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DLA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

Certyﬁkat
Wiarygodności
Biznesowej
M

iło nam poinformować Państwa,
że SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawanyna podstawiedanychfinansowych
z roku 2016.

Certyfikat to prestiżowe wyróżnienie,
którezdobyćmogąwyłączniefirmyspełniające ściśle określone kryteria. Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowychdającychgwarancjęna wysoki
poziomrentowności,zdolnościi płynności
finansowej,którychpoziomzadłużeniaoraz
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zarejestrowanychprzeterminowanychpłatnościjestznikomy.
WyróżnienieprzyznałaBisnodePolska,
wiodącana rynkuwywiadowniagospodarczahonorującafirmywiarygodnebiznesowo.Bisnodejesteuropejskimlideremw dostarczaniudanychi analiz.CentralaBisnode
znajdujesięw Sztokholmie.
Do grona nagrodzonych należą firmy
o najwyższeji wysokiejoceniestabilności
wystawianejprzezBisnodePolska.
Ocena wiarygodności i stabilności firmy, wystawiana przez analityków Bisnode,opierasięna:
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◆ analizie moralności płatniczej według
programu Bisnode International PaymentMonitor
◆ analiziewskaźnikówfinansowychostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
◆ największej w Polsce bazie relacyjnej
powiązańkorporacyjnychi osobowych.
Należy zaznaczyć, że tylko 1% firm
na rynku znajduje się w elitarnym gronie
wyróżnionychBISNODECERTYFIKATEM WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ!
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Wieści z „pierwszej ręki”

We

wrześniu weszła w życie
duża nowelizacja ustawy
o spółdzielniachmieszkaniowych(Dz.U.z 2017r.poz. 1596).
Noweprzepisywprowadzająwieleistotnych zmian mających wpływ na sposóbfunkcjonowaniaspółdzielni.
Spółdzielczośćmieszkaniowaznalazłasięwłaśniew sytuacjiosobyoszukanej,gdyżniemalprzezpółtoraroku
pracowanonad projektemustawy,którywydawałsiębyćcałkiemdobrypomimo,żeznajdującesięw nimzapisy
nie uwzględniały wszystkich oczekiwańspółdzielców,alebyłydo przyjęciai nieodbiegaływ swoichzapisach
od standardóweuropejskichorazbyły
zgodnez orzeczeniamiTrybunałuKon-

PREZES ZARZĄDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI
się tym koncepcjom, ich uzasadnieniomi koniecznościrozwiązaniapilnejpotrzebyuporządkowaniamiejsc,
które dziś przypominają nie miejsca
składowania odpadów lecz małe wysypiskaśmieci.Jesttozarazemrealizacjaustawyo gospodarowaniuodpadami.Więcpytam,czynielepiejmieć
punktskładowaniaopadówczysty,kolorowy,z zadaszeniemczylepiejjest
gdy przypomina on już wspomniane
małewysypisko.
Zdajęsobiesprawę,żena osiedlach
terenówpod lokalizacjępunktówzbiórki odpadów jest bardzo mało dlatego
każdamożliwalokalizacjaspełniająca
wymogi prawa budowlanego jest naprawdębardzocenna.Zastanówmysię

