy ul.LudwikaWaryńskiego 2-4i 14-16,orazprzy ul.Kard.
St.Wyszyńskiego 25-29.Na malowaniu
zresztąsięnieskończyło,bowymienionotamrównieżmocnojużnadszarpniętązębemczasustolarkęokienną.Samo
malowanieklatekschodowychwykonanonatomiastw budynkomprzy ul.Radlińskiej 9-11, 5-7.
Nowedrzwiwejściowedo klatekschodowychsąjużzamontowanew budynkach
przy ul.LudwikaWaryńskiego 2-4i 16.
W budynkuprzy ul.LudwikaWaryńskiego 22-28dokonanolatembardzopotrzebnegoremontubalkonów.
Przeprowadzonorównieżwymianęinstalacjikanalizacjisanitarnejw budynkachprzy.ul.PlacZwycięstwa 2, 4oraz
przy ul.PCK 22-24, 26-28.
Zgodnie z planem dokonano na początkurokuwymiany 2dźwigóww budynkuprzy ul. 26Marca 170.
W obiektach podległych administracjaRydułtowytakżewziętosięza malowanie.
Odnowiono przejścia klatek schodowychw budynkuprzy ul.HenrykaSienkiewicza 26-30wRadlinie,jakrównież
klatkęschodowąw budynkuprzy ul.JózefaRymera 8wRadlinie.
Wejścia do budynków nie będą już
straszyły w domu przy ul. Plebiscytowej 38, 40 w Rydułtowach remont został tam połączony z wymianą drzwi.
Natomiastw budynkuprzy ul.Henryka
Sienkiewicza 26-30przeprowadzonyzostał remont komórek lokatorskich oraz
posadzekkorytarzy.
Mieszkańcomdomuprzy ul.Plebiscytowej 46 w Rydułtowach nie powinny
już gnić ziemniaki gdyż odwodnienie
piwnicy powinno osuszyć pomieszczenia,gdziezwyklejeprzechowujemy.
W czasie zimy cieplej powinno być
w mieszkaniachprzy ul.StanisławaLigonia 6 w Rydułtowach oraz mieszkań
przy ul. J. Tytki 2 w Pszowie, gdzie
ocieplone zostały ściany przednie obu
budynków. I na koniec trzeba wspomnieć o bardzo potrzebnej a zarazem
jużwykonanejwymianiedrzwiwejściowychdo budynkuprzy ul.OfiarTerroru 97wRydułtowach.
Efekty letnich remontów są więc imponujące,a trzebadodać,żepracetrwają nadal i jesienią bynajmniej nikt nie
będzieleniuchował.
Październik 2011 r.

Realizacja idei „jednego okienka”

Biuro Obsługi
pomaga mieszkańcom
Priorytetem w naszych planach jest
nieodmiennie kontynuowanie działań
na rzecz usprawnienia obsługi mieszkańców. Wychodząc z tego założenia
jednym z głównych zamierzeń, które
niedawnozostałosfinalizowanebyłozaadoptowanie pomieszczeń i otwarcie
na parterze siedziby naszej spółdzielni
BiuraObsługiMieszkańca.
–Podjąłemtakądecyzjęi po negocjacjachz bankiem,któryzajmowałpomieszczenia na parterze, uzyskaliśmy zgodę
na zwrot wcześniej zaadaptowanych pomieszczeńbankowychi dziękitemumogliśmyrozpocząćtąinwestycjęsłużącąogółowi – mówił Prezes Zarządu SM ROW
Jan Grabowiecki (w „Pod Wspólnym
Dachem” nr 2). – Można śmiało w tym
momenciestwierdzić,iżdziśpo otwarciu
BiuraObsługiMieszkańcaudałonamsię
wprowadzićw życieideę„jednegookienka”. Prosta filozofia – robimy wszystko,
abyułatwićfunkcjonowanienaszymmieszkańcomw siedzibieSpółdzielni.
Działalność Biura spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Ludzie korzystającyz możliwościzałatwieniawszystkiegow jednymmiejscupodkreślajązalety
tego rozwiązania, chwalą miłą obsługę
pańpracującychw punkcieobsługii kasie. Duże znaczenie ma też estetyczny
wyglądi funkcjonalna formabiura,do którego już nie trzeba się „wdrapywać”
po schodach. –Tobardzodobrerozwiązanie – mówi jedna ze starszych pań,
która przyszła załatwić sprawę opłaty
czynszowej.– Bardzosięcieszę,żetakie
biuropowstałoi żewszystkotumogęzałatwić, a wejście jest bardzo wygodne,
szczególniedlanas,osóbstarszych.
W Biurze Obsługi Mieszkańca można załatwićsprawyczłonkowsko-miesz-

kaniowe, rozliczenia z mieszkańcami
w zakresie wszystkich pozycji zawartych w opłatach czynszowych, w tym
wody,centralnegoogrzewaniai innych.
Jest to duże udogodnienie szczególnie
dla osób kupujących i sprzedających
mieszkania,jaki naszychseniorów,któ-

rzy już nie muszą wchodzić po schodach.Jesttamrównieżusytuowana kasa
jaki stanowiskods.rozliczeńwkładów,
wydające wszelkie zaświadczenia niezbędnezarównoprzy sprzedażymieszkań, darowiznach i założeniach ksiąg
wieczystych.

W BIURZEOBSŁUGIFUNKCJONUJE:
DZIAŁ
CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY:
telefon 32 456 39 05
DZIAŁ
WKŁADÓW:
telefon 32 55 66 86wew. 114
Październik 2011 r.

DZIAŁNALICZEŃCZYNSZOWYCH:
telefon 324553872
KASA:
telefon 32 455 66 86wew. 109
KANCELARIA:
telefon 32 455 66 86
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Nie będziemy już błądzić na osiedlach

