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Szeroki zakres prac w sierpniu i wrześniu

Remonty poprawiają nasze otoczenie
W ostatnich tygodniach mimo sezonu urlopowego w zasobach naszej spółdzielni trwały intensywnie prace remontowe, którymi teraz
warto się pochwalić. Naprawdę zrobiono bardzo dużo, polepszając estetykę i funkcjonalność naszego otoczenia. Na naszych zdjęciach
dokumentujących zakres prac widać co udało się zrobić, chociaż nasz fotoreportaż pokazuje zaledwie część wykonanych prac.

Na osiedluDąbrówkaogrodzonyzostałplaczabaw,copolepszybezpieczeństwotegomiejsca,na którymbawiąsięnaszedzieci.Trzebadodać,żewrazz wykonaniem
płotuzrobionorównieżz kostkibrukowejdojściedo placu

Posiadaczesamochodówzawszenarzekająna brakmiejscagdziemożna postawić
swojeczterykółka.A więcprzy blokuDąbrówki 26powstałytaktupotrzebnenowe
miejsca parkingowe o nawierzchni z kruszywa. Na osiedlu Dąbrówka wykonano
równieżbardzopotrzebnyremontchodnikaprzed blokiem 24-26,a takżecelempoprawieniaestetykii czystościrobotymalarskiewrazz wymianąokienna klatkach
schodowychw bud.os.Dąbrówki 2i 5

Remontschodówterenowychprzy Pawilonie 62 Cna os. XXX-leciaPRLtoprzedsięwzięcie–jakwidaćna zdjęciu–na dużąskalęz wykorzystanieciężkiegosprzętu budowlanego, ale efekty na pewno zadowolą wszystkich mieszkańców z tych
schodówkorzystających.Na tymosiedluzrobionotakżew ostatnimczasieremont
chodnika przy Pawilonie 105, pomalowano elewację Pawilonu 105 oraz klatki
schodowew bud. 9-12

Estetykęotoczeniaprzed blokiemPrzemysława 5na osiedluPiastówzdecydowanie
polepszy remont chodnika. Wyłożony kolorowymi płytami chodnik jest nie tylko
ładniejszyniżprzedtem,alerównieżbezpieczniejszy.Na osiedluPiastówtakżemalowanoklatkischodowew bud.Przemysława 11Bi Di Przemysława 18A i F.Wyremontowanorównieżinstalacjęodgromowąna bud.Przemysława 18A i Foraz
przeprowadzonoremontdachuw bud.Przemysława 12

Na osiedluCentrum,w blokachprzy ul. 26Marca 156, 166pomalowanoklatki
schodoweorazkorytarzepiwniczne.Efektjestbardzopozytywnycowidaćna naszymzdjęciu.Na tymosiedlumalowanieklateki korytarzypiwnicznychodbyłosię
takżew blokuprzy ul.Kard.St.Wyszyńskiego 40-48.W tymbudynkuwymieniono
też drzwi wejściowe jednoskrzydłowe do klatek oraz drzwi wejściowe do piwnic
na bezpiecznedrzwispełniającewymaganiaodpornościogniowejEI 30

MetamorfozieuległblokKard.St.Wyszyńskiego 75-79.,aleniemasięczemudziwić,gdyżzakrespracprowadzonychtuostatniobyłbardzoszerokiod termomodernizacjibudynkupocząwszyprzezmalowanieklatekschodowych,korytarzypiwnicznych. Dokonana została wymiana drzwi wejściowych do piwnic spełniające
wymaganiaodpornościogniowejEI 30,wymiana drzwiwejściowychdo budynku.
Przebudowano drzwi wejściowe do budynku, przeprowadzono remont schodów
do blokui wreszcienastąpiławymiana chodnikaorazschodówterenowych
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Dobrze wykonana praca
jest moim priorytetem
Rozmowa Prezesem Zarządu SM „ROW” JanEM GRabowiEckiM
– Zbliżamy się już do końca roku
czy nadszedł już czas podsumowania roku jubileuszowego?
– To jeszcze zbyt wcześnie. Wiele
wydarzeń związanych z obchodami
roku jubileuszowego już się odbyło
jednakże nie znaczy to, że na tym poprzestaniemy. 90 lat to zobowiązujące wyzwanie warte uczczenia chociażby ze względu na pamięć osób,
które tworzyły podwaliny naszej obecnej spółdzielni. Niestety jej założycieli już nie ma wśród nas, ale pozostawili nam wiele cennych spostrzeżeń,
które nadal są aktualne. Spółdzielnia
to tradycja i historia pisana ludzkim
wysiłkiem i wytrwałością. Tworzenie
czegoś wspólnego dla siebie i innych
tak obce w dzisiejszych czasach a tak
dalej cenne, choć wielu nie zdaje sobie z tego sprawy. Chcemy pokazać,
że wspólne zamieszkiwanie w budynku to nie tylko 50m2, ale całość. Że
w każdym mieszkaniu mieszkają ludzie, którym należy się szacunek zrozumienie nieraz zwykłe DZIEŃ DOBRY zmienia dzień. Dawniej ludzie
tworzyli wspólnotę czy to przez mieszkanie w damach jednorodzinnych czy
później w wielorodzinnych. Życzliwość, serdeczność i uśmiech była
na porządku dziennym. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze czasy bardzo zmieniły sposób życia, ale w dalszym ciągu zwracamy uwagę na fakt,
że Spółdzielnia to każdy mieszkaniec
i wszystko co robi się na osiedlach
ma zwiększyć komfort zamieszkiwania. Nawet tworzone place zabaw, siłownie, tereny rekreacyjne mają wpływać na integrację naszej społeczności.
– Czy wspomniane place zabaw
to nowy trend robót na terenach
spółdzielczych?
– Można nazwać to i trendem, dla
nas to kolejny etap robót, gdyż modernizacje budynków dobiegają końca przyszedł czas na rewitalizację tzw.
małej architektury. Obserwując nasze
zasoby i tworzone nowe miejsca rePaździernik 2014 r.

