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W cza�sie� la�ta,�gdy�część�z nas�wy�je�-
cha�ła�na urlo�py�i wa�ka�cje,�w bu�dyn�kach
na�szej�spół�dziel�ni�ostro�pra�co�wa�no�wy�-
ko�nu�jąc�bar�dzo�du�żo�prac�re�mon�to�wych.
Pra�cow�ni�cy�firm�bu�dow�la�nych�nie�mie�li
wol�ne�go.
Pracowite�remontowe�lato

czy�taj�na str. 3

W no�cy 20�lip�ca�w bu�dyn�ku�przy ul.
Prze�my�sła�wa 9�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�do�-
szło�do pod�pa�le�nia�dźwi�gu�oso�bo�we�go.
Po�żar� wy�buchł� oko�ło� go�dzi�ny 2.00
na ostat�nim�pię�trze�bu�dyn�ku.�Straż�po�-
żar�na�zo�sta�ła�po�wia�do�mio�na�o po�ża�rze
o go�dzi�nie 2.30.
Spłonęła�winda

czy�taj�na str. 7

Do�sko�na�łym�roz�wią�za�niem�dla�przy�jezd�-
nych� jest� re�ali�zo�wa�ny� pro�jekt� mon�ta�żu
na bu�dyn�kach� du�żych� ta�blic� in�for�ma�cyj�-
nych�z na�zwą�osie�dla,�uli�cy�nu�me�rem�blo�-
ku�i lo�go�spół�dziel�ni.�
Tablice�– bilbordy�i�drogowskazy�
pomogą

czy�taj�na str. 6
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Bez płat na, cy fro wa mam mo gra fia 
w Wo dzi sła wiu Ślą skim

Rak� pier�si� jest� naj�częst�szym� no�wo�two�-
rem�u ko�biet�jed�nak�wcze�sne�wy�kry�cie�i le�-
cze�nie�da�ją�wiel�ką�szan�se�na cał�ko�wi�te�wy�-
le�cze�nie.�W 2006�r.�za�po�cząt�ko�wa�ny�zo�stał
„Po�pu�la�cyj�ny� pro�gram�wcze�sne�go�wy�kry�-
wa�nia� ra�ka� pier�si”,� któ�re�go� ce�lem� jest� za�-
pew�nie�nie� bez�płat�ne�go� ba�da�nia� pier�si� co
dwa�la�ta�wszyst�kim�ubez�pie�czo�nym�ko�bie�-
tom� w wie�ku 50-69� lat.� U ko�biet�
z wy�so�kim� ry�zy�kiem� wy�stę�po�wa�nia� ra�ka

pier�si�(rak�sut�ka�u mat�ki,�sio�stry�lub�cór�ki;
obec�ność�mu�ta�cji�ge�nu�BRCA1�lub�BRCA2)
bez�płat�ne� ba�da�nie� mo�że� być� po�wta�rza�ne
każ�de�go�ro�ku.�Ogra�ni�cze�nie�wie�ko�we�do prze�-
dzia�łu�od 50�do 69�lat�ma�swo�je�zna�cze�nie,
gdyż�ww.� gru�pa�wie�ko�wa� jest� naj�bar�dziej
na�ra�żo�na na za�cho�ro�wa�nie�na ra�ka�pier�si.
Mi�mo,� iż� ba�da�nia� są� bez�płat�ne,� wciąż
ko�rzy�sta� z nich� nie�wiel�ka� licz�ba� ko�biet�
np.� w ca�łym� po�wie�cie� wo�dzi�sław�skim
na bez�płat�ną�mam�mo�gra�fię�kwa�li�fi�ku�je�się
pra�wie�20 000�ko�biet.�Nie�ste�ty�tyl�ko 41%
miesz�ka�nek�z ta�kiej�moż�li�wo�ści�sko�rzy�sta�-
ło.� Nie�uza�sad�nio�ny� lęk� przed ba�da�niem
i je�go� wy�ni�kiem,� wstyd,� brak� cza�su,� czy
prze�ko�na�nie,�że�„mnie�to�nie�do�ty�czy”�od�-
bie�ra�ją�ko�bie�tom�moż�li�wość�wy�kry�cia�wcze�-
snych�zmian,�a tym�sa�mym�moż�li�wość�cał�-
ko�wi�te�go�wy�le�cze�nia.�
Aby�za�chę�cić�i jed�no�cze�śnie�uła�twić�ko�-
bie�tom�do�stęp�do pra�cow�ni�mam�mo�gra�ficz�-
nej�gli�wic�kie�Cen�trum�On�ko�lo�gii�za�ku�pi�ło
no�wo�cze�sny� mam�mo�bus.� Dzię�ki� ta�kie�mu
roz�wią�za�niu�moż�li�we�jest�sko�rzy�sta�nie�zmam�-

mo�gra�fii�bli�sko�miej�sca�za�miesz�ka�nia�oraz
bez�wcze�śniej�szych�za�pi�sów�i ocze�ki�wa�nia
w ko�lej�kach.�Cy�fro�wy� apa�rat�mam�mo�gra�-
ficz�ny� znaj�du�ją�cy� się�w mam�mo�bu�sie� po�-
zwa�la�na oce�nę�ob�ra�zu�gru�czo�łu�pier�sio�we�-
go�nie�na kli�szy,�lecz�na mo�ni�to�rze�wy�so�kiej
roz�dziel�czo�ści,�co�da�je�moż�li�wość�je�go�po�-
więk�sza�nia�oraz�wpły�wa�na pre�cy�zyj�ny�opis
ba�da�nia.�Po�nad�to,�spe�cjal�ne�opro�gra�mo�wa�-
nie�po�zwa�la�do�kład�nie�oce�nić�drob�ne�szcze�-

gó�ły,�a cy�fro�wo�ar�chi�wi�zo�wa�ny�ob�raz�da�je
moż�li�wość� po�rów�ny�wa�nia� wy�ni�ku� z póź�-
niej�szy�mi�ba�da�nia�mi.�Jest�to�nie�zwy�kle�waż�-
ne�w dia�gno�zo�wa�niu�cho�rób�pier�si.
Przed ba�da�niem.
Do mam�mo�gra�fii�nie�trze�ba�się�spe�cjal�-
nie� przy�go�to�wy�wać.�W mam�mo�bu�sie� za�-
pew�nia�my�kom�for�to�we�wa�run�ki�po�rów�ny�-
wal�ne� do no�wo�cze�snych� pla�có�wek
sta�cjo�nar�nych� tj.� re�je�stra�cję,�prze�bie�ral�nię
oraz�ga�bi�net,�w któ�rym�wy�ko�ny�wa�na jest
mam�mo�gra�fia.� Wszyst�kie� po�miesz�cze�nia
są�kli�ma�ty�zo�wa�ne�i ogrze�wa�ne.�Po�nie�waż
ko�niecz�ne� bę�dzie� ro�ze�bra�nie� się� od pa�sa
w gó�rę,�war�to�od�po�wied�nio�wy�god�nie�się
ubrać.�W sy�tu�acji,�gdy�mam�mo�gra�fia�wy�-
ko�ny�wa�na jest�po raz�ko�lej�ny,�pro�si�my�za�-
brać� ze� so�bą� zdję�cie� i opis� po�przed�nie�go
ba�da�nia�dla�po�rów�na�nia�–�to�bar�dzo�po�ma�-
ga�le�ka�rzom�zin�ter�pre�to�wać�wy�nik.
Prze�bieg�ba�da�nia�w mam�mo�bu�sie.
1) Re�je�stra�cja –� po przyj�ściu� do pra�-
cow�ni�na�le�ży�przed�sta�wić�do�ku�ment�ubez�-
pie�cze�nia�zdro�wot�ne�go�(kar�ta�chi�po�wa)�lub

do�wód�oso�bi�sty.�Na miej�scu�na�le�ży�wy�peł�-
nić�an�kie�tę�dla�te�go�oso�by�z wa�dą�wzro�ku
pro�si�my�o za�bra�nie�oku�la�rów.�Oczy�wi�ście
je�że�li� bę�dzie� ja�kiś� pro�blem� re�je�stra�tor�ka
we�wszyst�kim�Pa�ni�po�mo�że.
2)�Ba�da�nie –� tech�nik� (ko�bie�ta)�po�pro�si
o ro�ze�bra�nie�się�w prze�bie�ral�ni.�Wszyst�kie
po�miesz�cze�nia�w mam�mo�bu�sie� są� kli�ma�-
ty�zo�wa�ne.� Zdję�cia� rent�ge�now�skie� każ�dej
pier�si� zo�sta�ną�wy�ko�na�ne�me�to�dą�cy�fro�wą
w dwóch�pod�sta�wo�wych�pro�jek�cjach�Pod�-
czas�ba�da�nia�pa�cjent�ka�po�zo�sta�je�w po�zy�-
cji�sto�ją�cej�lub�sie�dzą�cej.�Ba�da�na pierś�zo�-
sta�nie� uci�śnię�ta� pla�sti�ko�wą� pły�tą
kom�pre�syj�ną� (Ryc. 1).� Uci�sko�wi,� trwa�ją�-
ce�mu�kil�ka�se�kund,�mo�że�to�wa�rzy�szyć�ból,

któ�ry�war�to�wy�trzy�mać.�Ucisk�jest�ko�niecz�-
ny,� aby� uzy�skać� zdję�cie� do�brej� ja�ko�ści,
a tyl�ko�do�bra�ja�kość�po�zwo�li�na do�kład�ny
opis�ba�da�nia.�
3)�Każ�da�Pa�ni�otrzy�ma�kar�tecz�kę�z nu�me�-
rem�ba�da�nia�oraz�in�for�ma�cją�o miej�scu�od�-
bio�ru�wy�ni�ku.�Pro�si�my�za�cho�wać�kar�tecz�kę,
bę�dzie�po�trzeb�na przy od�bio�rze�wy�ni�ku.
4)� Je�że�li� wy�nik� ba�da�nia� jest� pra�wi�dło�-
wy�–�za�pra�sza�my�na ko�lej�ną�mam�mo�gra�fię
za dwa�la�ta.�W przy�pad�ku,�gdy�wy�nik�wzbu�-
dzi� wąt�pli�wo�ści� le�ka�rzy,� skie�ru�ją� oni� pa�-
cjent�kę� na bez�płat�ną� dal�szą� dia�gno�sty�kę,
a je�śli�oka�że�się�to�ko�niecz�ne�–�na le�cze�nie.
Ba�da�nie� mam�mo�gra�ficz�ne� jest� pro�ste,
krót�kie,�bez�piecz�ne� i nie�in�wa�zyj�ne.�Daw�-
ka�pro�mie�nio�wa�nia�pod�czas�mam�mo�gra�fii
jest�ni�ska�i bez�piecz�na dla�zdro�wia.�Ba�da�-
nie� nie� wy�ma�ga� żad�ne�go� do�dat�ko�we�go
przy�go�to�wa�nia.� Po�trzeb�na jest� Two�ja� do�-
bra�wo�la.�Dla�te�go�za�chę�ca�my,�aby�sko�rzy�-
stać� z moż�li�wo�ści� wy�ko�na�nia� bez�płat�nej
cy�fro�wej� mam�mo�gra�fii� w mam�mo�bu�sie
w miej�scu�za�miesz�ka�nia.�

We�wrze�śniu�Cen�trum�On�ko�lo�gii�w Gli�wi�cach�wraz�z Urzę�da�mi�Miast�Ra�dlin,�Ry�-
duł�to�wy� i Pszów� zor�ga�ni�zo�wa�ły� ak�cję� bez�płat�nych,� cy�fro�wych� ba�dań�mam�mo�gra�-
ficz�nych�dla�miesz�ka�nek�po�wia�tu�wo�dzi�sław�skie�go.�W dniach 19�–21�paź�dzier�ni�ka
cy�fro�we� ba�da�nia�mam�mo�gra�ficz�ne� od�bę�dą� się�w MIEJ�SKIM�OŚROD�KU�SPOR�-
TU I RE�KRE�ACJI�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim

Pra�cow�nia�mo�bil�na bę�dzie�wy�ko�ny�wać�ba�da�nia:

w MIEJ�SKIM�OŚROD�KU�SPOR�TU I RE�KRE�ACJI�(ul.�Bo�gu�miń�ska)�
w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�w dniach�

19�paź�dzier�ni�ka�br.�w go�dzi�nach 10.00�–�17.00�
20�i 21�paź�dzier�ni�ka br.�w go�dzi�nach 9.00�–�16.00.

