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Nie śmiećmy – segregujmy
czyt. str. 6-7
• Pracowite lato za nami. Udało nam się wykonać dużą
część zadań przewidzianych w planach roku 2013 i zrealizować dwa duże zadania termo modernizacyjne w roku bieżącym. Nie mniej jednak jest to kontynuacja zadań nakreślonych przez mieszkańców w latach ubiegłych,
a teraz nadeszła jesień czas refleksji i wstępnych podsumowań. Mam nadzieję, że bieżący rok mieszkańcy
Spółdzielni uznają za udany. Ilość wykonanych robót
tych widocznych i mniej widocznych jest znaczna. Nie
jest to tylko nasze stwierdzenie, gdyż dokonania te zostały w tym roku ocenione przez niezależne jednostki,
które analizując ilość wykonanej pracy, jakość oraz
kondycję finansową przyznały naszej Spółdzielni cenne wyróżnienia – pisze w wieści z „pierwszej ręki” Prezes Zarządu SM „ROW” JAN GRABOWIECKI
czytajna str. 3

Przeczytaj–zobacz
• Tego lata korzystając z pięknej pogody wszędzie
na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” trwały prace służące poprawie funkcjonalność i estetyki
zasobów mieszkaniowych. W tych działaniach bardzo
dużą rolę odgrywają sugestie i uwagi członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, którzy najlepiej wiedzą co należy zmienić lub poprawić. W czasie spotkań z mieszkańcami na początku roku przestawiono
pod dyskusję m.in. plany remontowe w ramach wnoszonych środków przez mieszkańców na rok 2013
z prośbą o uwagi i propozycje. Te wszystkie sugestie
brano pod uwagę konstruując plany remontów.
Piękniejąnaszeosiedla
czytajna str. 5

• Na dworze robi się coraz zimniej i okna w naszych mieszkaniach już nie otwieramy tak ochoczo
jak jeszcze kilka tygodni temu. Jak co roku powraca więc temat wietrzenia naszych mieszkań i związanych z tym problemów. Prawidłowa wentylacja
pomieszczeń mieszkalnych jest nieodzownym warunkiem komfortu, jakiego oczekuje się od mieszkania. Skutki lekceważenia zagadnienia prawidłowej wen ty la cji by wa ją opła ka ne dla sta nu
technicznego pomieszczeń i mogą wywierać bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców.
Świeżepowietrzetonaszezdrowie
czytajnastr.12

Zaległościw opłatach

Nie płacę czynszu bo nie chcę
czy mnie na to nie stać?
To pytanie ciągle nas nurtuje, jednak zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się obydwie grupy pośród osób
zalegających w opłatach za mieszkanie. Żyjemy w trudnych czasach,
ale niestety pewne koszty musimy
ponosić. Dach nad głową jest tutaj
priorytetem, bez niego tracimy poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji.
Dlatego bardzo zależy nam na uświadamianiu tego faktu osobom, które
popadły w kłopoty finansowe, że staramy się pomagać im i podejmować
próby rozwiązania ich problemów.
Alarmujący jest dla nas ostatni
rok, w którym zaległości czynszowe bardzo szybko rosną, pomimo
wysyłania zawiadomień o powstałych długach i zaproszeniu osób zalegających z opłatami na rozmowy
celem wspólnego rozwiązania powstałego problemu i próby podjęcia razem działań pozwalających
wyjść z zadłużenia. Niestety wzrasta ilość skierowanych wniosków
do sądu o zapłatę zaległości, a także o licytacje komornicze. Z roku
na rok jest ich coraz więcej, a co
bar dziej nie po koi miesz ka nia te
sprzedawane są z mieszkańcami.
Nikt nie wie co się w końcowym
efekcie z tymi mieszkańcami dzieje. Czy wyprowadzają się do rodziny, czy też wynajmują mieszkanie.
W ostatnich dwóch latach skierowano 47 wniosków o licytację mieszkań, w latach 2010-2011 było ich 30.
Wyraźnie widać, że ilość kierowanych spraw wzrasta pomimo wysiłków ze strony Spółdzielni do polubownego załatwienia sprawy.
Część osób reaguje na zawiadomienia o zaległościach i konsekwencjach wynikających z nieregulowania opłat deklarując spłatę, najczęściej
w ratach, po czym niestety słowa nie
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dotrzymują. Natomiast niezrozumiała jest zupełnie obojętność niektórych mieszkańców, którzy starania
i nasze wysiłki pozostawiają bez odze wu, po moc ną dłoń od rzu ca ją
i w ogóle nie zgłaszają się do spółdzielni.
Dla oburzonych na niesolidnych
„płatników” i jednocześnie dociekliwych członków Spółdzielni istnieje
sposób na zapoznanie się z sytuacją
dotyczącą ich budynku i poznania,
czy przypadkiem któryś z ich sąsiadów nie jest w gronie przysparzającym spółdzielni problemów finanso wych wsku tek nie uisz cza nia
bieżących opłat miesięcznych za posiadany lokal, a co przecież w konsekwencji ogranicza m.in. możliwość
dokonania w określonym czasie lub
wysokości niezbędnych nakładów
na nieruchomość, w której współegzystują. Dotarcie konkretnym członkom do tego rodzaju informacji umożliwia zapisany – w ślad za regulacjami
ustawowymi – § 8 pkt. 4 Statutu SM
ROW (Rozdział IV Prawa i obowiązki członków) stanowiący, że
Członkowi Spółdzielni przysługuje
prawo „przeglądania rejestru członków Spółdzielni oraz własnych akt
członkowskich”, a częścią tego rejestru są również dane dotyczące wpłaconego udziału, czy wnoszonych
opłat.
Analizując zaległości trudno jest
zrozumieć sytuację, kiedy osobom
zalegającym z opłatamui łatwiej jest
płacić zaległy czynsz przez komornika, aniżeli bezpośrednio do spółdziel ni. Gdy by oso ba za le ga ją ca
z płatnościami przyszła do działu
windykacji zanim sprawa zostaje
skierowana do sądu to zaoszczędziłaby sporo pieniędzy, które mogłaby
przeznaczyć na spłatę powstałych
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zaległości, bo przecież oczywiste jest,
że od każdej kwoty zaległości oprócz
opłaty sądowej, komorniczej, kancelarii prawnej, odsetek, a w niektórych przypadkach dodatkowych opłat
komorniczych np. celem ustalenia
źródła dochodu opłata ta powiększa
i tak już powstałe zaległości, często
o niemałe kwoty. I tu można zadać
pytanie jak osoby nieregulujące opłaty z tytułu użytkowania mieszkania
(czynszu) stać na wyżej wymienione opłaty?
Być może wydaje się to prostsze,
że dokonuje się przelewów przy pomocy np. komornika, tylko dlaczego
ponosi się dodatkowe koszty zamiast
samemu wnosić tę opłatę? Czy aby
na pewno stać na to osoby mające
problemy finansowe? A może warto
zebrać się na odwagę i przyjść do spółdzielni, aby znaleźć wspólne rozwiązanie spłaty powstałych zaległości
i nie ponosić tych dodatkowych często nie małych opłat.
Piszemy to wszystko, starając się
znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie dla wielu osób przede wszystkim ze względu na obawę o ich „dach
nad głową”, na który pracowało się
latami, a teraz w szybki sposób można go stracić. Nie jest już żadną tajemnicą, że mieszkańcom posiadającym prawo odrębnej własności lub
spółdzielcze prawo z własnościowe
w razie kłopotów finansowych skutkujących pozbawieniem mieszkania
nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego. I nietrudno przecież przeczytać w prasie, że coraz więcej
mieszkań trafia na licytację komorniczą, podczas której mieszkanie jest
sprzedawane za 2/3 lub 3/4 wartości
mieszkania. Osoby posiadające zaległości muszą opuścić mieszkanie
i dokąd potem się udać?
Październik 2013 r.