kreacji, a także docierające od mieszkańców słowa zadowolenia uważam,
że to dobry kierunek, aby „blokowiskom” nadać lekkości i przyjazność.
Dotychczasowe place zabaw już są
przestarzałe i mało atrakcyjne, dlatego mamy już opracowaną koncepcję
zagospodarowania kolejnych miejsc
w Wodzisławiu Śląskim, Rydułtowach,
Pszowie, Radlinie. Obecnie jesteśmy
na etapie sporządzania dokumentacji
technicznej.
– Panie Prezesie jest Pan również
radnym Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim czy to ma jakieś
przełożenie na korzyści dla mieszkańców spółdzielni?
– Być może niewiele osób zdaje sobie z tego sprawy, ale tak. Zasiadając
w radzie mam wpływ na wiele spraw,
które dotyczą bezpośrednio osób zamieszkałych na osiedlach, gdyż tereny miejskie są częścią naszych spółdzielczych osiedli. Tym sposobem
na przykład udało zrealizować się budowę wielu miejsc postojowych, naprawę nawierzchni asfaltowej na drogach osie dlo wych, mo der ni za cję
przystanku na osiedlu Piastów wraz
z dojściem do osiedli, kompleksowy
remont ulicy Leszka wraz z chodnikiem, a także inne roboty i inwestycje
prowadzone na czy też w obrębie osiedli. Bezpośredni udział w komisjach
rady i sesji rady pozawala przekazać
oczekiwania oraz uwagi mieszkańców
zamieszkałych na naszych osiedlach,
a co najważniejsze dopilnować ich realizacji. To tylko kilka przykładów,
które wskazują na korzyści dla mieszkańców płynące z pełnionej przeze
mnie funkcji, gdyż spraw tych jest
o wiele więcej, a dotyczą remontów
szkół, przedszkoli poprawiając komfort i bezpieczeństwo korzystania z nich
przez naszych małych mieszkańców.
Wygląd i funkcjonalność osiedli są
moimi priorytetami. Nie zapominam
również o potrzebach mieszkańców
w całym mieście, dlatego przekazuję
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uwagi i spostrzeżenia, co do konieczności realizacji zadań na terenie całego miasta. Wielu mieszkańców chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami
i za to im dziękuję. Być może wiele
osób w zgiełku dnia codziennego nie
dostrzega takich robót bądź uważa je
za działania wykonywane przez spółdzielnię. Jednak duży zakres jest wykonywany przez miasto, a to, że bezpośrednio mogę z nimi współpracować
i bieżąco na nie wpływać ma swoje
odzwierciedlenie na naszych osiedlach.
– Kończy się obecna kadencja czy
będzie Pan kandydował do Rady
Miasta?
– Z uwagi na korzyści płynące dla
mieszkańców z racji mojej obecności w Radzie Miasta tak będę kandydował. Jeżeli mieszkańcy zauważają
korzyści z tego faktu płynące i poprą moją kandydaturę ja z pewnością jak dotąd nie zawiodę zaufania
mi powierzonego. Należę do osób,
których priorytetem jest dobrze wykonana praca, i wychodzę z założenia, że więcej robię niż mówię, co
mógłbym zrobić.
– A czy tajemnicą jest, jakie atrakcje czekają jeszcze mieszkańców
w roku jubileuszowym?
– Absolutnie nie. Już na początku
obchodów roku jubileuszowego oznajmiłem, że zostanie on zakończony
wspólnym świętowaniem BARBÓRKI. Chociaż nie ma już kopalni to
wszyscy wiemy, iż budynki nasze powstały właśnie w okresie rozwoju
górnictwa i do tej pory większość
mieszkańców jest z górnictwem związanych. Dlatego zapraszam wszystkich na wspólną Barbórkową mszę
a po niej orszakiem prowadzonym
przez orkiestrę górniczą na poczęstunek i wspólne biesiadowanie. A może jeszcze teraz przyszło mi do głowy, aby wspólnie zrobić osiedlowego
Sylwestra może to niezły pomysł
na zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego.
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Warto inwestować w termomodernizację

cieplej i taniej
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iepło dla mieszkańca to ważny
czynnik dający komfort użytkowania mieszkania, ale zarazem najdroższy składnik czynszu. Stale rosnące koszty ogrzewania niezależne
od spół dziel ni, któ re bez po śred nio
przekładają się na wyższe wydatki
na jego utrzymanie. Większość naszych budynków wielorodzinnych, została oddana do użytku kilkadziesiąt
lat temu, a więc w czasach gdy ceny
energii były niskie i nie odzwierciedlały jej ekonomicznej wartości. Stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały izolacji cieplnej
budynków, a odpowiednią temperaturę mieszkań zapewniały rozbudowane
systemy grzewcze pobierające duże
ilości energii.
Na przestrzeni lat ceny energii uległy znacznej zmianie i są regulowane
taryfą energetyczną zatwierdzaną przez
Urząd Regulacji Energetyki. Zmiany
te wymusiły na jej użytkownikach weryfikację przyzwyczajeń i wprowadzenie oszczędności. Obecnie przestarzałe rozwiązania prowadzą nie tylko
do marnotrawstwa energii, ale generują znaczne straty finansowe każdego
mieszkańca – odbiory ciepła.
Inwestycją, która wpływa na zmniejszenie tych strat i uzyskanie jak najlepszych wyników oszczędnościowych
na energii cieplnej jest między innymi
przeprowadzenie termomodernizacji
budynków mieszkalnych.
A więc na czym polega termomodernizacja i jakie daje korzyści?
Termomodernizacja prowadzi do zmniejszenia ilości energii cieplnej zużywanej
w budynku – jej celem i główną korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian
zewnętrznych budynek zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd.
Pokrótce można nią nazwać działania, które obejmują zmiany zarówno
w systemach ogrzewania i wentylacji,
jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę.
Zakres termomodernizacji, podobnie
jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to:
docieplanie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiana okien i drzwi, wymia na lub mo der ni za cja sys te mów
grzewczych. Dzięki takim inwestycjom
mieszkaniec zapłaci niższe rachunki
za ogrzewanie, a zimą będzie miał cieplej w mieszkaniu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
prowadząc bieżące badania rynku i zmieniające się trendy na rynku energetyczPaździernik 2014 r.