Wię�cej�in�for�ma�cji�moż�na uzy�skać�pod nu�me�rem�te�le�fo�nu:�32 278 98 96�

NIE�OD�KŁA�DAJ�CIE�BA�DA�NIA�NA�PÓŹ�NIEJ
Upew�nij�się,�że�je�steś�zdro�wa!�



W cza�sie�la�ta,�gdy�część�z nas�wy�je�-
cha�ła� na urlo�py� i wa�ka�cje,� w bu�dyn�-
kach�na�szej�spół�dziel�ni�ostro�pra�co�wa�-
no� wy�ko�nu�jąc� bar�dzo� du�żo� prac
re�mon�to�wych.�Pra�cow�ni�cy�firm�bu�dow�-
la�nych�nie�mie�li�wol�ne�go.�
W bu�dyn�kach� pod�le�głych� ad�mi�ni�stra�-
cji� os. XXX�-le�cia� sku�tecz�nie� po�sta�ra�no
się� po�przez� wy�ko�na�nie� re�mon�tów� roz�-
wią�zać�pro�blem�prze�cie�ka�ją�cych�da�chów,
któ�ry� jest� za�wsze� nie�zwy�kle� uciąż�li�wy
i de�ner�wu�ją�cy� dla� miesz�kań�ców� ob�ser�-
wu�ją�cych�za�cie�ki�na su�fi�tach.�
W bu�dyn�kach�na os. XXX�-le�cia 50-53
i przy ul.� Prze�my�sła�wa7� a�-e do�ko�na�no
wy�mia�ny� po�kry�cia� da�cho�we�go� na pa�pę
ter�mo�zgrze�wal�ną.�Ten�no�wo�cze�sny�ma�te�-
riał�do�sko�na�le�na�da�je�się�do za�stę�po�wa�nia
sta�rych� po�kryć� da�cho�wych� ze� wzglę�du
na ła�twość� sto�so�wa�nia� i du�żą� trwa�łość.
Me�to�da� ta� po�zwa�la� na wy�ko�na�nie� ro�bót
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Mi mo wa ka cji wy ko na no wie le prac budowlanych

Pra co wi te 
remontowe la to

Ocie�plo�ny�bu�dy�nek�przy ul�Prze�my�sła�wa 12�pre�zen�tu�je�się�bar�dzo�im�po�nu�ją�co

Pa�wi�lon�han�dlo�wy�przy ul.�Kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�wyremontowano�przed�2�laty.�W�tym�roku�zadbano
latem�o�jego�otoczeniedokończenie na str. 4
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de�kar�skich�so�lid�nie�i w przy�stęp�nych�ce�-
nach.�
Oprócz�wy�mia�ny�po�kryć�da�cho�wych
w bu�dyn�kach� na os. XXX�-le�cia 72-
75, 93-96, 18�-21� w� Wodzisławiu� Śl.
prze�pro�wa�dzo�no�kon�ser�wa�cję�po�kry�cia
da�cho�we�go.� Da�chem� za�ję�to� się� tak�że
w bu�dyn�ku� na os.� Dą�brów�ki 6� w
Wodzislawiu�Śl.,�gdzie�prze�pro�wa�dzo�-
no�ma�lo�wa�nie�po�ła�ci�da�cho�wych�wraz
z bar�dzo� po�trzeb�ną� wy�mia�ną� sta�rych
ry�nien�i rur�spu�sto�wych.
Oprócz�te�go�co�„nad na�mi”�za�ję�to�się
rów�nież�tym�co�„przed na�mi”�w dro�dze
do miesz�ka�nia� czy�li� re�mon�tem� kla�tek
scho�do�wych.�Po�ma�lo�wa�no�klat�ki�w bu�-
dyn�kach� na.� os.� Dą�brów�ki 3,10� i os.
XXX�-le�cia 131-135�i te�raz�miesz�kań�cy
tych�do�mów�mo�gą�cie�szyć�się�es�te�tycz�-
nym� wy�glą�dem� ścian� na ko�ry�ta�rzach,
oby� tyl�ko� mło�dzi� wan�da�le� nie� po�psu�-
li�–�jak�to�się�czę�sto�dzie�je�–�te�go�mi�łe�-
go�na�stro�ju.
Wy�mie�nio�no� rownież� drzwi� wej�ścio�-
we� w bu�dyn�kach� os� Dą�brów�ki 3.
i os. XXX�-le�cia�119�-121.�Z ko�lei�w bud.
os. XXX�-le�cia 131-135� do�ko�na�no� bar�-
dzo�po�pra�wia�ją�ce�go� es�te�ty�kę� i funk�cjo�-

nal�ność�re�mon�tu�po�sa�dzek�ko�ry�ta�rzy�wraz
wy�mia�ną�drzwi�do ko�mó�rek.
Wy�ko�na�no�rów�nież�na du�żą�ska�lę,�bo
obej�mu�ją�cą�prawie�wszystkie�bu�dyn�ki
ni�skie�(część�pół�noc�na)�os. XXX�-le�cia
i wszyst�kie� bu�dyn�ki� wy�so�kie� na tym
osie�dlu,�ko�niecz�ne�na�pra�wy�i od�no�wie�-
nia�wejść�do do�mów.
Na tym� osie�dlu� nie� po�win�ni�śmy�
już�rów�nież�po�ty�kać�się�o nie�rów�no�ści,
gdyż�wy�ko�na�no� ro�bo�ty�na�praw�cze� ist�-
nie�ją�cych� chod�ni�ków� i scho�dów� te�re�-
no�wych.
Nie� za�po�mi�na�no� rów�nież� o naj�młod�-
szych�–�po�wsta�ło�es�te�tycz�ne,�słu�żą�ce�bez�-
pie�czeń�stwu�ogro�dze�nie�pla�cu�za�baw�–�os.
XXX�-le�cia 33, 41.
Sztan�da�ro�wym� dzie�łem,� wi�docz�nym
na ca�łym�osie�dlu�by�ło�wy�ko�na�nie�ocie�ple�-
nia� bu�dyn�ku� –� os.� Pia�stów 12� w
Wodzisławiu�Śl.�Bu�dy�nek� pre�zen�tu�je� się
po tych�pra�cach�bar�dzo�ład�nie,�a już�nie�-
dłu�go,�gdy�tem�pe�ra�tu�ra�za okna�mi�za�cznie
spa�dać�ocie�ple�nie�uka�że�swo�je�po�zy�tyw�ne
tem�pe�ra�tu�ro�we�i eko�no�micz�ne�efek�ty.
Wiel�kim�ma�lo�wa�niem�moż�na na�zwać
to�co�zro�bio�no�w bu�dyn�kach�pod�le�głych
ad�mi�ni�stra�cji� Cen�trum� w� Wodzisławiu
Śl.� Ma�la�rze� ostro� wzię�li� się� za klat�ki
scho�do�we�–�a tak�że�za su�szar�nie�i pral�-

Korytarz�z�wyremontowanymi�komórkami�wygląda�bardzo�ładnie

nie�w bu�dyn�kach�przy ul.�Lu�dwi�ka�Wa�-
ryń�skie�go 2-4�i 14-16,�oraz�przy ul.�Kard.
St.�Wy�szyń�skie�go 25-29.�Na ma�lo�wa�niu
zresz�tą�się�nie�skoń�czy�ło,�bo�wy�mie�nio�-
no�tam�rów�nież�moc�no�już�nad�szarp�nię�-
tą�zę�bem�cza�su�sto�lar�kę�okien�ną.�Sa�mo
ma�lo�wa�nie�kla�tek�scho�do�wych�wy�ko�na�-
no�na�to�miast�w bu�dyn�kom�przy ul.�Ra�-
dliń�skiej 9-11, 5-7.
No�we�drzwi�wej�ścio�we�do kla�tek�scho�-
do�wych�są�już�za�mon�to�wa�ne�w bu�dyn�kach
przy ul.�Lu�dwi�ka�Wa�ryń�skie�go 2-4�i 16.
W bu�dyn�ku�przy ul.�Lu�dwi�ka�Wa�ryń�-
skie�go 22-28�do�ko�na�no�la�tem�bar�dzo�po�-
trzeb�ne�go�re�mon�tu�bal�ko�nów.
Prze�pro�wa�dzo�no�rów�nież�wy�mia�nę�in�-
sta�la�cji�ka�na�li�za�cji�sa�ni�tar�nej�w bu�dyn�-
kach�przy.�ul.�Plac�Zwy�cię�stwa 2, 4�oraz
przy ul.�PCK 22-24, 26-28.
Zgod�nie� z pla�nem� do�ko�na�no� na po�-
cząt�ku�ro�ku�wy�mia�ny 2�dźwi�gów�w bu�-
dyn�ku�przy ul. 26�Mar�ca 170.
W obiek�tach� pod�le�głych� ad�mi�ni�stra�-
cja�Ry�duł�to�wy�tak�że�wzię�to�się�za ma�-
lo�wa�nie.
Od�no�wio�no� przej�ścia� kla�tek� scho�do�-
wych�w bu�dyn�ku�przy ul.�Hen�ry�ka�Sien�-
kie�wi�cza 26-30�w�Radlinie,�jak�rów�nież
klat�kę�scho�do�wą�w bu�dyn�ku�przy ul.�Jó�-
ze�fa�Ry�me�ra 8�w�Radlinie.
Wej�ścia� do bu�dyn�ków� nie� bę�dą� już
stra�szy�ły� w do�mu� przy ul.� Ple�bi�scy�to�-
wej 38, 40�w�Rydułtowach�re�mont�zo�-
stał� tam� po�łą�czo�ny� z wy�mia�ną� drzwi.
Na�to�miast�w bu�dyn�ku�przy ul.�Hen�ry�ka
Sien�kie�wi�cza 26-30�prze�pro�wa�dzo�ny�zo�-
stał� re�mont�ko�mó�rek� lo�ka�tor�skich�oraz
po�sa�dzek�ko�ry�ta�rzy.�
Miesz�kań�com�do�mu�przy ul.�Ple�bi�scy�-
to�wej 46� w� Rydułtowach� nie� po�win�ny
już� gnić� ziem�nia�ki� gdyż� od�wod�nie�nie
piw�ni�cy� po�win�no� osu�szyć� po�miesz�cze�-
nia,�gdzie�zwy�kle�je�prze�cho�wu�je�my.
W cza�sie� zi�my� cie�plej� po�win�no� być
w miesz�ka�niach�przy ul.�Sta�ni�sła�wa�Li�-
go�nia 6�w�Rydułtowach�oraz�miesz�kań
przy ul.� J.� Tyt�ki 2� w� Pszowie,� gdzie
ocie�plo�ne� zo�sta�ły� ścia�ny� przed�nie� obu
bu�dyn�ków. I na ko�niec� trze�ba� wspo�-
mnieć� o bar�dzo� po�trzeb�nej� a za�ra�zem
już�wy�ko�na�nej�wy�mia�nie�drzwi�wej�ścio�-
wych�do bu�dyn�ku�przy ul.�Ofiar�Ter�ro�-
ru 97�w�Rydułtowach.
Efek�ty� let�nich� re�mon�tów�są�więc� im�-
po�nu�ją�ce,�a trze�ba�do�dać,�że�pra�ce�trwa�-
ją� na�dal� i je�sie�nią� by�naj�mniej� nikt� nie
bę�dzie�le�niu�cho�wał.

Pra co wi te 
remontowe la to

dokończenie ze str. 3
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Prio�ry�te�tem� w na�szych� pla�nach� jest
nie�odmien�nie� kon�ty�nu�owa�nie� dzia�łań
na rzecz� uspraw�nie�nia� ob�słu�gi� miesz�-
kań�ców.� Wy�cho�dząc� z tego� za�ło�że�nia
jed�nym� z głów�nych� za�mie�rzeń,� któ�re
nie�daw�no�zo�sta�ło�sfi�na�li�zo�wa�ne�by�ło�za�-
adop�to�wa�nie� po�miesz�czeń� i otwar�cie
na par�te�rze� sie�dzi�by�na�szej� spół�dziel�ni
Biu�ra�Ob�słu�gi�Miesz�kań�ca.�
–�Pod�ją�łem�ta�ką�de�cy�zję� i po ne�go�cja�-

cjach�z ban�kiem,�któ�ry�zaj�mo�wał�po�miesz�-
cze�nia� na par�te�rze,� uzy�ska�li�śmy� zgo�dę
na zwrot� wcze�śniej� za�adap�to�wa�nych� po�-
miesz�czeń�ban�ko�wych�i dzię�ki�te�mu�mo�gli�-
śmy�roz�po�cząć�tą�in�we�sty�cję�słu�żą�cą�ogó�-
ło�wi –�mó�wił�Pre�zes�Za�rzą�du�SM�ROW
Jan� Gra�bo�wiec�ki� (w „Pod Wspól�nym
Da�chem”� nr 2).� –�Moż�na śmia�ło� w tym
mo�men�cie�stwier�dzić,�iż�dziś�po otwar�ciu
Biu�ra�Ob�słu�gi�Miesz�kań�ca�uda�ło�nam�się
wpro�wa�dzić�w ży�cie�ideę�„jed�ne�go�okien�-
ka”.� Pro�sta� fi�lo�zo�fia� –� ro�bi�my�wszyst�ko,
aby�uła�twić�funk�cjo�no�wa�nie�na�szym�miesz�-
kań�com�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni.
Dzia�łal�ność� Biu�ra� spo�tka�ła� się� z bar�-
dzo� do�brym� przy�ję�ciem.� Lu�dzie� ko�rzy�-
sta�ją�cy�z moż�li�wo�ści�za�ła�twie�nia�wszyst�-
kie�go�w jed�nym�miej�scu�pod�kre�śla�ją�za�le�ty
te�go� roz�wią�za�nia,� chwa�lą� mi�łą� ob�słu�gę
pań�pra�cu�ją�cych�w punk�cie�ob�słu�gi�i ka�-
sie.� Du�że� zna�cze�nie� ma� też� es�te�tycz�ny
wy�gląd�i funk�cjo�nal�na for�ma�biu�ra,�do któ�-
re�go� już� nie� trze�ba� się� „wdra�py�wać”
po scho�dach. –�To�bar�dzo�do�bre�roz�wią�-
za�nie� –� mó�wi� jed�na ze� star�szych� pań,
któ�ra� przy�szła� za�ła�twić� spra�wę� opła�ty
czyn�szo�wej.�– Bar�dzo�się�cie�szę,�że�ta�kie
biu�ro�po�wsta�ło�i że�wszyst�ko�tu�mo�gę�za�-
ła�twić,� a wej�ście� jest� bar�dzo� wy�god�ne,
szcze�gól�nie�dla�nas,�osób�star�szych.
W Biu�rze� Ob�słu�gi�Miesz�kań�ca� moż�-
na za�ła�twić�spra�wy�człon�kow�sko�-miesz�-