Prezes Zarządu SM „ROW”
JaN GRabOWiecki

Wieści z „pierwszej ręki”

Doceniony nasz wspólny wysiłek

P

dzielczość Mieszkaniowa przyznał naszej Spółdzielni tytuł „SYMBOL 2013”.
Kapituła nagrody doceniła przede wszystkim sprawne zarządzanie dużą spółdzielnią, której zasoby zlokalizowane są w kilku gminach, prowadzone modernizacje
zmierzające do poprawy i komfortu mieszkania. Kapituła zwróciła uwagę, że przy realizacji prowadzonych przedsięwzięć Zarząd wykorzystuje wszelkie pojawiające
się możliwości pozyskania środków z funduszy ochrony środowiska, BGK oraz
Ekofunduszu – ogółem w okresie kilku
minionych lat to około 7 mln zł.
Wspominamy o tych wyróżnieniach
z dumą, ale bynajmniej nie robimy tego
z błahej przyczyny przechwalania się.
Nagrody te są dowodem tego, że nasza
wspólna, spółdzielcza praca, zaangażowanie naszych członków i wysiłek który
wkładamy codziennie we wszystko co
robimy, został dostrzeżony i doceniony,
że Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW na zewnątrz postrzegana jest jako partner, podmiot gospodarczy, który ma dobrą kondycję finansową, ryzyko transakcji z Naszą
Spółdzielnią jest mniejsze od przeciętnego na rynku oraz to, że systematycznie realizujemy nasze zobowiązania. To wszystko daje nam
możliwość znacznie sprawniejszego i skuteczniejszego działania dla
dobra członków i mieszkańców
zamieszkałych w naszych zasobach.
Jestem często pytany jak udało
się nam osiągnąć te sukcesy. Pragmatyka w naszych działaniach jest
bardzo ważna. Jedną z „tajemnic”
naszej działalności jest przyjęcie
przez nas strategii długookresowej, bez której nie wyobrażam
sobie funkcjonowania tak dużego
przedsiębiorstwa, jakim jest Nasza Spółdzielnia. Niekreślenie realistycznych perspektywicznych
planów i wiarygodnych sposobów
ich realizacji w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania, musi być głównym priorytetem, tym
ważniejszym, że działamy, a trzeba to otwarcie i z bólem powiedzieć w środowisku, makrootocze niu, pa ra dok sal nie nam
„wrogim”, w którym trwa bez

racowite lato za nami. Udało nam
się wykonać dużą część zadań przewidzianych w planach roku 2013
i zrealizować dwa duże zadania termo
modernizacyjne w roku bieżącym. Nie
mniej jednak jest to kontynuacja zadań
nakreślonych przez mieszkańców w latach ubiegłych, a teraz nadeszła jesień
czas refleksji i wstępnych podsumowań.
Mam nadzieję, że obecny rok mieszkańcy Spółdzielni uznają za udany. Ilość
wy ko na nych ro bót tych wi docz nych
i mniej widocznych jest znaczna. Nie
jest to tylko nasze stwierdzenie, gdyż
dokonania te zostały w tym roku ocenione przez niezależne jednostki, które
analizując ilość wykonanej pracy, jakość
oraz kondycję finansową przyznały Naszej Spółdzielni wyróżnienie „Dobra
Spółdzielnia Grand Prix” nadawane przez
redakcję „Strefy Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku ukazującego się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, gdzie
brano pod uwagę osiągnięcia poszczególnych Spółdzielni na tle całego polskiego biznesu i weryfikując to na podsta wie do ko nań i wy ni ków
finansowych kilku ostatnich lat.
Wyniki finansowe, bilanse, zobowiązania i płatności Spółdzielni zostały również poddane weryfikacji przez międzynarodową
wywiadownię gospodarczą Dun
& Bradstreet Poland, która firmom
o najwyższej kondycji finansowej
według oceny analityków D&B
przyznaje Certyfikat Wiarygodności Biznesowej i taki zaszczyt nam
przypadł. Wyróżnienie to jest nie
tylko satysfakcją na nas jako podmiotu gospodarczego ale świadectwem i gwarantem dla naszych
kontrahentów, że na polu biznesowym jesteśmy godnym partnerem.
Nagrodzenie certyfikatem oznacza bowiem, że dane finansowe
firmy dają gwarancję na wysoki
poziom rentowności, zdolności
i płynności finansowej, a ich poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.
Przed kilkoma dniami „Monitor Ryn ko wy” ogól no pol ski
dodatek promocyjno – informacyjny do „Dziennika Gazety Prawnej”, w kategorii Polska SpółPaździernik 2013 r.

dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

przerwy proces ciągłych, niekorzystnych
dla nas zmian. Jednakże pomimo wielu
przeciwieństw losu my nie narzekamy,
my działamy. Dostaliśmy od członków
i mieszkańców kredyt zaufania w postaci powierzenia nam w zarządzanie wspólnym majątkiem i dbamy o niego jak
o swój, co się mam nadzieję udaje ku zadowoleniu z Państwa strony. Pewnie, że
czasem coś nie wychodzi, ale każdy błąd,
potknięcie traktujemy, jak sygnał do wprowadzenia zmian i ulepszeń naszej pracy.
Naszym zadaniem jest zarządzanie nieruchomościami najskuteczniej i najbardziej efektywnie co staramy się robić,
a Państwo z tej pracy nas oceniają podczas corocznych zebrań, a także podczas
całego roku za bardzo jesteśmy zobowiązani, gdyż odpowiednio wcześnie możemy zareagować na Państwa sygnały i na tym
właśnie polega żywe uczestniczenie w spółdzielczym środowisku. Nie wyobrażam
sobie realizacji zadań bez konsultacji
z mieszkańcami i ich codziennego udziału
w realizacji przyjętych planów.
Tak dla przybliżenia podam informację o kontynuacji termomodernizacji kolejnych naszych budynków, które nową
szatą wyróżniają się wśród otaczającej
infrastruktury. Wizualny aspekt jest dla
nas ważny, ale priorytetem są jednak
osiągane dzięki tym inwestycjom efekty
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energooszczędne co bezpośrednio przedkłada się na nasze „portfele”. Wcześniej
zmodernizowane staje wymienników, które posiadają pełną automatykę w połączeniu z dociepleniem budynków w sposób jednoznaczny przekłada się na spore
oszczędności, zwłaszcza w okresie wzrostu taryf. Efektywność energetyczną uzyskujemy również sukcesywnie wymieniając punkty świetlne w budynkach
na nowoczesne, co już przyniosło efekty. Po raz pierwszy w ubiegłym roku obniżono opłatę czynszową w pozycji energia elektryczna. Przyjęty trzy letni plan
modernizacji dźwigów został w tym roku zakończony i z pewnością jesteśmy
jedyną spółdzielnią, która ma 100% zmodernizowanych dźwigów zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Dlatego tez
szanujmy to co mamy, nowe, bezawaryjne, aby służyły nam przez wiele kolejnych lat.
W naszej działalności oczywiście, ważne są rachunki ekonomiczne, wiarygodność biznesowa – bez tego na wolnym
rynku nie można przecież działać – ale
przecież nie to jest głównym zadaniem
spółdzielczości. Osią, wokół której toczy się nasza działalność jest człowiek,
zaspakajanie jego potrzeb w tym jakże
ważnej potrzeby zapewnienia miejsca
do bezpiecznego życia, a nie zysk, ten
„bożek” liberalnego pojmowania świata,
który przecież u nas od lat jest wyznacz-
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nikiem prawie wszystkiego, nas nie dotyczy.
Stąd tak ważne jest dla nas pomaganie
ludziom, którzy borykają się z różnego
rodzaju problemami: czy to finansowymi, czy też mieszkaniowymi, dlatego
chętnie służymy pomocą i radą. Jedni
wolą przyjść, spotkać się i na miejscu
rozwiązać swoje problemy, inni wybierają bezosobową formę kontaktu. Spełniając oczekiwania, wychodzimy naprzeciw wszystkim mieszkańcom. Jednak
Spółdzielnia, to przede wszystkim ludzie, nie chcemy więc zostać w cieniu
technologii, dlatego bardzo ważne są dla
nas spotkania z spółdzielcami. a drzwi
mojego gabinetu są dla naszych mieszkańców zawsze szeroko otwarte.
Te nasze wyróżnienia, od których zacząłem moje rozważania, nie są nam dane na „ładne oczy”. Starałem się pokazać, że potrafimy zarządzać efektywnie
i skutecznie. Rzut okiem na stan naszych
zasobów wystarczy, aby ocenić naszą
pracę. I myślę, że ocena ta będzie pozytywna, nie przez pryzmat własnego budynku, ale przez patrzenie na naszą prace globalnie jako na osiedla i miasta.
Bowiem moim zadaniem jest dbanie
o wszystkich w jednakowych proporcjach i chciałbym, aby to przekonanie
podzielone zostało przez naszych mieszkańców, co będzie dla mnie największą
nagrodą.

Październik 2013 r.

Efektypracremontowychsąwidocznei odczuwalnena każdymkroku

Pięknieją nasze osiedla
Tego lata korzystając z pięknej pogody
na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” trwały prace służące poprawie
funkcjonalność i estetyki zasobów mieszkaniowych.
W tych działaniach bardzo dużą rolę
odgrywają sugestie i uwagi członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, którzy najlepiej wiedzą co należy zmienić
lub poprawić. W czasie spotkań z mieszkań ca mi na po cząt ku ro ku poddano
pod dyskusję m.in. plany remontowe w ramach wnoszonych środków przez mieszkańców na rok 2013 z prośbą o uwagi
i pro po zy cje. Te wszyst kie su ge stie
brano pod uwagę konstruując plany remontów.
W tym roku front robót był bardzo szeroki oraz zróżnicowany, ale efekty już są
imponujące.
Do najważniejszych ale jednocześnie
najbardziej pracochłonnych i kosztownych prac z pewnością należy zaliczyć
kontynuacje termomodernizacji naszych
osiedli, które nową szatą wyróżniają się
wśród otaczającej infrastruktury. Wizualny aspekt jest ważny, ale priorytetem są
jednak osiągane dzięki tej inwestycji efekty energooszczędne. Termomodernizacja
połączona z modernizacją stacji wymienników ciepła z wprowadzeniem pełnej

Ocieplaniebudynkuprzy ul.Przemysława 5

automatyzacji, ma bardzo duży wpływ
na zmniejszenia mocy zamówionej, co
przekłada się na spore oszczędności, które
przy wzroście taryf odgrywają dużą rolę.
Do najważniejszych inwestycji remontowych z całą pewnością
należy ocieplenie budynku przy ul. Przemysława 5
na Osiedlu Piastów w Wodzisławiu Śląskim. Planowa ny koszt tych ro bót
ma się za mknąć su mą
2.783 tys. Część kosztów
zostanie pokryta z uzyskanego dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Go spo dar ki Wod nej
w Katowicach w wysokości 701 tys. zł.
Po ukoń cze niu prac
w budynku przy ul. Przemysława 5 rozpoczęte zostanie program termomodernizacji w sąsiadującym
bloku przy ul. Przemysława 6.
Kosz tow ne pra ce re montowe (prawie 900 tys.
zł) w tym roku prowadzone były na osiedlu Centrum. Kosztem prawie 900
tys. zł wykonywano tam
w budynku przy ul. 26
Marca 156 remont elewacji polegający na demontażu płyt elewacyjnych,
W budynkuprzy ul. 26Marca 156wykonywanoremontelewacji
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wykonaniu ocieplenia ścian metodą lekką
mokrą. Wszystkie te roboty prowadzono
z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 600 tys. zł.
Obydwie te inwestycje są sztandarowymi działaniami remontowymi Spółdzielni
Mieszkaniowej „ROW”, obok nich oczywiście prowadzone są dziesiątki innych
prac budowlano-remontowych na naszych
osiedlach.
W tym roku remonty jakie zostały wykonane w ramach opłat wnoszonych na fundusz remontowy z pewnością mogłyby pokryć większy zakres, gdyby nie zaległości
czynszowe.
Wpłaty dokonywane przez członków
na fundusz remontowy są w pełnym zakresie przeznaczane na remonty budynków mieszkalnych, a pozyskiwane dodat ko we środ ki fi nan so we po zwa la ją
na realizacje dalszych zadań remontowych i bez ich pozyskania realizacja wielu przedsięwzięć na przestrzeni ostatnich
lat byłaby niemożliwa. Większy zakres
remontów można by również wykonać,
gdyby nie zaległości w opłatach. Rozumiejąc osoby, które z przyczyn choroby,
chwilowej utraty pracy, czy innych wypadków losowych nie wnoszą opłat w terminie – bo to są sytuacje, które ich usprawiedliwiają – jednak trudno pogodzić się
z faktami.
Więcej piszemy o tej sprawie na str. 2.
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Nowysystemsystemzbieraniaodpadóww praktyce

