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• Pra co wi te la to za na mi. Uda ło nam się wy ko nać du żą
część za dań prze wi dzia nych w pla nach ro ku 2013 i zre -
ali zo wać dwa du że za da nia ter mo mo der ni za cyj ne w ro -
ku bie żą cym. Nie mniej jed nak jest to kon ty nu acja za -
dań na kre ślo nych przez miesz kań ców w la tach ubie głych,
a te raz na de szła je sień czas re flek sji i wstęp nych pod su -
mo wań. Mam na dzie ję, że bie żą cy rok miesz kań cy
Spół dziel ni uzna ją za uda ny. Ilość wy ko na nych ro bót
tych wi docz nych i mniej wi docz nych jest znacz na. Nie
jest to tyl ko na sze stwier dze nie, gdyż do ko na nia te zo -
sta ły w tym ro ku oce nio ne przez nie za leż ne jed nost ki,
któ re ana li zu jąc ilość wy ko na nej pra cy, ja kość oraz
kon dy cję fi nan so wą przy zna ły na szej Spół dziel ni cen -
ne wy róż nie nia – pi sze w wie ści z „pierw szej rę ki” Pre -
zes Za rzą du SM „ROW” JAN GRA BO WIEC KI 

czy�taj�na str. 3

• Na dwo rze ro bi się co raz zim niej i okna w na -
szych miesz ka niach już nie otwie ra my tak ocho czo
jak jesz cze kil ka ty go dni te mu. Jak co ro ku po wra -
ca więc te mat wie trze nia na szych miesz kań i zwią -
za nych z tym pro ble mów. Pra wi dło wa wen ty la cja
po miesz czeń miesz kal nych jest nie odzow nym wa -
run kiem kom for tu, ja kie go ocze ku je się od miesz -
ka nia. Skut ki lek ce wa że nia za gad nie nia pra wi dło -
wej wen ty la cji by wa ją opła ka ne dla sta nu
tech nicz ne go po miesz czeń i mo gą wy wie rać bar -
dzo nie ko rzyst ny wpływ na zdro wie miesz kań ców.

Świeże�powietrze�to�nasze�zdrowie

czytaj�na�str.�12

• Te go la ta ko rzy sta jąc z pięk nej po go dy wszę dzie
na osie dlach Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” trwa -
ły pra ce słu żą ce po pra wie funk cjo nal ność i es te ty ki
za so bów miesz ka nio wych. W tych dzia ła niach bar dzo
du żą ro lę od gry wa ją su ge stie i uwa gi człon ków Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, któ rzy naj le piej wie -
dzą co na le ży zmie nić lub po pra wić. W cza sie spo -
tkań z miesz kań ca mi na po cząt ku ro ku prze sta wio no
pod dys ku sję m.in. pla ny re mon to we w ra mach wno -
szo nych środ ków przez miesz kań ców na rok 2013
z proś bą o uwa gi i pro po zy cje. Te wszyst kie su ge stie
bra no pod uwa gę kon stru ując pla ny re mon tów. 

Pięk�nie�ją�na�sze�osie�dla czy�taj�na str. 5
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Za�le�gło�ści�w opła�tach

Nie pła cę czyn szu bo nie chcę 
czy mnie na to nie stać?

To py ta nie cią gle nas nur tu je, jed -
nak zda je my so bie spra wę, że zda -
rza ją się oby dwie gru py po śród osób
za le ga ją cych w opła tach za miesz -
ka nie. Ży je my w trud nych cza sach,
ale nie ste ty pew ne kosz ty mu si my
po no sić. Dach nad gło wą jest tu taj
prio ry te tem, bez nie go tra ci my po -
czu cie bez pie czeń stwa, sta bi li za cji.
Dla te go bar dzo za le ży nam na uświa -
da mia niu te go fak tu oso bom, któ re
po pa dły w kło po ty fi nan so we, że sta -
ra my się po ma gać im i po dej mo wać
pró by roz wią za nia ich pro ble mów. 

Alar mu ją cy jest dla nas ostat ni
rok, w któ rym za le gło ści czyn szo -
we bar dzo szyb ko ro sną, po mi mo
wy sy ła nia za wia do mień o po wsta -
łych dłu gach i za pro sze niu osób za -
le ga ją cych z opła ta mi na roz mo wy
ce lem wspól ne go roz wią za nia po -
wsta łe go pro ble mu i pró by pod ję -
cia ra zem dzia łań po zwa la ją cych
wyjść z za dłu że nia. Nie ste ty wzra -
sta ilość skie ro wa nych wnio sków
do są du o za pła tę za le gło ści, a tak -
że o li cy ta cje ko mor ni cze. Z ro ku
na rok jest ich co raz wię cej, a co
bar dziej nie po koi miesz ka nia te
sprze da wa ne są z miesz kań ca mi.
Nikt nie wie co się w koń co wym
efek cie z ty mi miesz kań ca mi dzie -
je. Czy wy pro wa dza ją się do ro dzi -
ny, czy też wy naj mu ją miesz ka nie.
W ostat nich dwóch la tach skie ro -
wa no 47 wnio sków o li cy ta cję miesz -
kań, w la tach 2010-2011 by ło ich 30.
Wy raź nie wi dać, że ilość kie ro wa -
nych spraw wzra sta po mi mo wy sił -
ków ze stro ny Spół dziel ni do po lu -
bow ne go za ła twie nia spra wy. 

Część osób re agu je na za wia do -
mie nia o za le gło ściach i kon se kwen -
cjach wy ni ka ją cych z nie re gu lo wa -
nia opłat de kla ru jąc spła tę, naj czę ściej
w ra tach, po czym nie ste ty sło wa nie

do trzy mu ją. Na to miast nie zro zu mia -
ła jest zu peł nie obo jęt ność nie któ -
rych miesz kań ców, któ rzy sta ra nia
i na sze wy sił ki po zo sta wia ją bez od -
ze wu, po moc ną dłoń od rzu ca ją
i w ogó le nie zgła sza ją się do spół -
dziel ni.

Dla obu rzo nych na nie so lid nych
„płat ni ków” i jed no cze śnie do cie kli -
wych człon ków Spół dziel ni ist nie je
spo sób na za po zna nie się z sy tu acją
do ty czą cą ich bu dyn ku i po zna nia,
czy przy pad kiem któ ryś z ich są sia -
dów nie jest w gro nie przy spa rza ją -
cym spół dziel ni pro ble mów fi nan -
so wych wsku tek nie uisz cza nia
bie żą cych opłat mie sięcz nych za po -
sia da ny lo kal, a co prze cież w kon -
se kwen cji ogra ni cza m.in. moż li wość
do ko na nia w okre ślo nym cza sie lub
wy so ko ści nie zbęd nych na kła dów
na nie ru cho mość, w któ rej współ eg -
zy stu ją. Do tar cie kon kret nym człon -
kom do te go ro dza ju in for ma cji umoż -
li wia za pi sa ny – w ślad za re gu la cja mi
usta wo wy mi – § 8 pkt. 4 Sta tu tu SM
ROW (Roz dział IV Pra wa i obo -
wiąz ki człon ków) sta no wią cy, że
Człon ko wi Spół dziel ni przy słu gu je
pra wo „prze glą da nia re je stru człon -
ków Spół dziel ni oraz wła snych akt
człon kow skich”, a czę ścią te go re je -
stru są rów nież da ne do ty czą ce wpła -
co ne go udzia łu, czy wno szo nych
opłat.

Ana li zu jąc za le gło ści trud no jest
zro zu mieć sy tu ację, kie dy oso bom
za le ga ją cym z opła ta mui ła twiej jest
pła cić za le gły czynsz przez ko mor -
ni ka, ani że li bez po śred nio do spół -
dziel ni. Gdy by oso ba za le ga ją ca
z płat no ścia mi przy szła do dzia łu
win dy ka cji za nim spra wa zo sta je
skie ro wa na do są du to za osz czę dzi -
ła by spo ro pie nię dzy, któ re mo gła by
prze zna czyć na spła tę po wsta łych

za le gło ści, bo prze cież oczy wi ste jest,
że od każ dej kwo ty za le gło ści oprócz
opła ty są do wej, ko mor ni czej, kan -
ce la rii praw nej, od se tek, a w nie któ -
rych przy pad kach do dat ko wych opłat
ko mor ni czych np. ce lem usta le nia
źró dła do cho du opła ta ta po więk sza
i tak już po wsta łe za le gło ści, czę sto
o nie ma łe kwo ty. I tu moż na za dać
py ta nie jak oso by nie re gu lu ją ce opła -
ty z ty tu łu użyt ko wa nia miesz ka nia
(czyn szu) stać na wy żej wy mie nio -
ne opła ty?

Być mo że wy da je się to prost sze,
że do ko nu je się prze le wów przy po -
mo cy np. ko mor ni ka, tyl ko dla cze go
po no si się do dat ko we kosz ty za miast
sa me mu wno sić tę opła tę? Czy aby
na pew no stać na to oso by ma ją ce
pro ble my fi nan so we? A mo że war to
ze brać się na od wa gę i przyjść do spół -
dziel ni, aby zna leźć wspól ne roz wią -
za nie spła ty po wsta łych za le gło ści
i nie po no sić tych do dat ko wych czę -
sto nie ma łych opłat.