Re ali za cja idei „jed ne go okien ka”

Biu ro Ob słu gi
po ma ga miesz kań com

ka�nio�we,� roz�li�cze�nia� z miesz�kań�ca�mi
w za�kre�sie� wszyst�kich� po�zy�cji� za�war�-
tych� w opła�tach� czyn�szo�wych,� w tym
wo�dy,�cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia�i in�nych.
Jest� to� du�że� udo�god�nie�nie� szcze�gól�nie
dla� osób� ku�pu�ją�cych� i sprze�da�ją�cych
miesz�ka�nia,�jak�i na�szych�se�nio�rów,�któ�-

rzy� już� nie� mu�szą� wcho�dzić� po scho�-
dach.�Jest�tam�rów�nież�usy�tu�owa�na ka�sa
jak�i sta�no�wi�sko�ds.�roz�li�czeń�wkła�dów,
wy�da�ją�ce� wszel�kie� za�świad�cze�nia� nie�-
zbęd�ne�za�rów�no�przy sprze�da�ży�miesz�-
kań,� da�ro�wi�znach� i za�ło�że�niach� ksiąg
wie�czy�stych.�

WBIU�RZE�OB�SŁU�GI�FUNK�CJO�NU�JE:
DZIAŁ�

CZŁON�KOW�SKO�-MIESZ�KA�NIO�WY:
te�le�fon 32 456 39 05�

DZIAŁ�
WKŁA�DÓW:

te�le�fon 32 55 66 86�wew. 114

DZIAŁ�NA�LI�CZEŃ�CZYN�SZO�WYCH:
te�le�fon 32�455�38�72

KA�SA:
te�le�fon 32 455 66 86�wew. 109

KAN�CE�LA�RIA:
te�le�fon 32 455 66 86
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Nie bę dzie my już błą dzić na osie dlach

Ta bli ce – bil bor dy 
i dro go wska zy po mo gą 

Do�brze� wie�my� ja�kie� trud�no�ści� cza�sa�mi� spra�wia� od�szu�ka�nie
uli�cy�czy�też�do�mu�w miej�scu,�któ�re�od�wie�dza�my�po raz�pierw�-
szy.�Na�wet�po�sia�da�nie�na�wi�ga�cji�sa�te�li�tar�nej�GPS�czy�też�do�py�-
ty�wa�nie�się�miesz�kań�ców�o po�szu�ki�wa�ny�ad�res�nie�za�wsze�przy�-
no�si� po�żą�da�ne� przez� nas� re�zul�ta�ty.� „Sko�ło�wa�ni”� nie� wie�my
do�kąd�iść,�do�my�wy�da�ją�się�nam�wszyst�kie�ta�kie�sa�me,�po pro�-
stu�hor�ror.
Przydatnym�roz�wią�za�niem�dla�przy�jezd�nych�będzie�re�ali�zo�wa�ny
pro�jekt�mon�ta�żu�na bu�dyn�kach�du�żych�ta�blic�in�for�ma�cyj�nych�z na�-
zwą� osie�dla,� uli�cy� nu�me�rem�blo�ku� i lo�go� spół�dziel�ni.�Wi�docz�ne
z da�le�ka� bil�bor�dy� z pew�no�ścią� po�mo�gą� „za�gu�bio�nym”� od�na�leźć
wła�ści�wą�dro�gę�do ce�lu�i zo�rien�to�wać�się�w to�po�gra�fii�osie�dla.
Przed kil�ko�ma� dnia�mi� ta�bli�ce� za�wie�szo�no� na osie�dlu� Pia�stów
w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim,�na bu�dyn�kach�przy ul.�Prze�my�sła�wa 5
i 9.�Ope�ra�cja�za�wie�sza�nia�by�ła�dość�wi�do�wi�sko�wa,�a ta�bli�ce�i za�-
pi�sa�ne�na nich�in�for�ma�cje�są�wi�docz�ne�z du�żej�od�le�gło�ści.�
Ten�kie�ru�nek�dzia�łań�bę�dzie�kon�ty�nu�owa�ny.�Ko�lej�ne�ta�bli�ce�za�-
wi�sną�rów�nież�na bu�dyn�kach�na osie�dlu XXX�-le�cia�w Wo�dzi�sła�-
wiu�Ślą�skim�oraz�bu�dyn�kach�w Ry�duł�to�wach,�Pszo�wie,�Ra�dli�nie.
Do�dat�ko�wym�uła�twie�niem�dla�przy�jezd�nych�szu�ka�ją�cych�ad�re�-
sów�są�dro�go�wska�zy,�któ�re�spół�dziel�nia�sta�wia�na uli�cach�wjaz�do�-

wych,�któ�re�wska�zu�ją�kie�ru�nek�do�jaz�du�czy�też�doj�ścia�do po�szu�-
ki�wa�ne�go� osie�dla� i uli�cy.� Ta� ak�cja� zo�sta�ła� już� za�po�cząt�ko�wa�-
na w ubie�głym�ro�ku�i kon�ty�nu�owa�na jest�w tym�ro�ku.�Za�mon�to�-
wa�no�już 12�es�te�tycz�nych�dro�go�wska�zów.



Październik 2011 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 7

Ten akt wandalizmu mógł zakończyć się tragicznie

Spłonęła winda
W no�cy 20�lip�ca�w bu�dyn�ku�przy ul.�Prze�my�sła�wa 9�w Wo�dzi�-
sła�wiu�Śl.� do�szło�do pod�pa�le�nia�dźwi�gu�oso�bo�we�go.�Po�żar�wy�-
buchł�oko�ło�go�dzi�ny 2.00�na ostat�nim�pię�trze�bu�dyn�ku.�Straż�po�-
żar�na� zo�sta�ła� po�wia�do�mio�na� o po�ża�rze� o go�dzi�nie 2.30.
Bły�ska�wicz�nie�na miej�sce�wy�sła�no 13� stra�ża�ków,�któ�rzy�upo�ra�li
się�z ogniem�i ewa�ku�owa�li�pro�fi�lak�tycz�nie�z seg�men�tu�A dzie�sięć
osób,�któ�re�tę�noc�za�pew�ne�bę�dą�dłu�go�pa�mię�tać.
Wwy�ni�ku�zda�rze�nia�ucier�piał�je�den�z miesz�kań�ców,�któ�ry�czyn�-
nie�uczest�ni�czył�w ak�cji�ra�tun�ko�wej,�pod�czas�tych�czyn�no�ści�za�-
truł� się� dy�mem� i ko�niecz�ne� by�ło� udzie�le�nie�mu� po�mo�cy� le�kar�-
skiej.
Ja�kie�by�ły�przy�czy�ny�te�go�tak�dra�ma�tycz�ne�go�dla�lo�ka�to�rów�do�-
mu�przy uli�cy�Prze�my�sła�wa�wy�da�rze�nia?�Wie�le�wska�zu�je,�że�był
to� nie�by�wa�ły� akt� wan�da�li�zmu� nie� no�to�wa�ny� w Wo�dzi�sła�wiu
od lat�–�ostat�ni� ta�ki�przy�pa�dek�od�no�to�wa�no�w la�tach 90.�Win�da
sto�ją�ca�na ostat�nim�pię�trze�zo�sta�ła�za�pew�ne�ob�la�na�ja�kimś�ła�two�-
pal�nym�pły�nem�i pod�pa�lo�na.�Czy�ma� ja�kiś�zwią�zek�z tą�spra�wą
uszko�dze�nie�sa�mo�cho�du�przed tym�blo�kiem�–�być�mo�że,�po�li�cja
w tej�spra�wie�pro�wa�dzi�na�dal�śledz�two,�któ�re�miej�my�na�dzie�ję�za�-
koń�czy�się�uję�ciem�ban�dy�tów�i przy�kład�nym�ich�uka�ra�niem.�Pro�-
ku�ra�tu�ra�po�wo�ła�ła�w tej�spra�wie�bie�głe�go�są�do�we�go.�Bu�dy�nek�zo�-
stał�tak�że�spraw�dzo�ny�przez�nad�zór�bu�dow�la�ny.
Obec�nie� trwa� re�mont� klat�ki� scho�do�wej,� ma�szy�now�ni� dźwi�gu,
któ�ra�tak�że�zo�sta�ła�uszko�dzo�na na sku�tek�po�ża�ru�i oczy�wi�ście�in�-
sta�la�cja�no�wej�win�dy.�Dźwig,�któ�ry�za�stą�pi�ten�spa�lo�ny�miał�we�-
dług�pla�nów�zo�stać�za�mon�to�wa�ny�w ra�mach�mo�der�ni�za�cji�w bu�-
dyn�ku�przy uli�cy�Prze�my�sła�wa 6�w�Wodzisławiu�Śl.,�ale�na sku�tek
dra�ma�tycz�nych�wy�da�rzeń�wy�mia�na zo�sta�nie�prze�su�nię�ta�w cza�sie
i win�da�za�stą�pi� tę�uszko�dzo�ną,�aby�miesz�kań�cy�mo�gli�do�stać�się
na wyż�sze�kon�dy�gna�cje.�
Wy�mia�na�spa�lo�ne�go�dźwi�gu,�któ�ry�na�da�je�się�je�dy�nie�na złom�po�-
chło�nie 149� ty�się�cy�zło�tych,�do�dat�ko�wo�re�mont�klat�ki� scho�do�wej,
gdzie�uszko�dzo�ne�zo�sta�ły�tyn�ki,�okna,�wi�tro�lit�to�koszt 14�tys.�zł.�
Te�wszyst�kie�kosz�ty�bez�myśl�ne�go�nisz�cze�nia�bę�dą�mu�sie�li�po�-
kryć�miesz�kań�cy.�Więc�nie�bądź�my�obo�jęt�ni�na ak�ty�wan�da�li�zmu,
to�dro�go�nas�kosz�tu�je.

Re�la�cja�Ar�ka�diu�sza�Ru�ga�ły�
świad�ka�po�ża�ru�win�dy�
przy ul.�Prze�my�sła�wa 9