Nie śmiećmy – segregujmy
1 lipca rozpoczął się nowy etap w historii zbierania odpadów w Polsce. Jak
wszystkie gminy tak i nasze przystąpiły
do wdrożenia zapisów ustawowych. Nasza Spółdzielnia ma zasoby mieszkaniowe na terenie 4 miast dlatego skutki
wdrażania ustawy dotykają nas w nieco
różny sposób. Chodzi przede wszystkim
o dostarczenie odpowiednich ilości kontenerów na śmieci według rodzaju segregacji, które każda z gmin ustaliła inaczej co przedstawia tabela nr 1. Tabela
nr 2 uwzględnia częstotliwość wywozu
poszczególnych odpadów. Z gruntu rzecz
bardzo prosta okazała się wyzwaniem
dla każdej ze stron.
Nie będziemy dyskutować czy nowy
system jest dobry czy zły, bo nie w tym
rzecz. Chcielibyśmy jedynie przybliżyć
formy zbierania odpadów w poszczególnych gminach, gdyż budzi to wiele
pytań i kontrowersji. Nierzadko wiemy
Ojak zakwalifikować dany odpad. Dlate-

PAPIER

TO
WRZUCAMY

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

SZKŁO
TEGO NIE

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

TO
WRZUCAMY

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

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

Szklane butelki,
słoiczki po napojach,
sokach, przecierach,
alkoholu

TEGO NIE
WRZUACMY

Luster, szkła
zbrojonego, okiennego,
naczyń żaroodpornych,
żarówek, świetlówek,
naczyń fajansowych,
porcelany, termometrów
rtęciowych

SZKŁO

ODPADY

BIODEGRADOWALNE
TO

PLASTIK, METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

TO
WRZUCAMY

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

WRZUCAMY

TEGO NIE
WRZUCAMY

PLASTIK

go spróbujemy wspólnie przygotować
się, edukować i wdrożyć selektywną
zbiórkę według nowych zasad, gdyż
dobrze prowadzona segregacja pozwoli nam na utrzymanie niższej stawki
za wywóz nieczystości. Wiadomo jest,
że bardzo trudno jest wyegzekwować
od 100% mieszkańców już i na teraz
prawidłową segregację i praktycznie
niemożliwe będzie sprostanie proponowanym warunkom selektywnej zbiórki
odpadów. Pożądany i popularyzowany
przez nas od lat selektywny sposób
zbiórki odpadów może okazać się trudny do wykonania wobec oczywistej anonimowości w indywidualnym stosowaniu. Pra wo oce ny czy też uzna nia
dokonanej zbiórki za selektywną bądź

Tabela1
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Kolorpojemnika

Niebieski
PAPIER

Żółty
PCViopak.
wielomateriałowe

Zielony
SZKŁO

Brązowy
biodegradowalne

zmieszane

WodzisławŚląski

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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Tabela2
Tabelaobrazującasposóbzorganizowaniagospodarkiodpadamiw poszczególnychmiastachna tereniedziałaniaSpółdzielni
Mieszkaniówka
Lp.

Wyszczególnienie
Zakressegregacjiwynikającyzregulaminów

Opłaty
segr./zmieszane
[zł/osobę]

Zapewnienie
pojemników

dla wielomieszkan.
7,60
14,00
dla posesji ind.
8,30
14,00

Wszystkie pojemniki
zabezpiecza i utrzymuje
SM

dla wielomieszk.
8,50
15,50
dla posesji ind.
10,00
17,00

Wszystkie pojemniki
zabezpiecza i utrzymuje
SM

8,50
15,00

Pojemniki segregacyjne
zapewnia miasto
w ustalonej cenie wywozu,
natomiast pojemniki
na odpady zmieszane
łącznie z ich utrzymaniem
zobowiązana jest zapewnić
SM

8,00
14,00

Wszystkie pojemniki
zabezpiecza
i utrzymuje miasto
w ustalonej cenie wywozu

§ 3ust. 2i § 8ust. 1i 3reg.

1.

GminaWodzisławŚl.

1. papier
2. szkło
3. tworz. sztucz. i opak. wielomater.,
metale
4. odpady budowlane i rozbiórkowe
5. zmieszane
6. odpady biodegrad. w tym zielone

1 x na 2 tyg.
1 x na 2 tyg.

3 x na 2 tyg.
1 x na 2 tyg.
3 x na tydz.
1 x na 2 tyg.
od maja do listopada
Odpady wielkogabarytowe wystawia się w punktach gromadzenia odpadów – wywóz
1 raz na tydz.
Wszystkie odpady selektywnie zbierane przyjmowane będą w punkcie czynnym w poniedz., środa i piątek w godz. 10:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 13:00.
§ 4ust. 3i 4reg.

2.

GminaRydułtowy

1. papier – zgodnie z harmonogramem – nie rzadziej niż 1 x na tydz.
2. tworzywa i opakow.
– -//– -//3. metale
4. szkło
– -//5. zielone – zgodnie z harmonogramem – nie rzadziej niż 1 x na mies.
– 2 x na tydz.
6. zmieszane
Gabaryty – wystawić w wyznaczonych miejscach zgodnie z harmonogramem przedsieb. wywóz nie rzadziej niż 1 raz na półrocze.
Mater. budowlane i pozostałe odpady – dostarczać do wyznaczonych miejsc na terenie
miasta.
§ 8ust. 4i 7reg.

3.

GminaRadlin

1. papier
– co najmniej 1 x na tydz.
– -//2. szkło różne
3. surowce (PCV, metale i wielomater) – -//– co najmniej 3 x na tydz.
4. biodegradowalne w tym zielone
5. zmieszane
– co najmniej 3 x na tydz.
Odpady wielkogabaryt. wystawia się w punktach gromadzenia odpadów – wywóz co
najmniej 1 raz na półrocze.
Odpady budowlane i pozostałe należy dostarczać w wyznaczonych terminach do wyznaczonych miejsc.
§ 5ust 5reg.

4.

GminaPszów

1. szkło różne
– 3 x na tydz.
2. surowce (opakow.) – -//3. biodegradowalne – -//4. zmieszane
– -//Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z punktów gromadzenia odpadów – altanek 1 raz na miesiąc.
Pozostałe odpady i wszystkie odpady selektywnie zbierane należy dostarczać do punktu
zbiórki czynnego od pondz. do piatku w godz. 8:00 do 14:00.

mieszaną pozostaje w rękach odbierającego odpady, który z istoty rzeczy będzie zainteresowany uznaniem zebranych śmieci za zmieszane ponieważ
korzystniej dla niego jest otrzymać proporcjonalnie wyższą opłatę za odpady
niesegregowane.
My ze swojej strony będziemy również przyglądać się wywozom, segregacji śmieci aby interweniować w gminach
w imieniu mieszkańców zgodnie z możliwościami i kompetencjami na zaobserwowane nieprawidłowości. Apelujemy
również do mieszkańców aby takie sugestie bezpośrednio kierowali do gmin,
gdyż to mieszkańcy płacą za wywóz nieczystości, dlatego powinni dbać o to by
ich pieniądze zostały wydatkowane prawidłowo i skutecznie.
Stąd prezentujemy proponowane w gminach rozwiązania i wprowadzone kontenery, do których należy wysegregować
odpowiednie odpady (patrz tabela 1).
Październik 2013 r.