Tablice – bilbordy
i drogowskazy pomogą
Dobrze wiemy jakie trudności czasami sprawia odszukanie
ulicyczyteżdomuw miejscu,któreodwiedzamypo razpierwszy.NawetposiadanienawigacjisatelitarnejGPSczyteżdopytywaniesięmieszkańcówo poszukiwanyadresniezawszeprzynosi pożądane przez nas rezultaty. „Skołowani” nie wiemy
dokądiść,domywydająsięnamwszystkietakiesame,po prostuhorror.
Przydatnymrozwiązaniemdlaprzyjezdnychbędzierealizowany
projektmontażuna budynkachdużychtablicinformacyjnychz nazwą osiedla, ulicy numerem bloku i logo spółdzielni. Widoczne
z daleka bilbordy z pewnością pomogą „zagubionym” odnaleźć
właściwądrogędo celui zorientowaćsięw topografiiosiedla.
Przed kilkoma dniami tablice zawieszono na osiedlu Piastów
w Wodzisławiu Śląskim, na budynkach przy ul. Przemysława 5
i 9.Operacjazawieszaniabyładośćwidowiskowa,a tablicei zapisanena nichinformacjesąwidocznez dużejodległości.
Tenkierunekdziałańbędziekontynuowany.Kolejnetablicezawisnąrównieżna budynkachna osiedlu XXX-leciaw WodzisławiuŚląskimorazbudynkachw Rydułtowach,Pszowie,Radlinie.
Dodatkowymułatwieniemdlaprzyjezdnychszukającychadresówsądrogowskazy,którespółdzielniastawiana ulicachwjazdo-

6

wych,którewskazująkierunekdojazduczyteżdojściado poszukiwanego osiedla i ulicy. Ta akcja została już zapoczątkowana w ubiegłymrokui kontynuowana jestw tymroku.Zamontowanojuż 12estetycznychdrogowskazów.
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Ten akt wandalizmu mógł zakończyć się tragicznie

Spłonęła winda
W nocy 20lipcaw budynkuprzy ul.Przemysława 9w Wodzisławiu Śl. doszło do podpalenia dźwigu osobowego. Pożar wybuchłokołogodziny 2.00na ostatnimpiętrzebudynku.Strażpożarn a zos tał a pow iad om ion a o poż ar ze o god zin ie 2.30.
Błyskawicznie na miejsce wysłano 13 strażaków, którzy uporali
sięz ogniemi ewakuowaliprofilaktyczniez segmentuA dziesięć
osób,któretęnoczapewnebędądługopamiętać.
W wynikuzdarzeniaucierpiałjedenz mieszkańców,któryczynnieuczestniczyłw akcjiratunkowej,podczastychczynnościzatruł się dymem i konieczne było udzielenie mu pomocy lekarskiej.
Jakiebyłyprzyczynytegotakdramatycznegodlalokatorówdomuprzy ulicyPrzemysławawydarzenia?Wielewskazuje,żebył
to niebywały akt wandalizmu nie notowany w Wodzisławiu
od lat–ostatnitakiprzypadekodnotowanow latach 90.Winda
stojącana ostatnimpiętrzezostałazapewneoblanajakimśłatwopalnym płynem i podpalona. Czy ma jakiś związek z tą sprawą
uszkodzeniesamochoduprzed tymblokiem–byćmoże,policja
w tejsprawieprowadzinadalśledztwo,któremiejmynadziejęzakończysięujęciembandytówi przykładnymichukaraniem.Prokuraturapowołaław tejsprawiebiegłegosądowego.Budynekzostałtakżesprawdzonyprzeznadzórbudowlany.
Obecnie trwa remont klatki schodowej, maszynowni dźwigu,
któratakżezostałauszkodzona na skutekpożarui oczywiścieinstalacjanowejwindy.Dźwig,któryzastąpitenspalonymiałwedługplanówzostaćzamontowanyw ramachmodernizacjiw budynkuprzy ulicyPrzemysława 6wWodzisławiuŚl.,alena skutek
dramatycznychwydarzeńwymiana zostanieprzesuniętaw czasie
i windazastąpitęuszkodzoną,abymieszkańcymoglidostaćsię
na wyższekondygnacje.
Wymianaspalonegodźwigu,którynadajesięjedyniena złompochłonie 149 tysięcy złotych, dodatkowo remont klatki schodowej,
gdzieuszkodzonezostałytynki,okna,witrolittokoszt 14tys.zł.
Tewszystkiekosztybezmyślnegoniszczeniabędąmusielipokryćmieszkańcy.Więcniebądźmyobojętnina aktywandalizmu,
todrogonaskosztuje.
RelacjaArkadiuszaRugały
świadkapożaruwindy
przy ul.Przemysława 9
Okołogodz. 3w nocyobudziłymojążonę jakieś hałasy na klatce. Pomyśleliśmy,
żetochybabezdomny,któryczęstonocuje
na klatce.Hałasprzypominałdźwiękgniecionychbutelekplastikowychi puszek,takietrzaski.Niemniejhałastensięnasilał,
więcżonawyszłana klatkęsprawdzić,co
się dzieje. Lekko przerażona stwierdziła,
żena klatcejestdym,wówczasposzedłem
zobaczyćskądonsięwydobywa.Okazało
się,żedymisięz windy,a w środkuwidać
płomienie… W pierwszej chwili pomyślałemżebyotworzyćwindę,aledymbyłbardzo gryzący i pomyślałem, że to niezbyt
mądrypomysł.Zresztączućbyłozedrzwi
windysąjużgorące.
Wtedypodjęliśmydecyzję,żetrzebawezwaćstrażpożarną.Po wezwaniustraży,
poszedłem sprawdzić jak wygląda sytuacja.Windajużpłonęła,żarbyłogromny,
nie można było się zbliżyć do drzwi ani
Październik 2011 r.

przejśćobok.Pomyślałemwówczaso kilkumieszkańcach,którzywłaśnieoboktej
windy mieli jedyną drogę ewakuacyjną.
Wtedypobiegłemdo domu,wziąłemwiadroz wodąi zacząłempolewaćwodądrzwi
windy. Dym był bardzo gryzący – przez
małe okienko windy wydobywał się język
ognia oraz dym i sięgał wysoko. Straży
pożarnejjeszczeniebyło,a polewaniewodąprzygaszałopłomienie.Do czasuprzyjazdustrażyna zmianęz jednymz sąsiadów z klatki, który akurat w tym czasie
wracałz pracyi włączyłsiędo akcji,próbowaliśmyopanowaćsytuację.
Kiedy płomienie były mniejsze, próbowałem zbudzić krzykiem sąsiadów, którzy
mieliklatkęobokpłonącejwindy,alenikt
nieusłyszał–sąsiedzistwierdzilipóźniej,
żetendymmusiałtakna nichzadziałać,że
niewiedzieli,cosiędzieje.Gdypomyślałemo tym,byprzejśćobokwindyi zacząć
dzwonić na domofony, z sufitu spadł pokaźny kawałek tynku, zauważyłem wówczas.żecałapodłogapokrytajesttynkiem
z sufitu,więcuznałem,żejedynecomogę
POD WSPÓLNYM DACHEM