Oko�ło�godz. 3�w no�cy�obu�dzi�ły�mo�ją�żo�-
nę� ja�kieś�ha�ła�sy�na klat�ce.�Po�my�śle�li�śmy,
że�to�chy�ba�bez�dom�ny,�któ�ry�czę�sto�no�cu�je
na klat�ce.�Ha�łas�przy�po�mi�nał�dźwięk�gnie�-
cio�nych�bu�te�lek�pla�sti�ko�wych�i pu�szek,�ta�-
kie�trza�ski.�Nie�mniej�ha�łas�ten�się�na�si�lał,
więc�żo�na�wy�szła�na klat�kę�spraw�dzić,�co
się� dzie�je.� Lek�ko� prze�ra�żo�na� stwier�dzi�ła,
że�na klat�ce�jest�dym,�wów�czas�po�sze�dłem
zo�ba�czyć�skąd�on�się�wy�do�by�wa.�Oka�za�ło
się,�że�dy�mi�się�z win�dy,�a w środ�ku�wi�dać
pło�mie�nie…�W pierw�szej� chwi�li�po�my�śla�-
łem�że�by�otwo�rzyć�win�dę,�ale�dym�był�bar�-
dzo� gry�zą�cy� i po�my�śla�łem,� że� to� nie�zbyt
mą�dry�po�mysł.�Zresz�tą�czuć�by�ło�ze�drzwi
win�dy�są�już�go�rą�ce.
Wte�dy�pod�ję�li�śmy�de�cy�zję,�że�trze�ba�we�-

zwać�straż�po�żar�ną.�Po we�zwa�niu�stra�ży,
po�sze�dłem� spraw�dzić� jak� wy�glą�da� sy�tu�-
acja.�Win�da�już�pło�nę�ła,�żar�był�ogrom�ny,
nie� moż�na� by�ło� się� zbli�żyć� do drzwi� ani

przejść�obok.�Po�my�śla�łem�wów�czas�o kil�-
ku�miesz�kań�cach,�któ�rzy�wła�śnie�obok�tej
win�dy� mie�li� je�dy�ną� dro�gę� ewa�ku�acyj�ną.
Wte�dy�po�bie�głem�do do�mu,�wzią�łem�wia�-
dro�z wo�dą�i za�czą�łem�po�le�wać�wo�dą�drzwi
win�dy.� Dym� był� bar�dzo� gry�zą�cy� –� przez
ma�łe�okien�ko�win�dy�wy�do�by�wał� się� ję�zyk
ognia� oraz� dym� i się�gał� wy�so�ko.� Stra�ży
po�żar�nej�jesz�cze�nie�by�ło,�a po�le�wa�nie�wo�-
dą�przy�ga�sza�ło�pło�mie�nie.�Do cza�su�przy�-
jaz�du�stra�ży�na zmia�nę�z jed�nym�z są�sia�-
dów� z klat�ki,� któ�ry� aku�rat� w tym� cza�sie
wra�cał�z pra�cy�i włą�czył�się�do ak�cji,�pró�-
bo�wa�li�śmy�opa�no�wać�sy�tu�ację.�
Kie�dy� pło�mie�nie� by�ły� mniej�sze,� pró�bo�-

wa�łem� zbu�dzić� krzy�kiem� są�sia�dów,� któ�rzy
mie�li�klat�kę�obok�pło�ną�cej�win�dy,�ale�nikt
nie�usły�szał�–�są�sie�dzi�stwier�dzi�li�póź�niej,
że�ten�dym�mu�siał�tak�na nich�za�dzia�łać,�że
nie�wie�dzie�li,�co�się�dzie�je.�Gdy�po�my�śla�-
łem�o tym,�by�przejść�obok�win�dy�i za�cząć
dzwo�nić� na do�mo�fo�ny,� z su�fi�tu� spadł� po�-
kaź�ny� ka�wa�łek� tyn�ku,� za�uwa�ży�łem� wów�-
czas.�że�ca�ła�pod�ło�ga�po�kry�ta�jest�tyn�kiem
z su�fi�tu,�więc�uzna�łem,�że�je�dy�ne�co�mo�gę

zro�bić�sen�sow�ne�go�to�ga�sić�wo�dą�pło�mie�-
nie�z bez�piecz�nej�od�le�gło�ści.
Po kil�ku�na�stu�mi�nu�tach,�któ�re�dłu�ży�ły�się

w nie�skoń�czo�ność,� przy�je�cha�ła� straż� po�-
żar�na.� Po wnie�sie�niu� sprzę�tu� ga�śni�cze�go
stra�ża�cy� szyb�ko� stłu�mi�li�po�żar,�w mię�dzy�-
cza�sie�ewa�ku�ując�miesz�kań�ców�z gór�nych
pię�ter,� gdzie� za�dy�mie�nie� by�ło� ogrom�ne.
Za po�mo�cą�spe�cjal�nych�dmu�chaw�prze�wie�-
trzy�li�klat�kę,�po�nie�waż�dym�był�bar�dzo�gry�-
zą�cy� i jak� się� po�tem� oka�za�ło� szko�dli�wy�-
sam�to�stwier�dzi�łem�w chwi�li,�gdy�od�kaszl�-
ną�łem�krwią.�Gdy�zgło�si�łem�to�stra�ża�kom,
we�zwa�li�na miej�sce�ka�ret�kę�i w izbie�przy�-
jęć�zo�sta�łem�prze�ba�da�ny,�na szczę�ście�ob�-
ja�wy�usta�ły.
Na izbie�przy�jęć�le�karz�stwier�dził,�że�nie

po�wi�nie�nem�bez�od�po�wied�nie�go�przy�go�to�-
wa�nia�zaj�mo�wać�się�ga�sze�niem�po�ża�ru,�bo
oka�zu�je� się� nie� tyl�ko� ogień� jest� groź�ny.
Nie�mniej�w ta�kich�chwi�lach�czło�wiek�my�śli
tyl�ko�o tym,�by�ra�to�wać�ro�dzi�nę,�bli�skich,
swój� do�by�tek,� cza�sem� skrom�ny,� a wła�sne
ży�cie� czy� zdro�wie� czę�sto� jest� na ostat�nim
miej�scu.
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Te�raz�za strze�la�nie�trze�ba�by�ło�się�wziąć
bar�dzo�po�waż�nie,�by�nie�za�wieść�na za�wo�-
dach,� by� udo�wod�nić� so�bie,� że� in�spi�ra�cja
bra�ta�przy�no�si�do�bre�efek�ty.�Pan�Ka�zi�mierz
za�czął� am�bit�nie� ćwi�czyć.�Strze�lał� z bro�ni
o ma�łym�ka�li�brze 5�–�6 mm�i bro�ni�ka�li�-
brze 9 mm�cen�tral�ne�go�za�pło�nu.�–�Wkrót�ce
oka�za�ło� się,� że� strze�lam� le�piej� od bra�ta
i je�go� zna�jo�me�go –� opo�wia�da� pan� Ka�zi�-
mierz�–�i tak�za�czę�ła�się�mo�ja�ka�rie�ra.
Pra�co�wał�ja�ko�ope�ra�tor�cięż�kie�go�sprzę�-
tu,�póź�niej�w kok�sow�ni�w Ra�dli�nie,�w koń�-
cu�prze�szedł�na eme�ry�tu�rę,�ale�obok� te�go
zwy�kłe�go�ży�cia�to�czy�ło�się�to�dru�gie,�wy�-
peł�nio�ne� strze�la�niem� i po�dró�ża�mi� na za�-
wo�dy�w Pol�sce�i róż�nych�kra�jach�Eu�ro�py.
Ry�wa�li�za�cja,�emo�cje,�a jed�no�cze�śnie�spo�-
tka�nia�z ko�le�ga�mi,� roz�mo�wy,�dłu�gie,�cza�-
sa�mi�bar�dzo�mę�czą�ce,�jaz�dy�sa�mo�cho�dem.
Zwie�dza�nie�cie�ka�wych�miejsc�po�zna�wa�nie
no�wych�lu�dzi.�To�wszyst�ko�tak�wcią�gnę�ło
pa�na�Ka�zi�mie�rza,�że�dziś�chy�ba�so�bie�nie
wy�obra�ża�ży�cia�bez�te�go.�
Roz�ma�wia�my�w miesz�ka�niu�pa�na�Ka�zi�-
mie�rza�na osie�dlu�Pia�stów�wWo�dzi�sła�wiu.
Przed na�mi� na sto�le� plik� róż�nych� dy�plo�-
mów�–�do�wo�dy�suk�ce�sów�wy�pra�co�wa�nych
przez� la�ta.� –� W 2004� ro�ku� po�je�cha�li�śmy
do Szwaj�ca�rii�–�opo�wia�da�pan�Ka�zi�mierz�–�to
by�ły�za�wo�dy�żoł�nie�rzy�re�zer�wy.�Na gra�ni�cy
tro�chę�się�zdzi�wi�li,�że�ma�ją�przed so�bą�eki�-
pę�w pol�skich�mun�du�rach,�ale�gdy�do�wie�-
dzie�li�się,�że�je�dzie�my�na za�wo�dy�strze�lec�-
kie�prze�pu�ści�li�nas�ze�wszyst�ki�mi�ho�no�ra�mi.
Star�to�wa�ły 42�ze�spo�ły,�my�w koń�cu�za�ję�li�-
śmy 5�miej�sce�i uwa�żam�to�za nasz�wiel�ki
suk�ces,�gdyż�mu�sie�li�śmy�strze�lać�tam�z nie�-
zna�nej� nam� bro�ni� do�star�czo�nej� przez� go�-
spo�da�rzy.
Du�żym�suk�ce�sem�za�koń�czy�ły�się�za�wo�dy

w Wy�szko�wie�ko�ło�Brna�w Cze�chach,�gdzie
wy�wal�czy�li�śmy 1�miej�sce.�Na�to�miast�w Cot�-
t�bus�w Niem�czech�w 2009�ro�ku�wy�da�wa�ło
się,�że�bę�dzie�my�rów�nież�pierw�si,�ale�ja�koś
na koń�cu,�już�po na�szym�wy�jeź�dzie�oka�za�ło
się,� że� spa�dli�śmy�na 2�po�zy�cję,�ale�do�bre
i to.
Zwy�kle� te� za�gra�nicz�ne� wy�jaz�dy� wy�glą�-

da�ją� po�dob�nie.� Miesz�ka�my� w ko�sza�rach
cza�sa�mi� bu�dyn�kach� bar�dzo� za�byt�ko�wych
jak�te�w Wied�niu�po�cho�dzą�ce�jesz�cze�z koń�-
ca XVII wie�ku.�Do�sta�je�my�za prze�wod�ni�ka
miej�sco�we�go�ofi�ce�ra,�któ�ry�cza�sa�mi�mó�wi
po pol�sku.� Po�za� strze�la�niem� zwie�dza�my
cie�ka�we� miej�sca,� a gdy� jesz�cze� czło�wiek
wie� coś� o nich�wię�cej� –� jak� np.�w Niem�-
czech�gdy�zwie�dza�li�śmy�twier�dzę�z okre�su
woj�ny XXX�let�niej�i ja�po�tra�fi�łem�coś�na ten
te�mat� po�wie�dzieć� –� zu�peł�nie� zmie�nia� się
na�sta�wie�nie�do nas.

Na stres strzelanie
Sąsiad z osiedla SM „ROW”

Pan Ka zi mierz nie wy obra ża so bie ży cia
bez swojej pasji

Dzie�siąt�ka�dzie�siąt�ce�nie�rów�na.�Moż�na
w nią� tra�fić,�ale�ko�le�ga� ry�wal� strze�li� tak,
że�po�cisk�też�tra�fi�w dzie�siąt�kę,�ale�przej�-
dzie�przez�sam�śro�dek�tar�czy�i wy�nik�bę�-
dzie� lep�szy.� Pan� Ka�zi�mierz� jed�nak� chce
wy�grać,�tak�jak�wie�le�ra�zy�przed�tem.�Sku�-
pia�się,�nie�sły�szy�gwa�ru�wo�kół,�nie�wi�dzi
sto�ją�cych�obok�za�wod�ni�ków,�wy�łą�cza�zbęd�-
ne�zmy�sły,�wie,�że�ner�wy�po�wi�nien�mieć
jak�po�wro�zy,�sku�pia�się�do gra�nic�swo�ich
moż�li�wo�ści.�Wi�dzi� tyl�ko� tar�czę� „olim�pij�-
kę”, 20� cen�ty�me�tro�wy� ka�wa�łek� za�dru�ko�-
wa�ne�go� na czar�no� kar�to�nu,� przed so�bą
i strze�la...

Kie�dy�to�się�za�czę�ło?�Się�gnij�my�pa�mię�-
cią�w prze�szłość.�–�By�ło� to�w 1995�ro�ku.
Brat� był� człon�kiem� klu�bu� Śląsk� Wro�cław
i ra�zem� z ko�le�gą� po�trze�bo�wa�li� trze�cie�go
do ze�spo�łu,�by�móc�uczest�ni�czyć�w za�wo�-
dach�strze�lec�kich.�Za�pro�po�no�wa�li�mi�wspól�-
ny�start�–�wspo�mi�na�Ka�zi�mierz�Ste�fan�Dąb�-
kow�ski.�–�Zgo�dzi�łem�się�choć�nie�mia�łem
zbyt� wiel�kie�go� do�świad�cze�nia.� W woj�sku
do�słu�ży�łem�się�stop�nia�sier�żan�ta,�ale�ja�ko
żoł�nierz�pa�ra�dok�sal�nie�nie�wie�le�strze�la�łem,
oszczęd�no�ści� spra�wia�ły,� że� mie�li�śmy� bar�-
dzo�ma�ło�na�boi�do wy�ko�rzy�sta�nia�i nie�wie�-
le�cza�su�spę�dza�li�śmy�na strzel�ni�cy.