A zatem kolory kontenerów sugerują
nam o rodzajach odpadów. Dla usystematyzowania naszej wiedzy pokazano co
należy wrzucać do poszczególnych kontenerów a czego nie należy wrzucać.
Duże gabaryty mamy tu na myśli stare kanapy, szafy, urządzenia sanitarne
czy sprzęt RTV, a także gruz wyrzucać
należy do tzw. PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).
Ustawowo to władze gminy są odpowiedzialne obecnie za prawidłowe przygotowanie i wprowadzenie nowego systemu utrzymania czystości oraz ustalania
i pobierania opłat z tego tytułu. Tymczasem w tym krótkim okresie obserwuje
się sytuację, że opłatę za gromadzenie,
wywóz i utylizację śmieci podniesionej
do rangi podatku, powszechnie nazywanego „podatkiem śmieciowym'' płacić
musimy, jednakże trudno nam wyegzekwować tak wywóz nieczystości aby
POD WSPÓLNYM DACHEM

śmieci na zalegały w placykach śmietnikowych.
Prawo przerzuca również na zarządców obowiązek zbierania i odprowadzania tej opłaty do kas gminy, przy czym
dalej nie jest jasne, kto ma zapłacić gminie za osoby zalegające w opłatach z tytułu użytkowania mieszkania, a jak piszemy na stronach naszej gazety osób
takich jest coraz więcej.
Na barki mieszkańców, a właściwie ich
kieszenie, przerzuca się wiele opłat. Obecnie
poza miastem Pszów, utrzymanie pojemników i kontenerów na śmieci w należytym
stanie techniczny, sanitarnym i estetycznym,
również ponoszą mieszkańcy.
Dlatego apelujemy do mieszkańców,
aby zaobserwowane zaleganie śmieci
zgłaszali do Urzędów Miast, gdyż to
na nich ciąży obowiązek za prawidłowe
przygotowanie i realizację nowego systemu utrzymania czystości a nie tylko
pobierania opłat z tego tytułu.
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Ludzie„pozytywniezakręceni”zmieniająnaszeotoczenie

Oazy wśród bloków
Lato niestety już za nami i jesień już
chce panować na dworze. Przyroda tak jak
co roku zacznie się niedługo szykować
do zimy, ale jeszcze będziemy się – miejmy nadzieję – cieszyć polską złotą jesienią. A najlepiej robić to w otoczeniu zieleni i to tej własnoręcznie wyhodowanej
i zadbanej.
W każ dym nu me rze tegorocznego
wydania naszej gazety przedstawiamy ludzi, których pasją jest upiększenie swej
okolicy, sadzenie kwiatów, krzewów, a nawet drzew i zmienianie banalnego trawnika w cudowną oazę zieleni. Tym razem
odwiedziliśmy miłośników przyrody, którzy działają na terenie osiedli SM „ROW”
– Centrum i XXX-lecia PRL w Wodzisławiu Sląskim.
Naszą wizytę zaczęliśmy od Łucjana
Bańczyka, pełnego energii i pozytywnego „zakręcenia” emeryta, który przed blokiem przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego
stworzył w miejscu pokaźnego dołu zarośniętego chaszczami i pokrzywami znane
na całą okolicę miejsce pełne pięknych
roślin, tajemniczych budowli, śmiesznych
postaci z odrobiną magii. – To już trwa
dokładnie 20 lat – opowiada o swych pasjach pan Łucjan. Po śmierci swego ojca
zaczął teren przed klatką zagospodarować

Łucjan Bańczyk z mamą Małgorzatą w „magicznym” ogrodzie.

na ogródek – może była to wtedy jakaś
forma psychoterapii dla niego i jego mamy Małgorzaty. Spółdzielnia czynnie poparła tej projekt ofiarowując na zagospodarowanie terenu pięć wywrotek ziemi.
Pomogli też sąsiedzi i tak to się zaczęła
i trwa.
Dziś pan Łucjan i jego mama pokazują
z dumą swoje dzieło. Zadbane drzewa

i krzewy, zamek. zbudowany z małych kamyków, wiatrak. Siedem lat temu wodzisławianin zbudował miniaturowe miasteczko, pełne kopuł, wieżyczek. Pojemniki
po jogurtach, serkach pan Łucjan wykorzystywał jako formy odlewnicze. Zalewał
je betonem. Potem surowe budynki malował. Sam też zbił z desek budki lęgowe
i karmniki. Budek wisi 17.

Ogródek pani Stanisławy Michońskiej jest ozdobą skarpy przed domem

8

POD WSPÓLNYM DACHEM

Październik 2013 r.

Halina Toporowicz i jej wnuczka Martyna Kiel w ogrodzie pełnym uroku i spokoju

Bańczykom w utrzymywaniu ogródka
wydatnie pomagał StanisławPiechaczek,
jeden z sąsiadów. Położył m.in. płytki chodnikowe, montował ławki. Wsparciem służy też MarianKowalski, KrystynaMystek, Marian Banaś, Janina Dzierżęga
i HenrykaRobenek. Po 20 latach każdy
z nich w większej lub mniejszej części może z dumą powiedzieć – To moje dzieło.
Pan Łucjan Bańczyk jest „gwiazdą” i nie
jeden raz stał się bohaterem reportaży prasowych i telewizyjnych, mieszkająca niedaleko pani Stanisława Michońska jest
je go prze ci wień stwem. Nie za le ży jej
na rozgłosie chociaż tak jak pan Łucjan
dumna jest ze swego dzieła – ogródka
pełnego pięknych kwiatów i krzewów,
któ ry ozda bia skar pą przed jej do mem. – Szkoda, że nie odwiedziliście mnie
latem wtedy wszystko kwitło – mówi – teraz już nie jest tak pięknie. Swój ogródek
uprawia od 4 lat i efekty są bardzo ciekawe cieszące oko zarówno samej pomysłodawczyni tego projektu jak i wszystkich
sąsiadów.
Pięknym ogrodem może się także poszczy cić Mart yn a Kiel miesz ka ją ca
przy ulicy Przemysława na osiedlu XXX-lecia. Pierwsze drzewa zasadziła na tym
terenie nieżyjąca mama pani Martyny
już 20 lat temu. – Teraz ogródek dba moja babcia HalinaToporowicz – opowiada
pani Martyna. Ogródek jest bardzo urokliwy, piękne tuje, bukszpan, oczko wodne w którym żyje kilka ryb, to tylko kilka
atrakcji tej oazy, w której można odpocząć od codziennego zgiełku i pomyśleć
co by tu można jeszcze dosadzić zmienić
i upiększyć.
Październik 2013 r.