nym i nieruchomości od wielu lat prowadzi systematyczną, planową politykę re mon to wą, któ rej ce lem jest
wyrównywanie stanu technicznego i termomodernizacyjnego całości posiadanych zasobów. Mając przy tym na uwadze fakt, że bezpośrednio przedkłada
się to na wydłużenie żywotności budynku, dostosowanie go do nowych
technologii, Pamiętając o żelaznej zasadzie, że remontuje się na lata i wszelkie poniesione koszty mogą zwrócić
się tylko dzięki długiej i bezproblemowej eksploatacji. Aby te oszczędności
uzyskiwać i mieć gwarancję doskonałej izolacji termicznej – stawia się
na sprawdzone i nowoczesne rozwiązania o wysokiej jakości. Jednakże poza kosztami – a może przede wszystkim, osiąga się spore oszczędności
uzyskiwane w kolejnych latach eksploatacji czego dowodem są już zmodernizowane budynki.
Odpowiednie docieplenie budynku
wpływa na poprawę klimatu i komfortu cieplnego panującego wewnątrz pomieszczeń. Termomodernizacja to wysoki komfort cieplny budynku zimą,
ale także przyjemny chłód podczas letnich upałów.
W budynkach wybudowanych do roku 80-tego termomodernizacja polegała na dociepleniu budynku warstwą izola cyj ną sty ro pia nu o od po wied niej
grubości wynikającej z audytu energetycznego dostosowując ją do obecnie
obowiązujących norm.
Budynki wybudowane w latach 80tych najczęściej posiadają warstwę, która podlega demontażowi i zastępuje się
ją nowoczesnymi systemami technologicznymi.
Bardzo często przy ociepleniu budynku szczególnie tych z lat 80-tych
występuje konieczność wykonania robót naprawczych płyt nośnych budynków, gdyż dotychczasowy stelaż drewnia ny nie na da je się do dal szej
eksploatacji co w znaczny sposób podnosi koszty termomodernizacji, ale znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkowania budynku.
Sama termomodernizacja bez regulacji sieci wewnętrznej ciepłowniczej
jest mało skuteczna dlatego po jej zakończeniu następuje regulacja sieci dostosowując ją do nowych parametrów
odbioru ciepła, a zatem zmniejszenie
zaopatrzenia mocy co w końcowym
efekcie przedkłada się na mniejsze zużycie energii cieplnej. W niektórych
budynkach nawet do 35%.
Z danych liczbowych budynek ocieplony nową technologią z regulacją instalacji cieplnej i wprowadzeniem sysPaździernik 2014 r.

temu indywidualnego rozliczania ciepła przez każde mieszkanie, które przekłada się na motywację do oszczędnego gospodarowania energię cieplną daje
możliwość ograniczenia kolejnych 15%
kosztów zużycia energii. Co w rezultacie pozwala płacić niższe rachunki
za energię cieplną niż przed termomodernizacją.
Dlatego warto połączyć termomodernizację z indywidualnym systemem
wpływu na zużycie energii cieplnej,
gdyż daje to możliwość oszczędności
przynoszącej wymierne „złotówki” pozostające w naszych portfelach.
Korzyści z przedsięwzięć termomodernizacyjnych to:
• wzrost wartości rynkowej mieszkania – nieruchomości;
• korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków,
zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii
w mieszkaniach i częściach wspólnych
budynku;
POD WSPÓLNYM DACHEM

• poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja;
• korzyści ekologiczne – mniejsze
zużycie energii to mniej pyłu w powietrzu;
• korzyści gospodarcze (mikroekonomiczne) – mniejsze rachunki za energię cieplną.
A zatem podsumowując to ocieplając budynek uzyskujemy oszczędności w zużyciu energii sięgające nawet
do 50%. Oszczędności te wprost przekładają się na ilość ciepła potrzebnego
do ogrzania budynków-mieszkań. Co
więcej, odpowiednie docieplenie wpływa na uzyskanie optymalnego klimatu
we wnętrzu budynku. A dodatkowo
za bez pie cza kon struk cję bu dyn ku
przed niszczeniem oraz uzyskuje się
schludną, ładną elewację. Często przy tego typu inwestycjach w naszej spółdzielni również ulega modernizacji infrastruktura otaczająca modernizowany
budynek, która dopełnia końcowy efekt
całej inwestycji.
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Śmieci po roku
W lipcu mija rok od wejścia w życie tak zwanej ustawy śmieciowej. W rozmowie z Janem
Grabowieckim, prezesem SM ROW staramy się ustalić, co z punktu widzenia spółdzielni
i jej mieszkańców zadziałało prawidłowo, a co wymaga poprawy

– Spółdzielnia ROW posiada zasoby w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Pszowie i Rydułtowach. Mając
możliwość porównania czterech miast
jak pan ocenia pierwszy rok działania nowej ustawy śmieciowej?
– To, że segregacja jest powszechna i obowiązkowa jest dobre. Segregowa nie to nasz obo wią zek. Ina czej
utoniemy w śmieciach. Jednak z perspek ty wy po wiem, że usta wa jest
różnie stosowana i interpretowana w różnych gminach. A za tym idzie gospodarowanie odpadami co przynosi różne skutki. Faktem jest, że dzięki ustawie
jest postęp w temacie segregacji. Jednakże ustawa w kilku miejscach jest
nieżyciowa i mam nadzieję, że szykowana nowelizacja to zmieni.
– Co pana zdaniem należy zmienić?
– Dla mnie totalnym nieporozumieniem jest to, że śmieciami zajmuje się
6

gmina, a pojemnikami administrator,
czyli np. spółdzielnia. Przecież to gospodarz śmieci powinien wiedzieć, jakie pojemniki są najwłaściwsze. Powinien dobrać je pod kątem wielkości,
kształtu, dbać o nie. Wiem, że jedną
z proponowanych zmian ustawowych
jest wprowadzenie zróżnicowania przetargów. Jeden przetarg ma być na wywóz odpadów, a drugi na ich segregację. Moim zdaniem niewiele to zmieni.
Jeśli jestem gospodarzem w swoim
ognisku to powinienem decydować
o wszystkim. Niech sobie pan wyobrazi, że jest gospodarzem swojego ogniska, wytwarza pan śmieci, a ktoś każe
je panu składować w łazience. Absurd.
Powinien być jeden gospodarz śmieci,
który będzie odpowiadać za nie od początku do końca. Druga rzecz wymagająca moim zdaniem zmiany to zbyt
mała kampania edukująca i przypominająca mieszkańcom o segregacji odPOD WSPÓLNYM DACHEM

padów. Wciąż mamy przypadki, że ktoś
wyrzuca meble na śmietnik, nie patrząc na to, że tego nie wolno robić.
Że zbiórka wielkich gabarytów odbywa się w wyznaczone dni w odpowiednich punktach.
– Ale kampania edukacyjna to wydatki.
– Jeżeli wprowadzamy element, który na stałe wpisuje się w naszą codzienność, to musimy o tym informować, przypominać. To obowiązek gminy.
Część ulotek się ukazała, ale moim
zdaniem one były mało zrozumiałe,
zbyt urzędowo napisane. Proszę przejść
się zapytać po osiedlach i zapytać gdzie
i w jakich dniach można oddawać np.
tzw. gabaryty. Jeśli jedna osoba na dziesięć będzie wiedziała, to dobrze. A co
z innymi odpadami, których nie wrzuca się do pojemników ani segregowanych, ani zmieszanych? Poza tym z racji tego, że gminy organizują wywózki
Październik 2014 r.