SPÓŁDZIELNIE po nowemu?
stytucyjnego.Tymczasempo przejściu
drogilegislacyjnejw Parlamenciestałasięustawąo innymznaczeniui całkieminnychprzepisachod tychprzyjętychprzezRadęMinistrów.
Przykładem niech będzie fakt, że
jedna z podstawowych międzynarodowychzasadspółdzielczościjakąjest
„dobrowolnei otwarteczłonkostwo”,
już się zdewaluowała, gdyż przyjęta
ustawaw swoichzapisachstanowi,że
posiadaczelokatorskichi własnościowychprawdo lokalistanąsięz mocy
ustawyczłonkamispółdzielnibezkonieczn oś ci wnos zen ia wpis ow eg o
i udziałów.
I tu rodzi się pytanie co z osobami
któreudziałyi wpisowewniosłyna przestrzeniostatnichkilkudziesięciulat?
Ustawa powyższa nie rozwiązuje
równieżkwestiiważnychz punktuwidzeniapodejmowaniadecyzjinp.budowy, rozbudowy czy modernizacji
osiedla, a nawet budowy chodników.
Czy potrzebna jest zgoda mieszkańców,czywystarczątylkokonsultacje
społeczne?A przecieżwiemyjakw tych
sprawachtrudnoo kompromis.Przykładem niech będzie fakt, gdzie Zarząd wstępnie wyznaczył lokalizację
na placyki gospodarcze w celu składowaniaodpadówkomunalnych(śmieci)i natychmiastpojawiłysięprotesty
osób mających w tym interes. Nikt
jednakz protestującychniepofatygował się do spółdzielni, aby przyjrzeć
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wspólniejakrozwiązaćtentrudnyproblem lokalizacyjny, gdyż dotyczy to
osóbzamieszkałychw obrębietejlokalizacji Tak czy inaczej składać odpady komunalne mieszkańcy gdzieś
musząi dlategomożewartprzyjśćporozmawiaći podzielićsięswoimipomysłami na lokalizację, wygląd oraz
oczekiwaniajakiew tymzakresiemająmieszkańcy.
Zapraszam serdecznie do rozmowy
o wszystkimcoistotnejestna osiedlu,
o dzielenie się pomysłami, koncepcjamiuwagami,gdyżmatowpływna warunkii estetykęnaszegozamieszkiwania.
Nocóżjakwidaćmamyustawyjakiemamynierozwiążąnamonewszystkichproblemówdawnooczekiwanych
do rozwiązania.Takinaszlos.Cow takiejsytuacjirobić?
Odpowiedź jest prosta i realizujemy ją od lat sumiennie, pieczołowicie i systematycznie – robimy swoje
dladobranaszychmieszkańców.Staramysię,żebymoglimieszkaćlepiej,
nowocześniej, by kontakt z administracjąi władzamispółdzielnibyłjak
najprostszyi najłatwiejszy.Obalamy
bariery, unowocześniamy się, staramysiędbaćzarównoo najmłodszych
lokatorów – nasze dzieci jak i najstarszychseniorów.Takijestnaszcel
i na każdymkrokuwidaćpozytywne
efektytejwybranejprzeznasprzed latydrogi.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Staramysięteż,byrealizowanepozytywnezmianyw naszejspółdzielni
w jaknajmniejszymstopniuobciążałykieszeńmieszkańców.Stądteżnp.
na rea liz ac ję szer ok ieg o prog ram u
ociepleńbudynkówskuteczniepozyskujemyfinansowaniez zewnątrz.Teraz przystępujemy do pozyskiwania
środków unijnych na demontaż i zastąpienie płyt acekolowych na osiedluPiastóww WodzisławiuŚląskim,
którepozwoląna szersząkontynuację
rea liz ac ji prac term om od ern iz ac yjnych.
JakjużPaństwowiedząod kilkulat
staramysiępozyskaćśrodkina modernizację naszego pierwszego budynku
przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu
Śląskim.Niemniejjednakjesttobardzotrudne,gdyżkosztremontutookoło 1 200 000zł, a możl iw e środk i
dotychczas do pozyskania to niecałe 400 000 zł pytanie skąd wziąć tę
różnicę. Wiele się mówi o likwidacji
tzw.smogu,a przypominam,żejestto
budynek,w którymsąpiecewęglowe
lecz programów wspierających niską
emisję po prostu nie ma. Jedyny programjakibyłi dawałmożliwośćpozyskaniawiększejdotacjitoprogramtzw.
KAWKA,któryzostałw rokuzlikwidowanyna początkuroku 2016r.
Todużewyzwaniejakna realizację
takkosztownychzadańaleniebędziemyustawaćw wysiłkachabyjerealizować.
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Będzie PIęKNIEJ i PRZyJAźNIEJ
Ponad 12 hektarów powierzchni,
roboty warte 5 mln zł,
kilkanaście miesięcy pracy
– to liczby dotyczące ciekawego
przedsięwzięcia. O nowym projekcie
związanym z rozwojem terenów
zielonych w Wodzisławiu Śląskim
rozmawiamy z prezydentem miasta
Mieczysławem Kiecą.

–5mlnzłtosporasumana zagospodarowanie terenów zielonych w mieście.Jakdługotrwałypracezwiązane
z opracowaniem tak obszernego projektu? Na co zwracana była uwaga
podczasplanowania?
– Przede wszystkim muszę powiedzieć, że się niezwykle cieszę z perspektywy realizacji tego projektu. Jestem pewny, że znacząco zmieni on
naprawdę spory obszar miasta. To dla
nasbardzoważnyprojekt.Nowozagospodarowaneterenystanąsiępiękne,zadban e, zag os pod ar ow an e, a przede
wszystkim bardzo przyjazne dla nas
wszystkich.Ważnejestteżto,żeprojekt
tenuwzględniaterenyzielonedo zagospodarowaniaobejmującerównieżmieszkańc ów Spółd zieln i Mieszk an iow ej
„ROW”,którzytomieszkańcychociażbyul.PCKi 26Marcaod wielulatpostulowali o zagospodarowanie przyległychterenów.Toichoczekiwaniedzięki
temuprojektowizostaniezrelizowane.
Będątomiejsca,w którychz przyjemnościąspędzimywolnyczas,odpoczniemy, pospacerujemy. Bardzo się cieszę,
że udało nam się zdobyć to dofinansowanie, co wcale nie było takie łatwe.
Projektbyłocenianyw konkursachparę
razy.Zawszezdobywałwysokąpunktację, jednak przegrywaliśmy z dużymi
miastami,takimijakWarszawa.Niepoddawaliśmy się jednak. Konsekwentnie
staraliśmy się pozyskać dofinansowanie. I udało się! Prace nad tym projektem trwały długo, około dwóch lat. To
projektobejmującydużyobszarmiasta,
a jego przygotowanie wymagało wielu
analiz. Sprawdzaliśmy wiele terenów
w mieście, zastanawialiśmy się, gdzie
możemywykonaćinwestycje.Przygotowaniedokumentacjipoprzedziłakonkretna analiza.Około 70proc.terenów,które będą podlegały zmianom, objętych
jest Lokalnym Programem Rewitalizacji. To ważny, strategiczny dokument,
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w którymzawartesąm.in.wyraźnewskazaniadotyczącemiejscw mieście,w których nal eż y dok on ać zmian. Dzięk i
pozyskanymtakdużymśrodkomzdecydowaniepoprawimyichestetykęi funkcjonalność.Odbyliśmyczasieprackoncepc yjn ych spor o różn ych spot kań,
przeprowadzaliśmykonsultacjez mieszkańcami.Staraliśmyjaknajmocniej,by
ostatecznykształttegoprojektubyłgruntownieprzemyślanyi dostosowanydo potrzebosób,którew przyszłościkorzystałyz jegoefektów.
–Niedo poznaniazmienisięaższeść
lokalizacjiw mieście...
–Rzeczywiścieprojektzostałpodzielonyna sześćczęści.Większośćz nich
jednakskładasięz kilkupomniejszych
obszarów. Możemy zatem mówić nie
o sześciu terenach, które ulegną zmianom, ale co najmniej kilkunastu. Projektjestbardzorozbudowanyi rzeczywiściezakłada,żewiększośćz wybranych
obszarów zmieni się nie do poznania.
Bojakinaczejmówićo niezagospodarowanym i nieuporządkowanym dziś
wąwozie, który w przyszłym roku zaczniestawaćsięwspaniałątrasąspacerowo-rowerową,wokółktórejznajdziemyłąkikwiatowe,miejscado rodzinnej
rekreacji, grille, przestrzenie dla zwierząt...Toz pewnościąbędziezmiana nie
do poznania.
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– Czy w ramach projektu powstaniecoś,czegowmieściejeszczeniema?
– Zdecydowanie pojawi się kilka nowychrozwiązań,którychdo tejporynigdzieniestosowaliśmy.Myślętuprzede
wszystkim o elementach parku sensorycznego,żywejarchitekturzeczykwaterachogrodowych,którepowstanąna Nowym Mieście. Kwatery te mają być
w zamyśle małymi ogródkami, w którychtosamiokolicznimieszkańcybędą
mogli urządzić swoją ogrodową przestrzeń.Tobędzieichmiejsce,w którym,
jeślitylkozechcą,będąmogliuprawiać
własnekwiatyczyteżwarzywa.Jestem
bardzo ciekawy, jak to rozwiązanie się
przyjmie.Ale też pewny, że znajdą się
osoby chętne do zagospodarowania kawałka terenu. Mogę mieć tę pewność,
gdyżjużterazna terenieosiedlina Nowym Mieście można znaleźć niejedno
miejsce,w którymtowłaśniesamimieszkańcy sadzą kwiaty czy krzewy, upiększającjednocześnieswojeotoczenie.Dlateg o lic zę na to, że przyg ot ow an ie
wspomnianych kwater ogrodowych będzie przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ten projekt to wyzwanie. Wiem
jednak, że warto dołożyć wszelkich sił
i starań,bygozrealizować.Dziękiniemu w mieście znów zrobi się piękniej
i przyjaźniej.A tobardzoważne.
–Dziękujemyza rozmowę.
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Nasze otoczenie WyPIęKNIEJE
J