Pani Małgorzata Polok mieszkająca os. XXX-lecia PRL zadbała o otoczenie swego domu

O skwerek na osiedlu XXX-lecia PRL dbają panie sprzątające w okolicznych domach

POD WSPÓLNYM DACHEM
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SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
of e r uje do wy na ję c ia

LOKALEUŻYTKOWE

POMIESZCZENIAMAGAZYNOWE

• Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6
• Wodzisław Śl. ul. Dąbrówki 12
• Rydułtowy
ul. Plebiscytowa 48
• Pszów
ul. J. Tytki 9

pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.
pow. użytk.

78,50 m2
19,40 m2
21,30 m2
42,83 m2
24,36 m2
74,21 m2

• Wodzisław ul. Marklowicka 23
pow. użytk. 102,10 m2

Bliższychinformacjiudziela
DziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.St.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(32) 455-66-86wew. 127.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”
wWodzisławiuŚl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

of e r uje do wy na ję c ia LO K AL U Ż YT KOW Y

położonywWodzisławiuŚl.przyul.Przemysława13opow.użytk.181,68m2
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.
Bliższychinformacjiudziela
DziałLokaliUżytkowychw budynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,
ul.Kard.St.Wyszyńskiego 43–pokójnr 29,tel.(32) 455-66-86wew. 127.
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Niejestźlez czystościąaledzieci,a takżedorosłych
właścicielipsów,trzebauczyćporządku

Festyn
„kupa wstydu”
Psów na naszych osiedlach jest ogromna ilość. Kochamy nasze czworonogi, ale już ze sprzątaniem tego co zostawiają na chodnikach i trawnikach jest gorzej. Co robić
by zmienić ten niezbyt pachnący stan rzeczy? Edukować
i to od najmłodszych lat. Na doskonały pomysł wpadli ludzie ze Świetlicy Opiekuńczej „GNIAZDO” z Pszowa,
której dyrektorem jest Pani Teresa Kabut. Dzięki ich inwencji zorganizowano edukacyjno-wychowawczy festynu
pod hasłem „Kupa wstydu”.
W ramach tej imprezy gościliśmy dzieci z naszych osiedli
w Pszowie na placu zabaw Polana, a następnego dnia na placu zabaw osiedla Tytki.
Tematem przewodnim było sprzątanie po swoich pupilach. Były konkursy z nagrodami, malowanie plakatów związanych z treścią akcji, zbieranie podpisów na „ściance z folii”, zbieranie szyszek (czyt: psich kup) do papierowych
torebek itp.
Festyn rozpoczął się od pogadanki, która dla dzieci wygłosił Pan dzielnicowy. Dotyczyła ona zasad bezpiecznego wyprowadzania piesków przez dzieci, konieczności
używania smyczy, a jeżeli mamy większą psinę to również kagańca. Policjant przestrzegał również przed wpuszczaniem swych czworonożnych pupili na teren placów
zabaw i doradzał, że najlepiej wyprowadzać je poza teren
blokowisk.
Dzieciaki aktywnie uczestniczyły w konkursach, odpowiadały na pytania, deklarowały sprzątanie. Obserwatorami
zabaw dzieci byli rodzice, którzy zapewne również czegoś
się nauczyli.
Akcję wsparła nasza Spółdzielnia fundując dzieciakom
nagrody, napoje, słodycze oraz Urząd Miasta.
Ta jakże pożyteczna i pomysłowa akcja cieszyła się sporą
frekwencją, a jej efekty na pewno przyczynią się po poprawy czystości naszego najbliższego otoczenia.

Październik 2013 r.
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Właściwawentylacjamieszkańtosprawabardzoważna

Świeże powietrze
to nasze zdrowie
Na dworze robi się coraz zimniej i okna
w naszych mieszkaniach już nie otwieramy tak ochoczo jak jeszcze kilka tygodni
temu. Jak co roku powraca więc temat wietrzenia naszych mieszkań i związanych
z tym problemów.
Prawidłowa wentylacja pomieszczeń
mieszkalnych jest nieodzownym warunkiem kom for tu, ja kie go ocze ku je się
od mieszkania. Skutki lekceważenia zagadnienia prawidłowej wentylacji bywają opłakane dla stanu technicznego pomiesz czeń i mo gą wy wie rać bar dzo
niekorzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Pojawienie się trudno usuwalnych zagrzybień i pleśni może być przyczyną chorób oraz powodować konieczność
drogich remontów.
Wentylacja jest procesem wymiany powietrza, polegającej na zapewnieniu napływu świeżego powietrza z zewnątrz do pomiesz czeń i usu nię ciu na ze wnątrz
zanieczyszczonego powietrza. Warunkiem
dobrej wentylacji jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach.
Najprostszym sposobem wentylacji naturalnej jest wietrzenie pomieszczeń przez
okresowe otwieranie okien. Takie krótko-

trwałe wietrzenie nie powoduje większych
strat ciepła, ale też jest skuteczne na bardzo krótko.
Kiedyś świeże powietrze przedostawało się do mieszkań przez liczne nieszczelności stolarki okiennej i wydawało się to
całkiem naturalne. Rosnące koszty ogrzewania spowodowały jednak konieczność
oszczędzania energii, zaczęto więc stosować energooszczędne szczelne okna (głównie z tworzywa sztucznego, ale również
z drewna i aluminium). Niestety, ta szczelność ogranicza, a w skrajnych przypadkach uniemożliwia dopływ świeżego powie trza, co skut ku je wzro stem je go
wilgotności w pomieszczeniach. Objawia
się to zaparowaniem szyb, zawilgoceniem
ścian, pojawieniem się grzybów i pleśni.
Pogarszają się również warunki zdrowotne wewnątrz pomieszczeń, co może być
przyczyną alergii, chorób układu oddechowego lub układu krążenia, albo pogorszenia stanu zdrowia w przypadku istnie nia tych cho rób. Dla te go zgod nie
z nowymi przepisami obowiązującymi
od 1 stycznia 2009 r., w oknach i drzwiach
balkonowych powinny być montowane
nawiewniki.

Nawiewniki są skutecznym sposobem
zapewniającym doprowadzenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, niezbędnej
do właściwego wentylowania pomieszczenia czy budynku. Są to niewielkie urządzenia montowane w oknach lub ścianach
budynków z wentylacją grawitacyjną, mechaniczną wywiewną lub hybrydową. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach
nawiewniki pozwalają doprowadzać niezbędną do wentylacji ilość powietrza zewnętrznego.
Obowiązujące od 4 lat przepisy spowodowały, że nasza spółdzielnia zaostrzyła
przepisy dotyczące refundacji wymienianej stolarki okiennej. Kiedyś, okna wymieniało ok. 30 firm, teraz istnieje 6 firm,
które są zweryfikowane przez naszą spółdzielnię i mogą wymieniać okna, gwarantujące spełnienie wszystkich wymaganych
norm, za które spółdzielnia zwraca pieniądze. Należy o tym pamiętać decydując się
na taką poważną inwestycję. Oczywiście
okna mogą wymieniać również inne firmy,
ale refundacja kosztów tych wymian może
być zrealizowana dopiero przez udowodnienie przez firmę zachowania obowiązujących przepisów prawnych. W przypad-

Drożność przewodów kominowych to sprawa bezpieczeństwa lokatorów.