różnie w różnych gminach na terenie
funkcjonowania spółdzielni mieszkańcy podczas rozmów nie mogą sobie
nawet podpowiedzieć, jak i kiedy należy to robić.
– Do obowiązku spółdzielni należy
wyposażenie się w kubły. Były z tym
kłopoty w SM ROW?
– Były, i to duże. Znowu wiele zależy
pod podejścia gminy. Część gmin ujęła
w cenie wywozu śmieci również koszty dzierżawy pojemników. Dzięki temu
w interesie firmy zajmującej się odpadami było pozyskanie ich jak najmniejszym kosztem, to zaś spowodowało, że
w tych gminach koszty śmieci były stosunkowo niskie. Natomiast część gmin
chcąc się pozbyć problemu z pojemnikami nie ujęła ich kosztów w cenie wywozu śmieci. Zadbanie o pojemniki
spadło na administratorów, którzy musieli je kupić lub wydzierżawić. Na kontenery był taki popyt, że ich brakło.
Dostawcy to wyczuli i podnieśli ceny.
Nam zaproponowano dzierżawę w cenach kilkanaście razy wyższych, niż
wtedy, gdy sami zajmowaliśmy się swo-

imi odpadami. Dlatego z czasem odstąpiliśmy od dzierżawy. Przekalkulowaliśmy, że dwuletnia dzierżawa wyniosła by nas ty le sa mo, co za kup
pojemników. Dlatego zdecydowaliśmy
się je kupić. Dodam jeszcze, że częstotliwość wywozu odpadów nie jest odpowiednia. Musieliśmy dokupić kontenery na plastiki, bo latem zapełniają się
zdecydowanie szybciej z uwagi na ilość
wypijanych napojów. Myśmy o tym
mówili wcześniej organizatorom wywózek, ale bez efektu.
– Co pan myśli o obliczaniu stawki
od mieszkańca?
– Myślę, że nie ma skuteczniejszego
modelu jak od osób, ponieważ każda
inna metoda (np. od metrażu, ilości zużytej wody) jest nie do wyegzekwowania i udowodnienia. Faktem jest, że ludzie zaniżają liczbę domowników, ale
w efekcie za tych „zaniżonych” i tak
płacą. Natomiast nie jest w ogóle uregulowana kwestia odbioru odpadów
od przedsiębiorców. Powiedziano – róbcie co chcecie. Przykład z mojego podwórka. Kiedyś jedna firma korzystała

SZKŁO

METAL, PLASTIK,
PAPIER

WRZUCAJ DO ZIELONEGO POJEMNIKA:
Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
Szklane opakowania po kosmetykach
NIE WRZUCAJ DO POJEMNIKA:
Luster
Szkła okiennego i szyb samochodowych
Zużytych żarówek, lamp neonowych
Termometrów szklanych
Płytek ceramicznych
Ceramiki, fajansu, porcelan
i kryształów

PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA...
 Zdejmij z butelek, słoików kapsle, zakrętki,
koszyczki metalowe np.:z butelek szampana
 Opróżnij zawartość pojemników
 Wypłucz pusty pojemnik

we wspólnych pojemników z mieszkańcami, ale płaciła nawet 150 zł za miesiąc. To było adekwatne do ilości śmieci. Dziś ten sam lokal niby segreguje
odpady, raz w miesiącu wywozi plastiki i płaci niecałe 30 zł, a widzimy, że
dalej wyrzuca do wspólnych pojemników swoje odpady. Inna sprawa – wiele lokali użytkowych mieszczących się
w blokach nie ma możliwości postawienia odrębnego pojemnika, bo nie
ma na to miejsca. To w ogóle nie jest
uregulowane.
– Skoro ma pan porównanie czterech miast, mógłby pan powiedzieć,
gdzie gospodarka odpadami jest najlepiej zorganizowana, gdzie najgorzej?
– Nie odpowiem na to pytanie z uwagi na to, że są to sprawy, które na bieżąco staramy się regulować z poszczególnymi gminami, bo jak widać rok
czasu to za mało żeby wyciągnąć właściwe wnioski.
Rozmawiał:
Tomasz Raudner

BIODEGRADOWALNE
ODPADY KUCHENNE

WRZUCAJ DO CZERWONEGO POJEMNIKA:
Plastikowe butelki po napojach i nakrętki
Plastikowe opakowania po kosmetykach, chemii
gospodarczej oraz żywności
Plastikowe worki, folie, siatki i reklamówki
Kartony po mleku i sokach (tzw. tetrapaki)
Puszki aluminiowe i stalowe po napojach
i żywności, metalowe kapsle i nakrętki
Gazety, ulotki, magazyny kolorowe, prospekty,
katalogi
Papierowe torby na zakupy, Papierowe i tekturowe
opakowania
Zeszyty, książki, kalendarze, kartony i tekturę
Folię aluminiową

WRZUCAJ DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA:
Resztki żywności
Obierki
Skorupki jaj
Odpady po owocach i warzywach
Zwiędłe kwiaty cięte
Kwiatki domowe doniczkowe
Fusy po kawie i herbacie
(także torebki po herbacie)
Czerstwe pieczywo
Surowe mięso
Kuchenne ręczniki papierowe

NIE WRZUCAJ DO POJEMNIKA:
Papieru powlekanego folią, zatłuszczonego lub
mokrego (wyczuwalnie wilgotnego)
Tapet i worków po cemencie, gruzu
Pampersów, pieluch, podpasek i innych odpadów
higienicznych
Puszek po farbach, butelek i opakowań po olejach
i rozpuszczalnikach, pojemników po sprayach
Lekarstw i opakowań po lekarstwach
Baterii, zabawek i sprzętu AGD
Styropianu i innych tworzyw piankowych

NIE WRZUCAJ DO POJEMNIKA:
Skoszonej trawy
Liści, gałęzi, chwastów
Drewna
Piasku, popiołu
Środków ochrony roślin czy foliowych worków

PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA...
Usuń skórzaną lub skóropodobną oprawę z
zeszytów, kalendarzy itp.
Butelki plastikowe opróżnij, przepłucz i pognieć
Większe papierowe odpady złóż

PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA...
Usuń wszystkie metalowe części
Upewnij się, że nie znajdują się tam żadne
papierowe lub plastikowe pojemniki
Usuń woreczki foliowe.