Pi sze my to wszyst ko, sta ra jąc się
zna leźć ja kieś po zy tyw ne roz wią za -
nie dla wie lu osób przede wszyst -
kim ze wzglę du na oba wę o ich „dach
nad gło wą”, na któ ry pra co wa ło się
la ta mi, a te raz w szyb ki spo sób moż -
na go stra cić. Nie jest już żad ną ta -
jem ni cą, że miesz kań com po sia da -
ją cym pra wo od ręb nej wła sno ści lub
spół dziel cze pra wo z wła sno ścio we
w ra zie kło po tów fi nan so wych skut -
ku ją cych po zba wie niem miesz ka nia
nie przy słu gu je pra wo do lo ka lu za -
stęp cze go. I nie trud no prze cież prze -
czy tać w pra sie, że co raz wię cej
miesz kań tra fia na li cy ta cję ko mor -
ni czą, pod czas któ rej miesz ka nie jest
sprze da wa ne za 2/3 lub 3/4 war to ści
miesz ka nia. Oso by po sia da ją ce za -
le gło ści mu szą opu ścić miesz ka nie
i do kąd po tem się udać?
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Pre zes Za rzą du SM „ROW”
JaN GRa bO Wiec ki

Pra co wi te la to za na mi. Uda ło nam
się wy ko nać du żą część za dań prze -
wi dzia nych w pla nach ro ku 2013

i zre ali zo wać dwa du że za da nia ter mo
mo der ni za cyj ne w ro ku bie żą cym. Nie
mniej jed nak jest to kon ty nu acja za dań
na kre ślo nych przez miesz kań ców w la -
tach ubie głych, a te raz na de szła je sień
czas re flek sji i wstęp nych pod su mo wań.
Mam na dzie ję, że obec ny rok miesz kań -
cy Spół dziel ni uzna ją za uda ny. Ilość
wy ko na nych ro bót tych wi docz nych
i mniej wi docz nych jest znacz na. Nie
jest to tyl ko na sze stwier dze nie, gdyż
do ko na nia te zo sta ły w tym ro ku oce -
nio ne przez nie za leż ne jed nost ki, któ re
ana li zu jąc ilość wy ko na nej pra cy, ja kość
oraz kon dy cję fi nan so wą przy zna ły Na -
szej Spół dziel ni wy róż nie nie „Do bra
Spół dziel nia Grand Prix” nada wa ne przez
re dak cję „Stre fy Go spo dar ki”, ogól no -
pol skie go do dat ku uka zu ją ce go się na ła -
mach „Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej”, gdzie
bra no pod uwa gę osią gnię cia po szcze -
gól nych Spół dziel ni na tle ca łe go pol -
skie go biz ne su i we ry fi ku jąc to na pod -
sta wie do ko nań i wy ni ków
fi nan so wych kil ku ostat nich lat. 

Wy ni ki fi nan so we, bi lan se, zo -
bo wią za nia i płat no ści Spół dziel -
ni zo sta ły rów nież pod da ne we ry -
fi ka cji przez mię dzy na ro do wą
wy wia dow nię go spo dar czą Dun
& Brad stre et Po land, któ ra fir mom
o naj wyż szej kon dy cji fi nan so wej
we dług oce ny ana li ty ków D&B
przy zna je Cer ty fi kat Wia ry god no -
ści Biz ne so wej i ta ki za szczyt nam
przy padł. Wy róż nie nie to jest nie
tyl ko sa tys fak cją na nas ja ko pod -
mio tu go spo dar cze go ale świa dec -
twem i gwa ran tem dla na szych
kon tra hen tów, że na po lu biz ne so -
wym je ste śmy god nym part ne rem.
Na gro dze nie cer ty fi ka tem ozna -
cza bo wiem, że da ne fi nan so we
fir my da ją gwa ran cję na wy so ki
po ziom ren tow no ści, zdol no ści
i płyn no ści fi nan so wej, a ich po -
ziom za dłu że nia oraz za re je stro -
wa nych prze ter mi no wa nych płat -
no ści jest zni ko my.

Przed kil ko ma dnia mi „Mo ni -
tor Ryn ko wy” ogól no pol ski
do da tek pro mo cyj no – in for ma -
cyj ny do „Dzien ni ka Ga ze ty Praw -
nej”, w ka te go rii Pol ska Spół -

dziel czość Miesz ka nio wa przy znał na -
szej Spół dziel ni ty tuł „SYM BOL 2013”.
Ka pi tu ła na gro dy do ce ni ła przede wszyst -
kim spraw ne za rzą dza nie du żą spół dziel -
nią, któ rej za so by zlo ka li zo wa ne są w kil -
ku gmi nach, pro wa dzo ne mo der ni za cje
zmie rza ją ce do po pra wy i kom for tu miesz -
ka nia. Ka pi tu ła zwró ci ła uwa gę, że przy re -
ali za cji pro wa dzo nych przed się wzięć Za -
rząd wy ko rzy stu je wszel kie po ja wia ją ce
się moż li wo ści po zy ska nia środ ków z fun -
du szy ochro ny śro do wi ska, BGK oraz
Eko fun du szu – ogó łem w okre sie kil ku
mi nio nych lat to oko ło 7 mln zł.

Wspo mi na my o tych wy róż nie niach
z du mą, ale by naj mniej nie ro bi my te go
z bła hej przy czy ny prze chwa la nia się.
Na gro dy te są do wo dem te go, że na sza
wspól na, spół dziel cza pra ca, za an ga żo -
wa nie na szych człon ków i wy si łek któ ry
wkła da my co dzien nie we wszyst ko co
ro bi my, zo stał do strze żo ny i do ce nio ny,
że Spół dziel nia Miesz ka nio wa ROW na ze -
wnątrz po strze ga na jest ja ko part ner, pod -
miot go spo dar czy, któ ry ma do brą kon -
dy cję fi nan so wą, ry zy ko trans ak cji z Na szą

Spół dziel nią jest mniej sze od prze -
cięt ne go na ryn ku oraz to, że sys -
te ma tycz nie re ali zu je my na sze zo -
bo wią za nia. To wszyst ko da je nam
moż li wość znacz nie spraw niej sze -
go i sku tecz niej sze go dzia ła nia dla
do bra człon ków i miesz kań ców
za miesz ka łych w na szych za so -
bach.

Je stem czę sto py ta ny jak uda ło
się nam osią gnąć te suk ce sy. Prag -
ma ty ka w na szych dzia ła niach jest
bar dzo waż na. Jed ną z „ta jem nic”
na szej dzia łal no ści jest przy ję cie
przez nas stra te gii dłu go okre so -
wej, bez któ rej nie wy obra żam
so bie funk cjo no wa nia tak du że go
przed się bior stwa, ja kim jest Na -
sza Spół dziel nia. Nie kre śle nie re -
ali stycz nych per spek ty wicz nych
pla nów i wia ry god nych spo so bów
ich re ali za cji w opar ciu o ze -
wnętrz ne źró dła fi nan so wa nia, mu -
si być głów nym prio ry te tem, tym
waż niej szym, że dzia ła my, a trze -
ba to otwar cie i z bó lem po wie -
dzieć w śro do wi sku, ma kro oto -
cze niu, pa ra dok sal nie nam
„wro gim”, w któ rym trwa bez

Do ce nio ny nasz wspól ny wy si łek

Wieści z „pierwszej ręki”

dokończenie na str. 4
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prze rwy pro ces cią głych, nie ko rzyst nych
dla nas zmian. Jed nak że po mi mo wie lu
prze ci wieństw lo su my nie na rze ka my,
my dzia ła my. Do sta li śmy od człon ków
i miesz kań ców kre dyt za ufa nia w po sta -
ci po wie rze nia nam w za rzą dza nie wspól -
nym ma jąt kiem i dba my o nie go jak
o swój, co się mam na dzie ję uda je ku za -
do wo le niu z Pań stwa stro ny. Pew nie, że
cza sem coś nie wy cho dzi, ale każ dy błąd,
po tknię cie trak tu je my, jak sy gnał do wpro -
wa dze nia zmian i ulep szeń na szej pra cy. 

Na szym za da niem jest za rzą dza nie nie -
ru cho mo ścia mi naj sku tecz niej i naj bar -
dziej efek tyw nie co sta ra my się ro bić,
a Pań stwo z tej pra cy nas oce nia ją pod -
czas co rocz nych ze brań, a tak że pod czas
ca łe go ro ku za bar dzo je ste śmy zo bo wią -
za ni, gdyż od po wied nio wcze śnie mo że -
my za re ago wać na Pań stwa sy gna ły i na tym
wła śnie po le ga ży we uczest ni cze nie w spół -
dziel czym śro do wi sku. Nie wy obra żam
so bie re ali za cji za dań bez kon sul ta cji
z miesz kań ca mi i ich co dzien ne go udzia łu
w re ali za cji przy ję tych pla nów.