zrobićsensownegotogasićwodąpłomieniez bezpiecznejodległości.
Po kilkunastuminutach,któredłużyłysię
w nieskończoność, przyjechała straż pożarna. Po wniesieniu sprzętu gaśniczego
strażacy szybko stłumili pożar, w międzyczasieewakuującmieszkańcówz górnych
pięter, gdzie zadymienie było ogromne.
Za pomocąspecjalnychdmuchawprzewietrzyliklatkę,ponieważdymbyłbardzogryzący i jak się potem okazało szkodliwysamtostwierdziłemw chwili,gdyodkaszlnąłemkrwią.Gdyzgłosiłemtostrażakom,
wezwalina miejscekaretkęi w izbieprzyjęćzostałemprzebadany,na szczęścieobjawyustały.
Na izbieprzyjęćlekarzstwierdził,żenie
powinienembezodpowiedniegoprzygotowaniazajmowaćsięgaszeniempożaru,bo
okazuje się nie tylko ogień jest groźny.
Niemniejw takichchwilachczłowiekmyśli
tylkoo tym,byratowaćrodzinę,bliskich,
swój dobytek, czasem skromny, a własne
życie czy zdrowie często jest na ostatnim
miejscu.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

Pan Kazimierz nie wyobraża sobie życia
bez swojej pasji

Na stres strzelanie

KazimierzStefanDąbkowskii dyplomydokumentującejegosukcesy

Dziesiątkadziesiątcenierówna.Można
w nią trafić, ale kolega rywal strzeli tak,
żepociskteżtrafiw dziesiątkę,aleprzejdzieprzezsamśrodektarczyi wynikbędzie lepszy. Pan Kazimierz jednak chce
wygrać,takjakwielerazyprzedtem.Skupiasię,niesłyszygwaruwokół,niewidzi
stojącychobokzawodników,wyłączazbędnezmysły,wie,żenerwypowinienmieć
jakpowrozy,skupiasiędo granicswoich
możliwości. Widzi tylko tarczę „olimpijkę”, 20 centymetrowy kawałek zadrukowanego na czarno kartonu, przed sobą
i strzela...

Kiedytosięzaczęło?Sięgnijmypamięcią w przeszłość. – Było to w 1995 roku.
Brat był członkiem klubu Śląsk Wrocław
i razem z kolegą potrzebowali trzeciego
do zespołu, by móc uczestniczyć w zawodachstrzeleckich.Zaproponowalimiwspólnystart–wspominaKazimierzStefanDąbkowski.–Zgodziłemsięchoćniemiałem
zbyt wielkiego doświadczenia. W wojsku
dosłużyłemsięstopniasierżanta,alejako
żołnierzparadoksalnieniewielestrzelałem,
oszczędności sprawiały, że mieliśmy bardzomałonaboido wykorzystaniai niewieleczasuspędzaliśmyna strzelnicy.

Taktosięzaczęło–ekipasprzedlat,pierwszyz lewejbratpanaKazimierza
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Terazza strzelanietrzebabyłosięwziąć
bardzopoważnie,byniezawieśćna zawodach, by udowodnić sobie, że inspiracja
brataprzynosidobreefekty.PanKazimierz
zaczął ambitnie ćwiczyć. Strzelał z broni
o małym kalibrze 5 – 6 mm i broni kalibrze 9 mmcentralnegozapłonu.–Wkrótce
okazało się, że strzelam lepiej od brata
i jego znajomego – opowiada pan Kazimierz–i takzaczęłasięmojakariera.
Pracowałjakooperatorciężkiegosprzętu,późniejw koksowniw Radlinie,w końcu przeszedł na emeryturę, ale obok tego
zwykłegożyciatoczyłosiętodrugie,wypełnione strzelaniem i podróżami na zawodyw Polscei różnychkrajachEuropy.
Rywalizacja,emocje,a jednocześniespotkania z kolegami, rozmowy, długie, czasamibardzomęczące,jazdysamochodem.
Zwiedzanieciekawychmiejscpoznawanie
nowychludzi.Towszystkotakwciągnęło
panaKazimierza,żedziśchybasobienie
wyobrażażyciabeztego.
Rozmawiamyw mieszkaniupanaKazimierzana osiedluPiastóww Wodzisławiu.
Przed nami na stole plik różnych dyplomów–dowodysukcesówwypracowanych
przez lata. – W 2004 roku pojechaliśmy
do Szwajcarii–opowiadapanKazimierz–to
byłyzawodyżołnierzyrezerwy.Na granicy
trochęsięzdziwili,żemająprzed sobąekipęw polskichmundurach,alegdydowiedzielisię,żejedziemyna zawodystrzeleckieprzepuścilinaszewszystkimihonorami.
Startowały 42zespoły,myw końcuzajęliśmy 5miejscei uważamtoza naszwielki
sukces,gdyżmusieliśmystrzelaćtamz nieznanej nam broni dostarczonej przez gospodarzy.
Dużymsukcesemzakończyłysięzawody
w WyszkowiekołoBrnaw Czechach,gdzie
wywalczyliśmy 1miejsce.Natomiastw Cottbusw Niemczechw 2009rokuwydawało
się,żebędziemyrównieżpierwsi,alejakoś
na końcu,jużpo naszymwyjeździeokazało
się, że spadliśmy na 2 pozycję, ale dobre
i to.
Zwykle te zagraniczne wyjazdy wyglądają podobnie. Mieszkamy w koszarach
czasami budynkach bardzo zabytkowych
jaktew Wiedniupochodzącejeszczez końca XVII wieku.Dostajemyza przewodnika
miejscowegooficera,któryczasamimówi
po polsku. Poza strzelaniem zwiedzamy
ciekawe miejsca, a gdy jeszcze człowiek
wie coś o nich więcej – jak np. w Niemczechgdyzwiedzaliśmytwierdzęz okresu
wojny XXXletnieji japotrafiłemcośna ten
temat powiedzieć – zupełnie zmienia się
nastawieniedo nas.
Październik 2011 r.