Infografika na podstawie ulotki przygotowanej przez miasto Pszów
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Sąsiad z osiedla SM „Row”

Plastyczne fascynacje Tomasza Gnusa

Malarstwo w ukryciu

T

ych obrazów nie zobaczycie.
Ich twórca ani ich nie wystawia na sprzedaż, ani nie chwali
się nimi na wystawach. W większości
pozostają nieznane dla ogółu. Może
jeszcze czekają na swój czas, a człowiek, który je stworzył uważa, że dopiero nadejdzie taka chwila, gdy zaistnieją dla świata, a na razie moją
w spokoju, z dala od codziennego
zgiełku, cieszyć tylko jego oko i nielicznych wybranych.
Przygoda z malowaniem dla Tomasza Gnusa, mieszkającego na osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim, zaczęła się prawie przed ćwierć
wiekiem. To jeszcze w liceum, w 1990
roku, zaczął interesować się taką twórczością i wtedy pochłonęły go plastyczne fascynacje. Skąd się wzięła ta
pasja tworzenia? Jest to jakaś tajemnica, którą trudno racjonalnie wytłumaczyć i rozgryźć. W rodzinie pana Toma sza nie by ło żad nych tra dy cji
plastycznych, ani nawet większych tradycji artystycznym – Chyba, że weźmiemy starą historię mojego dziadka,
który grał przed wojna w orkiestrze
dętej – śmieje się bohater naszej opowieści.
A więc malarz wyrastający na pustkowiu, ale malarz, który chyba nigdy
nie chciał być profesjonalistą. Po szkole średniej nie wybrał akademii sztuk
pięknych lecz uniwersytet i tu w Katowicach skończył politologię. A później też nie zagłębiał się w arkany naszego życia politycznego, nie analizował
społecznych aspektów przemian dokonujących się nad Wisłą ale wyjechał na kilka lat do Londynu. Pracował z dala od kraju, ale w końcu wrócił
i malował, malował...
Fascynowały go i nadal fascynują
piękne krajobrazy, górskie pejzaże,
które jego wyobraźnie przetwarza i to
daje nieoczekiwane efekty daleko odbiegające od realistycznych wizji.

TomaszaGnusa,w swoimmieszkaniuna osiedlu XXX-lecia.Na staludzeartystycznawizja
tatrzańskiegoMnichaznadMorskiegoOka,na ścianieportret„Białaorchidea”

Malarzi jegoobrazy
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Maluje też portrety – Ale tylko kobiet – mówi malarz – tylko one warte
są malowania, Mężczyźni po prostu
są brzydcy i nigdy ich nie uwiecznia
ich na swych płótnach. No cóż taki
wybór, z którym trzeba się pogodzić...
Portrety pań to też nie akademickie
odwzorowywanie modelu lecz dzieła
„skażone” nutką surrealizmu, fantastycznych skojarzeń, być może więcej
mówiące o wnętrzu portretowanej niż
sam jej wygląd zewnętrzny.
Odwzorowania nasz malarz zachowuje jedynie do kopi klasycznych obrazów, bo kopiowaniem znanych dzieł
też się od czasu do czasu para.
Namalował do tej pory ponad 200
obrazów, stosując zdecydowanie preferowaną przez niego technikę olejną
na płótnie. Ile trwa powstawanie jednego dzieła, właściwie nie wiadomo,
gdyż proces twórczy właściwie trwa
bez przerwy. Obrazy są podczas niego
w różnych fazach powstawania.
Największym projektem zarówn o jeśli chodzi o organizację i logistykę jak
i artystyczną wizję, z którym mierzy się
nasz twórca, to seria „Wieloryby” cykl
ogromnych dzieł mających dać nam artystyczny obraz największym ssaków
na świecie. Obraz, wizję przetworzoną
oczywiście przez wyobraźnię twórcy.
W tej chwi li ukoń czo ne zo sta ły
2 obrazy o wymiarach prawie 20 na 30
metrów, ale na tym chyba się nie skończy. O wielkości tego projekty i trudnościach z nim związanych można by
dużo mówić. Problemy były zarówno

jeśli chodzi po kupno tak dużej gabarytowo tkaniny do malowania, jak i jej
prze wie zie nie jej spod Szcze ci na na Dolny Śląsk, bo tam w Nowej
Rudzie powstawało to dzieło, jak sama technika malowanie, która musiała odbywać się w niewielkim pomieszczeniu, którego wymiary nie pozwalały
artyście dostrzec podczas procesu tworzenia całego obrazu. Ale szczęśliwie
wszystko zakończyło się sukcesem
i dzieła powstały, choć teraz można je
tylko zobaczyć na fotografiach, lub
zwinięte w domu pana Tomasza.
Teraz malarz marzy o tym żeby ktoś
zainteresował się jego dziełami i jakieś muzeum znalazło miejsce w swoim magazynie, by je przechować.
A co dalej? Może pan Tomasz wyjdzie z głębiny oceanów i zacznie utrwa-

lać otaczający go świat, krajobraz Śląska. Z okna jego domu roztacza się
piękny widok na okolice Wodzisławia
z hałdami, kopalnia. Może to będzie
krajobraz wart fascynacji plastycznych.
– Jestem prawdziwym Ślązakiem – opowiada pan Tomasz. Urodziłem się
na Dolnym Śląsku, od lat mieszkam
na Górnym, może rzeczywiście teraz
będzie czas na na wizję tej ziemi.
Zobaczymy co dalej będzie z tych
planów, czy nasz twórca gnany swoimi potrzebami i marzeniami nie ruszy gdzieś w szeroki świat. Życzmy
mu jednak jak najwięcej udanych
dzieł i znacznie większego otwarcia
na otaczających go ludzi, którzy zapewne chcieliby zobaczyć jego dokonania.
(db)

Fascynujące
swymrozmachem
fantazje
na tematwielorybów
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POD WSPÓLNYM DACHEM

9

Kilka tysięcy złotych będzie kosztować napraw zniszczeń

PlaGa DEwaStacJi

N

iestety temat dewastacji powraca do nas
jak bumerang. Ile to już razy pisaliśmy zwyrodnialcach niszczących z głupoty i nudów nasz wspólny dorobek. Często
są to osoby zamieszkałe w tych właśnie
budynkach – co na to ich rodzice – opiekunowie. Z takim trudem, kosztem naszych pieniędzy coś się robi, remontuje,
a później wandale to wszystko bezmyślnie zniszczą.
Tak było m.in. w czasie wakacji, gdy
w nocy trzech zamaskowanych młodzieniaszków popisało farbą elewację Pawilonu 62 C na os. XXX-lecia. Straty wynikające z tego aktu destrukcji to ponad 3 tys.
złotych.
To jednak nie wystarczyło, bo po miesiącu podobna sytuacja powtórzyła się
i zamaskowani sprawcy umieścili nieestetyczne napisy ponownie na elewacji Pawilonu 62 C oraz na elewacji budynku
klatki 131 (szczyt) na os. XXX-lecia PRL,