Tak dla przy bli że nia po dam in for ma -
cję o kon ty nu acji ter mo mo der ni za cji ko -
lej nych na szych bu dyn ków, któ re no wą
sza tą wy róż nia ją się wśród ota cza ją cej
in fra struk tu ry. Wi zu al ny aspekt jest dla
nas waż ny, ale prio ry te tem są jed nak
osią ga ne dzię ki tym in we sty cjom efek ty

ener go osz częd ne co bez po śred nio przed -
kła da się na na sze „port fe le”. Wcze śniej
zmo der ni zo wa ne sta je wy mien ni ków, któ -
re po sia da ją peł ną au to ma ty kę w po łą -
cze niu z do cie ple niem bu dyn ków w spo -
sób jed no znacz ny prze kła da się na spo re
oszczęd no ści, zwłasz cza w okre sie wzro -
stu ta ryf. Efek tyw ność ener ge tycz ną uzy -
sku je my rów nież suk ce syw nie wy mie -
nia jąc punk ty świetl ne w bu dyn kach
na no wo cze sne, co już przy nio sło efek -
ty. Po raz pierw szy w ubie głym ro ku ob -
ni żo no opła tę czyn szo wą w po zy cji ener -
gia elek trycz na. Przy ję ty trzy let ni plan
mo der ni za cji dźwi gów zo stał w tym ro -
ku za koń czo ny i z pew no ścią je ste śmy
je dy ną spół dziel nią, któ ra ma 100% zmo -
der ni zo wa nych dźwi gów zgod nie z wy -
mo ga mi Unii Eu ro pej skiej. Dla te go tez
sza nuj my to co ma my, no we, bez a wa ryj -
ne, aby słu ży ły nam przez wie le ko lej -
nych lat. 

W na szej dzia łal no ści oczy wi ście, waż -
ne są ra chun ki eko no micz ne, wia ry god -
ność biz ne so wa – bez te go na wol nym
ryn ku nie moż na prze cież dzia łać – ale
prze cież nie to jest głów nym za da niem
spół dziel czo ści. Osią, wo kół któ rej to -
czy się na sza dzia łal ność jest czło wiek,
za spa ka ja nie je go po trzeb w tym jak że
waż nej po trze by za pew nie nia miej sca
do bez piecz ne go ży cia, a nie zysk, ten
„bo żek” li be ral ne go poj mo wa nia świa ta,
któ ry prze cież u nas od lat jest wy znacz -

ni kiem pra wie wszyst kie go, nas nie do -
ty czy.

Stąd tak waż ne jest dla nas po ma ga nie
lu dziom, któ rzy bo ry ka ją się z róż ne go
ro dza ju pro ble ma mi: czy to fi nan so wy -
mi, czy też miesz ka nio wy mi, dla te go
chęt nie słu ży my po mo cą i ra dą. Jed ni
wo lą przyjść, spo tkać się i na miej scu
roz wią zać swo je pro ble my, in ni wy bie -
ra ją bez oso bo wą for mę kon tak tu. Speł -
nia jąc ocze ki wa nia, wy cho dzi my na prze -
ciw wszyst kim miesz kań com. Jed nak
Spół dziel nia, to przede wszyst kim lu -
dzie, nie chce my więc zo stać w cie niu
tech no lo gii, dla te go bar dzo waż ne są dla
nas spo tka nia z spół dziel ca mi. a drzwi
mo je go ga bi ne tu są dla na szych miesz -
kań ców za wsze sze ro ko otwar te.

Te na sze wy róż nie nia, od któ rych za -
czą łem mo je roz wa ża nia, nie są nam da -
ne na „ład ne oczy”. Sta ra łem się po ka -
zać, że po tra fi my za rzą dzać efek tyw nie
i sku tecz nie. Rzut okiem na stan na szych
za so bów wy star czy, aby oce nić na szą
pra cę. I my ślę, że oce na ta bę dzie po zy -
tyw na, nie przez pry zmat wła sne go bu -
dyn ku, ale przez pa trze nie na na szą pra -
ce glo bal nie ja ko na osie dla i mia sta.
Bo wiem mo im za da niem jest dba nie
o wszyst kich w jed na ko wych pro por -
cjach i chciał bym, aby to prze ko na nie
po dzie lo ne zo sta ło przez na szych miesz -
kań ców, co bę dzie dla mnie naj więk szą
na gro dą. 

dokończenie ze str. 3
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Efek�ty�prac�re�mon�to�wych�są�wi�docz�ne�i od�czu�wal�ne�na każ�dym�kro�ku

Pięk nie ją na sze osie dla
Te go la ta ko rzy sta jąc z pięk nej po go dy

na osie dlach Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” trwa ły pra ce słu żą ce po pra wie
funk cjo nal ność i es te ty ki za so bów miesz -
ka nio wych. 

W tych dzia ła niach bar dzo du żą ro lę
od gry wa ją su ge stie i uwa gi człon ków
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, któ -
rzy naj le piej wie dzą co na le ży zmie nić
lub po pra wić. W cza sie spo tkań z miesz -
kań ca mi na po cząt ku ro ku poddano
pod dys ku sję m.in. pla ny re mon to we w ra -
mach wno szo nych środ ków przez miesz -
kań ców na rok 2013 z proś bą o uwa gi
i pro po zy cje. Te wszyst kie su ge stie 
bra no pod uwa gę kon stru ując pla ny re -
mon tów. 

W tym ro ku front ro bót był bar dzo sze -
ro ki oraz zróż ni co wa ny, ale efek ty już są
im po nu ją ce. 

Do naj waż niej szych ale jed no cze śnie
naj bar dziej pra co chłon nych i kosz tow -
nych prac z pew no ścią na le ży za li czyć
kon ty nu acje ter mo mo der ni za cji na szych
osie dli, któ re no wą sza tą wy róż nia ją się
wśród ota cza ją cej in fra struk tu ry. Wi zu al -
ny aspekt jest waż ny, ale prio ry te tem są
jed nak osią ga ne dzię ki tej in we sty cji efek -
ty ener go osz częd ne. Ter mo mo der ni za cja
po łą czo na z mo der ni za cją sta cji wy mien -
ni ków cie pła z wpro wa dze niem peł nej

au to ma ty za cji, ma bar dzo du ży wpływ
na zmniej sze nia mo cy za mó wio nej, co
prze kła da się na spo re oszczęd no ści, które
przy wzroście taryf odgrywają dużą rolę. 

Do naj waż niej szych in we sty cji re mon -
to wych z ca łą pew no ścią
na le ży ocie ple nie bu dyn -
ku przy ul. Prze my sła wa 5
na Osie dlu Pia stów w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim. Pla no -
wa ny koszt tych ro bót 
ma się za mknąć su mą
2.783 tys. Część kosz tów
zo sta nie po kry ta z uzy -
ska ne go do fi nan so wa nia
z Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach w wy so -
ko ści 701 tys. zł.

Po ukoń cze niu prac
w bu dyn ku przy ul. Prze -
my sła wa 5 roz po czę te zo -
sta nie pro gram ter mo mo -
der ni za cji w są sia du ją cym
blo ku przy ul. Prze my sła -
wa 6.

Kosz tow ne pra ce re -
mon to we (pra wie 900 tys.
zł) w tym ro ku pro wa dzo -
ne by ły na osie dlu Cen -
trum. Kosz tem pra wie 900
tys. zł wy ko ny wa no tam
w bu dyn ku przy ul. 26
Mar ca 156 re mont ele wa -
cji po le ga ją cy na de mon -
ta żu płyt ele wa cyj nych,

wy ko na niu  ocie ple nia ścian me to dą lek ką
mo krą. Wszyst kie te ro bo ty pro wa dzo no
z wy ko rzy sta niem środ ków z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach w kwo -
cie 600 tys. zł.

Oby dwie te in we sty cje są sztan da ro wy -
mi dzia ła nia mi re mon to wy mi Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”, obok nich oczy -
wi ście pro wa dzo ne są dzie siąt ki in nych
prac bu do wla no -re mon to wych na na szych
osie dlach. 

W tym ro ku re mon ty ja kie zo sta ły wy -
ko na ne w ra mach opłat wno szo nych na fun -
dusz re mon to wy z pew no ścią mo gły by po -
kryć więk szy za kres, gdy by nie za le gło ści
czyn szo we. 

Wpła ty do ko ny wa ne przez człon ków
na fun dusz re mon to wy są w peł nym za -
kre sie prze zna cza ne na re mon ty bu dyn -
ków miesz kal nych, a po zy ski wa ne do -
dat ko we środ ki fi nan so we po zwa la ją
na re ali za cje dal szych za dań re mon to -
wych i bez ich po zy ska nia re ali za cja wie -
lu przed się wzięć na prze strze ni ostat nich
lat by ła by nie moż li wa. Więk szy za kres
re mon tów moż na by rów nież wy ko nać,
gdy by nie za le gło ści w opła tach. Ro zu -
mie jąc oso by, któ re z przy czyn cho ro by,
chwi lo wej utra ty pra cy, czy in nych wy -
pad ków lo so wych nie wno szą opłat w ter -
mi nie – bo to są sy tu acje, któ re ich uspra -
wie dli wia ją – jed nak trud no po go dzić się
z fak ta mi. 