użwiosnąw WodzisławiuŚląskimrozpoczną się prace związane z nowym,
dużym projektem, który będzie miał
znaczenierównieżdlamieszkańcówzasobównaszejSpółdzielni.Mowao rozwoju
terenów zielonych na terenie miasta. To
właśniena tenprojekt,wart 5mlnzł,Wodzisław Śląski pozyskał właśnie dofinansowaniew wysokościponad 4,2mlnzł.
Dziękirealizacjitegozadaniaw naszym
mieściepowstanąmiejscaspacerowe,miejsca do zabawy dla dzieci, do rekreacji
na świeżympowietrzu,wybiegidlapsów,
miniogródkidlamieszkańców.Całyprojektobejmujesześćlokalizacjiw mieście.
A ichłącznapowierzchniarównasiępołowie powierzchni Rodzinnego Parku Rozrywki, czyli wynosi ponad 12 hektarów.
Co istotne, dzięki tej zielonej inwestycji
zagospodarowanychzostanieokoło 4,5hektaradotychczasowychnieużytków.
W ramach projektu zagospodarowane
zostaną tereny w trzech dzielnicach miasta: na Starym Mieście, na Nowym Mieścieorazna Wilchwach.Praceobejmąm.
in.obszaryzlokalizowaneza osiedlemStaszica,na osiedlu 1Majaorazw okolicach
ulicy 26Marca,ArmiiKrajowej,Tysiąclecia,PCK,WojskaPolskiego,Piastowskiej,
Żeromskiego,Prusa,JanaPawła II,Pszowskiej i Bogumińskiej. Z naszego punktu
widzenianajbardziejciesząplanyzwiązanez NowymMiastem,gdzieSMROWma
swojebudynki.Dziękiprojektowizwiązanemuz rozwojemterenówzieleni,nad którympracetrwałybliskodwalata,nieuporządkowane do tej pory dzikie ścieżki
i wąwozypomiędzywielomablokamistanąsięciekawąalternatywądlaRodzinnegoParkuRozrywki.
W ciągunastępnychkilkunastumiesięcyswojeobliczezmienizupełniewąwóz
za osiedlem Staszica przy ul. 26 Marca.
Planyzwiązanez tąlokalizacjąsąrozbudowane.Zmianyobejmąblisko 34tys.m
kw.powierzchni.Dotychczasokolicewą-
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wozu nie zachęcają do spacerów. Teren
porośnięty jest niską i wysoką zielenią,
zupełnie nieuregulowaną. Realizacja nowego miejskiego projektu pozwoli stworzyćdlamieszkańcówmiejsceprzyjemne,
przyciągającecałerodziny.Wąwózzostanie gruntownie uporządkowany. Na jego
terenie zaplanowano liczne nasadzenia,
przede wszystkim rodzimych gatunków
drzewi krzewów,aletakżewykorzystanie
istniejącej zieleni. Ograniczone zostanie
występowanieroślinnależącychdo gatunkówinwazyjnychi obcych.W ichmiejsce
ulokowanezostanęciesząceokołąkikwietne. Wzdłuż wąwozu pojawią się liczne
ławki, stoły oraz donice kwiatowe. Nie
braknie oczywiście koszy na śmieci, stojaków rowerowych i tablic informacyjnych, ale także tablic edukacyjnych. Lubiącyodpoczynekna świeżympowietrzu
będąmoglikorzystaćześcieżkispacerowej, rowerowej czy grilla, który również
znajdzieswojemiejscew nowourządzonejprzestrzeniwąwozu.Terenbędzierównież przyjazny zwierzętom. Dzięki projekt ow i zbud ow an y zos tan ie na nim
ogrodzony wybieg dla psów czy hotele
dla owadów zapylających. Ponadto znajdziemyw nimkarmniki,poidłai budkilęgowedlaptaków.
Kolejne interesujące z naszego punktu
widzenia rozwiązania dotyczą okolic ulic
PCK, Tysiąclecia czy Wojska Polskiego.
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Nasi mieszkańcy z tego obszaru również
skorzystająna realizacjinowegoprojektu.
Zmianom ulegną tu pomniejsze obszary
znajdującesięprzy ulicyPiastowskiej,graniczącez ul. 26Marcai naturalnieukształtowanywąwózpomiędzyulicąTysiąclecia
i ulicą Wojska Polskiego. Trzecią część
składowąterenustanowiwąwózznajdującysięprzy ulicyPCK.
Dziś obszar znajdujący się przy ulicy
Piastowskiejstanowiterenzieleniosiedlowej,częściowourządzonej.Sąsiadujez budynkamiwielorodzinnymi,garażami.Na teren ie wąw oz u przy ulic y Tys iącl ec ia
występujezieleńwysokai niska,nieurządzona, niezagospodarowana. Wąwóz stanowinaturalnyłącznikpomiędzyosiedlem
przy ulicy Piastowskiej a ulicą Daszyńskiego. Obecnie tereny obu wąwozów są
niezagospodarowane,drzewaposiadająpołamane konary, uszkodzenia spowodowanedziałalnościączłowieka.Krzewynatomiast rozrastają się w niekontrolowany
sposób. Do zagospodarowania w ramach
inwestycjiprzewidzianow tejokolicyblisko 40tys.mkw.
Jak miejsca te zmienią się w związku
z realizacjąprojektu?Znacznie!Pozalicznymi nasadzeniami rodzimych gatunków
drzewi krzewów,pielęgnacjąjużwystępującej zieleni czy ograniczeniem występowaniainwazyjnychgatunkówobcych,na terenie tym zaplanowano bardzo ciekawy
pomysł.Mowao utworzeniukwaterogrodowych,czylimiejsc,w którychmieszkańcybędąmoglisamodzielnierealizowaćswoje ogrodnicze pasje. Ponadto pojawią się
elementysiłownizewnętrznejorazparków
sensorycznych, a do tego elementy żywej
architektury, jak tunel z wierzby wiciowej
czyurządzeniazabawowe.W planachjest
także rozmieszczenie licznych elementów
małejarchitektury:ławek,stołówrekreacyjnych, koszy, donic kwiatowych. Nie zabrakniesiedzisk,karmników,poideł,budek
lęgowychdlaptaków.Zimąsporąatrakcją
możebyćurządzonyw jednymz wąwozów
górkasaneczkowa.
Realizacjacałegoprojektuzajmiekilkanaście miesięcy i w pełni zakończy się
w roku 2019. Wówczas będziemy mogli
ocenićfinalnyefekt.
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EfEKty PRAC REMONtOWyCh SĄ WIDOCZNE I ODCZUWALNE NA KAżDyM KROKU