Ka�zi�mierz�Ste�fan�Dąb�kow�ski�i dy�plo�my�do�ku�men�tu�ją�ce�je�go�suk�ce�sy

Tak�to�się�za�czę�ło�–�eki�pa�sprzed�lat,�pierw�szy�z le�wej�brat�pa�na�Ka�zi�mie�rza
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Sil�ni�fa�ce�ci�od strze�la�nia�(pierw�szy�z le�wej�pan�Ka�zi�mierz,�u do�łu�Ma�rian�Kraw�czyk)

Wy�jaz�dy�za�gra�nicz�ne�to�oka�zja�do zo�ba�cze�nia�sprzę�tu�woj�sko�we�go Do�bra�te�ra�pia�na stres

Te�wy�pra�wy�to� tak�że�mnó�stwo�aneg�dot
i przy�gód,�któ�re�po�zo�sta�ją�w pa�mię�ci.�
WWied�niu�kie�dy�spa�ce�ro�wa�li�śmy�po mie�-

ście�ubra�ni�w mun�du�ry�na�gle�usły�sze�li�śmy
ra�do�sny�krzyk�po pol�sku�–�To�na�si�chłop�cy!
Tak�za�re�ago�wa�ły�na nasz�wi�dok�pa�nie�zwie�-
dza�ją�ce�sto�li�cę�Au�strii�z wy�ciecz�ką.
Pod�czas�jed�nych�za�wo�dów�w Niem�czech

spo�tka�li�śmy� in�ną� pol�ską� dru�ży�nę,� mło�dzi
wy�spor�to�wa�ni�lu�dzie�pa�trzy�li�na�nas�se�nio�-
rów,�tro�chę�z gó�ry,�ale�gdy�zo�ba�czy�li�na�szą
kla�sę� i umie�jęt�no�ści� tro�chę�mi�ny� im� zrze�-
dły,�ku�na�szej�sa�tys�fak�cji�oczy�wi�ście –�śmie�-
je�się�pan�Ka�zi�mierz
W Szwaj�ca�rii�pod�czas�za�wo�dów�kwa�te�rę

mie�li�śmy...�w bun�krze�prze�ciw�ato�mo�wym. 30
chło�pa� z ca�łej� Eu�ro�py� i kil�ka� dziew�czyn
z Bun�de�sweh�ry�spę�dzi�li�śmy�noc�pod zie�mią.�
W Es�to�nii�w Tal�li�nie�oglą�da�li�śmy�miej�-

sce�in�ter�no�wa�nia�na�sze�go�okrę�tu�pod�wod�-
ne�go�„Orzeł”,� któ�re�mu�uda�ło� się�w 1939
ro�ku�uciec� z tej� pu�łap�ki� i po bra�wu�ro�wej
eska�pa�dzie,�epo�pei�bał�tyc�kiej,�bez�map,�do�-
trzeć�do An�glii.
Pod�czas�ta�kich�za�gra�nicz�nych�wy�pa�dów
po�zna�je� się� rów�nież� i i wy�pró�bo�wu�je� się
róż�ne�ty�py�bro�ni�za�rów�no�tej�hi�sto�rycz�ne�–
jak� i naj�now�szej� kon�struk�cji.� – W Niem�-
czech�mo�głem�strze�lać�z le�gen�dar�ne�go,�uży�-
wa�ne�go�w cza�sie�dru�giej�woj�ny�świa�to�wej
ka�ra�bi�nu�ma�szy�no�we�go�MG�-42�i ka�ra�bi�nu
Mau�ser 98k.�W Es�to�nii�po�zna�wa�li�śmy�broń
szwedz�ką,� a w Au�strii� kon�struk�cje� fir�my
Steyr
By�osią�gnąć�te�suk�ce�sy�po�trze�ba�na�praw�-
dę�du�żo�pra�cy�i wy�sił�ku.�Trze�ba�być�w do�-
brej� kon�dy�cji� fi�zycz�nej,� a przede�wszyst�-

kim� psy�chicz�nej.�Aby� od�dać� cel�nie� te 30
strza�łów�w cią�gu 20-30�mi�nut�trze�ba�umieć
się�sku�pić,�wy�łą�czyć�się�z ota�cza�ją�cej�rze�-
czy�wi�sto�ści,�tyl�ko�to�za�pew�nić�mo�że�suk�-
ces�i tra�fie�nie�do�kład�nie�w tar�czę.
Pan� Ka�zi�mierz� na�le�ży� do klu�bu�MKS
LOK� Ryb�nik.� Strze�la� w ze�spo�le,� któ�ry
obok�nie�go�two�rzą�Ma�rian�Kraw�czyk�z Ja�-
strzę�bia� i Ma�rek� Har�czuk.� Już� nie�dłu�go
przed ni�mi� ko�lej�ne� za�wo�dy 11� li�sto�pa�da

w Ryb�ni�ku.�Z cze�go�oczy�wi�ście�nasz�strze�-
lec� wy�bo�ro�wy� bar�dzo� się� cie�szy.� –� Jak
ma�wia� mój� przy�ja�ciel� le�karz� to� jest� do�-
sko�na�ła� te�ra�pia� za�ję�cio�wa� na od�stre�so�-
wa�nie�się.
Trze�ba�do�dać,�że�pan�Ka�zi�mierz�dzia�ła
rów�nież�w ra�dzie�osie�dlo�wej�Osie�dla�Piast
wWo�dzi�sła�wiu�Śląskim,�bo�jak�mó�wi�trze�-
ba�po�ma�gać�i uła�twiać�ży�cie�są�sia�dom�i so�-
bie�też.
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Nawiewniki okienne

Pamiętajmy o świeżym powietrzu
Kie�dyś�świe�że�po�wie�trze�prze�do�sta�wa�-
ło�się�do miesz�kań�przez�licz�ne�nie�szczel�-
no�ści�sto�lar�ki�okien�nej�i wy�da�wa�ło�się�to
cał�kiem�na�tu�ral�ne.�Ro�sną�ce�kosz�ty�ogrze�-
wa�nia�spo�wo�do�wa�ły�jed�nak�ko�niecz�ność
oszczę�dza�nia� ener�gii,� za�czę�to� więc� sto�-
so�wać� ener�go�osz�częd�ne� szczel�ne� okna
(głów�nie�z two�rzy�wa�sztucz�ne�go,�ale�rów�-
nież�z drew�na�i alu�mi�nium).�Nie�ste�ty,�ta
szczel�ność�ogra�ni�cza,�a w skraj�nych�przy�-
pad�kach�unie�moż�li�wia�do�pływ�świe�że�go
po�wie�trza,� co� skut�ku�je� wzro�stem� je�go
wil�got�no�ści� w po�miesz�cze�niach.� Ob�ja�-
wia�się�to�za�pa�ro�wa�niem�szyb,�za�wil�go�-
ce�niem�ścian,�po�ja�wie�niem�się�grzy�bów
i ple�śni.�Po�gar�sza�ją�się�rów�nież�wa�run�ki
zdro�wot�ne� we�wnątrz� po�miesz�czeń,� co
mo�że�być�przy�czy�ną�aler�gii,�cho�rób�ukła�-
du�od�de�cho�we�go�lub�ukła�du�krą�że�nia,�al�-
bo� po�gor�sze�nia� sta�nu� zdro�wia� w przy�-
pad�ku� ist�nie�nia� tych� cho�rób.� Dla�te�go
zgod�nie� z no�wy�mi� prze�pi�sa�mi� obo�wią�-
zu�ją�cy�mi�od 1�stycz�nia 2009�r.,�w oknach
i drzwiach� bal�ko�no�wych� po�win�ny� być
mon�to�wa�ne�na�wiew�ni�ki.
Wen�ty�la�cja�jest�pro�ce�sem�wy�mia�ny�po�-
wie�trza,� po�le�ga�ją�cej� na za�pew�nie�niu� na�-
pły�wu� świe�że�go� po�wie�trza� z ze�wnątrz
do po�miesz�czeń� i usu�nię�ciu�na ze�wnątrz
za�nie�czysz�czo�ne�go�po�wie�trza.�Wa�run�kiem
do�brej�wen�ty�la�cji�jest�pra�wi�dło�wa�cyr�ku�-
la�cja�po�wie�trza�w po�miesz�cze�niach.
Naj�prost�szym�spo�so�bem�wen�ty�la�cji�na�-
tu�ral�nej�jest�wie�trze�nie�po�miesz�czeń�przez

okre�so�we�otwie�ra�nie�okien.�Ta�kie�krót�ko�-
trwa�łe�wie�trze�nie�nie�po�wo�du�je�więk�szych
strat�cie�pła,�ale�też�jest�sku�tecz�ne�na bar�-
dzo�krót�ko.�
W ener�go�osz�częd�nych� oknach� do�pływ
świe�że�go�po�wie�trza�za�pew�nia�się�po�przez:
wy�ci�na�nie� frag�men�tów�uszcze�lek�w gór�-
nej� czę�ści� okna.� Jed�nak� usu�wa�nie� frag�-
men�tów� uszcze�lek,� z punk�tu� wi�dze�nia
wen�ty�la�cji,�da�je�rów�nież�nie�wiel�kie�efek�-
ty.�Po�nad�to�ten�spo�sób�czę�sto�bu�dzi�sprze�-
ciw�miesz�kań�ców,�któ�rzy�wi�dzą,�jak�mon�-
ta�ży�ści�w trak�cie�wsta�wia�nia�okien�wy�ci�na�ją
te�uszczel�ki.
Sku�tecz�nym� spo�so�bem� wen�ty�la�cji� jest
za�sto�so�wa�nie� spe�cjal�nych� okuć,� któ�re
przy od�po�wied�nim�usta�wie�niu�klam�ki�za�-
pew�nia�ją� roz�sz�czel�nie�nie� okna� i mi�kro�-
wen�ty�la�cję� przy za�mknię�tym� oknie.� Jest
to�bar�dzo�sku�tecz�ny�i sto�sun�ko�wo�ta�ni�spo�-
sób,� ale� sku�tecz�ny� je�dy�nie,� wte�dy� gdy
użyt�kow�ni�cy�z nie�go�ko�rzy�sta�ją.�Na�to�miast
po�wszech�nie� zda�rza� się,� że� miesz�kań�cy
nie�pa�mię�ta�ją�o roz�sz�czel�nia�niu�okien�al�-
bo�wręcz�nie�chcą�z nie�go�ko�rzy�stać.�Czę�-
ścio�wym�wy�tłu�ma�cze�niem�mo�że�być�fakt,
że�roz�sz�czel�nie�nie�okna�zwy�kle�zmniej�sza
sto�pień� je�go� za�mknię�cia,� co� w pew�nych
przy�pad�kach�mo�że�być�wy�ko�rzy�sta�ne�przez
zło�dziei.
Na�le�ży� pod�kre�ślić,� że� oba� po�wyż�sze
spo�so�by�–�wy�cię�te�frag�men�ty�uszcze�lek
oraz� oku�cia� rosz�czel�nia�ją�ce� –� moż�na
spo�tkać�w oknach�już�za�in�sta�lo�wa�nych.