10

koszt strat w tym przypadku został wyceniony na kwotę 8 244,95 zł.
Często te napisy odnoszą się do chwały
dla klubu piłkarskiego, jakim jest Odra Wodzisław, ale czy to przynosi chwałę temu
klubowi czy wstyd i zażenowanie wielu
mieszkańcom. A może warto pieniądze
na zakup farb przeznaczyć na wsparcie dla
klubu, któremu z pewnością może się przydać i przynieść większy splendor i pożytek.
Inni rodzaju wandale uszkodzili z kolei
drzwi wejściowe do klatek nr 65 i 75
na os. XXX-lecia PRL, dewastacja miała
miejsce 12 sierpnia. koszt strat wyceniono
ok. 6 654,00 zł. Jaki trzeba mieć poziom
IQ, żeby iść wzdłuż budynku i kopać
w drzwi wejściowe do klatek, tak aby ich
struktura uległa zniszczeniu.
Apelujemy do mieszkańców, nie pozwólmy na takie zachowanie i marnotrastwo
naszych pieniędzy. Zgłaszajmy takie akty
wandalizmu do administracji, nie bądźmy
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bierni. Wskazujmy sprawców, bo należy
ich napiętnować i z naszego środowiska
eliminować.
O wszystkich takich aktach destrukcji
powiadamiana jest policja, która już wielokrotnie skierowała sprawę do sądu przeciw sprawcom.
Innego typu szkody powstały na osiedlu
Centrum. Tutaj, w budynku przy ulicy
26 Marca 166 mamy do czynienia z głupim złodziejem. Zamiast iść do sklepu
i wydać parę złotych na dość tanie już
przecież żarówki, ktoś je po prostu ukradł
i zważywszy na strukturę tego budynku,
mogło dojść do poważnego wypadku.
Na stronie 2 naszej gazety piszemy o szerokim zakresie remontów w naszych zasobach które maja poprawić estetykę i funkcjonalność naszego otoczenia. Aż ciarki po plecach
przechodzą gdy pomyśli się, że ten nasz wysiłek zostanie któregoś dnia zniszczony przez
podobną do tutaj opisanej zgrai wandali.

Październik 2014 r.

Uważajmy na to kogo wpuszczamy do domu

naciągacze i oszuści
Kolejny już raz w trosce o dobro
i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, piszemy o tym, co może się stać,
gdy wykażemy się naiwnością, brakiem rozsądku i ostrożności w stosunku do pukających do naszych drzwi
obcych.
Ogólnie można takie osoby, które
chcą nas „odwiedzić”, podzielić na dwie
grupy – naciągaczy – znacznie mniej
niebezpiecznych, ale dość uciążliwych
i oszustów czyli kryminalistów, ludzi,
którzy mogą nam wyrządzić ogromne
szkody.

Na cią ga cze czy li do mo krąż cy
i akwizytorzy odwiedzają nasze mieszka nia w jed nym ce lu – chcą nam
sprze dać to war lub ja kąś usłu gę.
Zwykle są uczciwi, starają się nam
jed nak wmó wić, że ich ofer ta np.
na wymianę drzwi wejściowych, zamontowanie nowego „junkersa” w łazien ce, pod pi sa nie no wej umo wy
na do sta wę ener gii elek trycz nej
czy też usług te le fo nicz nych jest
najlepsza, najtańsza, że korzystając
z ich usług zaoszczędzimy pieniądze itd.

Policja wodzisławska ostrzegając mieszkańców przed oszustami
daje kilka rad jak zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami!
– nawet będąc w mieszkaniu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
– nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer;
– jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. administracji, samorządu,
elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on
do Ciebie kierowany;
– jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego, najlepiej,
żeby wtedy towarzyszył Ci ktoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów;
– nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów, każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
– nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się
za członków Twojej rodziny i proszą o przekazanie pieniędzy przez pośredników;
– mając pieniądze i rzeczy szczególnie cenne w domu, schowaj je w miejscu
trudno dostępnym;
– nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.
Pamiętaj! Nie ma lepszego zabezpieczenia Twojego mieszkania niż dobry sąsiad. Niech Cię nie irytuje, kiedy otwiera drzwi, gdy do Ciebie przychodzą goście.
Możesz być pewny, że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie zapomni uchylić drzwi.
Sam też interesuj się osobami obcymi będącymi na klatce schodowej, zapytaj kogo szukają.
Październik 2014 r.
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Akwizytorzybywająbardzoskuteczni,mimoże
sprzedawaneprzeznichproduktyniezawszesą
najwyższejklasy

Niestety są to zwykle informacje
znacznie przesadzone, o czym my
przekonujemy się później, gdy spokojnie zastanawiamy się co zrobiliśmy, jednak wtedy „klamka zapadła”
i już zwykle jest za późno, bo podpisaliśmy już umowę, a termin jej wypowiedzenie minął, wpłaciliśmy już
zaliczkę, a nawet całą kwotę.
Jak ustrzec się takiej „przygody”?
Nie róbmy nic pochopnie, zastanówmy się nad ofertą, skonsultujmy się
z rodziną lub specjalistą. Możemy
też sprawdzić np. w internecie czy
firma oferująca nam towar lub usługę rze czy wi ście ist nie je, czy da je
nam jakąś gwarancje na roboty, czy
oferowana cena jest rzeczywiście niska itd. Bardzo często przedstawiciele odwiedzających nas firm powo łu ją się na współ pra cę z na szą
spółdzielnią co ma gwarantować ich
rze tel ność, ale te za pew nie nia nie
mają się nijak do rzeczywistości i są
oczywistym kłamstwem. Trzeba stanowczo stwierdzić, że nasza spółdzielnia nie podpisuje takich umów
z podwykonawcami, nie dajemy takich upoważnień. Jeśli ktoś twierdzi
inaczej to łatwo możemy to sprawdzić dzwoniąc po informację do naszej administracji – wysiłek niewielki, a korzyści ogromne.
Inną grupą pukających do naszych
drzwi są oszuści i tu niestety wkraczamy do niebezpiecznego świata przestępstw mając duże szanse znaleźć się
w kronice kryminalnej jako kolejny
poszkodowany. Niestety kryminalistów
i oszustów u nas nie brakuje. Zwykle
ich ofiarami stają się ludzie starsi, dający się najłatwiej wykorzystać.
Mechanizm działania złodziei jest
dość prosty podając się za pracowni11

ka np. administracji wchodzą do domu i korzystając z okazji okradają
mieszkanie. Tak stało się przed kilkoma miesiącami np. w Wodzisławiu,
gdzie pewien oszust zapukał do drzwi
79-letniego właściciela mieszkania podając się za pracownika administracji. Był w to wa rzy stwie ko bie ty.
Pod pretekstem dokonania odczytu
wodomierza weszli do mieszkania.
Oszust poinformował właściciela, że
ma dla niego zwrot nadpłaty za wodę,
ale ten mu si mu roz mie nić naj pierw 200 zł. Starszy pan udał się
do pokoju i wyciągnął z szafki pieniądze, pokazując w ten sposób gdzie
przechowuje swoje oszczędności. Pod
pozorem odczytu wodomierza mężczy zna od wró cił uwa gę lo ka to ra
a w tym czasie kobieta wykorzystując
chwilową nieuwagę lokatora wyciągnęła z szafki wszystkie jego pieniądze tj. około 15 tys. złotych. Gdy mężczy zna zo rien to wał się, że zo stał
okradziony było już za późno.
Kilka miesięcy później podający się
za pracownika wodociągów mężczyzna za pu kał zno wu do jed ne go
z mieszkań w Wodzisławiu. Był znowu w towarzystwie kobiety. Starszy
wła ści ciel miesz ka nia wpu ścił ich
do domu. Złodzieje wykorzystali jego nieuwagę i z meblościanki skradli 2 tysiące złotych.
Podobnie oszuści działali podając
się za pracowników firmy energetycznej. Tym razem do drzwi wybranej
ofiary zapukała kobieta podając się
za pracownika firmy z branży energetycznej. Posiadała fałszywy identyfikator z logo firmy. Była w towarzystwie mężczyzny. Gdy weszli do środka,
zapytali starszą panią o wysokość płaconych rachunków i zaproponowali