Nasze osiedla EStEtyCZNE
i ENERGOOSZCZęDNE
P

rzezostatniemiesiącewszędziena osiedlach Spółd zieln i Mieszk an iow ej
„ROW” trwały prace służące poprawiefunkcjonalnośći estetyki,a takżecotak
ważne w naszych obecnych czasach energooszczędnościzasobówmieszkaniowych.
W tymrokufrontrobótbyłbardzoszeroki oraz zróżnicowany, ale efekty będą
imponujące.Jestsięczympochwalić
Do najważniejszych, ale jednocześnie
najbardziejpracochłonnychi kosztownych
pracz pewnościąnależyzaliczyćkontynuacje termomodernizacji naszych osiedli,
którenowąszatąwyróżniająsięwśródotaczającej infrastruktury. Wizualny aspekt
jestdlanasważny,alepriorytetemsąjednak osiągane dzięki tej inwestycji efekty
energooszczędne.
Do najważniejszychinwestycjiremontowych z całą pewnością należy ocieplenie

budynkówprzy ul.Przemysława 3i 9na OsiedluPiastóww WodzisławiuŚląskim.
W poprzednim wydaniu naszej gazety
pisaliśmy, że termomodernizacja w tych
blokach jest na ukończeniu. Teraz możemyz dumąpoinformować,żepracezostały już wykonane. Na tym jednak nie koniec.Przystąpionodo kolejnegoetapurobót,
do remontuczęściparterowej,gdziemieszczą się lokale użytkowe i wejścia do budynków.Tutajbędądocieploneściany,położonezostanąkafelkiabycałośćbudynku
kompleksowoi całkowiciewykończyć.Prace będą wykonywane etapami z uwagi
na zmiennewarunkiatmosferyczne.
Na osiedlu XXX-lecia 101-104jestblok,
któryzostałpoddanyjakopierwszynowemusposobowirenowacji.Z uwagina fakt,
iżściana wejściowado budynkujestod strony północnej pojawiły się na niej glony,

dlategozostałpoddana procesowiodgrzybianiawrazz nałożeniempreparatówprzeciwwilgociowych,któremajązabezpieczyć
ją przed powstawaniem glonów. Jest to
pierwszyna naszychosiedlachremontbudynkuwykonywanytakątechnologią,dlategoprosimymieszkańcówo wyrozumiałośćgdybędziemyprowadzićtepionierskie
na naszymterenieprace.
W tymrównieżbudynkuwykonywanesą
praceremontowena balkonach,a takżekładzionesąnoweposadzki,odnawianetynki,
a takżeprowadzona jestwymiana balustrad.
Na ulicyWyszyńskiegow Wodzisławiu
wykonana została kolejna termomodernizacjabudynkuwrazz wymianąbalustrad
balkonowychi remontemposadzek.
Trwa termomodernizacja budynku na
ul. Krzyżkowickiej 20 w Rydułtowach.
W tym roku działaniom energooszczędny