We�dług�obo�wią�zu�ją�cych�(no�wych)�prze�-
pi�sów�w no�wych�oknach�do ce�lów�wen�-
ty�la�cji�po�win�ny�być�sto�so�wa�ne�na�wiew�-
ni�ki.
Na�wiew�ni�ki� są� sku�tecz�nym� spo�so�bem
za�pew�nia�ją�cym�do�pro�wa�dze�nie�od�po�wied�-
niej� ilo�ści� świe�że�go� po�wie�trza,� nie�zbęd�-
nej�do wła�ści�we�go�wen�ty�lo�wa�nia�po�miesz�-
cze�nia� czy� bu�dyn�ku.� Są� to� nie�wiel�kie
urzą�dze�nia�mon�to�wa�ne�w oknach�lub�ścia�-
nach�bu�dyn�ków�z wen�ty�la�cją�gra�wi�ta�cyj�-
ną,�me�cha�nicz�ną�wy�wiew�ną�lub�hy�bry�do�-
wą.� Na�wet� przy szczel�nie� za�mknię�tych
oknach� na�wiew�ni�ki� po�zwa�la�ją� do�pro�wa�-
dzać� nie�zbęd�ną� do wen�ty�la�cji� ilość� po�-
wie�trza�ze�wnętrz�ne�go.
Na�wiew�ni�ki�do�stęp�ne�obec�nie�na ryn�ku
moż�na�po�dzie�lić�ze�wzglę�du�na ich�bu�do�-
wę�i spo�sób�dzia�ła�nia.
Na�wiew�ni�ki� o prze�pły�wie� nie�re�gu�lo�-
wa�nym�ma�ją� sta�ły� prze�kró�j,� czy�li� sta�łej
wiel�ko�ści�otwór�do�pro�wa�dza�ją�cy�po�wie�-
trza.� Bez� moż�li�wo�ści� re�gu�la�cji,� do�pro�-
wa�dza�ją� do po�miesz�cze�nia� ilość� po�wie�-
trza� wy�ni�ka�ją�cą� z róż�ni�cy� ci�śnie�nia
na ze�wnątrz� i we�wnątrz� po�miesz�cze�nia,
czy�li�za�leż�ną�od wa�run�ków�at�mos�fe�rycz�-
nych.�Je�śli�są�wy�po�sa�żo�ne�w prze�pust�ni�-
cę,�to�moż�na�za�mknąć�do�pływ�po�wie�trza
do po�miesz�cze�nia.
Na�wiew�ni�ki� re�gu�lo�wa�ne� ręcz�nie� po�-
zwa�la�ją�do�sto�so�wać�in�ten�syw�ność�prze�-
pły�wu�po�wie�trza�do po�trzeb�dzię�ki�moż�-
li�wo�ści� zmia�ny� wiel�ko�ści� otwo�ru
do�pro�wa�dza�ją�ce�go� po�wie�trze,� o któ�rej
de�cy�du�je�użyt�kow�nik�usta�wia�jąc�spe�cjal�-
ną�prze�sło�nę�(prze�pust�ni�cę)�w wy�bra�nej
po�zy�cji.� Ilość� po�wie�trza� prze�do�sta�ją�ce�-
go� się� do po�miesz�cze�nia� za�le�ży� więc
od po�ło�że�nia�prze�pust�ni�cy,�czy�li�od świa�-
do�me�go� dzia�ła�nia� użyt�kow�ni�ka� oraz
od róż�ni�cy� ciś�nie�nia� na ze�wnątrz� i we�-
wnątrz.
Wła�ści�wy�na�pływ�po�wie�trza�do bu�dyn�-
ku�lub�po�miesz�cze�nia�naj�bar�dziej�sku�tecz�-
nie� za�pew�nia�ją� na�wiew�ni�ki� au�to�ma�tycz�-
ne.� Za�pew�nia�ją� wła�ści�wy� mi�kro�kli�mat
w po�miesz�cze�niach,� nie�za�leż�nie� od te�go
czy�okno�jest�otwar�te�czy�za�mknię�te.�Sta�-
le� do�sto�so�wu�ją� stru�mień� po�wie�trza� ze�-
wnętrz�ne�go�do po�trzeb,�za�pew�nia�jąc�niż�-
sze� stra�ty� ener�gii� oraz� kom�fort� ciepl�ny
w po�miesz�cze�niach.
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Na�wiew�ni�ki�ci�śnie�nio�we�sa�mo�czyn�nie
re�gu�lu�ją� stru�mień� po�wie�trza� na�wie�wa�-
ne�go�w za�leż�no�ści�od róż�ni�cy�ci�śnie�nia
na ze�wnątrz�i we�wnątrz�po�miesz�cze�nia.
Wraz� ze� wzro�stem� róż�ni�cy� ci�śnie�nia
zwięk�sza�się�na�pływ�po�wie�trza.�Do pew�-
nej� gra�nicz�nej� war�to�ści� róż�ni�cy� ci�śnie�-
nia�otwór�do�pro�wa�dza�ją�cy�po�wie�trze�jest
mak�sy�mal�nie� otwar�ty.� Gdy� róż�ni�ca� ci�-
śnie�nia� na�dal� ro�śnie,� np.� z po�wo�du� po�-
dmu�chów�wia�tru,�prze�pust�ni�ca�przy�my�-
ka� się� za�po�bie�ga�jąc� nad�mier�ne�mu
na�pły�wo�wi�po�wie�trza,�co�chro�ni�przed po�-
wsta�wa�niem� prze�cią�gów� i nad�mier�nym
wy�chło�dze�niem� po�miesz�cze�nia.� W za�-
leż�no�ści�od bu�do�wy�na�wiew�nik�mo�że�się
przy�my�kać�płyn�nie�lub�sko�ko�wo.�Jed�no�-
cze�śnie�użyt�kow�nik�tak�że�ma�moż�li�wość
ręcz�ne�go�usta�wie�nia�prze�pust�ni�cy.
Na�wiew�ni�ki� hi�gro�ste�ro�wa�ne� to� urzą�-
dze�nia�ste�ro�wa�ne�au�to�ma�tycz�nie�wil�got�-
no�ścią�po�wie�trza�w po�miesz�cze�niach.�Re�-
agu�ją� na zmia�ny�wil�got�no�ści�względ�nej
w za�kre�sie� od 30%� do 70%.� Po�sia�da�ją
czuj�nik,�naj�czę�ściej�ta�śmę�po�lia�mi�do�wą,
któ�ry� ana�li�zu�je� po�ziom� wil�got�no�ści
względ�nej� w po�miesz�cze�niu� i zmie�nia
otwar�cie� na�wiew�ni�ka.� Gdy� wil�got�ność
wzra�sta�od 30%�do 70%�stop�nio�wo�zwięk�-
sza� się� wiel�kość� otwo�ru� na�wiew�ne�go,
a po prze�kro�cze�niu�tej�war�to�ści�na�wiew�-
nik�po�zo�sta�je�otwar�ty�mak�sy�mal�nie.�Gdy
w miesz�ka�niu�za�in�sta�lo�wa�ne�są�na�wiew�-
ni�ki�hi�gro�ste�ro�wa�ne,�wy�mia�na�po�wie�trza
in�ten�sy�fi�ku�je� się� w po�miesz�cze�niach,
w któ�rych� po�wsta�je� naj�wię�cej� wil�go�ci,
np.� no�cą�w sy�pial�niach,� a w cią�gu� dnia
w sa�lo�nie.
Na�wiew�ni�ki�ter�mo�sta�tycz�ne�dzia�ła�ją�sa�mo�-
czyn�nie,�pod wpły�wem�zmia�ny�tem�pe�ra�tu�ry
ze�wnętrz�nej.�Gdy�tem�pe�ra�tu�ra�spa�da�po�ni�żej
okre�ślo�nej�war�to�ści,� prze�pust�ni�ca� zmniej�sza

wiel�kość�otwo�ru�na�wiew�ne�go�i ogra�ni�cza�do�-
pływ� po�wie�trza� ze�wnętrz�ne�go.� Ilość� do�pły�-
wa�ją�ce�go�po�wie�trza�za�le�ży�od róż�ni�cy�ci�śnie�-
nia�we�wnątrz�i na ze�wnątrz�oraz�od wiel�ko�ści
otwo�ru�usta�lo�nej�przez�ter�mo�stat.�Na�wiew�ni�-
ki�te�go�ty�pu�są�mon�to�wa�ne�głów�nie�w ścia�-
nach,�ze�wzglę�du�na du�że�wy�mia�ry.
Orien�ta�cyj�ne�ce�ny�na�wiew�ni�ków�są�na�-
stę�pu�ją�ce:
–� okien�ny,� o sta�łym� prze�pły�wie� –� 30-
100�zł/szt.

–� okien�ny,� ste�ro�wa�ny� ręcz�nie� –� 20-40
zł/szt.
–� okien�ny,� ste�ro�wa�ny� au�to�ma�tycz�-
nie�–�100-220�zł/szt.
Trze�ba� do�dać� że�więk�szość� na�wiew�ni�-
ków�moż�na�mon�to�wać�za�rów�no�w oknach
no�wych,�jak�i w już�za�in�sta�lo�wa�nych�i użyt�-
ko�wa�nych�w bu�dyn�ku.
A za�tem� ape�lu�je�my� do wszyst�kich,� by
zwra�cać� uwa�gę� na pra�wi�dło�wą� wen�ty�la�-
cję�dla�na�sze�go�do�bra.

RE�GU�LA�CJE�PRAW�NE�DO�TY�CZą�CE�NA�WIEW�NI�KÓW

Od1�stycz�nia 2009�r.�obo�wią�zu�ją�no�we�wy�ma�ga�nia�do�ty�czą�ce�szczel�no�ści�okien�(roz�po�rzą�-
dze�nie�mi�ni�stra�in�fra�struk�tu�ry�z 6�li�sto�pa�da 2009�r.,�DzU�nr 201,�poz. 1238).�Do koń�ca 2008
ro�ku�okna�o współ�czyn�ni�ku�in�fil�tra�cji 0,5-1,0�m3/(mu�hu�da�Pa2/3)�mo�gły�być�wpro�wa�dzo�ne
do ob�ro�tu�bez�za�pew�nie�nia�do�dat�ko�we�go�urzą�dze�nia�na�wiew�ne�go.�Na�wiew�ni�ki�by�ły�wy�ma�-
ga�ne,�je�śli�ten�współ�czyn�nik�był�niż�szy�od 0,3.�Obec�nie�współ�czyn�nik�in�fil�tra�cji�po�wie�trza�dla
otwie�ra�nych�okien�i drzwi�bal�ko�no�wych�po�wi�nien�wy�no�sić�nie�wię�cej�niż 0,3�m3/(mu�hu�da�-
Pa2/3),�a do�pływ�po�wie�trza�ze�wnętrz�ne�go�na po�trze�by�wen�ty�la�cyj�ne�na�le�ży�za�pew�nić�przez
urzą�dze�nia�na�wiew�ne�umiesz�czo�ne�w oknach,�drzwiach�bal�ko�no�wych�lub�in�nych�czę�ściach
prze�gro�dy�ze�wnętrz�nej.�A więc�okno�peł�nią�ce�funk�cję�wen�ty�la�cyj�ną�mu�si�być�wy�po�sa�żo�ne
w na�wiew�nik.�Nie�do�ty�czy�to�po�miesz�czeń�zwen�ty�la�cją�me�cha�nicz�ną�na�wiew�ną�lub�na�wiew�-
no�-wy�wiew�ną,�któ�rych�okna�po�zo�sta�ją�szczel�ne.�Pa�ra�me�try�urzą�dzeń�na�wiew�nych�po�win�ny
być�zgod�ne�z Pol�ską�Nor�mą�PN�-B�-03430:1983�Wen�ty�la�cja�w bu�dyn�kach�za�miesz�ka�nia�zbio�-
ro�we�go�i uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej�–�Wy�ma�ga�nia�(ze�zmia�na�mi�Az3:2000),�któ�ra�okre�śla�wiel�-
kość�stru�mie�nia�po�wie�trza�prze�pły�wa�ją�ce�go�przez�cał�ko�wi�cie�otwar�ty�na�wiew�nik.�Dru�gim
wy�mo�giem�jest�szczel�ność�na�wiew�ni�ka,�któ�ry�na�wet�w po�zy�cji�za�mknię�tej�po�wi�nien�do�star�-
czać�mi�ni�mal�ną�ilość�po�wie�trza.�Urzą�dze�nie,�któ�re�nie�speł�nia�wa�run�ku�wy�daj�no�ści�mak�sy�-
mal�nej�oraz�cha�rak�te�ry�zu�je�się�du�żą�szczel�no�ścią,�zgod�nie�z tą�nor�mą,�nie�mo�że�być�trak�to�wa�-
ne�ja�ko�na�wiew�nik�do�star�cza�ją�cy�po�wie�trze�na po�trze�by�wen�ty�la�cji.
Dla�na�wiew�ni�ków�po�wie�trza�ze�wnętrz�ne�go�nie�ma�Pol�skiej�Nor�my�za�wie�ra�ją�cej�wy�ma�-
ga�nia� tech�nicz�no�-użyt�ko�we� dla� wy�ro�bu� bu�dow�la�ne�go.� Dla�te�go� każ�dy� na�wiew�nik� mu�si
mieć�Apro�ba�tę�Tech�nicz�ną,� któ�ra� jest� do�ku�men�tem� od�nie�sie�nia� do do�ko�ny�wa�nia� oce�ny
zgod�no�ści�i wpro�wa�dze�nia�wy�ro�bu�na ry�nek�kra�jo�wy�ze�zna�kiem�bu�dow�la�nym�B.�Oprócz
do�ku�men�tów�kra�jo�wych�ist�nie�je�nor�ma�eu�ro�pej�ska�EN 13141-9�Wen�ty�la�cja�bu�dyn�ków�–�Ba�-
da�nia�wła�sno�ści�pa�ra�me�trów�ele�men�tów/wy�ro�bów�do wen�ty�la�cji�miesz�kań,�któ�ra�zo�sta�ła
przy�ję�ta�przez�Pol�skę 25�czerw�ca 2008�r.,�ja�ko�PN�-EN 13141-9:2008,�a za�wie�ra�opis�spo�so�-
bu�ba�da�nia�na�wiew�ni�ków�hi�gro�ste�ro�wa�nych.
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Mieszkanie, na które cię stać – największy wybór, najtańszych ofert na rynku mieszkaniowym

Prze tar gi na sprzedaż miesz kań
organizowane przez Spółdzielnię  Mieszkaniową „ROW”

Są�to�do�bre�ofer�ty,�z któ�rych war�to�sko�rzy�stać,�gdy�pla�nu�je�my�ku�pić�miesz�ka�nie.�Głów�ny�mi�wa�lo�ra�mi�tych�ofert�jest�bar�dzo�

ATRAK�CYJ�NA CE�NA I ZA�CHę�CA�Ją�CA��LO�KA�LI�ZA�CJA�
–�bli�skość�obiek�tów�usłu�go�wych,�miej�sca�par�kin�go�we,�du�żo�zie�le�ni�wo�kół�–�wy�sta�wio�nych�na prze�targ�lo�ka�li.

In�for�ma�cji�o na�szych�ofer�tach�szu�kaj�na stro�nie�www.sm�-row.pl�lub�py�taj�w dzia�le�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wym.