Tewyprawytotakżemnóstwoanegdot
i przygód,którepozostająw pamięci.
W Wiedniukiedyspacerowaliśmypo mieścieubraniw mundurynagleusłyszeliśmy
radosnykrzykpo polsku–Tonasichłopcy!
Takzareagowałyna naszwidokpaniezwiedzającestolicęAustriiz wycieczką.
Podczasjednychzawodóww Niemczech
spotkaliśmy inną polską drużynę, młodzi
wysportowaniludziepatrzylinanasseniorów,trochęz góry,alegdyzobaczylinaszą
klasę i umiejętności trochę miny im zrzedły,kunaszejsatysfakcjioczywiście –śmiejesiępanKazimierz
W Szwajcariipodczaszawodówkwaterę
mieliśmy...w bunkrzeprzeciwatomowym. 30
chłopa z całej Europy i kilka dziewczyn
z Bundeswehryspędziliśmynocpod ziemią.
W Estonii w Tallinie oglądaliśmy miejsceinternowanianaszegookrętupodwodnego „Orzeł”, któremu udało się w 1939
roku uciec z tej pułapki i po brawurowej
eskapadzie,epopeibałtyckiej,bezmap,dotrzećdo Anglii.
Podczastakichzagranicznychwypadów
poznaje się również i i wypróbowuje się
różnetypybronizarównotejhistoryczne–
jak i najnowszej konstrukcji. – W Niemczechmogłemstrzelaćz legendarnego,używanegow czasiedrugiejwojnyświatowej
karabinumaszynowegoMG-42i karabinu
Mauser 98k.W Estoniipoznawaliśmybroń
szwedzką, a w Austrii konstrukcje firmy
Steyr
Byosiągnąćtesukcesypotrzebanaprawdędużopracyi wysiłku.Trzebabyćw dobrej kondycji fizycznej, a przede wszyst-

Silnifaceciod strzelania(pierwszyz lewejpanKazimierz,u dołuMarianKrawczyk)

kim psychicznej.Aby oddać celnie te 30
strzałóww ciągu 20-30minuttrzebaumieć
sięskupić,wyłączyćsięz otaczającejrzeczywistości,tylkotozapewnićmożesukcesi trafieniedokładniew tarczę.
Pan Kazimierz należy do klubu MKS
LOK Rybnik. Strzela w zespole, który
obokniegotworząMarianKrawczykz Jastrzębia i Marek Harczuk. Już niedługo
przed nimi kolejne zawody 11 listopada

Wyjazdyzagranicznetookazjado zobaczeniasprzętuwojskowego

Październik 2011 r.

w Rybniku.Z czegooczywiścienaszstrzelec wyborowy bardzo się cieszy. – Jak
mawia mój przyjaciel lekarz to jest doskonała terapia zajęciowa na odstresowaniesię.
Trzebadodać,żepanKazimierzdziała
równieżw radzieosiedlowejOsiedlaPiast
w WodzisławiuŚląskim,bojakmówitrzebapomagaći ułatwiaćżyciesąsiadomi sobieteż.

Dobraterapiana stres
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Nawiewniki okienne

Pamiętajmy o świeżym powietrzu
Kiedyśświeżepowietrzeprzedostawałosiędo mieszkańprzezlicznenieszczelnościstolarkiokienneji wydawałosięto
całkiemnaturalne.Rosnącekosztyogrzewaniaspowodowałyjednakkonieczność
oszczędzania energii, zaczęto więc stosować energooszczędne szczelne okna
(główniez tworzywasztucznego,alerównieżz drewnai aluminium).Niestety,ta
szczelnośćogranicza,a w skrajnychprzypadkachuniemożliwiadopływświeżego
powietrza, co skutkuje wzrostem jego
wilgotności w pomieszczeniach. Objawiasiętozaparowaniemszyb,zawilgoceniem ścian, pojawieniem się grzybów
i pleśni.Pogarszająsięrównieżwarunki
zdrow otn e wew nątrz pom ieszc zeń, co
możebyćprzyczynąalergii,choróbukładuoddechowegolubukładukrążenia,albo pogorszenia stanu zdrowia w przypadk u istn ien ia tych chor ób. Dlat eg o
zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymiod 1stycznia 2009r.,w oknach
i drzwiach balkonowych powinny być
montowanenawiewniki.
Wentylacjajestprocesemwymianypowietrza, polegającej na zapewnieniu napływu świeżego powietrza z zewnątrz
do pomieszczeń i usunięciu na zewnątrz
zanieczyszczonegopowietrza.Warunkiem
dobrejwentylacjijestprawidłowacyrkulacjapowietrzaw pomieszczeniach.
Najprostszymsposobemwentylacjinaturalnejjestwietrzeniepomieszczeńprzez
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okresoweotwieranieokien.Takiekrótkotrwałewietrzenieniepowodujewiększych
stratciepła,aleteżjestskutecznena bardzokrótko.
W energooszczędnych oknach dopływ
świeżegopowietrzazapewniasiępoprzez:
wycinanie fragmentów uszczelek w górnej części okna. Jednak usuwanie fragmentów uszczelek, z punktu widzenia
wentylacji,dajerównieżniewielkieefekty.Ponadtotensposóbczęstobudzisprzeciwmieszkańców,którzywidzą,jakmontażyściw trakciewstawianiaokienwycinają
teuszczelki.
Skutecznym sposobem wentylacji jest
zas tos ow an ie spec jaln ych okuć, któr e
przy odpowiednimustawieniuklamkizapewniają rozszczelnienie okna i mikrowentylację przy zamkniętym oknie. Jest
tobardzoskutecznyi stosunkowotanisposób, ale skuteczny jedynie, wtedy gdy
użytkownicyz niegokorzystają.Natomiast
powszechnie zdarza się, że mieszkańcy
niepamiętająo rozszczelnianiuokienalbowręczniechcąz niegokorzystać.Częściowymwytłumaczeniemmożebyćfakt,
żerozszczelnienieoknazwyklezmniejsza
stopień jego zamknięcia, co w pewnych
przypadkachmożebyćwykorzystaneprzez
złodziei.
Należy podk reś lić, że oba pow yżs ze
spos ob y–wyciętefragmentyuszczelek
oraz okuc ia roszc zeln iaj ąc e – możn a
spotkaćw oknachjużzains talow an ych.
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Wedługobowiązujących(nowych)przepis óww now ychoknachdo celówwentylacjipow inn ybyćstos ow an enaw iewnik i.
Nawiewniki są skutecznym sposobem
zapewniającymdoprowadzenieodpowiedniej ilości świeżego powietrza, niezbędnejdo właściwegowentylowaniapomieszczenia czy budynku. Są to niewielkie
urządzeniamontowanew oknachlubścianachbudynkówz wentylacjągrawitacyjną,mechanicznąwywiewnąlubhybrydową. Nawet przy szczelnie zamkniętych
oknach nawiewniki pozwalają doprowadzać niezbędną do wentylacji ilość powietrzazewnętrznego.
Nawiewnikidostępneobecniena rynku
możnapodzielićzewzględuna ichbudowęi sposóbdziałania.
Nawiewniki o przepływie nieregulowanym mają stały przekrój, czyli stałej
wielkościotwórdoprowadzającypowietrza. Bez możliwości regulacji, doprowadzają do pomieszczenia ilość powietrza wyn ik aj ąc ą z różn ic y ciś nien ia
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia,
czylizależnąod warunkówatmosferycznych.Jeślisąwyposażonew przepustnicę,tomożnazamknąćdopływpowietrza
do pomieszczenia.
Nawiewniki regulowane ręcznie pozwalajądostosowaćintensywnośćprzepływupowietrzado potrzebdziękimożliw oś ci zmian y wielk oś ci otwor u
doprowadzającego powietrze, o której
decydujeużytkownikustawiającspecjalnąprzesłonę(przepustnicę)w wybranej
pozycji. Ilość powietrza przedostającego się do pom ieszc zen ia zal eż y więc
od położeniaprzepustnicy,czyliod świadom eg o dział an ia użytk own ik a oraz
od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz.
Właściwynapływpowietrzado budynkulubpomieszczenianajbardziejskutecznie zapewniają nawiewniki automatyczne. Zapewniają właściwy mikroklimat
w pomieszczeniach, niezależnie od tego
czyoknojestotwarteczyzamknięte.Stale dostosowują strumień powietrza zewnętrznegodo potrzeb,zapewniającniższe straty energii oraz komfort cieplny
w pomieszczeniach.