XXX-lecia 101-104blok,któryzostałpoddanynowemusposobowirenowacji

Remontklatekschodowych XXX-lecia 101-104

Termomodernizacjabudynkuna ulicyWyszyńskiego

Ociepleniebudynkówna OsiedluPiastów
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BIA ŁE CER ty fI KA ty
BiałeCertyfikaty,czyliświadectwa
efektywnościenergetycznej–o które
walczy nasza Spółdzielnia realizując
od lat programy temomodernizacyjne – mają na celu stymulowanie zachowańprooszczędnościowych.Białe
Certyfikatymożnauzyskaćza przedsięwzięcia w zakresie oszczędności
energii.
Systembiałychcertyfikatów
Jednymz głównychpriorytetówUnii
Europejskiejjużod kilkulatjestochronaśrodowiska.Oszczędnośćenergiijest
ściślez niązwiązana.Zwiększanieefektywnościenergetycznejjestdlapaństw
członkowskich celem indykatywnym.
Oznacza to, że są one zobligowane
do działań zmierzającym ku oszczędnościenergii,jednakjeśliktóreśz państw
nieosiągniecelu,niemogązostaćwobecniegowyciągniętenegatywnekonsekwencje.
Ustawao efektywnościenergetycznej
z 15kwietnia 2011rokuwprowadzasystemBiałychCertyfikatów,któryprowadzi do osiągnięcia znacznych oszczędnościenergetycznychw trzechobszarach:
• zwiększenie oszczędności energii
przezodbiorcówkońcowych,
• zwiększenie oszczędności energii
przezurządzeniapotrzebwłasnych,
•zmniejszeniestratenergiielektrycznej ciepła i gazu w dystrybucji i przemyśle.

Ociepleniebudynkówprzy ul.Przemysława 3i 9

Za cootrzymujesięBiałyCertyfikat
Białe certyfikaty można otrzymać
za działanieproefektywnościowe,które
zostałojużwykonanelubza takie,którejestdopieroplanowane.Świadectwo
efektywności energetycznej (biały certyfikat) otrzymać można za działanie,
którespowodowałorocznąoszczędność
energii nie mniejszą niż 10 ton oleju
ekwiwalentnego(toe)lubza takągrupę
działań, które łącznie przyczyniły się
do oszczędności 10toe.
poddany zostanie jeden budynek. Projekt
termomodernizacyjny obejmuje jednak
wszystkietrzybudynki,a dalszepracew tym
zakresierealizowanebędąod wiosny 2018.
Sątoostatniebudynkiw Rydułtowachbędące w zarządzaniu przez naszą spółdzielnię,którezostałypoddanetermomodernizacji.Czasremontówtrochęsięwydłużał,ale
byłotozwiązanezeszkodamigórniczymi.
Musimytuz naciskiempodkreślić,żenasze budynki są coraz bardziej energooszczędne poprzez wykonanie termomodernizacji, a także dzięki wymianie lamp
na klatkachschodowych.Tewszystkiedziałaniaenergooszczędnezgłaszanesądo UrzęduRegulacjiEnergetyki(URE)–centralnePaździernik 2017 r.

goorganuadministracjipaństwowej(rządowej),regulującejpolskirynekenergii–w celu wykazania efektywności energetycznej.
Nasze działania powodują, że otrzymamy
tzw.białecertyfikaty,za którymiidąrekompensatyfinansowe.O wysokościachrekompensatbędziemyinformowaliPaństwaw kolejnychwydaniachnaszejgazetyi na stronie
internetowej
Z innych robót wykonywanych na naszychosiedlachtrzebawspomniećo malowaniu klatek na osiedlu Polana w Pszowie.A obecnieprzystępujemydo remontu
balkonówna ul.Rymeraw Radlinie.Miałyteżzostaćwykonaneremontybalkonów
na ul.OfiarTerrorujednakw tymwypadPOD WSPÓLNYM DACHEM