OTO�NA�SZE�PRO�PO�ZY�CJE:
WODZISŁAW ŚLąSKI
M�-3�ULI�CA�PO�KO�JU 5/6

ce�na�wy�wo�ław�cza 57.700,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 2� po�koi,� „śle�pej”
kuch�ni,�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�ko�wej�38,42
m2,�po�ło�żo�ne�na I pię�trze�w bu�dyn�ku 5-kon�-
dy�gna�cyj�nym,� stan� tech�nicz�ny:� do re�mon�tu.
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ga�zo�wą,� wod�ną,� ka�na�li�za�cyj�ną,� cen�tral�ne
ogrze�wa�nie�(zu�ży�cie�wo�dy�zim�nej�wg�wska�-
zań�licz�ni�ków).�Bu�dy�nek,�w któ�rym�znaj�du�-
je� się�miesz�ka�nie� jest� ocie�plo�ny.�Przed bu�-
dyn�kiem�przy�go�to�wa�no�miej�sca�par�kin�go�we.
Nie�ru�cho�mość�po�ło�żo�na�jest�w stre�fie�cen�-
tral�nej�mia�sta�Wo�dzi�sła�wia�Śl.,� przy koń�co�-
wym� od�cin�ku� uli�cy� Po�ko�ju.�W bli�skim� są�-
siedz�twie�znaj�du�ją�się�obiek�ty�usłu�go�we�oraz
obiek�ty� uży�tecz�no�ści� pu�blicz�nej� ta�kiej� jak
szko�ła�oraz�szpi�tal�miej�ski.

WODZISŁAW ŚLąSKI
M�-3�ULI�CA�PRZE�MY�SŁA�WA9/90

ce�na�wy�wo�ław�cza 75.200,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 2� po�koi,� „wid�nej”
kuch�ni,�bal�ko�nu,�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�-
ko�wej�51,00�m2,�po�ło�żo�ne�na VI pię�trze�w bu�-
dyn�ku 7-kon�dy�gna�cyj�nym,� stan� tech�nicz�ny:
do re�mon�tu.
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ga�zo�wą,� wod�ną,� ka�na�li�za�cyj�ną,� cen�tral�ne
ogrze�wa�nie�cen�tral�nie�cie�płą�wo�dę�(zu�ży�cie
wo�dy�zim�nej�oraz�cie�płej�wg�wska�zań�licz�-
ni�ków).� Przed bu�dyn�kiem� przy�go�to�wa�no
miej�sca�par�kin�go�we.
Bu�dy�nek�wy�po�sa�żo�ny�jest�w 2�win�dy,�któ�-
re�za�trzy�mu�ją�się�na każ�dym�pię�trze.
Nie�ru�cho�mość�usy�tu�owa�na�w cen�trum�osie�-
dla� na któ�re� skła�da� się� za�bu�do�wa� wie�lo�ro�-
dzin�nai usłu�go�wa� tj:� szko�ła� pod�sta�wo�wa,
przed�szko�le,�ośro�dek�zdro�wia,�pa�wi�lo�ny�han�-
dlo�wo�-usłu�go�we�oraz�pocz�ta.

WODZISŁAW ŚLąSKI
M�-2�ULI�CA�PRZE�MY�SŁA�WA16/77

ce�na�wy�wo�ław�cza 47.200,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 1� po�ko�ju,� „śle�pej”
kuch�ni,�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�ko�wej�31,39
m2,�po�ło�żo�ne�na V pię�trze�w bu�dyn�ku 8-kon�-
dy�gna�cyj�nym,� stan� tech�nicz�ny:� do re�mon�tu.
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ga�zo�wą,�wod�ną,�ka�na�li�za�cyj�ną,�cen�tral�ne�ogrze�-
wa�nie�cen�tral�nie�cie�płą�wo�dę�(zu�ży�cie�wo�dy
zim�nej�oraz�cie�płej�wg�wska�zań� licz�ni�ków).
Bu�dy�nek,�w któ�rym�znaj�du�je�się�miesz�ka�nie
jest� ocie�plo�ny.� Przed bu�dyn�kiem� przy�go�to�-
wa�no�miej�sca�par�kin�go�we.
Bu�dy�nek�wy�po�sa�żo�ny�jest�w 2�win�dy,�któ�-
re�za�trzy�mu�ją�się�na każ�dym�pię�trze.
Nie�ru�cho�mość� usy�tu�owa�na� jest� na skra�ju
osie�dla,�na któ�re�skła�da�się�za�bu�do�wa�wie�lo�-

ro�dzin�nai usłu�go�wa� tj:� szko�ła� pod�sta�wo�wa,
przed�szko�le,�ośro�dek�zdro�wia,�pa�wi�lo�ny�han�-
dlo�wo�-usłu�go�we�oraz�pocz�ta.

WODZISŁAW ŚLąSKI
M�-2�ULI�CA�PRZE�MY�SŁA�WA13/60

ce�na�wy�wo�ław�cza 47.900,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 1� po�ko�ju,� „śle�pej”
kuch�ni,� o łącz�nej� po�wierzch�ni� użyt�ko�wej
31,39�m2,� po�ło�żo�ne� na V pię�trze�w bu�dyn�-
ku 8-kon�dy�gna�cyj�nym,�stan�tech�nicz�ny:�do re�-
mon�tu.
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ga�zo�wą,�wod�ną,�ka�na�li�za�cyj�ną,�cen�tral�ne�ogrze�-
wa�nie�cen�tral�nie�cie�płą�wo�dę�(zu�ży�cie�wo�dy
zim�nej�oraz�cie�płej�wg�wska�zań� licz�ni�ków).
Bu�dy�nek,�w któ�rym�znaj�du�je�się�miesz�ka�nie
jest� ocie�plo�ny.� Przed bu�dyn�kiem� przy�go�to�-
wa�no�miej�sca�par�kin�go�we.
Bu�dy�nek�wy�po�sa�żo�ny�jest�w 2�win�dy,�któ�-
re�za�trzy�mu�ją�się�na każ�dym�pię�trze.
Nie�ru�cho�mość� usy�tu�owa�na� jest� na skra�ju
osie�dla,�na któ�re�skła�da�się�za�bu�do�wa�wie�lo�-
ro�dzin�nai usłu�go�wa� tj:� szko�ła� pod�sta�wo�wa,
przed�szko�le,�ośro�dek�zdro�wia,�pa�wi�lo�ny�han�-
dlo�wo�-usłu�go�we�oraz�pocz�ta.

RYDUŁTOWY
M�-3�ULI�CA�KRZYŻ�KO�WIC�KA20/32

ce�na�wy�wo�ław�cza 57.800,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 2� po�koi,� „wid�nej”
kuch�ni,�bal�ko�nu�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�-
ko�wej�45,87�m2,�po�ło�żo�ne�na II pię�trze�w bu�-
dyn�ku� wie�lo�ro�dzin�nym 6-kon�dy�gna�cyj�nym,
stan�tech�nicz�ny:�do re�mon�tu.
Sto�lar�ka�okien�na�z PCV.
Wy�po�sa�żo�ne� jest� w in�sta�la�cję� elek�trycz�ną,
ka�na�li�za�cyj�ną,� cen�tral�ne�ogrze�wa�nie� (zu�ży�cie
wo�dy�zim�nej�wg�wska�zań�licz�ni�ków).�Zbu�do�-
wa�ny�z tech�no�lo�gii�tra�dy�cyj�nej�mu�ro�wa�nej.
W są�siedz�twie� znaj�du�ją� się� par�king,� plac
za�baw� oraz� sklep� spo�żyw�czy.� W od�le�gło�-
ści 150 m�znaj�du�je�się�ry�nek�oraz�wie�le�punk�-
tów�usłu�go�wo�-han�dlo�wych.

RYDUŁTOWY
M�-3�ULI�CA�KRZYŻ�KO�WIC�KA22/20

ce�na�wy�wo�ław�cza 58.800,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 2� po�koi,� „wid�nej”
kuch�ni,�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�ko�wej�45,83
m2,�po�ło�żo�ne�na IV pię�trze�w bu�dyn�ku�wie�lo�-
ro�dzin�nym 6-kon�dy�gna�cyj�nym,�stan�tech�nicz�-
ny:�do re�mon�tu.
Sto�lar�ka�okien�na�z PCV�no�wa.
Wy�po�sa�żo�ne� jest� w in�sta�la�cję� elek�trycz�ną,
ka�na�li�za�cyj�ną,� cen�tral�ne�ogrze�wa�nie� (zu�ży�cie
wo�dy�zim�nej�wg�wska�zań�licz�ni�ków).�Zbu�do�-
wa�ny�z tech�no�lo�gii�tra�dy�cyj�nej�mu�ro�wa�nej.
W są�siedz�twie� znaj�du�ją� się� par�king,� plac
za�baw� oraz� sklep� spo�żyw�czy.� W od�le�gło�-

ści 150 m�znaj�du�je�się�ry�nek�oraz�wie�le�punk�-
tów�usłu�go�wo�-han�dlo�wych.

RYDUŁTOWY
M�-3�ULI�CA�OBY�WA�TEL�SKA31/15

ce�na�wy�wo�ław�cza 72.800,00 zł
miesz�ka�nie� skła�da� się� z 2� po�koi,� „wid�nej”
kuch�ni,�bal�ko�nu�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�-
ko�wej�43,28�m2,�po�ło�żo�ne�na III pię�trze�w bu�-
dyn�ku�wie�lo�ro�dzin�nym 5-�kon�dy�gna�cyj�nym,
stan�tech�nicz�ny:�do re�mon�tu.
Sto�lar�ka�okien�na�z PCV�(2009�r.).
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ka�na�li�za�cyj�ną,�cen�tral�ne�ogrze�wa�nie,�cen�tral�-
ną� cie�płą� wo�dę� (zu�ży�cie� wo�dy� zim�nej� oraz
cie�płej� wg� wska�zań� licz�ni�ków).� Bu�dy�nek
po ter�mo�mo�der�ni�za�cji.
W są�siedz�twie� znaj�du�ją� się� par�king� oraz
szko�ła� pod�sta�wo�wa.� Bu�dy�nek� znaj�du�je� się
w ci�chej�oraz�zie�lo�nej�oko�li�cy.

RYDUŁTOWY
M�-2�ULI�CA�

WŁA�DY�SŁA�WA�ŁO�KIET�KA 8A/5�
ce�na�wy�wo�ław�cza 52.900,00 zł

miesz�ka�nie�skła�da�się�z 1�po�ko�ju,�„wid�nej”
kuch�ni� z ko�mór�ką,� bal�ko�nu� o łącz�nej� po�-
wierzch�ni� użyt�ko�wej� 33,75� m2,� po�ło�żo�ne
na I pię�trze�w bu�dyn�ku�wie�lo�ro�dzin�nym 4-
kon�dy�gna�cyj�nym,� stan� tech�nicz�ny:� do re�-
mon�tu.
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ka�na�li�za�cyj�ną,�cen�tral�ne�ogrze�wa�nie,�cen�tral�-
ną� cie�płą� wo�dę� (zu�ży�cie� wo�dy� zim�nej� oraz
cie�płej� wg� wska�zań� licz�ni�ków).� Bu�dy�nek
po ter�mo�mo�der�ni�za�cji.
W są�siedz�twie� znaj�du�je� się� par�king� oraz
szko�ła�pod�sta�wo�wa.�Bu�dy�nek�usy�tu�owa�ny�jest
w ci�chej�oraz�zie�lo�nej�oko�li�cy.

RYDUŁTOWY
M�-2�ULI�CA�

STA�NI�SŁA�WA�LI�GO�NIA 6/31
ce�na�wy�wo�ław�cza 47.000,00 zł

miesz�ka�nie� skła�da� się� z 1� po�ko�ju,� „wid�nej”
kuch�ni,�bal�ko�nu�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�-
ko�wej 29,67�m2 po�ło�żo�ne�na III pię�trze�w bu�-
dyn�ku�wie�lo�ro�dzin�nym 6-�kon�dy�gna�cyj�nym,
stan�tech�nicz�ny:�do re�mon�tu.
Sto�lar�ka�okien�na�z PCV.
Wy�po�sa�żo�ne�jest�w in�sta�la�cję�elek�trycz�ną,
ka�na�li�za�cyj�ną,�cen�tral�ne�ogrze�wa�nie,�cen�tral�-
ną� cie�płą� wo�dę� (zu�ży�cie� wo�dy� zim�nej� oraz
cie�płej� wg� wska�zań� licz�ni�ków).� Bu�dy�nek
po ter�mo�mo�der�ni�za�cji.
W są�siedz�twie� znaj�du�je� się� par�king,� park
roz�ryw�ki�dla�dzie�ci,�ośro�dek�zdro�wia.�W po�-
bli�żu�znaj�du�je�się�rów�nież�Cen�trum�Kul�tu�ry.
Bu�dy�nek�usy�tu�owa�ny�jest�w ci�chej�oraz�zie�-
lo�nej�oko�li�cy.
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SPÓŁDZIELNIA�MIESZKANIOWA�„ROW”�
w�Wodzisławiu�Śląskim

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

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Wodzisław�Śl.,�ul.�Pokoju�5/6�(2�pokoje�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�38,42�m2 I�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�57�700,00�zł
Wysokość�wadium -���8�700,00�zł o�godz.900

UWAGA! Mieszkanie�można�oglądać�30.09.2011r.�od�800�do�1100��po�uzgodnieniu�tel.�32�455-46-88

Wodzisław�Śl.,�ul.�Przemysława�9/90�b�(2�pokoje�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�51,00�m2 VI�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�75�200,00�zł
Wysokość�wadium -�11�300,00�zł o�godz.1000

UWAGA!�Mieszkanie�można�oglądać�30.09.2011r.�od�800�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�456-47-10