swoją ofertę. Gdy kobieta oświadczyła, że nie jest zainteresowana, wyszli
z mieszkania. Dopiero po chwili wodzisławianka zorientowała się, że z meblościanki przy której siedział oszust
zniknął jej portfel z dokumentami.
Na szczęście nie było w nim żadnej
gotówki.
Inna metodą oszustwo jest sposób
na tzw. „wnuczka”. Jest to metoda jaką
posługują się sprawcy, chcący wyłudzić głównie od starszych ludzi sporą
gotówkę. Zwykle taki oszust dzwoni
do starszej osoby i podaje się za krewnego. Tłumaczy, że miał wypadek albo
jest ciężko chory i potrzebuje pilnie
gotówki. Niczego nieświadomi mieszkańcy często przekazują oszczędności
swojego życia przelewając je na konto
albo przekazując podstawionemu przez
fałszywego wnuczka koledze.
Całkiem niedawno policja odnotowała dwie próby kradzieży tą metodą.
Do obu doszło w Rydułtowach. Do
dwóch mieszkanek tego miasta za-

dzwo nił męż czy zna po da ją cy się
za „wnuczka” i prosił o 30 tysięcy
złotych na leczenie kobiety, która ranna została w wypadku, który on spowodował. Gdy mieszkanki nabierały
podejrzeń co do barwy głosu rzekomego krewnego, tłumaczył że ma anginę i zmieniony przez to głos. Tym
razem jednak na całe szczęście kobiety nie dały się tak łatwo zwieść oszustowi i po zakończonej rozmowie zadzwoniły do swojej rodziny i ustaliły,
że nikt z nich nie jest w szpitalu i nie
potrzebuje pieniędzy. Mając już pewność, że padły ofiarą fałszywego krewnego powiadomiły o całym zdarzeniu
policję.
Policjanci apelują do mieszkańców
o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajmy o tym, aby o każdym
takim przypadku powiadomić policję
i nie przekazywać nikomu żadnych
pieniędzy bez upewnienia się czy to
aby na pewno ktoś z rodziny do nas
dzwonił.

Tauron ostrzega przed naciągaczami proponującymi niekorzystne umowy
Każdego miesiąca do Taurona zgłasza się blisko 2 tys.
klientów, którzy zostali nakłonieni do podpisania niekorzystnych umów z nowym sprzedawcą energii. Firma od kilku
miesięcy prowadzi kampanię, by pomóc oszukanym i ostrzec
innych klientów przed naciągaczami.
Kampania jest prowadzona pod hasłem „Stop naciągaczom – podpisuj tylko uczciwe umowy”. Jej celem jest
przekazanie klientom wiedzy na temat praw konsumenta
na rynku energii. Od kilku lat jednym z takich praw jest
możliwość zmiany sprzedawcy energii. Często jednak niezorientowani w przepisach klienci robią to nieświadomie,
wprowadzeni w błąd przez nieuczciwych agentów.
Według przedstawicieli Taurona liczba oszukanych klientów rośnie z miesiąca na miesiąc. Nieuczciwi handlowcy
składają klientom obietnice bez pokrycia i nie przekazują
pełnych informacji na temat kosztów, które będą obciążały
12

odbiorcę energii po podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą.
Kampania grupy Tauron ma m.in. dostarczyć informacji, co
powinien zrobić oszukany klient. Częścią akcji są też porady
na temat zasad podpisywania umów.
Wśród najważniejszych zasad jakimi należy się kierować
jest m.in. niewpuszczanie do domu obcych osób, dokładne
czytanie umów przed ich podpisaniem oraz możliwość odstąpienia od umowy podpisanej w domu do 10 dni od jej zawarcia.
W ramach kampanii grupy Tauron ostatnio na terenie naszej spółdzielni mieszkańcy otrzymali do skrzynek pocztowych ulotki informacyjne, a na tablicach ogłoszeniowych pojawiły się plakaty z informacjami, dzięki którym możemy
uniknąć niekorzystnych dla nas umów. Warto zapoznać się
z tymi informacjami.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzisławiu Śl.

Rok
założenia

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Informuje, że Komornik Sądowy w Wodzisławiu Śl. zawiadamia o terminach licytacji następujących mieszkań:
I termin licytacji mieszkań na własnościowym prawie do lokalu ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 3/4 wartości mieszkania
Lp.

Adres

pow. użytkowa

termin licytacji

cena wywoławcza
licytacji

1.

Pszów
os. Józefa Tytki 1c/10

47,00 m2

14.10.2014 r. godz. 8.30

58.500,00 zł

2.

Wodzisław Śl.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 28/15

46,57 m2

15.10.2014 r. godz. 9.00

48.530,25 zł

II termin licytacji mieszkań na własnościowym prawie do lokalu ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 2/3 wartości mieszkania
Lp.

Adres

pow. użytkowa

termin licytacji

cena wywoławcza
licytacji

1.

Rydułtowy
ul. Krzyżkowicka 24/27

35,86 m2

19.09.2014 r. godz. 12.10

34.726,58 zł

2.

Wodzisław Śl.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13/4

45,58 m2

29.10.2014 r. godz. 9.00

43.333,00 zł

Bliższych informacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej Marka Dyrbusia w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pawła Pośpiecha 2
(tel. 32 455-52-48) lub w Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43 w dziale
windykacji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Informuje, że Komornicy Sądowi w Wodzisławiu Śl. zawiadamiają o terminach licytacji:
I termin licytacji mieszkania na prawie odrębnej własności ustalając cenę wywoławczą
w wysokości 3/4 wartości mieszkania
Lp.

Adres

pow. użytkowa

termin licytacji

cena wywoławcza
licytacji

1.

Wodzisław Śl. ul. Przemysłowa 3/53

31,39 m2

01.10.2014 r. godz. 9.00

39.000,00 zł

Bliższych informacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej Łukasza Twaroga w Wodzisławiu Śl. przy ul. Św. Jana 16
(tel. 32 440-88-81) lub w Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43 w dziale
windykacji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).