kuzabrakłofirm,którepodjęłybysiętych
robót.Nieoznaczatojednak,żedo realizacji tego zadania nie dojdzie. Wkrótce
zostaną powtórzone przetargi na roboty,
które nie znalazły się w harmonogramie
wykonawczym właśnie ze powodu braku
wykonawcówi na pewnoznajdziemyfirmy,którepodejmąsiętychzadań.
Na koniec wspomnijmy o tym, że cały
czas trwa nasza akcja służąca poprawie
kondycjifizycznejnaszychmieszkańców.
Informujemyo naszychdziałaniachw tym
zakresie,którespotykająsięz bardzopozytywnym oddźwiękiem. Teraz powstała
kolejna siłownia na wolnym powietrzu
w Pszowiena os.Tytki.
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naszejSpółdzielniogromnąwagę
przywiązujemydo zapewnienianaszym mieszkańcom miejsc do fizycznej rekreacji. Wychodzimy na przeciw pot rzeb om lud zi mieszk aj ąc ych
w naszych zasobach. Powstają siłownie
na wolnympowietrzu,któreciesząsięcorazwiększymzainteresowaniem.Staramy
sie przekonać wszystkich, że sport, turystykę i rekreację można uprawiać w każdymwieku.Wielokrotniepisaliśmyw naszej gazecie o ludziach „zakręconych”
na tympunkcie,jeżdżącychna rowerach,
biegających,wędrującychpo górach.Do tej
grupyosóbnależąpaństwoKrystynai TadeuszKnaflewscymieszkającyna osiedlu
Dąbrówkaw Wodzisławiu.
ChoćKrystynai Tadeuszsąjużna emeryturze,sprawnościąfizycznąmogązaimponowaćnastolatkom.Dziękisportowemu
podejściudo życiaciesząsięnietylkotężyzną fizyczną, ale i pozytywną energią,
którądająruchi codziennećwiczenia.
– Zawsze udzielaliśmy się sportowo, w czasach szkolnych braliśmy udział w zawodach
sportowych, uprawialiśmy różne dyscypliny –wyjaśniaKrystynaKnaflewska.–Jako
uczennica grałam dużo w koszykówkę, trenowałam biegi i pływanie. Brałam udział
w zimowych spartakiadach, grałam w ringo, co zresztą robię do teraz. Sport dawał
mi dużo satysfakcji, podobnie jak mojemu
mężowi. Gdy poznaliśmy się, razem kontynuowaliśmy nasze sportowe pasje.
Pomimo upływu lat państwo Knaflewscy nie zrezygnowali ze swojego zamiłowaniado sportu.Jaksamizapewniają,ćwiczenia fizyczne oraz ruch pomaga im
utrzymaćnietylkodobrąformę,alei pogodęducha.
–Oboje lubimy wszelkie formy sportowego treningu – mówi Tadeusz Knaflewski.–Staramy się też zachęcać naszych znajomych do uprawiania sportu. Wcześniej,
gdy mieszkaliśmy w Rydułtowach, jeszcze
w latach 80, zimą robiliśmy lokalne lodowisko, gdzie dzieci i młodzież mogły jeździć
na łyżwach. Sami także korzystaliśmy z tego
stworzonego własnym sumptem obiektu sportowego stworzonego od zera. Gdy ściskał
mróz, wylewałem wodę w miejscu, gdzie
podczas okupacji znajdował się niemiecki
obóz jeniecki. Baraki rozebrano po wojnie,
ale w ziemi zostały ich betonowe fundamenty. Na równej powierzchni zamarzająca woda tworzyła idealną dla łyżwiarzy lodową
taflę. Zanim doczekaliśmy się własnych dzieci, organizowaliśmy też latem mecze koszykówki i siatkówki dla młodzieży.
Po tamtychczasachzostaławśródokoliczn ych mieszk ańc ów ciep ła pam ięć
o prężniedziałającychsportowcach.Dawni nastoletni łyżwiarze czy koszykarze
amatorzy,dziśdorośliludzie,do tejpory
kłaniają się na ulicy panu Tadeuszowi
i paniKrystynie.
Państwo Knaflewscy na Śląsk przyjechali z Jarocina. W Wodzisławiu osiedli
w 1988roku.Jaksamiprzyznają,do przeprowadzki zachęciły ich ówczesne realia.
8
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W zdrowym ciele ZD

PorannarozgrzewkapaństwaKnaflewskichw przydomowejsiłowni

Jednymz ulubionychćwiczeńpanaTadeuszajestpodnoszenieciężarkówna bloczku

W Jarociniena przydziałmieszkaniaczekali by ok. 20 lat.W naszym przemysłowymregionieokrestenwynosiłkilkamiesięcy, istniała też możliwość znalezienia
dobrzepłatnejpracy.PaniKrystynapracowała przy produkcji drewnianych mebli,
jejmążznalazłzajęciena kopalni.
Jakobecniewyglądatypowydzieńentuzjastówsportuz Wodzisławia?
–Wstajemy o 6 rano –wyliczapaniKrystyna.–Zaczynamy od gimnastyki. Robimy
skłony, przysiady, brzuszki. Trenujemy na stacjonarnym rowerku. Potem mąż idzie na długi spacer z psem, ja w tym czasie jadę na rowerze do sklepu. Wieczorem także jest czas
na trening. Kupiliśmy sobie podobny do roweru przyrząd, od prawdziwego jednośladu
POD WSPÓLNYM DACHEM

różni się tym, że nie ma kół, ale można
na nim pedałować np. oglądając wieczorem
telewizję. Co więcej, pedały można poruszać też rękami, co pozwala na ćwiczenie
i rozciąganie górnych partii mięśniowych.
SportowąpasjępaństwoKnaflewscyrealizowaćmogądziękilicznymprzyrządom
gimnastycznym oraz siłowni, stworzonej
w przydomowym ogrodzie. Istotne miejscew sportowymżyciuodgrywająteżrowery. Oboje robią trasy wokół Wodzisławia.Towycieczkina ok. 10, 20kilometrów.
Na rowerachodwiedzająokoliceRybnika,
Rydułtów i innych okolicznych miejscowości.
Zamiłowanie do aktywnego spędzania
czasu jest pewnego rodzaju rodzinną traPaździernik 2017 r.

DROWy DUCh!
dycję.Rodziceobojgasportowcówdzięki
fizycznejzaprawiedożylisędziwegowieku. Mama pana Tadeusza, Wiktoria Kanflewska,dożyła 103lat,a prezentemna setneurodzinybyławizytana wodzisławskiej
pływalni.Pomimosłusznegowiekuseniorkapod opiekąpaniKrystynyświetnieradziłasobiew wodzie.
– Sport, który wspólnie uprawiamy daje
nie tylko siłę fizyczną – dodaje Krystyna
Knaflewska. – Dzięki niemu mamy wciąż
ogromy apetyt na życie, niesłychanie pozytywną energię. Wielu naszych rówieśników
unika ruchu, a my wręcz przeciwnie. Na zakupy jeżdżę na rowerze. Chętnie chodzę
na długie spacery. Po prostu życie i otaczający świat wydaje mi się wspaniały.
Sprawnośćfizycznapomagateżw rozmaitychkłopotachzdrowotnych.W lutym
panTadeuszmiałudar.Choćstraciłprzytomność podczas spaceru z psem i trafił
do szpitala,możnapowiedzieć,żewyszedł