Wię cej pi sze my o tej spra wie na str. 2.

Ocie�pla�nie�bu�dyn�ku�przy ul.�Prze�my�sła�wa 5

W bu�dyn�ku�przy ul. 26�Mar�ca 156�wy�ko�ny�wa�no�re�mont�ele�wa�cji
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Nowy�system�system�zbierania�odpadów�w praktyce

Nie śmiećmy – segregujmy
1 lip ca roz po czął się no wy etap w hi -

sto rii zbie ra nia od pa dów w Pol sce. Jak
wszyst kie gmi ny tak i na sze przy stą pi ły
do wdro że nia za pi sów usta wo wych. Na -
sza Spół dziel nia ma za so by miesz ka nio -
we na te re nie 4 miast dla te go skut ki
wdra ża nia usta wy do ty ka ją nas w nie co
różny spo sób. Cho dzi przede wszyst kim
o do star cze nie od po wied nich ilo ści kon -
te ne rów na śmie ci we dług ro dza ju se -
gre ga cji, któ re każ da z gmin usta li ła ina -
czej co przed sta wia ta be la nr 1. Tabela
nr 2 uwzględ nia czę sto tli wość wy wo zu
po szcze gól nych od pa dów. Z grun tu rzecz
bar dzo pro sta oka za ła się wy zwa niem
dla każ dej ze stron. 

Nie bę dzie my dys ku to wać czy no wy
sys tem jest do bry czy zły, bo nie w tym
rzecz. Chcie li by śmy je dy nie przy bli żyć
for my zbie ra nia od pa dów w po szcze -
gól nych gmi nach, gdyż bu dzi to wie le
py tań i kon tro wer sji. Nie rzad ko wie my
jak za kwa li fi ko wać da ny od pad. Dla te -

go spró bu je my wspól nie przy go to wać
się, edu ko wać i wdro żyć se lek tyw ną
zbiór kę we dług no wych za sad, gdyż
do brze pro wa dzo na se gre ga cja po zwo -
li nam na utrzy ma nie niż szej staw ki
za wy wóz nie czy sto ści. Wia do mo jest,
że bar dzo trud no jest wy eg ze kwo wać
od 100% miesz kań ców już i na te raz
pra wi dło wą se gre ga cję i prak tycz nie
nie moż li we bę dzie spro sta nie pro po no -
wa nym wa run kom se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów. Po żą da ny i po pu la ry zo wa ny
przez nas od lat se lek tyw ny spo sób
zbiór ki od pa dów mo że oka zać się trud -
ny do wy ko na nia wo bec oczy wi stej ano -
ni mo wo ści w in dy wi du al nym sto so wa -
niu. Pra wo oce ny czy też uzna nia
do ko na nej zbiór ki za se lek tyw ną bądź

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPIER 

Gazety, papier do pisania, 
zeszyty, książki, torebki 
papierowe, pudełka, 
tekturę 

TO 
WRZUCAMY 

Kalki, papieru 
zabrudzonego, tłustego i 
woskowanego, 
pampersów, podpasek, 
worków po cemencie i 
wapnie, tkanin 

TEGO NIE 
WRZUCAMY
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SZKŁO 

Luster, szkła 
zbrojonego, okiennego, 
naczyń żaroodpornych, 
żarówek, świetlówek, 
naczyń fajansowych, 

porcelany, termometrów 
rtęciowych 

Szklane butelki, 
słoiczki po napojach, 
sokach, przecierach, 

alkoholu 

TO 
WRZUCAMY 

TEGO NIE 
WRZUACMY

 

SZKŁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTIK, METAL,  
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 

Butelki plastikowe PET po 
zgnieceniu bez zakrętek, 
puszki aluminiowe po 
napojach, konserwach, 
aluminium, drobny złom, 
opakowanie wielomateriałowe 

 

Tworzyw z włókien 
szklanych, butelek po 
oleju, farbie, klejach 
rozpuszczalnikach, 
środkach owadobujczych 

TO 
WRZUCAMY 

TEGO NIE 
WRZUCAMY
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ODPADY 
BIODEGRADOWALNE  

Obierki po warzywach, 
owocach, fusy z kawy i 
herbaty, skorupki z 
jajek, papier 
toaletowy itp., słoma 
trawa, pędy roślin 

Korzeni kwiatów z 
ziemią, grubych 
gałęzi, 
nierozdrobnionych 
pędów i gałęzi 

TO 
WRZUCAMY 

TEGO NIE 
WRZUCAMY

 

Tabela�1

Kolor�pojemnika Niebieski
PAPIER

Żółty
PCV�i�opak.

wielomateriałowe

Zielony
SZKŁO

Brązowy
biodegradowalne zmieszane

Wodzisław�Śląski TAK TAK TAK TAK TAK

Pszów Wspólny kontener kolor czerwony TAK TAK TAK

Radlin TAK TAK TAK TAK TAK

Rydułtowy TAK TAK TAK TAK TAK
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Ta�be�la�ob�ra�zu�ją�ca�spo�sób�zor�ga�ni�zo�wa�nia�go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi�w po�szcze�gól�nych�mia�stach�na te�re�nie�dzia�ła�nia�Spół�dziel�ni

Lp. Wyszczególnienie

Mieszkaniówka

Zakres�segregacji�wynikający�z�regulaminów
Opłaty

segr.�/�zmieszane
[zł/oso�bę]

Zapewnienie
pojemników

1. Gmina�Wodzisław�Śl.

§ 3�ust. 2�i § 8�ust. 1�i 3�reg.

dla wielomieszkan.
7,60

14,00
dla posesji ind.

8,30
14,00

Wszyst kie po jem ni ki 
za bez pie cza i utrzy mu je

SM

1. pa pier 1 x na 2 tyg.
2. szkło 1 x na 2 tyg.
3. tworz. sztucz. i opak. wie lo ma ter.,

me ta le 3 x na 2 tyg.
4. od pa dy bu dow la ne i roz biór ko we 1 x na 2 tyg.
5. zmie sza ne 3 x na tydz.
6. od pa dy bio de grad. w tym zie lo ne 1 x na 2 tyg.

od ma ja do li sto pa da
Od pa dy wiel ko ga ba ry to we wy sta wia się w punk tach gro ma dze nia od pa dów – wy wóz
1 raz na tydz. 
Wszyst kie od pa dy se lek tyw nie zbie ra ne przyj mo wa ne bę dą w punk cie czyn nym w po -
niedz., śro da i pią tek w godz. 10:00 do 18:00 i w so bo ty od 9:00 do 13:00.

2. Gmina�Rydułtowy

§ 4�ust. 3�i 4�reg.

dla wie lo mieszk.
8,50

15,50
dla po se sji ind.

10,00
17,00

Wszyst kie po jem ni ki
za bez pie cza i utrzy mu je

SM

1. pa pier – zgod nie z har mo no gra mem – nie rza dziej niż 1 x na tydz.
2. two rzy wa i opa kow. – -//-
3. me ta le – -//-
4. szkło – -//-
5. zie lo ne – zgod nie z har mo no gra mem – nie rza dziej niż 1 x na mies.
6. zmie sza ne – 2 x na tydz.
Ga ba ry ty – wy sta wić w wy zna czo nych miej scach zgod nie z har mo no gra mem przed -
sieb. wy wóz nie rza dziej niż 1 raz na pół ro cze.
Ma ter. bu dow la ne i po zo sta łe od pa dy – do star czać do wy zna czo nych miejsc na te re nie
mia sta.

3. Gmina�Radlin

§ 8�ust. 4�i 7�reg.

8,50
15,00

Po jem ni ki se gre ga cyj ne
za pew nia mia sto 

w usta lo nej ce nie wy wo zu,
na to miast po jem ni ki
na od pa dy zmie sza ne 

łącz nie z ich utrzy ma niem
zo bo wią za na jest za pew nić

SM

1. pa pier – co naj mniej 1 x na tydz.
2. szkło róż ne – -//-
3. su row ce (PCV, me ta le i wie lo ma ter) – -//-
4. bio de gra do wal ne w tym zie lo ne – co naj mniej 3 x na tydz.
5. zmie sza ne – co naj mniej 3 x na tydz.
Od pa dy wiel ko ga ba ryt. wy sta wia się w punk tach gro ma dze nia od pa dów – wy wóz co
naj mniej 1 raz na pół ro cze.
Od pa dy bu dow la ne i po zo sta łe na le ży do star czać w wy zna czo nych ter mi nach do wy -
zna czo nych miejsc.

4. Gmina�Pszów

§ 5�ust 5�reg.