Październik 2011 r.

Nawiewnikiciśnieniowesamoczynnie
regulują strumień powietrza nawiewanego w zależności od różnicy ciśnienia
na zewnątrzi wewnątrzpomieszczenia.
Wraz ze wzros tem różn ic y ciś nien ia
zwiększasięnapływpowietrza.Do pewnej granicznej wartości różnicy ciśnieniaotwórdoprowadzającypowietrzejest
maksymalnie otwarty. Gdy różnica ciśnienia nadal rośnie, np. z powodu podmuchówwiatru,przepustnicaprzymyka się zap ob ieg aj ąc nadm iern em u
napływowipowietrza,cochroniprzed powstawaniem przeciągów i nadmiernym
wychłodzeniem pomieszczenia. W zależnościod budowynawiewnikmożesię
przymykaćpłynnielubskokowo.Jednocześnieużytkowniktakżemamożliwość
ręcznegoustawieniaprzepustnicy.
Nawiewniki higrosterowane to urządzeniasterowaneautomatyczniewilgotnościąpowietrzaw pomieszczeniach.Reagują na zmiany wilgotności względnej
w zakresie od 30% do 70%. Posiadają
czujnik,najczęściejtaśmępoliamidową,
któr y anal iz uj e poz iom wilg otn oś ci
względnej w pomieszczeniu i zmienia
otwarcie nawiewnika. Gdy wilgotność
wzrastaod 30%do 70%stopniowozwiększa się wielkość otworu nawiewnego,
a po przekroczeniutejwartościnawiewnikpozostajeotwartymaksymalnie.Gdy
w mieszkaniuzainstalowanesąnawiewnikihigrosterowane,wymianapowietrza
int ens yf ik uj e się w pom ieszc zen iach,
w których powstaje najwięcej wilgoci,
np. nocą w sypialniach, a w ciągu dnia
w salonie.
Nawiewnikitermostatycznedziałająsamoczynnie,pod wpływemzmianytemperatury
zewnętrznej.Gdytemperaturaspadaponiżej
określonej wartości, przepustnica zmniejsza

Październik 2011 r.

wielkośćotworunawiewnegoi ograniczadopływ powietrza zewnętrznego. Ilość dopływającegopowietrzazależyod różnicyciśnieniawewnątrzi na zewnątrzorazod wielkości
otworuustalonejprzeztermostat.Nawiewnikitegotypusąmontowanegłówniew ścianach,zewzględuna dużewymiary.
Orientacyjnecenynawiewnikówsąnastępujące:
– okienny, o stałym przepływie – 30100zł/szt.

– okienny, sterowany ręcznie – 20-40
zł/szt.
– okienn y, ster ow an y aut om at ycznie–100-220zł/szt.
Trzeba dodać że większość nawiewnikówmożnamontowaćzarównow oknach
nowych,jaki w jużzainstalowanychi użytkowanychw budynku.
A zatem apelujemy do wszystkich, by
zwracać uwagę na prawidłową wentylacjędlanaszegodobra.

REGULACJEPRAWNEDOTYCZąCENAWIEWNIKÓW
Od 1stycznia 2009r.obowiązująnowewymaganiadotycząceszczelnościokien(rozporządzenieministrainfrastrukturyz 6listopada 2009r.,DzUnr 201,poz. 1238).Do końca 2008
rokuoknao współczynnikuinfiltracji 0,5-1,0m3/(muhudaPa2/3)mogłybyćwprowadzone
do obrotubezzapewnieniadodatkowegourządzenianawiewnego.Nawiewnikibyływymagane,jeślitenwspółczynnikbyłniższyod 0,3.Obecniewspółczynnikinfiltracjipowietrzadla
otwieranychokieni drzwibalkonowychpowinienwynosićniewięcejniż 0,3m3/(muhudaPa2/3),a dopływpowietrzazewnętrznegona potrzebywentylacyjnenależyzapewnićprzez
urządzenianawiewneumieszczonew oknach,drzwiachbalkonowychlubinnychczęściach
przegrodyzewnętrznej.A więcoknopełniącefunkcjęwentylacyjnąmusibyćwyposażone
w nawiewnik.Niedotyczytopomieszczeńz wentylacjąmechanicznąnawiewnąlubnawiewno-wywiewną,którychoknapozostająszczelne.Parametryurządzeńnawiewnychpowinny
byćzgodnez PolskąNormąPN-B-03430:1983Wentylacjaw budynkachzamieszkaniazbiorowegoi użytecznościpublicznej–Wymagania(zezmianamiAz3:2000),któraokreślawielkość strumienia powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik. Drugim
wymogiemjestszczelnośćnawiewnika,którynawetw pozycjizamkniętejpowiniendostarczaćminimalnąilośćpowietrza.Urządzenie,któreniespełniawarunkuwydajnościmaksymalnejorazcharakteryzujesiędużąszczelnością,zgodniez tąnormą,niemożebyćtraktowanejakonawiewnikdostarczającypowietrzena potrzebywentylacji.
DlanawiewnikówpowietrzazewnętrznegoniemaPolskiejNormyzawierającejwymagania techniczno-użytkowe dla wyrobu budowlanego. Dlatego każdy nawiewnik musi
mieć Aprobatę Techniczną, która jest dokumentem odniesienia do dokonywania oceny
zgodnościi wprowadzeniawyrobuna rynekkrajowyzeznakiembudowlanymB.Oprócz
dokumentówkrajowychistniejenormaeuropejskaEN 13141-9Wentylacjabudynków–Badaniawłasnościparametrówelementów/wyrobówdo wentylacjimieszkań,którazostała
przyjętaprzezPolskę 25czerwca 2008r.,jakoPN-EN 13141-9:2008,a zawieraopissposobubadanianawiewnikówhigrosterowanych.
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Mieszkanie, na które cię stać – największy wybór, najtańszych ofert na rynku mieszkaniowym