z tego przykrego wypadku obronną ręką.
Gdypoczułsięniecolepiejw szpitalu,nie
potrzebowałbalkonikado chodzenia,i ku
przerażeniulekarzypomałurozpocząłtreningjeszczew trakcieleczenia.
– Nie chciałem jeździć windą, wolałem
chodzić po schodach, żeby zażyć nieco ruchu –śmiejesiępanTadeusz.
Obecnietrudnonawetuwierzyć,iżdziarski 77-latekjeszczew trzymiesiącetemu
był szpitalu. Bez trudu podnosi ciężary
i wykonujegimnastycznećwiczenia.
–Ćwiczenie o nazwie kołyska jest podobne do robienia brzuszków, chodzi o takie jakby bujanie się na wygiętych plecach w przód
i w tył leżąc na podłodze. Takich kołysek robię dziennie setkę. W naszej siłowni podciągam półtora kilowe ciężarki zamontowane
na bloczku, wykonuję po kilka tysięcy takich
podniesień –opowiadapanTadeusz.
Sport to nie jedyne pasje jakimi mogą
pochwalićsiępaństwoKnaflewscy.Pani

Krystyna dba o piękny ogród otaczających ich dom. Jak sama przyznaje, siłę
do pielęgnacji roślin i żywopłotów czerpiedziękiaktywnymformomwypoczynku.ŻonapanaTadeuszaudzielasięteżjakoartystkarzeźbiarka.Korzystaz różnych
technik.Dziękiznajomościmetodobróbkidrewna–paniKrystynaukończyłatechnikum drzewne jako technik technologii
drewnazespecjalnościąmeblarstwo–artystkaz Wodzisławiatworzydziełametodąintarsji.Tatechnikazdobniczapolega
na tworzeniu obrazu w drewnie poprzez
wykładanie drewnianej powierzchni innymi gatunkami drewna. Jest to żmudna
technika,dającajednakfantastycznyefekt
końcowy.SpecjalnościąpaniKrystynysą
teżrzeźbyw węglu.
Jakprzyznająobojeemeryci,dziękiróżnym formom aktywności nie czują upływającegoczasu.
– Nie możemy powiedzieć, że czujemy
się staro –zdradzapaniKrystyna.–Sport,
ogród, przebywanie na wolnym powietrzu,
daje wiele radości i satysfakcji. Dlatego
obce są nam narzekania i zły nastrój.
TB

PanuTadeuszowiniestrasznesąskomplikowanesztukigimnastyczne

Wycieczkirowerowetociekawyi zdrowysposóbna wolnyczas

PaństwoKnaflewscyoraztwórczośćrzeźbiarskapaniKrystyny

Obrazyw drewniepowstającemetodąintarsjidająniesamowityefekt

Październik 2017 r.
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NOWA NAZWA OSIEDLA

PRL znika,
zostaje XXX-lecia
Tzw.ustawadekomunizacyjnaobligowaławładzeWodzisławiaŚl.do zmiany naz wy osied la XXX- lec ia PRL.
Zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektówi urządzeńużytecznościpubliczn ej naz wy bud owl i, obiekt ów
i urządzeń użyteczności publicznej,
w tym dróg, ulic, mostów i placów
nadawane przez jednostki samorządu
terytorialnego nie mogą upamiętniać
osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny
ustrój totalitarny, ani w inny sposób
takiegoustrojupropagować.
W związkukoniecznościązmianynazwy władze miejskie zaproponowały
konsultacjespołecznew formieankiety. Była ona skierowana do pełnoletnich mieszkańców osiedla XXX-lecia
PRL. Swoje propozycje nowych nazw
mogły podawać osoby zameldowane
pod adresemznajdującymsięna wspomnianymlubosiedlu.
Jednocześnienaszaspółdzielniaogłosiła konkurs na nową nazwę dla osiedla XXX-Lecia PRL. W sumie napłynęło 119 propozycji od wodzisławian.
Oceniałajekomisjakonkursowa.O sprawietejpisaliśmyw poprzednimwydaniunaszejgazet.
Zwyciężyła propozycja pana TomaszaHasiora–OsiedleJagiellonów.Autorzwycięskiejpropozycjiotrzymałnagrodę.Na podstawieopiniimieszkańców,
którzy wskazali nową nazwę osiedla
Zarząd Spółdzielni wystąpił do Prezydentai RadyMiejskiejw Wodzisławiu
Śląskim o uwzględnienie propozycji
mieszk ańc ów przy pod ejm ow an iu
uchwałyo zmianienazwyosiedla.Trzeba jednak zaznaczyć, że wielu mieszkańców domagało się, aby pozostała
stara nazwa, popularna „trzydziestka”.
Totakżewynikałoz przeprowadzonych
konsultacjiw firmieankiety.
RadaMiejskaprzychyliłasiędo do tej
opinii i zamiast Osiedla XXX-lecia
PRLmamyod wrześniaosiedle XXX-lecia.
10

UCHWAŁANRXXXIII/336/17
RADYMIEJSKIEJWODZISŁAWIAŚLĄSKIEGO
z dnia 30sierpnia 2017r.
w sprawiezmianynazwydotychczasowej
osiedle XXXLeciaPRLw WodzisławiuŚląskim
Na podstawieart. 18ust. 2pkt. 13ustawyz dnia 8marca 1990
r.o samorządziegminnym(tekstjednolityDz.U.z 2016r.poz. 446
ze zmianami) w związku z art. 6 ust. a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r.o zakaziepropagowaniakomunizmulubinnegoustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użytecznościpublicznej(tekstjednolityDz.U.z 2016r.poz. 744)
RadaMiejskaWodzisławiaŚląskiegouchwala,conastępuje:
§1
Zmienia się dotychczasową nazwę Osiedle XXX Lecia PRL
na Osiedle XXXLecia.
TerenOsiedla XXXLeciaokreślazałącznikgraficznydo niniejszejuchwały.
§2
WykonanieuchwałypowierzasięPrezydentowiMiastaWodzisławiaŚląskiego.
§3
Uchwaławchodziw życiepo upływie 14dniod dniaogłoszenia
w DziennikuUrzędowymWojewództwaŚląskiego.