8,00
14,00

Wszyst kie po jem ni ki 
za bez pie cza 

i utrzy mu je mia sto 
w usta lo nej ce nie wy wo zu

1. szkło róż ne – 3 x na tydz.
2. su row ce (opa kow.) – -//-
3. bio de gra do wal ne – -//-
4. zmie sza ne – -//-
Od pa dy wiel ko ga ba ry to we od bie ra ne bę dą z punk tów gro ma dze nia od pa dów – al ta -
nek 1 raz na mie siąc. 
Po zo sta łe od pa dy i wszyst kie od pa dy se lek tyw nie zbie ra ne na le ży do star czać do punk tu
zbiór ki czyn ne go od pondz. do piat ku w godz. 8:00 do 14:00.

Tabela�2

mie sza ną pozostaje w rę kach od bie ra -
ją ce go od pa dy, któ ry z isto ty rze czy bę -
dzie za in te re so wa ny uzna niem ze bra -
nych śmie ci za zmie sza ne po nie waż
ko rzyst niej dla nie go jest otrzy mać pro -
por cjo nal nie wyż szą opła tę za od pa dy
nie se gre go wa ne.

My ze swo jej stro ny bę dzie my rów -
nież przy glą dać się wy wo zom, se gre ga -
cji śmie ci aby in ter we nio wać w gmi nach
w imie niu miesz kań ców zgod nie z moż -
li wo ścia mi i kom pe ten cja mi na za ob ser -
wo wa ne nie pra wi dło wo ści. Ape lu je my
rów nież do miesz kań ców aby ta kie su -
ge stie bez po śred nio kie ro wa li do gmin,
gdyż to miesz kań cy pła cą za wy wóz nie -
czy sto ści, dla te go po win ni dbać o to by
ich pie nią dze zo sta ły wy dat ko wa ne pra -
wi dło wo i sku tecz nie. 

Stąd pre zen tu je my pro po no wa ne w gmi -
nach roz wią za nia i wpro wa dzo ne kon te -
ne ry, do któ rych na le ży wy se gre go wać
od po wied nie od pa dy (patrz tabela 1).

A za tem ko lo ry kon te ne rów su ge ru ją
nam o ro dza jach od pa dów. Dla usys te -
ma ty zo wa nia na szej wie dzy pokazano co
na le ży wrzu cać do po szcze gól nych kon -
te ne rów a czego  nie na le ży wrzu cać.

Du że ga ba ry ty ma my tu na my śli sta -
re ka na py, sza fy, urzą dze nia sa ni tar ne
czy sprzęt RTV, a tak że gruz wy rzu cać
na le ży do tzw. PSZOK-u (Punk tu Se -
lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu -
nal nych).

Usta wo wo to wła dze gmi ny są od po -
wie dzial ne obec nie za pra wi dło we przy -
go to wa nie i wpro wa dze nie no we go sys -
te mu utrzy ma nia czy sto ści oraz usta la nia
i po bie ra nia opłat z te go ty tu łu. Tym cza -
sem w tym krót kim okre sie ob ser wu je
się sy tu ację, że opła tę za gro ma dze nie,
wy wóz i uty li za cję śmie ci pod nie sio nej
do ran gi po dat ku, po wszech nie na zy wa -
ne go „po dat kiem śmie cio wym'' pła cić
mu si my, jed nak że trud no nam wy eg ze -
kwo wać tak wy wóz nie czy sto ści aby

śmie ci na za le ga ły w pla cy kach śmiet ni -
ko wych.

Pra wo prze rzu ca rów nież na za rząd -
ców obo wią zek zbie ra nia i od pro wa dza -
nia tej opła ty do kas gmi ny, przy czym
da lej nie jest ja sne, kto ma za pła cić gmi -
nie za oso by za le ga ją ce w opła tach z ty -
tu łu użyt ko wa nia miesz ka nia, a jak pi -
sze my na stro nach na szej ga ze ty osób
ta kich jest co raz wię cej.

Na bar ki miesz kań ców, a wła ści wie ich
kie sze nie, prze rzu ca się wie le opłat. Obec nie
po za mia stem Pszów, utrzy ma nie po jem ni -
ków i kon te ne rów na śmie ci w na le ży tym
sta nie tech nicz ny, sa ni tar nym i es te tycz nym,
rów nież po no szą miesz kań cy.

Dla te go ape lu je my do miesz kań ców,
aby za ob ser wo wa ne za le ga nie śmie ci
zgła sza li do Urzę dów Miast, gdyż to
na nich cią ży obo wią zek za pra wi dło we
przy go to wa nie i re ali za cję no we go sys -
te mu utrzy ma nia czy sto ści a nie tyl ko
po bie ra nia opłat z te go ty tu łu.
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La to nie ste ty już za na mi i je sień już
chce pa no wać na dwo rze. Przy ro da tak jak
co ro ku za cznie się nie dłu go szy ko wać
do zi my, ale jesz cze bę dzie my się – miej -
my na dzie ję – cie szyć pol ską zło tą je sie -
nią. A naj le piej ro bić to w oto cze niu zie le -
ni i to tej wła sno ręcz nie wy ho do wa nej
i za dba nej. 

W każ dym nu me rze tegorocznego
wydania na szej ga ze ty przed sta wiamy lu -
dzi, któ rych pa sją jest upięk sze nie swej
oko li cy, sa dze nie kwia tów, krze wów, a na -
wet drzew i zmie nia nie ba nal ne go traw ni -
ka w cu dow ną oa zę zie le ni. Tym ra zem
od wie dzi li śmy mi ło śni ków przy ro dy, któ -
rzy dzia ła ją na te re nie osie dli SM „ROW” 
– Cen trum i XXX-le cia PRL w Wo dzi sła -
wiu Slą skim.

Na szą wi zy tę za czę li śmy od Łu�cja�na
Bań�czy�ka, peł ne go ener gii i po zy tyw ne -
go „za krę ce nia” eme ry ta, któ ry przed blo -
kiem przy uli cy Kar dy na ła Wy szyń skie go
stwo rzył w miej scu po kaź ne go do łu za ro -
śnię te go chasz cza mi i po krzy wa mi zna ne
na ca łą oko li cę miej sce peł ne pięk nych
ro ślin, ta jem ni czych bu dow li, śmiesz nych
po sta ci z odro bi ną ma gii. – To już trwa
do kład nie 20 lat – opo wia da o swych pa -
sjach pan Łu cjan. Po śmier ci swe go oj ca
za czął te ren przed klat ką za go spo da ro wać

na ogró dek – mo że by ła to wte dy ja kaś
for ma psy cho te ra pii dla nie go i je go ma -
my Mał go rza ty. Spół dziel nia czyn nie po -
par ła tej pro jekt ofia ro wu jąc na za go spo -
da ro wa nie te re nu pięć wy wro tek zie mi.
Po mo gli też są sie dzi i tak to się za czę ła
i trwa. 

Dziś pan Łu cjan i je go ma ma po ka zu ją
z du mą swo je dzie ło. Za dba ne drze wa

i krze wy, za mek. zbu do wa ny z ma łych ka -
my ków, wia trak. Sie dem lat te mu wo dzi -
sła wia nin zbu do wał mi nia tu ro we mia stecz -
ko, peł ne ko puł, wie ży czek. Po jem ni ki
po jo gur tach, ser kach pan Łu cjan wy ko -
rzy sty wał ja ko for my od lew ni cze. Za le wał
je be to nem. Po tem su ro we bu dyn ki ma lo -
wał. Sam też zbił z de sek bud ki lę go we
i karm ni ki. Bu dek wi si 17. 

Ludzie�„pozytywnie�zakręceni”�zmieniają�nasze�otoczenie

Oazy wśród bloków

Łu cja n Bań czyk z ma mą Mał go rza tą w „ma gicz nym” ogro dzie.

Ogró dek pa ni Sta ni sła wy Mi choń skiej jest ozdo bą skar py przed do mem
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Bań czy kom w utrzy my wa niu ogród ka
wy dat nie po ma gał Sta�ni�sław�Pie�cha�czek,
je den z są sia dów. Po ło żył m.in. płyt ki chod -
ni ko we, mon to wał ław ki. Wspar ciem słu -
ży też Ma�rian�Ko�wal�ski, Kry�sty�na�My�-
stek, Ma�rian� Ba�naś, Ja�ni�na� Dzier�żę�ga
i Hen�ry�ka�Ro�be�nek. Po 20 la tach każ dy
z nich w więk szej lub mniej szej czę ści mo -
że z du mą po wie dzieć – To mo je dzie ło.

Pan Łu cja n Bań czy k jest „gwiaz dą” i nie
je den raz stał się bo ha te rem re por ta ży pra -
so wych i te le wi zyj nych, miesz ka ją ca nie -
da le ko pa ni Sta�ni�sła�wa�Mi�choń�ska� jest
je go prze ci wień stwem. Nie za le ży jej
na roz gło sie cho ciaż tak jak pan Łu cjan
dum na jest ze swe go dzie ła – ogród ka
peł ne go pięk nych kwia tów i krze wów,
któ ry ozda bia skar pą przed jej do -
mem. – Szko da, że nie od wie dzi li ście mnie
la tem wte dy wszyst ko kwi tło – mó wi – te -
raz już nie jest tak pięk nie. Swój ogró dek
upra wia od 4 lat i efek ty są bar dzo cie ka -
we cie szą ce oko za rów no sa mej po my sło -
daw czy ni te go pro jek tu jak i wszyst kich
są sia dów.