II termin licytacji mieszkań na własnościowym prawie do lokalu lub prawie odrębnej własności
ustalając cenę wywoławczą w wysokości 2/3 wartości mieszkania
Lp.

Adres

pow. użytkowa

termin licytacji

cena wywoławcza
licytacji

1.

Rydułtowy ul. Stanisława Ligonia 8/35

55,53 m2

25.11.2014 r. godz. 14.20

64.000,00 zł

Bliższych informacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej Aleksandry Michalak-Tłomok w Wodzisławiu Śl. przy ul. Św. Jana 16/504 (tel. 32 455-13-54) lub w Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43 w dziale windykacji (tel 0-32 455-66-86 wew. 106 lub 112).
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nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami
Rok
założenia
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane Mieszkaniowe
Biuro Pośrednictwa
przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmiesz
www.mieszkania.sm-row.pl
Czynne:
poniedziałek
wtorek, czwartek
środa
piątek

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00
KUPON WAŻNY DO 30.11.2014 r.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

kRZYŻÓwka Z HaSŁEM

aDRESY
tElEFonY
waŻnE
inFoRMacJE
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
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
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
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 użytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1. zawija do portu. 6. dowódca czołgu ,,Rudy”. 9. imię żeńskie. 10. zakręt rzeki. 11. jar, parów. 12.
ruch okrężny. 15. wojsko. 18. bitka w sosie. 21. świnie z lasu. 22. słowicze śpiewy. 23. ulotka propagandowa. 24. dźwignia nożna. 25. element psiej tresury. 28.
struś australijski. 32. szlachetny, ciężki,
kolorowy. 34. miasto na Górnym Śląsku. 35. rafy koralowe. 36. ziemny lub
stołowy. 37. wywołuje kichanie. 40.
waśń. 43. klamra budowlana. 46. po Śląsku: święto. 47. gmina w powiecie starachowickim. 48. rogoża z bagien. 49. kwitnie tylko raz. 50. ostatni pokos.
Pionowo: 2. ... Nowy w Zabrzu. 3. paski do przytraczania. 4. duchowieństwo. 5. ciężarek budowlańca. 6. drzewo
Filona. 7. „witaminy” dla rośliny. 8. ta-
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niec jak grzyb. 13. Dąbrówki lub Piastów
w Wodzisławiu Śl. 14. kawałek gruntu. 15. dusi alergika. 16. pokarm oseska. 17. początkujący w zawodzie. 19.
ogłoszenie na słupie. 20. powoduje zapłon. 26. zajęcie, robota. 27. ciastko
z kremem. 29. likier kminkowy. 30. polubowne załatwienie sprawy. 31. zdrowa
roślina. 32. gaz kopalniany. 33. głos operowy. 37. gatunek tkaniny. 38. opowiadana na dobranoc. 39. karcz, pniak. 41.
okrzyk radości. 42. lepsza od jedynki. 44.
… zębate. 45. lek przeciwbólowy.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 20dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „X lat
Polski w Unii”. Nagrody książkowe
za rozwiązanie krzyżówki otrzymuje:
Jolanta Hetmaniok.

■ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 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. Tytki 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, Piastów i Dąbrówki – (0) 601 857 402,
– Administracja Rydułtowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dźwigowiec – (0) 78 58 48 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
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.

POD WSPÓLNYM DACHEM

15

Atrakcje dla dzieci i rodziców

Żłobek na osiedlu Piastów
zaprasza
Jest już otwarty NOWY Żłobek Niepubliczny Guga Studio w Wodzisławiu Śląskim. Nowa placówka powstała na osiedlu
Piastów, ul. Przemysława 13. Do dyspozycji
dzieci jest ponad 65-metrowa sala zabaw,
sypialnia, plac zabaw, zaplecze higieniczne.
W czasie pięknej pogody maluchy mogą dodatkowo korzystać z dwóch kolorowych
dmuchańców. Na dzieci czeka wykwalifikowana kadra pedagogiczno-medyczna.

W cenie całodniowego pobytu dziecka
wliczonych jest pięć posiłków, które dowozi firma cateringowa. Menu jest układane z uwzględnieniem wieku dziecka,
alergii i upodobań zaznaczonych przez rodziców w karcie dziecka.
Żłobek dysponuje pełnym wyposażeniem. Są zabawki, łóżeczka, leżaczki, indywidualne przedmioty takie jak pościel,
ręcznik, nocnik.
Duża waga przykładana jest w wodzisławskim żłobku do nauki samodzielności. Prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe, masaże, zabawy ruchowe, nauka poprzez zabawę.
Każde dziecko uczęszczające do Żłobka
Guga Studio otrzymuje prezent- 2-godzinną animację urodzinową w wybranym przez
rodziców miejscu. Animacje urodzinowe
jak również inne prowadzi firma FHU ANIMATOR www.kreatywneurodzinki.pl

Od września rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego. Od samego początku
prowadzona jest także rytmika, zajęcia plastyczno-techniczne i ogólnorozwojowe.
W Żłobku Guga Studio, dzieci uczyć się
będą korzystania z nocników, samodzielnego jedzenia, różnego rodzaju kontaktów
społecznych, pracy w grupie. Do każdego
dziecka personel żłobka podchodzimy indy wi du al nie z mi ło ścią i sza cun kiem.
Od października placówkę odwiedzać będą Babcie i Dziadkowie z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, aby czytając bajki umilić zasypianie dzieciom

Wydawałoby się, że żłobek przeznaczony jest jedynie dla dzieci, otóż nic bardziej
mylnego! Przewidziane są również nowe
atrakcje dla dorosłych. Będzie to to szkoła
rodzenia prowadzona przez naszą położną.
Dodatkowo dwa razy w miesiącu odbywać
się będą warsztaty z różnych form pomocy
dzieciom. Tu przewidziane są zajęcia wg V.
Sherbone, M. Montessori, J. Korczaka i innych znanych pedagogów. Oprócz tego
na zamówienie (po wcześniejszym ustaleniu terminu) odbywać się będą rodzinne
sesje fotograficzne. W Żłobku powstaje
Weekendowe Studio Fotograficzne! Pan fo-

tograf swoimi umiejętnościami zachęci
wszystkich do uśmiechu. Najbliższy termin warsztatów dla dorosłych to warsztaty
balonowe z panią Partycją Lipińską.
Zapraszamy wszystkie dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. Cena miesięczna
to 580zł za 10 godzinny pobyt wraz z wyżywieniem. Są jeszcze wolne miejsca!!!
Kontakt: www.gugastudio.pl
zakładka Wodzisław Śląski,
Tel. 609-802-676
– dyrektor Agnieszka Pluta-Szkaradek,
e-mail:wodzislaw@gugastudio.pl