Przetargi na sprzedaż mieszkań
organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ROW”
Sątodobreoferty,z których wartoskorzystać,gdyplanujemykupićmieszkanie.Głównymiwaloramitychofertjestbardzo

ATRAKCYJNA CENA I ZACHęCAJąCALOKALIZACJA
–bliskośćobiektówusługowych,miejscaparkingowe,dużozieleniwokół–wystawionychna przetarglokali.
Informacjio naszychofertachszukajna stroniewww.sm-row.pllubpytajw dzialeczłonkowsko-mieszkaniowym.

OTONASZEPROPOZYCJE:
WODZISŁAW ŚLąSKI
M-3ULICAPOKOJU 5/6
cenawywoławcza 57.700,00 zł
mieszkanie składa się z 2 pokoi, „ślepej”
kuchni,o łącznejpowierzchniużytkowej38,42
m2,położonena I piętrzew budynku 5-kondygnacyjnym, stan techniczny: do remontu.
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
gazową, wodną, kanalizacyjną, centralne
ogrzewanie(zużyciewodyzimnejwgwskazańliczników).Budynek,w którymznajduje się mieszkanie jest ocieplony. Przed budynkiemprzygotowanomiejscaparkingowe.
Nieruchomośćpołożonajestw strefiecentralnej miasta Wodzisławia Śl., przy końcowym odcinku ulicy Pokoju. W bliskim sąsiedztwieznajdująsięobiektyusługoweoraz
obiekty użyteczności publicznej takiej jak
szkołaorazszpitalmiejski.
WODZISŁAW ŚLąSKI
M-3ULICAPRZEMYSŁAWA 9/90
cenawywoławcza 75.200,00 zł
mieszkanie składa się z 2 pokoi, „widnej”
kuchni,balkonu,o łącznejpowierzchniużytkowej51,00m2,położonena VI piętrzew budynku 7-kondygnacyjnym, stan techniczny:
do remontu.
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
gazową, wodną, kanalizacyjną, centralne
ogrzewaniecentralnieciepłąwodę(zużycie
wodyzimnejorazciepłejwgwskazańliczników). Przed budynkiem przygotowano
miejscaparkingowe.
Budynekwyposażonyjestw 2windy,którezatrzymująsięna każdympiętrze.
Nieruchomośćusytuowanaw centrumosiedla na które składa się zabudowa wielorodzinnai usługowa tj: szkoła podstawowa,
przedszkole,ośrodekzdrowia,pawilonyhandlowo-usługoweorazpoczta.
WODZISŁAW ŚLąSKI
M-2ULICAPRZEMYSŁAWA 16/77
cenawywoławcza 47.200,00 zł
mieszkanie składa się z 1 pokoju, „ślepej”
kuchni,o łącznejpowierzchniużytkowej31,39
m2,położonena V piętrzew budynku 8-kondygnacyjnym, stan techniczny: do remontu.
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
gazową,wodną,kanalizacyjną,centralneogrzewaniecentralnieciepłąwodę(zużyciewody
zimnej oraz ciepłej wg wskazań liczników).
Budynek,w którymznajdujesięmieszkanie
jest ocieplony. Przed budynkiem przygotowanomiejscaparkingowe.
Budynekwyposażonyjestw 2windy,którezatrzymująsięna każdympiętrze.
Nieruchomość usytuowana jest na skraju
osiedla,na któreskładasięzabudowawielo-
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rodzinnai usługowa tj: szkoła podstawowa,
przedszkole,ośrodekzdrowia,pawilonyhandlowo-usługoweorazpoczta.
WODZISŁAW ŚLąSKI
M-2ULICAPRZEMYSŁAWA 13/60
cenawywoławcza 47.900,00 zł
mieszkanie składa się z 1 pokoju, „ślepej”
kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej
31,39 m2, położone na V piętrze w budynku 8-kondygnacyjnym,stantechniczny:do remontu.
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
gazową,wodną,kanalizacyjną,centralneogrzewaniecentralnieciepłąwodę(zużyciewody
zimnej oraz ciepłej wg wskazań liczników).
Budynek,w którymznajdujesięmieszkanie
jest ocieplony. Przed budynkiem przygotowanomiejscaparkingowe.
Budynekwyposażonyjestw 2windy,którezatrzymująsięna każdympiętrze.
Nieruchomość usytuowana jest na skraju
osiedla,na któreskładasięzabudowawielorodzinnai usługowa tj: szkoła podstawowa,
przedszkole,ośrodekzdrowia,pawilonyhandlowo-usługoweorazpoczta.
RYDUŁTOWY
M-3ULICAKRZYŻKOWICKA 20/32
cenawywoławcza 57.800,00 zł
mieszkanie składa się z 2 pokoi, „widnej”
kuchni,balkonuo łącznejpowierzchniużytkowej45,87m2,położonena II piętrzew budynku wielorodzinnym 6-kondygnacyjnym,
stantechniczny:do remontu.
Stolarkaokiennaz PCV.
Wyposażone jest w instalację elektryczną,
kanalizacyjną, centralne ogrzewanie (zużycie
wodyzimnejwgwskazańliczników).Zbudowanyz technologiitradycyjnejmurowanej.
W sąsiedztwie znajdują się parking, plac
zabaw oraz sklep spożywczy. W odległości 150 mznajdujesięrynekorazwielepunktówusługowo-handlowych.
RYDUŁTOWY
M-3ULICAKRZYŻKOWICKA 22/20
cenawywoławcza 58.800,00 zł
mieszkanie składa się z 2 pokoi, „widnej”
kuchni,o łącznejpowierzchniużytkowej45,83
m2,położonena IV piętrzew budynkuwielorodzinnym 6-kondygnacyjnym,stantechniczny:do remontu.
Stolarkaokiennaz PCVnowa.
Wyposażone jest w instalację elektryczną,
kanalizacyjną, centralne ogrzewanie (zużycie
wodyzimnejwgwskazańliczników).Zbudowanyz technologiitradycyjnejmurowanej.
W sąsiedztwie znajdują się parking, plac
zabaw oraz sklep spożywczy. W odległo-
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ści 150 mznajdujesięrynekorazwielepunktówusługowo-handlowych.
RYDUŁTOWY
M-3ULICAOBYWATELSKA 31/15
cenawywoławcza 72.800,00 zł
mieszkanie składa się z 2 pokoi, „widnej”
kuchni,balkonuo łącznejpowierzchniużytkowej43,28m2,położonena III piętrzew budynkuwielorodzinnym 5-kondygnacyjnym,
stantechniczny:do remontu.
Stolarkaokiennaz PCV(2009r.).
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
kanalizacyjną,centralneogrzewanie,centralną ciepłą wodę (zużycie wody zimnej oraz
ciepłej wg wskazań liczników). Budynek
po termomodernizacji.
W sąsiedztwie znajdują się parking oraz
szkoła podstawowa. Budynek znajduje się
w cichejorazzielonejokolicy.
RYDUŁTOWY
M-2ULICA
WŁADYSŁAWAŁOKIETKA 8A/5
cenawywoławcza 52.900,00 zł
mieszkanieskładasięz 1pokoju,„widnej”
kuchni z komórką, balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 33,75 m2, położone
na I piętrze w budynku wielorodzinnym 4kondygnacyjnym, stan techniczny: do remontu.
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
kanalizacyjną,centralneogrzewanie,centralną ciepłą wodę (zużycie wody zimnej oraz
ciepłej wg wskazań liczników). Budynek
po termomodernizacji.
W sąsiedztwie znajduje się parking oraz
szkołapodstawowa.Budynekusytuowanyjest
w cichejorazzielonejokolicy.
RYDUŁTOWY
M-2ULICA
STANISŁAWALIGONIA 6/31
cenawywoławcza 47.000,00 zł
mieszkanie składa się z 1 pokoju, „widnej”
kuchni,balkonuo łącznejpowierzchniużytkowej 29,67m2 położonena III piętrzew budynkuwielorodzinnym 6-kondygnacyjnym,
stantechniczny:do remontu.
Stolarkaokiennaz PCV.
Wyposażonejestw instalacjęelektryczną,
kanalizacyjną,centralneogrzewanie,centralną ciepłą wodę (zużycie wody zimnej oraz
ciepłej wg wskazań liczników). Budynek
po termomodernizacji.
W sąsiedztwie znajduje się parking, park
rozrywkidladzieci,ośrodekzdrowia.W pobliżuznajdujesięrównieżCentrumKultury.
Budynekusytuowanyjestw cichejorazzielonejokolicy.
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zsiedzibąprzyul.Kard.St.Wyszyńskiego43