Pięk nym ogro dem mo że się tak że po -
szczy cić Mar�ty�na� Kiel� miesz ka ją ca
przy uli cy Prze my sła wa na osie dlu XXX -
-le cia. Pierw sze drze wa za sa dzi ła na tym
te re nie nie ży ją ca ma ma pa ni Mar ty ny
już 20 lat te mu. – Te raz ogró dek dba mo -
ja bab cia Ha�li�na�To�po�ro�wicz – opo wia da
pa ni Mar ty na. Ogró dek jest bar dzo uro -
kli wy, pięk ne tu je, buksz pan, oczko wod -
ne w któ rym ży je kil ka ryb, to tyl ko kil ka
atrak cji tej oa zy, w któ rej moż na od po -
cząć od co dzien ne go zgieł ku i po my śleć
co by tu moż na jesz cze do sa dzić zmie nić
i upięk szyć. 

Pa ni Mał go rza ta Po lok miesz ka ją ca os. XXX -le cia PRL za dba ła o oto cze nie swe go do mu

O skwe rek na osie dlu XXX -le cia PRL dba ją pa nie sprzą ta ją ce w oko licz nych do mach

Ha li na To po ro wicz i jej wnucz ka Mar ty na Kiel w ogro dzie peł nym uro ku i spo ko ju
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”
w�Wodzisławiu�Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia

LO�KA�LE�UŻYT�KO�WE

• Wo dzi sław Śl. ul. Kard. St. Wy szyń skie go 43   pow. użytk. 78,50 m2

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 6 pow. użytk. 19,40 m2

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 6 pow. użytk. 21,30 m2

• Wo dzi sław Śl. ul. Dą brów ki 12 pow. użytk. 42,83 m2

• Ry duł to wy      ul. Ple bi scy to wa 48 pow. użytk. 24,36 m2

• Pszów             ul. J. Tyt ki 9 pow. użytk. 74,21 m2

POMIESZCZENIA�MAGAZYNOWE

• Wo dzi sław  ul. Marklowicka 23
pow. użytk.  102,10 m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�
Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�
ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”
w�Wodzisławiu�Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia LOKAL UŻYTKOWY

położony�w�Wodzisławiu�Śl.�przy�ul.�Przemysława�13�o�pow.�użytk.�181,68�m2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
o charakterze opiekuńczo-wychowawczej

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym na dużym osiedlu, z niezależnym

wejściem i bezpośrednim dojazdem oraz parkingiem.

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�
Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�
ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.
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Nie�jest�źle�z czy�sto�ścią�ale�dzie�ci,�a tak�że�do�ro�słych�
wła�ści�cie�li�psów,�trze�ba�uczyć�po�rząd�ku

Fe styn
„ku pa wsty du”
Psów na na szych osie dlach jest ogrom na ilość. Ko cha -

my na sze czwo ro no gi, ale już ze sprzą ta niem te go co zo -
sta wia ją na chod ni kach i traw ni kach jest go rzej. Co ro bić
by zmie nić ten nie zbyt pach ną cy stan rze czy? Edu ko wać
i to od naj młod szych lat. Na do sko na ły po mysł wpa dli lu -
dzie ze Świe tli cy Opie kuń czej „GNIAZ DO” z Pszo wa,
któ rej dy rek to rem jest Pa ni Te re sa Ka but. Dzię ki ich in -
wen cji zor ga ni zo wa no edu ka cyj no -wy cho waw czy fe sty nu
pod ha słem „Ku pa wsty du”.

W ra mach tej im pre zy go ści li śmy dzie ci z na szych osie dli
w Pszo wie na pla cu za baw Po la na, a na stęp ne go dnia na pla -
cu za baw osie dla Tyt ki.

Te ma tem prze wod nim by ło sprzą ta nie po swo ich pu pi -
lach. By ły kon kur sy z na gro da mi, ma lo wa nie pla ka tów zwią -
za nych z tre ścią ak cji, zbie ra nie pod pi sów na „ścian ce z fo -
lii”, zbie ra nie szy szek (czyt: psich kup) do pa pie ro wych
to re bek itp.

Fe styn roz po czął się od po ga dan ki, któ ra dla dzie ci wy -
gło sił Pan dziel ni co wy. Do ty czy ła ona za sad bez piecz ne -
go wy pro wa dza nia pie sków przez dzie ci, ko niecz no ści
uży wa nia smy czy, a je że li ma my więk szą psi nę to rów -
nież ka gań ca. Po li cjant prze strze gał rów nież przed wpusz -
cza niem swych czwo ro noż nych pu pi li na te ren pla ców
za baw i do ra dzał, że naj le piej wy pro wa dzać je po za te ren
blo ko wisk. 

Dzie cia ki ak tyw nie uczest ni czy ły w kon kur sach, od po -
wia da ły na py ta nia, de kla ro wa ły sprzą ta nie. Ob ser wa to ra mi
za baw dzie ci by li ro dzi ce, któ rzy za pew ne rów nież cze goś
się na uczy li.

Ak cję wspar ła na sza Spół dziel nia fun du jąc dzie cia kom
na gro dy, na po je, sło dy cze oraz Urząd Mia sta.

Ta jak że po ży tecz na i po my sło wa ak cja cie szy ła się spo rą
fre kwen cją, a jej efek ty na pew no przy czy nią się po po pra -
wy czy sto ści na sze go naj bliż sze go oto cze nia.
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Wła�ści�wa�wen�ty�la�cja�miesz�kań�to�spra�wa�bar�dzo�waż�na

Świe że po wie trze 
to na sze zdro wie

Na dwo rze ro bi się co raz zim niej i okna
w na szych miesz ka niach już nie otwie ra -
my tak ocho czo jak jesz cze kil ka ty go dni
te mu. Jak co ro ku po wra ca więc te mat wie -
trze nia na szych miesz kań i zwią za nych
z tym pro ble mów.

Pra wi dło wa wen ty la cja po miesz czeń
miesz kal nych jest nie odzow nym wa run -
kiem kom for tu, ja kie go ocze ku je się
od miesz ka nia. Skut ki lek ce wa że nia za -
gad nie nia pra wi dło wej wen ty la cji by wa -
ją opła ka ne dla sta nu tech nicz ne go po -
miesz czeń i mo gą wy wie rać bar dzo
nie ko rzyst ny wpływ na zdro wie miesz -
kań ców. Po ja wie nie się trud no usu wal -
nych za grzy bień i ple śni mo że być przy -
czy ną cho rób oraz po wo do wać ko niecz ność
dro gich re mon tów.

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. 

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.

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.

Obo wią zu ją ce od 4 lat prze pi sy spo wo -
do wa ły, że na sza spół dziel nia za ostrzy ła
prze pi sy do ty czą ce re fun da cji wy mie nia -
nej sto lar ki okien nej. Kie dyś, okna wy -
mie nia ło ok. 30 firm, te raz ist nie je 6 firm,
któ re są zwe ry fi ko wa ne przez na szą spół -
dziel nię i mo gą wy mie niać okna, gwa ran -
tu ją ce speł nie nie wszyst kich wy ma ga nych
norm, za któ re spół dziel nia zwra ca pie nią -
dze. Na le ży o tym pa mię tać de cy du jąc się
na ta ką po waż ną in we sty cję. Oczy wi ście
okna mo gą wy mie niać rów nież in ne fir my,
ale re fun da cja kosz tów tych wy mian mo że
być zre ali zo wa na do pie ro przez udo wod -
nie nie przez fir mę za cho wa nia obo wią zu -
ją cych prze pi sów praw nych. W przy pad -

Droż ność prze wo dów ko mi no wych to spra wa bez pie czeń stwa lo ka to rów. 
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ku 6 firm zwe ry fi ko wa nych ten pro blem
od pa da. 

Za cho wa nie od po wied nich norm do ty -
czą cych za rów no okien jak rów nież in -
nych prze pi sów pra wa bu dow la ne go nie
tyl ko po pra wia kom fort na sze go miesz ka -
nia, ale jest gwa ran cją za cho wa nia zdro -
wia, a na wet w nie któ rych przy pad kach
ży cia. 

W okre sie je sien no -zi mo wym nie odmien -
nie po wra ca pro blem za tru cia cza dem. Tle -
nek wę gla w sta ty sty kach za truć zaj mu je
w Pol sce trze cie miej sce po za tru ciach le -
ka mi i al ko ho lem.

Tle nek wę gla po tocz nie jest zwa ny cza -
dem to gaz sil nie tru ją cy, bez barw ny i bez -
won ny, a to po wo du je pro ble my z je go
wy kry ciem. Po wsta je wów czas, gdy coś
się spa la, a w oto cze niu, gdzie prze bie ga
ten pro ces, jest za ma ło po wie trza.