Wodzisław�Śl.,�ul.�Przemysława�16/77� (1�pokój�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�31,39�m2 V�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa - 47�200,00�zł
Wysokość�wadium -���7�100,00�zł o�godz.1100

UWAGA! Mieszkanie�można�oglądać�30.09.2011r.�od�800�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�456-47-10

Wodzisław�Śl.,�ul.�Przemysława�13/60 (1�pokój�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�31,39�m2 IV�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�47�900,00�zł
Wysokość�wadium -���7�200,00�zł o�godz.1200

UWAGA!�Mieszkanie�można�oglądać�30.09.2011r.�od�800�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�456-47-10

Rydułtowy,�ul.�Krzyżkowicka�20/32 (2�pokoje�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�45,87�m2 II�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�57�800,00�zł
Wysokość�wadium -���8�700,00�zł� o�godz.900

UWAGA!�Mieszkanie�można�oglądać�3.10.2011r.�od�900�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�457-84-76

Rydułtowy,�ul.�Krzyżkowicka�22/20 (2�pokoje�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�45,83�m2 IV�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa - 58�800,00�zł
Wysokość�wadium -���8�900,00�zł o�godz.1000

UWAGA!�Mieszkanie�można�oglądać�3.10.2011r.�od�900�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�457-84-76

Rydułtowy,�ul.�Obywatelska�31/15 (2�pokoje�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�43,28�m2 III�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�72�800,00�zł
Wysokość�wadium -�11�000,00�zł o�godz.1100

UWAGA!��Mieszkanie�można�oglądać�3.10.2011r.�od�900�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�457-84-76

Rydułtowy,�ul.�Wł.�Łokietka�8a/5 (1�pokój�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�33,75�m2 I�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�52�900,00�zł
Wysokość�wadium -���8�000,00�zł o�godz.1200

UWAGA!��Mieszkanie�można�oglądać�3.10.2011r.�od�900�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�457-84-76

Rydułtowy,�ul.�St.�Ligonia�6/31 (1�pokój�z�kuchnią) o�pow.�użytkowej�29,67�m2 III�piętro
Wywoławcza�wartość�rynkowa -�47�000,00�zł
Wysokość�wadium -���7�100,00�zł o�godz.1300

UWAGA!��Mieszkanie�można�oglądać�3.10.2011r.�od�900�do�1100�po�uzgodnieniu�tel.�32�457-84-76

O�G�Ł�A�S�Z�A��w�dniu�5.10.2011�r.�ustny�przetarg�nieograniczony
Na�ustanowienie�odrębnej�własności�
lokali�mieszkalnych�położonych:

O�G�Ł�A�S�Z�A��w�dniu�6.10.2011�r.�ustny�przetarg�nieograniczony
Na�ustanowienie�odrębnej�własności�
lokali�mieszkalnych�położonych:
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

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

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:
poniedziałek 7:00�– 16:00

wtorek,�czwartek 7:00�– 15:00
środa 9:00�– 15:00
piątek 7:00�– 14:00

nr�licencji�1314
– licencjonowanego�pośrednika
w�obrocie�nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmniesz

OGŁOSZENIA�PŁATNE
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1.�bia�ły�w okre�sie�zi�my. 5.
ulep�sza�nie� się. 7.� po�trze�bu�je� go� po�dej�-
rza�ny. 8.�po�tra�wa�z jaj. 9.�roz�po�rzą�dze�nie
wła�dzy. 10.�gra�na sce�nie. 13.�w skła�dzie
po�cią�gu. 17.� ak�to�rzy� gra�ją�cy�w jed�nym
przed�sta�wie�niu. 18.� hu�ra�gan. 19.� du�ży
po�kój. 20.� ta�ka� so�bie� ryb�ka. 23.� era� ar�-
cha�icz�na. 26.�sio�stra�Bal�la�dy�ny. 29. 0,2g dla
ju�bi�le�ra. 30.� krze�wy. 31.� głów�na tęt�ni�-
ca. 32.� za�ostrzo�ny� ko�niec� ko�twi�cy. 35.
star�szy�fli�sak. 39.�skład�nik�ben�zy�ny. 41.
re�la�cja.�mel�du�nek. 42.�za�mek�bły�ska�wicz�-
ny. 43.� wiel�ka� ilość� cze�goś. 44.� uszko�-
dze�nie. 45.�zor�ga�ni�zo�wa�ne�dzia�ła�nie.

Pio�no�wo: 1.�w środ�ku�ty�go�dnia. 2.�tka�ni�-
na nawsy�py. 3.�trak�do prze�cie�ra�nia�kłód. 4.
od�wie�dzi�ny. 5.� kon�dy�gna�cja� bu�dyn�ku. 6.
upo�mi�nek,�pre�zent. 11.�wia�dro. 12.�sto�ją�ca
po�stać�w po�zie�mo�dli�tew�nej. 13.�len�nik. 14.
ta�śma� przy por�tie�rach. 15.� dzie�wią�ty� sto�-
pień�ga�my�dia�to�nicz�nej. 16.�oszklo�ne�obok
drzwi. 20.�zbyt. 21.�wi�ze�ru�nek�w ra�mie. 22.

gdy�go�ma�my�to�ki�cha�my. 24.�de�sant. 25.
cza�sem�wy�sko�czy�z pa�le�ni�ska. 27.�ko�le�ga
ik�sa. 28.� ryb�ka� akwa�rio�wa. 33.� rze�zi�mie�-
szek�pa�ry�ski. 34.�pięk�noć. 36.�le�wa�ty�wa. 37.
ma�ły�chło�piec. 38.�usta�lo�na,�ogól�nie�przy�ję�-
ta�za�sa�da. 39.�wo�kół�czap�ki�woj�sko�wej. 40.
wa�ga�opa�ko�wa�nia.�

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 15�da�dzą�roz�wią�za�nie,�któ�-
re�pro�si�my�nad�sy�łać�z do�pi�skiem,,� roz�-
wią�za�nie�krzy�żów�ki”�na ad�res�Spół�dziel�ni
do dnia 30.10.2011�r.�
Ha�sło� z po�przed�niej� krzy�żów�ki:�PO�-

WIE�WY JE�SIE�NI.� Na�gro�dy� książ�ko�-
we�za roz�wią�za�nie�krzy�żów�ki�otrzy�mu�-
ją:�Chło�dek�He�le�na,�Woj�tek�Ko�ma�rek,
Be�ata�Le�wan�dow�ska,�
W po�przed�nim� nu�me�rze� z po�wo�dów
tech�nicz�nych�nie�po�da�li�śmy�na�zwisk�zwy�-
cięz�ców� roz�wią�za�nia� krzy�żów�ki
z nr. 1/2011.� Są� ni�mi:�Ma�rian�na Wie�-
sza�łek,�Da�nu�ta�Sma�gac�ka,�Li�dia�Paw�-
len�ke.�Oso�by� te�otrzy�ma�ły� już�na�gro�dy
książ�ko�we.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

AD RE SY
TE LE FO NY

WAŻ NE
IN FOR MA CJE

ZA�RZąD�SPÓŁ�DZIEL�NI
MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�
Go�dzi�ny�pra�cy:

po�nie�dział�ki�od 7:00�do 16:00,
od wtor�ku�do czwart�ku�od 7:00�do 15:00,�piąt�-

ki 7:00�do 14:00.
Te�le�fo�ny�cen�tra�la�– 32 455 66 86;�32 455 67 56;

DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:
dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:

32 456 39 05;
dział�wkła�dów:

32 55 66 86�wew. 114
dział�na�li�czeń�czyn�szo�wych:

32�455�38�72;
kasa:

32 455 66 86�wew. 109;
dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�32 455 38 72;

dział�tech�nicz�ny:�32�456 39 04;
Li�cen�cjo�no�wa�ne

Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:
(32) 455 24 04.
Stro�na�in�ter�ne�to�wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� ul.
Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;�godz.�pra�cy:�od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

XXX�-le�cia,�PIA�STÓW i Dą�BRÓW�KI:
44-286�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,�godz.�pra�-
cy;�od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

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

PSZÓW: 44-370� Pszów,� ul.� Tyt�ki 9,� tel.
(32) 729 10 40�czyn�na:�wtor�ki�i piąt�ki�od 11:00
do 13:00;

RA�DLIN: 44�–�310�Ra�dlin,�ul.�Kor�fan�te�go 18,
tel.� (32) 455 83 27,� czyn�na:� po�nie�dział�ki
i czwart�ki�od 11:00�do 13:00.

■ AWA�RIE po go�dzi�nach�pra�cy�służb�Spół�dziel�-
ni�pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
–Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne: Ad�mi�ni�stra�cja� Cen�-
trum��–�(0) 607 041 129,

– Ad�mi�ni�stra�cja XXX�-le�cia,� Pia�stów� i Dą�-
brów�ki –�(0) 601 857 402,

– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy –�(0) 605 365 674,
– Elek�trycz�ne�i dźwi�go�we: dla�wszyst�kich�ad�-
mi�ni�stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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Fe styn ro dzin ny na wo dzi sław skim osie dlu XXX -le cia

To była wspa nia ła za ba wa 
dla du żych i ma łych

ogo�da�do�pi�sa�ła,�jak�rów�nież�hu�mo�ry,�bo�atrak�cji�by�ło�moc�i każ�-
dy�mógł�zna�leźć�coś�cie�ka�we�go�dla�sie�bie. 16�lip�ca��zor�ga�ni�zo�wano
Fe�styn�Ro�dzin�ny.� Im�pre�za za�czę�ła� się� punk�tu�al�nie�w sa�mo�po�łu�-
dnie�przy Pi�wiar�ni�War�ka,�któ�ra�ob�cho�dząc�swe 5-le�cie�ist�nie�nia
wraz� z� Ra�dą� wo�dzi�sław�skiej� dziel�ni�cy XXX�-le�cia,� Pia�stów,� Dą�-
brów�ki�i�Spół�dziel�nią�Miesz�ka�nio�wą�ROW�przy�go�to�wała�wspaniałą
za�ba�wę� dla� mieszkańców.� Pod�czas� fe�sty�nu� roz�lo�so�wa�no� wśród
uczest�ni�ków� wie�le� atrak�cyj�nych� na�gród,� m.in.� ro�we�ry� gór�skie,
sprzę�t�RTV,�bi�le�ty�na mecz�re�pre�zen�ta�cji�oraz�mnó�stwo�ga�dże�tów�
Im�pre�za�za�czę�ła�się�się�od pro�gra�mu�dla�naj�młod�szych.�Dzie�ci

uczest�ni�czy�ły�w za�ba�wach,�kon�kur�sach,�ma�lo�wa�niu� twa�rzy� z zo�-
zol�kiem�z zoo�lan�diii.�By�ło�też�wie�le�in�nych�atrak�cji�przy�go�to�wa�-
nych�w par�ku�za�baw�z ze�spo�łem�ani�ma�to�rów�DUO-FI X,�Klu�bem
Opie�ki�Dzien�nej�Nad Dzieć�mi�„Wy�spa�Skar�bów”.
Póź�niej� na spe�cjal�nie� przy�go�to�wa�nej� sce�nie� swe� ar�ty�stycz�ne

umie�jęt�no�ści� za�pre�zen�to�wa�ły� ze�spo�ły� mu�zycz�ne� Kurc�bend,� Acu�-
stic,� Ka�pe�la� Wuj�ka� Idzie�go,� Ka�pe�la� Ba�war�ska.� Prze�ryw�ni�kiem
tych�mu�zycz�no�-wo�kal�nych�po�pi�sów�by�ło�gril�lo�wa�nie�z ku�cha�rzem
Re�pre�zen�ta�cji�Pol�ski,�To�ma�szem�Le�śnia�kiem.�
Po�nad�to� na fe�sty�nie� od�by�ła� się� pre�zen�ta�cja� te�amu� raj�do�we�go

Ada�ma�Ma�ły�sza,�a chęt�ni�mo�gli�spró�bo�wać�swych�sił�za kie�row�ni�-
cą�sy�mu�la�to�ra. Za�pre�zen�to�wa�ła�się�rów�nież�spo�ra�gru�pa�mo�to�cy�-
kli�stów,� któ�rzy� przy�je�cha�li� na im�pre�zę� pre�zen�tu�jąc� się�wcze�śniej
na uli�cach�Wo�dzi�sła�wia�Śl.

P

By�ło�wie�le�atrak�cji�przy�go�to�wa�nych�w par�ku�za�baw Te�am�raj�do�wy�Ada�ma�Ma�ły�sza,�zja�wił�się�na fe�sty�nie�z sy�mu�la�to�ra�mi�jaz�dy

Mo�to�cy�li�ści�za�pre�zen�to�wa�li�swe�sta�lo�we�ru�ma�ki

Wy�stę�py�grup�mu�zycz�nych�cie�szy�ły�się�du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem

Ko�lej�ka� do to�ru� ufun�do�wa�ne�go
przez�Pi�wiar�nię�War�ka

Pa�miąt�ko�we�zdję�cie�z „zo�zol�kiem”