OGŁASZAwdniu5.10.2011r.ustnyprzetargnieograniczony
Naustanowienieodrębnejwłasności
lokalimieszkalnychpołożonych:
WodzisławŚl.,ul.Pokoju5/6(2pokojezkuchnią)
opow.użytkowej38,42m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-57700,00zł
Wysokośćwadium
-8700,00zł
ogodz.900
UWAGA! Mieszkaniemożnaoglądać30.09.2011r.od800do1100pouzgodnieniutel.32455-46-88

Ipiętro

WodzisławŚl.,ul.Przemysława9/90b(2pokojezkuchnią)
opow.użytkowej51,00m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-75200,00zł
Wysokośćwadium
-11300,00zł
ogodz.1000
UWAGA! Mieszkaniemożnaoglądać30.09.2011r.od800do1100pouzgodnieniutel.32456-47-10

VIpiętro

WodzisławŚl.,ul.Przemysława16/77
(1pokójzkuchnią)
opow.użytkowej31,39m2
Wywoławczawartośćrynkowa
- 47200,00zł
Wysokośćwadium
-7100,00zł
ogodz.1100
UWAGA! Mieszkaniemożnaoglądać30.09.2011r.od800do1100pouzgodnieniutel.32456-47-10

Vpiętro

WodzisławŚl.,ul.Przemysława13/60
(1pokójzkuchnią)
opow.użytkowej31,39m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-47900,00zł
Wysokośćwadium
-7200,00zł
ogodz.1200
UWAGA! Mieszkaniemożnaoglądać30.09.2011r.od800do1100pouzgodnieniutel.32456-47-10

IVpiętro

OGŁASZAwdniu6.10.2011r.ustnyprzetargnieograniczony
Naustanowienieodrębnejwłasności
lokalimieszkalnychpołożonych:
Rydułtowy,ul.Krzyżkowicka20/32
(2pokojezkuchnią)
opow.użytkowej45,87m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-57800,00zł
Wysokośćwadium
-8700,00zł
ogodz.900
UWAGA! Mieszkaniemożnaoglądać3.10.2011r.od900do1100pouzgodnieniutel.32457-84-76

IIpiętro

Rydułtowy,ul.Krzyżkowicka22/20
(2pokojezkuchnią)
opow.użytkowej45,83m2
Wywoławczawartośćrynkowa
- 58800,00zł
Wysokośćwadium
-8900,00zł
ogodz.1000
UWAGA! Mieszkaniemożnaoglądać3.10.2011r.od900do1100pouzgodnieniutel.32457-84-76

IVpiętro

Rydułtowy,ul.Obywatelska31/15
(2pokojezkuchnią)
opow.użytkowej43,28m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-72800,00zł
Wysokośćwadium
-11000,00zł
ogodz.1100
UWAGA!Mieszkaniemożnaoglądać3.10.2011r.od900do1100pouzgodnieniutel.32457-84-76

IIIpiętro

Rydułtowy,ul.Wł.Łokietka8a/5
(1pokójzkuchnią)
opow.użytkowej33,75m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-52900,00zł
Wysokośćwadium
-8000,00zł
ogodz.1200
UWAGA!Mieszkaniemożnaoglądać3.10.2011r.od900do1100pouzgodnieniutel.32457-84-76

Ipiętro

Rydułtowy,ul.St.Ligonia6/31
(1pokójzkuchnią)
opow.użytkowej29,67m2
Wywoławczawartośćrynkowa
-47000,00zł
Wysokośćwadium
-7100,00zł
ogodz.1300
UWAGA!Mieszkaniemożnaoglądać3.10.2011r.od900do1100pouzgodnieniutel.32457-84-76