Po ten cjal ne źró dła cza du w po miesz cze -
niach miesz kal nych to: ko min ki, ga zo we
pod grze wa cze wo dy, pie ce wę glo we, ga -
zo we lub ole jo we i kuch nie ga zo we. Za -
gro że niem jest nie tyl ko brak do pły wu po -
wie trza, ale też nie pra wi dło wy od pływ
spa lin. W związ ku z tym groź ne są za -
pcha ne lub nie szczel ne prze wo dy ko mi no -
we oraz uszko dzo ne po łą cze nia mię dzy
ko mi na mi i pie ca mi.

Szczel nie po za my ka ne okna, po za kle ja -
ne krat ki wen ty la cyj ne, brak otwo rów wen -
ty la cyj nych w drzwiach ła zien ko wych, jak
rów nież brak re gu lar nych kon tro li droż no -
ści prze wo dów wen ty la cyj nych i ko mi no -
wych spra wia ją, że w na szych miesz ka -
niach lub do mach mo że my nie być
bez piecz ni. W nie wie trzo nych po miesz -
cze niach bar dzo ła two mo że dojść do tra -
ge dii.

Spo so by na unik nię cie za tru cia tlen kiem
wę gla są bar dzo pro ste. Do za truć do cho -
dzi, bo czę sto nie zda je my so bie spra wy,
co mo że stać się, gdy nie prze strze ga my
pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa, bo
nie ma my świa do mo ści, że tak na praw dę
nie wie le po trze ba, aby na sze miesz ka nia
i do my sta ły się bar dziej bez piecz ne. 

Na le ży też pa mię tać o okre so wych 
co rocz nych kon tro lach ko mi niar skich w na -
szych miesz ka niach. Prze glą dy ko mi niar -
skie na le ży ro bić dla wła sne go bez pie czeń -
stwa. Je śli nas nie ma w do mu to mo że my
się umó wić z ko mi nia rza mi na in ny ter -
min, moż na tę spra wę uzgad niać z ad mi ni -
stra cją. 

Eu ge niusz Mę żyk pro wa dzą cy fir mę ko -
mi niar ską w Ja strzę biu Zdro ju wy ko nu je
prze glą dy na kil ku osie dlach Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”.

– Kon tro lu je my co ro ku miesz ka nia pod ką -
tem prze pi sów Roz po rzą dze nia Mi ni stra In -
fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r.
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim
po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu -
owa nie – mó wi pan Eu ge niusz. – Ogól nie
rzecz bio rąc świa do mość lu dzi co do wła -
ści wej wen ty la cji ro śnie, ale za wsze znaj dą
się ja kieś jed nost ki, któ re nie sto su ją się
do przy ję tych prze pi sów, lub nie wie dzą na -

wet, że w ich miesz ka niu jest coś nie tak jak
po win no.

Przy kła dem niech bę dą tu ła zien ki. Ku -
ba tu ra ła zien ki z „jun ker sem” mu si być
więk sza niż 8 m sześc. Nie ste ty jest cza sa -
mi mniej sza, bo lu dzie ro bią re mon ty za -
bu do wu ją po miesz cze nie, ka fel ku ją, ob ni -
ża ją stro py i ła zien ka ma mniej niż 8 m
sześc.

– W tym wy pad ku mam du żą pre ten sję
nie do lo ka to rów, któ rzy prze cież nie zna ją
prze pi sów pra wa bu dow la ne go, ale przede
wszyst kim do firm re mon to wych, któ rych
obo wiąz kiem jest prze strze ga nie norm,
a na gmin nie ła mią je ro biąc tak par tac ką
ro bo tę – mó wi Eu ge niusz Mę żyk.

In ną spra wą są drzwi ła zien ko we, któ -
re po win ny mieć krat kę wen ty la cyj ną
o po wierzch ni co naj mniej 220 cm kw.
Nie ste ty bar dzo czę sto za miast od po wied -
niej krat ki znaj du je my drzwi z wy wier -
co ny mi otwo ra mi, któ re nie speł nia ją prze -
pi sów i są ko lej nym za gro że niem dla
lo ka to rów. 

Ko lej nym grze chem jest za ty ka nie kra -
tek wen ty la cyj ny. Ma to ni by chro nić

przed za sy sa niem do wnę trza miesz ka nia
mroź ne go po wie trza w zi mie, a jest ko lej -
nym przy pad kiem nie od po wie dzial no ści
i sta no wi ogrom ne nie bez pie czeń stwo dla
lo ka to rów. 

Na stęp nym przy kła dem nie od po wie -
dzial no ści jest spra wa ma te ria łów ła two -
pal nych w ła zien kach. Prze pis mó wi, że
ma te ria ły pal ne po win ny być od da lo ne
od „jun ker sa” o co naj mniej 30 cm. Nie -
ste ty zno wu po ja wia się pro blem ge ne ro -
wa ny głów nie przez fir my re mon to we, że
prze pis ten jest ła ma ny i np. pie cyk ła -
zien ko wy – jun kers, do słow nie za wie szo -
ny jest na pla sti ko wych, ła two pal nych pa -
ne lach, któ ry mi czę sto wy kła da ne są te raz
ścia ny ła zie nek.

Te wszyst kie ne ga tyw ne przy kła dy nie
są czymś po wszech nym i tym mo że my się
po cie szać, ale na wet one mo gą do pro wa -
dzić przez zbieg nie ko rzyst nych oko licz -
no ści do wy pad ku lub na wet tra ge dii. A prze -
cież wy star czy tyl ko tro chę zdro we go
roz sąd ku i sto so wa nie się do prze pi sów,
by w zdro wiu i szczę śli wie prze żyć ko lej -
ną zi mę. 

Kon tro la ła zie nek i znaj du ją cych się nich „jun ker sów” to je den z głów nych punk tów co rocz nej kon tro li ko -
mi niar skiej
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Gładzie�❖Malowanie�ścian�❖ Cyklinowanie�parkietów
Tel.�32�451�46�68;�605�414�659

Ruch to zdrowie
Mi ło nam po in for mo wać, że w Wo dzi sła wiu Ślą skim, na Osie -

dlu Pia stów, przy ul. Prze my sła wa 9 (na par te rze blo ku) dzia ła
od nie daw na stu dio fit ness Fi tOl ka. Przede wszyst kim swo ją
ofer tę stu dio kie ru je do pań, panów oraz dzieci. Są więc za ję cia
fit ness w sze ro kim wy bo rze: BPU, Fi gu ra Fit, Smu kła Syl wet -
ka, Fat Kil ler i Zu uuma.

– Od dru giej po ło wy paź dzier ni ka po więk sza my ofer tę – za pew nia
Ola�Tro�ciń�ska, wła ści ciel ka stu dia. – Na szcze gól ną uwa gę za słu gu -
ją Cross Tre nin gi czy li tre nin gi si ło wo -wy trzy ma ło ścio we, skie ro wa -
ne głów nie do męż czyzn oraz za ję cia Wiecz na Mło dość! – skie ro wa -
ne przede wszyst kim dla se nio rów. Chcia ła bym moc no pod kre ślić
wa gę tych za jęć dla se nio rów Ak tyw ność fi zycz na osób star szych jest
bar dzo istot na, gdyż prze ciw dzia ła oste opo ro zie, po wo du je pro duk -
cję en dor fin, po pra wia ogól ną spraw ność, zwięk sza si łę or ga ni zmu,
uspraw nia układ od de cho wy i krą że nia oraz wzmac nia od por ność
na prze zię bie nia i in fek cje! Po nad to po pra wia pa mięć i ko or dy na cję
ru cho wą, co po ma ga szcze gól nie zi mą na ob lo dzo nych chod ni kach.
Za chę cam za tem Pań stwa do włą cze nia się do na szej gru py, gdzie
nie tyl ko mo gą Pań stwo po ćwi czyć ale rów nież po znać na szych lu dzi
i przy jem nie spę dzić czas – do da je pa ni Ola.

Tak że w ra mach za jęć „Wiecz na Mło dość!” pla no wa ne są
rów nież mar sze z ki ja mi oraz in struk taż jak z ty mi ki ja mi cho -
dzić, aby uzy skać po żą da ne efek ty – czy li Nor dic Wal king.

In ne usłu gi Stu dia Fi tOl ka to po ra dy die te tycz ne pro wa dzo ne
przez wy kwa li fi ko wa ną die te tycz kę, spor tow ca i człon ki nie
ka dry na ro do wej w ju do – Aga�tę�Pe�renc, któ ra zdro we i pra wi -
dło we od ży wia nie zna nie tyl ko z teo rii, ale rów nież z au top sji.
Do dat ko wo pro wa dzo na jest rów nież ana li za skła du cia ła i edu -
ka cja ży wie nio wa.
Go�dzi�ny�otwar�cia�Stu�dia:� za�ję�cia�w po�nie�dział�ki,� śro�dy,

piąt�ki�o 8:00�i 10:00�oraz�za�ję�cia�od wtor�ku�do piąt�ku�mię�-
dzy 18: 00�a 22:00.