12

POD WSPÓLNYM DACHEM

Październik 2013 r.

ku 6 firm zweryfikowanych ten problem
odpada.
Zachowanie odpowiednich norm dotyczących zarówno okien jak również innych przepisów prawa budowlanego nie
tylko poprawia komfort naszego mieszkania, ale jest gwarancją zachowania zdrowia, a nawet w niektórych przypadkach
życia.
W okresie jesienno-zimowym nieodmiennie powraca problem zatrucia czadem. Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje
w Polsce trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem.
Tlenek węgla potocznie jest zwany czadem to gaz silnie trujący, bezbarwny i bezwonny, a to powoduje problemy z jego
wykryciem. Powstaje wówczas, gdy coś
się spala, a w otoczeniu, gdzie przebiega
ten proces, jest za mało powietrza.
Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: kominki, gazowe
podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Zagrożeniem jest nie tylko brak dopływu powietrza, ale też nieprawidłowy odpływ
spalin. W związku z tym groźne są zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone połączenia między
kominami i piecami.
Szczelnie pozamykane okna, pozaklejane kratki wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak
również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub do mach mo że my nie być
bezpieczni. W nie wietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.
Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem
węgla są bardzo proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy,
co może stać się, gdy nie przestrzegamy
podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo
nie mamy świadomości, że tak naprawdę
niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania
i domy stały się bardziej bezpieczne.
Na le ży też pa mię tać o okre so wych
corocznych kontrolach kominiarskich w naszych mieszkaniach. Przeglądy kominiarskie należy robić dla własnego bezpieczeństwa. Jeśli nas nie ma w domu to możemy
się umówić z kominiarzami na inny termin, można tę sprawę uzgadniać z administracją.
Eugeniusz Mężyk prowadzący firmę kominiarską w Jastrzębiu Zdroju wykonuje
przeglądy na kilku osiedlach Spółdzielni
Mieszkaniowej „ROW”.
– Kontrolujemy co roku mieszkania pod kątem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – mówi pan Eugeniusz. – Ogólnie
rzecz biorąc świadomość ludzi co do właściwej wentylacji rośnie, ale zawsze znajdą
się jakieś jednostki, które nie stosują się
do przyjętych przepisów, lub nie wiedzą naPaździernik 2013 r.

Kontrola łazienek i znajdujących się nich „junkersów” to jeden z głównych punktów corocznej kontroli kominiarskiej

wet, że w ich mieszkaniu jest coś nie tak jak
powinno.
Przykładem niech będą tu łazienki. Kubatura łazienki z „junkersem” musi być
większa niż 8 m sześc. Niestety jest czasami mniejsza, bo ludzie robią remonty zabudowują pomieszczenie, kafelkują, obniżają stropy i łazienka ma mniej niż 8 m
sześc.
– W tym wypadku mam dużą pretensję
nie do lokatorów, którzy przecież nie znają
przepisów prawa budowlanego, ale przede
wszystkim do firm remontowych, których
obowiązkiem jest przestrzeganie norm,
a nagminnie łamią je robiąc tak partacką
robotę – mówi Eugeniusz Mężyk.
Inną sprawą są drzwi łazienkowe, które powinny mieć kratkę wentylacyjną
o powierzchni co najmniej 220 cm kw.
Niestety bardzo często zamiast odpowiedniej kratki znajdujemy drzwi z wywierconymi otworami, które nie spełniają przepisów i są kolejnym zagrożeniem dla
lokatorów.
Kolejnym grzechem jest zatykanie kratek wentylacyjny. Ma to niby chronić
POD WSPÓLNYM DACHEM

przed zasysaniem do wnętrza mieszkania
mroźnego powietrza w zimie, a jest kolejnym przypadkiem nieodpowiedzialności
i stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla
lokatorów.
Następ nym przy kładem nieod po wiedzialności jest sprawa materiałów łatwopalnych w łazienkach. Przepis mówi, że
materiały palne powinny być oddalone
od „junkersa” o co najmniej 30 cm. Niestety znowu pojawia się problem generowany głównie przez firmy remontowe, że
przepis ten jest łamany i np. piecyk łazienkowy – junkers, dosłownie zawieszony jest na plastikowych, łatwopalnych panelach, którymi często wykładane są teraz
ściany łazienek.
Te wszystkie negatywne przykłady nie
są czymś powszechnym i tym możemy się
pocieszać, ale nawet one mogą doprowadzić przez zbieg niekorzystnych okoliczności do wypadku lub nawet tragedii. A przecież wystarczy tylko trochę zdrowego
rozsądku i stosowanie się do przepisów,
by w zdrowiu i szczęśliwie przeżyć kolejną zimę.
13

Ruch to zdrowie
Miło nam poinformować, że w Wodzisławiu Śląskim, na Osiedlu Piastów, przy ul. Przemysława 9 (na parterze bloku) działa
od niedawna studio fitness FitOlka. Przede wszystkim swoją
ofertę studio kieruje do pań, panów oraz dzieci. Są więc zajęcia
fitness w szerokim wyborze: BPU, Figura Fit, Smukła Sylwetka, Fat Killer i Zuuuma.
– Od drugiej połowy października powiększamy ofertę – zapewnia
OlaTrocińska, właścicielka studia. – Na szczególną uwagę zasługują Cross Treningi czyli treningi siłowo-wytrzymałościowe, skierowane głównie do mężczyzn oraz zajęcia Wieczna Młodość! – skierowane przede wszystkim dla seniorów. Chciałabym mocno podkreślić
wagę tych zajęć dla seniorów Aktywność fizyczna osób starszych jest
bardzo istotna, gdyż przeciwdziała osteoporozie, powoduje produkcję endorfin, poprawia ogólną sprawność, zwiększa siłę organizmu,
usprawnia układ oddechowy i krążenia oraz wzmacnia odporność
na przeziębienia i infekcje! Ponadto poprawia pamięć i koordynację
ruchową, co pomaga szczególnie zimą na oblodzonych chodnikach.
Zachęcam zatem Państwa do włączenia się do naszej grupy, gdzie
nie tylko mogą Państwo poćwiczyć ale również poznać naszych ludzi
i przyjemnie spędzić czas – dodaje pani Ola.
Także w ramach zajęć „Wieczna Młodość!” planowane są
również marsze z kijami oraz instruktaż jak z tymi kijami chodzić, aby uzyskać pożądane efekty – czyli Nordic Walking.
Inne usługi Studia FitOlka to porady dietetyczne prowadzone
przez wykwalifikowaną dietetyczkę, sportowca i członkinie
kadry narodowej w judo – AgatęPerenc, która zdrowe i prawidłowe odżywianie zna nie tylko z teorii, ale również z autopsji.
Dodatkowo prowadzona jest również analiza składu ciała i edukacja żywieniowa.
Godziny otwarcia Studia: zajęcia w poniedziałki, środy,
piątkio 8:00i 10:00orazzajęciaod wtorkudo piątkumiędzy 18: 00a 22:00.
Na koniec promocja dla naszych Czytelników. Z kuponem,
który publikujemy w naszej gazecie zakup dowolnego karnetu 10% taniej!