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

44-300WodzisławŚląski,,ul.KardynałaSt.Wyszyńskiego43
tel.(32)4552404,kom.0693449754

www.mieszkania.sm-row.pl
Czynne:
poniedziałek 7:00– 16:00
wtorek,czwartek 7:00– 15:00
środa 9:00– 15:00
piątek 7:00– 14:00
14
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ADRESY
TELEFONY
WAŻNE
INFORMACJE
ZARZąDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod 7:00do 15:00,piątki 7:00do 14:00.
Telefonycentrala– 32 455 66 86;32 455 67 56;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
działczłonkowsko-mieszkaniowy:
32 456 39 05;
działwkładów:
32 55 66 86wew. 114
działnaliczeńczynszowych:
324553872;
kasa:
32 455 66 86wew. 109;
działrozliczeńz członkami:32 455 38 72;
działtechniczny:32456 39 04;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. biały w okresie zimy. 5.
ulepszanie się. 7. potrzebuje go podejrzany. 8.potrawaz jaj. 9.rozporządzenie
władzy. 10.grana scenie. 13.w składzie
pociągu. 17. aktorzy grający w jednym
przedstawieniu. 18. huragan. 19. duży
pokój. 20. taka sobie rybka. 23. era archaiczna. 26.siostraBalladyny. 29. 0,2g dla
jubilera. 30. krzewy. 31. główna tętnica. 32. zaostrzony koniec kotwicy. 35.
starszyflisak. 39.składnikbenzyny. 41.
relacja.meldunek. 42.zamekbłyskawiczny. 43. wielka ilość czegoś. 44. uszkodzenie. 45.zorganizowanedziałanie.
Pionowo: 1.w środkutygodnia. 2.tkanina na wsypy. 3.trakdo przecieraniakłód. 4.
odwiedziny. 5. kondygnacja budynku. 6.
upominek,prezent. 11.wiadro. 12.stojąca
postaćw poziemodlitewnej. 13.lennik. 14.
taśma przy portierach. 15. dziewiąty stopieńgamydiatonicznej. 16.oszkloneobok
drzwi. 20.zbyt. 21.wizerunekw ramie. 22.
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gdygomamytokichamy. 24.desant. 25.
czasem wyskoczy z paleniska. 27. kolega
iksa. 28. rybka akwariowa. 33. rzezimieszekparyski. 34.pięknoć. 36.lewatywa. 37.
małychłopiec. 38.ustalona,ogólnieprzyjętazasada. 39.wokółczapkiwojskowej. 40.
wagaopakowania.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 15dadząrozwiązanie,które prosimy nadsyłać z dopiskiem,, rozwiązaniekrzyżówki”na adresSpółdzielni
do dnia 30.10.2011r.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: POWIEWY JESIENI. Nagrody książkoweza rozwiązaniekrzyżówkiotrzymują:ChłodekHelena,WojtekKomarek,
BeataLewandowska,
W poprzednim numerze z powodów
technicznychniepodaliśmynazwiskzwycięzc ów rozw iąz an ia krzyż ówk i
z nr. 1/2011. Są nimi: Marianna Wieszałek,DanutaSmagacka,LidiaPawlenke.Osobyteotrzymałyjużnagrody
książkowe.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENTRUM: 44-300 Wodzisław Śląski, ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88;godz.pracy:od poniedziałku
do piątkuod 7:00do 15:00;
XXX-lecia,PIASTÓW i DąBRÓWKI:
44-286WodzisławŚląski,Os. XXX-lecia 62c,
tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,godz.pracy;od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
RYDUŁTOWY: 44-280Rydułtowy,ul.Plebiscytowa 48,tel.(32) 457 84 76,godz.pracy:
od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel.
(32) 729 10 40czynna:wtorkii piątkiod 11:00
do 13:00;
RADLIN: 44–310Radlin,ul.Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki
i czwartkiod 11:00do 13:00.
■ AWARIE po godzinachpracysłużbSpółdzielniprosimyzgłaszaćtelefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum–(0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki –(0) 601 857 402,
– AdministracjaRydułtowy –(0) 605 365 674,
– Elektrycznei dźwigowe: dlawszystkichadministracji:
elektryk–(0) 609 442 461,
dźwigowiec–(0) 78 58 48 480.

PODWSPÓLNYMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.(32) 455 66 86,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Festyn rodzinny na wodzisławskim osiedlu XXX-lecia

To była wspaniała zabawa
dla dużych i małych

Byłowieleatrakcjiprzygotowanychw parkuzabaw

TeamrajdowyAdamaMałysza,zjawiłsięna festyniez symulatoramijazdy

P

Występygrupmuzycznychcieszyłysiędużymzainteresowaniem

Motocyliścizaprezentowaliswestalowerumaki

ogodadopisała,jakrównieżhumory,boatrakcjibyłomoci każdymógłznaleźćcościekawegodlasiebie. 16lipcazorganizowano
Festyn Rodzinny. Impreza zaczęła się punktualnie w samo południeprzy PiwiarniWarka,któraobchodzącswe 5-lecieistnienia
wraz z Radą wodzisławskiej dzielnicy XXX-lecia, Piastów, DąbrówkiiSpółdzielniąMieszkaniowąROWprzygotowaławspaniałą
zabawę dla mieszkańców. Podczas festynu rozlosowano wśród
uczestników wiele atrakcyjnych nagród, m.in. rowery górskie,
sprzętRTV,biletyna meczreprezentacjiorazmnóstwogadżetów
Imprezazaczęłasięsięod programudlanajmłodszych.Dzieci
uczestniczyły w zabawach, konkursach, malowaniu twarzy z zozolkiemz zoolandiii.Byłoteżwieleinnychatrakcjiprzygotowanychw parkuzabawz zespołemanimatorówDUO-FI X,Klubem
OpiekiDziennejNad Dziećmi„WyspaSkarbów”.
Później na specjalnie przygotowanej scenie swe artystyczne
umiejętności zaprezentowały zespoły muzyczne Kurcbend, Acustic, Kapela Wujka Idziego, Kapela Bawarska. Przerywnikiem
tychmuzyczno-wokalnychpopisówbyłogrillowaniez kucharzem
ReprezentacjiPolski,TomaszemLeśniakiem.
Ponadto na festynie odbyła się prezentacja teamu rajdowego
AdamaMałysza,a chętnimoglispróbowaćswychsiłza kierownicąsymulatora. Zaprezentowałasięrównieżsporagrupamotocyklistów, którzy przyjechali na imprezę prezentując się wcześniej
na ulicachWodzisławiaŚl.

Kolejka do toru ufundowanego
przezPiwiarnięWarka

Pamiątkowezdjęciez „zozolkiem”