Na ko niec pro mo cja dla na szych Czy tel ni ków. Z ku po nem,
któ ry pu bli ku je my w na szej ga ze cie za kup do wol ne go kar ne -
tu 10% ta niej!
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kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

aD Re SY
Te Le FO NY

WaŻ Ne
iN FOR Ma cJe

ZA�RZĄD�SPÓŁ�DZIEL�NI
MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:

44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 

Go dzi ny pra cy:
po nie dział ki od 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 n cen tra la – 32 455 66 86;
DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:

Godziny otwarcia: 
po nie dział ki 7.30-16.00; 

od wtor ku do czwart ku 7.30-15.00
piąt ki 7.30-14.00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dział wkła dów: 32 55 66 86 wew. 114;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

dział roz li czeń z człon ka mi: 32 455 38 72;
dział tech nicz ny: 32 456 39 04;

Li cen cjo no wa ne
Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa:

(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX�-le�cia, PIA�STÓW i DĄ�BRÓW�KI:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

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

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czyn na: wtor ki i piąt ki od 13.00
do 15.00;

RA�DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dział ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

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

– (0) 607 041 129,
– Ad�mi�ni�stra�cjaXXX�-le�cia,�Pia�stów�i Dą�brów�-
ki – (0) 601 857 402,
– Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy – (0) 605 365 674,
– Elek�trycz�ne� i dźwi�go�we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1. kon dy gna cja nad piw ni -
cą. 6. tar go wi sko. 9. ma ra. 10. przy ję cie
z oka zji za war cia mał żeń stwa. 11. ra dio -
lo ka tor. 12. po sa da, za rob ko wa nie. 15.
do wy twa rza nia cze ko la dy. 18. spe cja li -
sta w za kre sie eko lo gii. 21. dwa na ście
sztuk. 22. sta ła opła ta urzę do wa. 23.
skar biec ban ko wy. 24. po zio my ruch po -
wie trza. 25. roz gryw ka. 28. prze wró ce -
nie się. 32. po ży wie nie dla zwie rząt. 34.
w ze szy cie do ma te ma ty ki. 35. nie jed na
w par ku. 36. ma ła tu ba ja ko opa ko wa -
nie że lu. 37. po wszech nie obo wią zu ją -
cy akt praw ny. 40. gór na część zło ża
znaj du ją ca się w stre fie wie trze nia. 43.
cen tral ne miej sce w cyr ku. 46. cy lin -
drycz ny zwój kar to nu. 47. ze bra nie
pew nej licz by osób. 48. cy na der ki. 49.
wy na gro dze nie pie nięż ne za pra cę. 50.
mi ło śnik, zwo len nik cze goś.
Pio�no�wo: 2. dro ga wy sa dza na z obu

stron drze wa mi. 3. zde ner wo wa nie przed
wy stę pem. 4. cze pia się psie go ogo na. 5.

spo sób za ra dze nia cze muś. 6. tym cza so -
wy bu dy nek. 7. pro sty sto łek drew nia ny.
8. ptak dra pież ny więk szy od so ko ła. 13.
prze zor ność, roz są dek. 14. środ ko wa
część cze goś. 15. słu ży do łą cze nia ele -
men tów kon struk cji bu dow la nej. 16.
chwast zbo żo wy. 17. tra wa ko szo na po
raz dru gi. 19. dra mat mu zycz ny. 20. po -
le w za krę tach wi ją cej się rze ki. 26. miej -
sce za miesz ka nia. 27. ozdo ba ka pe lu sza
my śliw skie go. 29. wart Pa ca. 30. por cja,
do za. 31. po kry wa na za wia sach. 32. gdy
go ma my to ki cha my. 33. awan tu ra. 37.
wrzą tek, war. 38. kom plet kart do gry. 39.
w ła zien ce. 41. po ran na, wie czor na i po -
lar na. 42. du że pu deł ko. 44. wa lu ta kra -
jów eu ro lan du. 45. imię żeńskie.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-

nych� od� 1� do� 17� da�dzą� roz�wią�za�nie�
– przy�sło�wie�pol�skie.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Cieszmy�się�latem”.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie
krzy żów ki otrzy mu ją: Reiss� Anna,
Wójcik�Halina,�Jolanta�Kieś.



Świe tli ca na osie dlu Dą brów ki w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim speł nia nie sły cha nie waż ną
ro lę. Nie tyl ko pro pa gu je czyn ny wy po czy -
nek i upra wia nie spor tu, ale wpły wa na kon -
dy cję i zdro wie miesz kań ców. Dzię ki wła -
dzom Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW
świe tli ca, po zwa la pa sjo na tom cie szyć się
spor tem i szli fo wać for mę na ko lej ne za wo -
dy, w któ rych od no szo ne suk ce sy roz sła -
wia jąc w ca łym kra ju nie tyl ko Spół dziel nię
ale rów nież Wo dzi sław Ślą ski. 

O upra wia ją cych tu te nis sto ło wy już pi -
sa li śmy w na szym cza so pi śmie. Te nis sto -
ło wy to dys cy pli na któ rą moż na ćwi czyć
od naj młod szych lat aż do póź nej sta ro ści.
Obec nie w świe tli cy ćwi czą za wod ni cy od 11
do 77 lat.

I gru pa to Krzyś Mar ci niec i Do mi nik
No ga

II gru pa: Edward Żu kie wicz, Fran ci szek
Mro zik, Sta ni sław Ba la waj der, Sła wo mir
Ma tu se wicz, Eu ge niusz Ci choń

III gru pa: Da mian Po ręb ski, Je rzy Wrzód,
Ta de usz Ma zu rek, An to ni Szwab, Woj ciech

Kap tur, Ma rek Ka czo rek, Grze gorz Mar ci -
niec, Ro bert Mu sur

Po nad to ćwi czą Krzysz tof Go doś, Sła -
wo mir Ma rzec, Bo gu sław Ba la waj der, Ja -
nusz Ma kow ski i in ni.

Na si za wod ni cy star to wa li w róż ne go ro -
dza ju mi strzo stwach i tur nie jach na te re nie
ca łe go kra ju zdo by wa jąc czę sto czo ło we lo -
ka ty i me da le.

Po 12 la tach prze rwy kie dy to w 2001 ro -
ku w Mi strzo stwach Pol ski We te ra nów w te -
ni sie sto ło wym w No wej Ru dzie Ja nusz 
Ma kow ski zdo był ty tuł wi ce mi strzow ski
w ka te go rii 40-49 lat na stą pił prze łom i zdo -
by li śmy brą zo wy me dal. W dniach 14-16
czerw ca br w Kra ko wie od by ły się Mi strzo -
stwa Pol ski We te ra nów w te ni sie sto ło wym
w obiek tach klu bu Bro no wian ka. Udział
wzię ło 239 za wod ni czek i za wod ni ków z ca -
łe go kra ju w tym 4-oso bo wa eki pa z Wo dzi -
sła wia Ślą skie go oraz Ber nard Ośli zło ze
Skrzy szo wa. Brą zo wy me dal zdo by ła pa ra
za wod ni ków w ka te go rii 65-69 lat – Ber -
nard Ośli zło i Woj ciech Kap tur. 

Ber nard Ośli zło w swo jej ka te go rii zdo -
był mi strza Pol ski po ko nu jąc w fi na le za -
wod ni ka z Kra ko wa Puu Aar ne w dra ma -
tycz nym me czu 3:2. 

Za wod ni cy z Wo dzi sła wia Śląskiego ja ko
je dy ni mie li gru pę wspar cia na cze le z Grze -
go rzem Mar ciń cem, któ ry przy je chał do Kra -
ko wa z ro dzi ną wy wie sza jąc ba ner z na zwą
mia sta nad głów nym wej ściem i do pin gu jąc
ży wio ło wo na szych za wod ni ków.

Pod czas Ogól no pol skie go Tur nie ju te ni sa
sto ło we go or ga ni zo wa ne go ja ko X Me mo -
riał Ja na Błasz cza ka ro ze gra ne go w dniach 24-
25 sierp nia 2013 r. w Kra ko wie bar dzo do -
brze za pre zen to wał się Ma rek Ka czo rek,
któ ry w sil nie ob sa dzo nej ka te go rii ama to -
rów za jął III miej sce, a po nad to wy grał ka -
te go rię we te ra nów (50-64 la ta). 

To tyl ko naj waż niej sze suk ce sy Wo dzi -
sła wian. Jest ich oczy wi ście wię cej co do -
brze świad czy o po ziom za wod ni ków ze
świe tli cy na Dą brów ce. Bez prze sa dy moż -
na ich na zwać czo łów ką kra jo wą w ka te go -
riach wie ko wych. 

Sukcesy wodzisławskich tenisistów
ŚWIETLICA�SM�„ROW”�NA�OS.�DĄBRÓWKI�ZAPEWNIA�DOBRE�PRZYGOTOWANIE

Część ekipy z Dąbrówki

Nasza ekipa podczas otwarcia Mistrzostw Polski w Krakowie Grupa wsparcia w Krakowie

Od lewej. Wojciech Kaptur III m. Wodzisław,Edmund Renkel III m. Grudziądz,
Bernard Oślizło I m. Skrzyszów, Jerzy Osicki Polkowice II m.