Gładzie❖ Malowanieścian❖ Cyklinowanieparkietów
Tel.324514668;605414659
14
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aDReSY
TeLeFONY
WaŻNe
iNFORMacJe
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,
piątki 7:00 do 14:00.
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7.30-16.00;
od wtorku do czwartku 7.30-15.00
piątki 7.30-14.00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. kondygnacja nad piwnicą. 6. targowisko. 9. mara. 10. przyjęcie
z okazji zawarcia małżeństwa. 11. radiolokator. 12. posada, zarobkowanie. 15.
do wytwarzania czekolady. 18. specjalista w zakresie ekologii. 21. dwanaście
sztuk. 22. stała opłata urzędowa. 23.
skarbiec bankowy. 24. poziomy ruch powietrza. 25. rozgrywka. 28. przewrócenie się. 32. pożywienie dla zwierząt. 34.
w zeszycie do matematyki. 35. niejedna
w parku. 36. mała tuba jako opakowanie żelu. 37. powszechnie obowiązujący akt prawny. 40. górna część złoża
znajdująca się w strefie wietrzenia. 43.
centralne miejsce w cyrku. 46. cylindryczny zwój kartonu. 47. zebranie
pewnej liczby osób. 48. cynaderki. 49.
wynagrodzenie pieniężne za pracę. 50.
miłośnik, zwolennik czegoś.
Pionowo: 2. droga wysadzana z obu
stron drzewami. 3. zdenerwowanie przed
występem. 4. czepia się psiego ogona. 5.

Rok
założenia

1924
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sposób zaradzenia czemuś. 6. tymczasowy budynek. 7. prosty stołek drewniany.
8. ptak drapieżny większy od sokoła. 13.
przezorność, rozsądek. 14. środkowa
część czegoś. 15. służy do łączenia elementów konstrukcji budowlanej. 16.
chwast zbożowy. 17. trawa koszona po
raz drugi. 19. dramat muzyczny. 20. pole w zakrętach wijącej się rzeki. 26. miejsce zamieszkania. 27. ozdoba kapelusza
myśliwskiego. 29. wart Paca. 30. porcja,
doza. 31. pokrywa na zawiasach. 32. gdy
go mamy to kichamy. 33. awantura. 37.
wrzątek, war. 38. komplet kart do gry. 39.
w łazience. 41. poranna, wieczorna i polarna. 42. duże pudełko. 44. waluta krajów eurolandu. 45. imię żeńskie.
Literyz póldodatkowoponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie
– przysłowiepolskie.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Cieszmysięlatem”.
Nagrody książkowe za rozwiązanie
krzy żów ki otrzy mu ją: Reiss Anna,
WójcikHalina,JolantaKieś.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENT RUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki od 13.00
do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia,Piastówi Dąbrówki – (0) 601 857 402,
– AdministracjaRydułtowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dźwigowiec – (0) 78 58 48 480.

PODWSPÓLNYMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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Sukcesy wodzisławskich tenisistów

Część ekipy z Dąbrówki

Świetlica na osiedlu Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim spełnia niesłychanie ważną
rolę. Nie tylko propaguje czynny wypoczynek i uprawianie sportu, ale wpływa na kondycję i zdrowie mieszkańców. Dzięki władzom Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
świetlica, pozwala pasjonatom cieszyć się
sportem i szlifować formę na kolejne zawody, w których odnoszone sukcesy rozsławiając w całym kraju nie tylko Spółdzielnię
ale również Wodzisław Śląski.
O uprawiających tu tenis stołowy już pisaliśmy w naszym czasopiśmie. Tenis stołowy to dyscyplina którą można ćwiczyć
od najmłodszych lat aż do późnej starości.
Obecnie w świetlicy ćwiczą zawodnicy od 11
do 77 lat.
I grupa to Krzyś Marciniec i Dominik
Noga
II grupa: Edward Żukiewicz, Franciszek
Mrozik, Stanisław Balawajder, Sławomir
Matusewicz, Eugeniusz Cichoń
III grupa: Damian Porębski, Jerzy Wrzód,
Tadeusz Mazurek, Antoni Szwab, Wojciech

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

Kaptur, Marek Kaczorek, Grzegorz Marciniec, Robert Musur
Ponadto ćwiczą Krzysztof Godoś, Sławomir Marzec, Bogusław Balawajder, Janusz Makowski i inni.
Nasi zawodnicy startowali w różnego rodzaju mistrzostwach i turniejach na terenie
całego kraju zdobywając często czołowe lokaty i medale.
Po 12 latach przerwy kiedy to w 2001 roku w Mistrzostwach Polski Weteranów w tenisie stołowym w Nowej Rudzie Janusz
Makowski zdobył tytuł wicemistrzowski
w kategorii 40-49 lat nastąpił przełom i zdobyliśmy brązowy medal. W dniach 14-16
czerwca br w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym
w obiektach klubu Bronowianka. Udział
wzięło 239 zawodniczek i zawodników z całego kraju w tym 4-osobowa ekipa z Wodzisławia Śląskiego oraz Bernard Oślizło ze
Skrzyszowa. Brązowy medal zdobyła para
zawodników w kategorii 65-69 lat – Bernard Oślizło i Wojciech Kaptur.

Nasza ekipa podczas otwarcia Mistrzostw Polski w Krakowie

Bernard Oślizło w swojej kategorii zdobył mistrza Polski pokonując w finale zawodnika z Krakowa Puu Aarne w dramatycznym meczu 3:2.
Zawodnicy z Wodzisławia Śląskiego jako
jedyni mieli grupę wsparcia na czele z Grzegorzem Marcińcem, który przyjechał do Krakowa z rodziną wywieszając baner z nazwą
miasta nad głównym wejściem i dopingując
żywiołowo naszych zawodników.
Podczas Ogólnopolskiego Turnieju tenisa
stołowego organizowanego jako X Memoriał Jana Błaszczaka rozegranego w dniach 2425 sierpnia 2013 r. w Krakowie bardzo dobrze zaprezentował się Marek Kaczorek,
który w silnie obsadzonej kategorii amatorów zajął III miejsce, a ponadto wygrał kategorię weteranów (50-64 lata).
To tylko najważniejsze sukcesy Wodzisławian. Jest ich oczywiście więcej co dobrze świadczy o poziom zawodników ze
świetlicy na Dąbrówce. Bez przesady można ich nazwać czołówką krajową w kategoriach wiekowych.

Grupa wsparcia w Krakowie