Przewodniczący
RadyMiejskiej
WodzisławiaŚląskiego
JanGrabowiecki
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WENtyLACJA
i oszczędzanie
CIEPŁA
M

amyjużjesieńi na dworzebędzie
coraz zimniej. Przed nami kilka
niec iek aw ych mies ięc y. Sez on
grzewczychoćsłońcejeszczejakośgrzejei mamy„polskązłotąjesień”właściwie
sięjużrozpocząłwrazz nimpowracatematoszczędzaniaciepła,botenproblem
drenuje nasze kieszenie, a jednocześnie
znowukluczowąstajesięsprawawłaściwejwentylacjii wietrzeniamieszkań,sprawaważnadlanaszegozdrowia,a czasami
nawetżycia.
Zacznijmy od oszczędzania ciepła, tematu ważnego, ale czasami drażliwego.
Chcemybyw naszychdomachbyłociepłoi przytulniei niemasięczemudziwić,
właściwykomfortcieplnydecydujeo poziomienaszegożycia.Niestetyzapominamy, że klimat ten stwarzamy sobie sami.
Mimo, że sezon grzewczy już się rozpoczął znowu popełniamy błędy rzutujące
na kosztyopłatza ciepło.Niestetymimo
jesienii grzejącychkaloryferówcorazwidzimyotwarteprzezcałyczasoknana klatkach schodowych. Jest to działanie niezroz um iał e. Przez ten otwart e okna
wypuszczamy w powietrze nasze pieniądze.Apelujemywięco pilnowanietejz pozoru błahej sprawy. Zamykajmy okna
na klatkachschodowych.
Z drugiej strony pamiętajmy również
jakważnejestwietrzenie,naszychmieszkań.Wrazz corazniższymitemperatura-

micorazczęściejbędziemyzamykaćokna,
rzadziejwietrzyćmieszkania.Takjakco
rok u o tej por ze apel uj em y jedn ak
do wszystkichbyuważali,bobrakwentylacji może mieć bardzo przykre konsekwencje. Co roku przekonują się o tym

dziesiątkiPolaków,w tymrównieżmieszkańcy naszego miasta, którzy zostali zaczadzeni.
Prawidłowa wentylacja pomieszczeń
mieszkalnych jest nieodzownym warunkiem komf ort u, jak ieg o oczek uj e się
od mieszkania. Skutki lekceważenia zagadnieniaprawidłowejwentylacjibywają
opłakanedlastanutechnicznegopomieszczeńi mogąwywieraćbardzoniekorzystnywpływna zdrowiemieszkańców.Poja-

SpółdzielniaMieszkaniowaROWrobicotylkomożebyoszczędzaćenergię.Latami,realizowanybyłpochłaniającymmilionyzłotych,programtermomodernizacyjny.W obecnejchwiliprawiewszystkiebudynkinaszejspółdzielnisąjużocieplone.
Todajewymiernekorzyści.Mieszkańcydziękitemumogąmniejzużywaćciepła.
Termomodernizacjatojednaktylkojednoz działańpodejmowanychprzeznaszą
spółdzielnie.Tedrobniejsze,czasamimałospektakularnei widoczne,teżprzynoszą
wymierneefekty,zwłaszczadlanaszychportfeli.
Prowadzona sukcesywnie wymiana drzwi wejściowych i okien w piwnicach
i na klatach schodowych też pomaga w oszczędzaniu ciepła. Wymiana opraw
oświetleniowychna klatkachschodowychna tenajnowocześniejsze,z czujkamiruchu,pozwalaz koleioszczędzaćenergięelektryczną.
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wieniesiętrudnousuwalnychzagrzybień
i pleśnimożebyćprzyczynąchoróboraz
powodować konieczność drogich remontów.
Wentylacjajestprocesemwymianypowietrza, polegającej na zapewnieniu napływu świeżego powietrza z zewnątrz
do pomieszczeń i usunięciu na zewnątrz
zanieczyszczonegopowietrza.Warunkiem
dobrejwentylacjijestprawidłowacyrkulacjapowietrzaw pomieszczeniach.
Najprostszymsposobemwentylacjinaturalnejjestwietrzeniepomieszczeńprzez
okresoweotwieranieokien.Takiekrótkotrwałewietrzenieniepowodujewiększych
stratciepła,aleteżjestskutecznena bardzokrótko.
Kiedyśświeżepowietrzeprzedostawałosiędo mieszkańprzezlicznenieszczelnościstolarkiokienneji wydawałosięto
całkiemnaturalne.Rosnącekosztyogrzewania spowodowały jednak konieczność
oszczędzaniaenergii,zaczętowięcstosowaćenergooszczędneszczelneokna(głównie z tworzywa sztucznego, ale również
z drewnai aluminium).Niestety,taszczelność ogranicza, a w skrajnych przypadkachuniemożliwiadopływświeżegopowiet rza, co skutk uj e wzros tem jeg o
wilgotnościw pomieszczeniach.Objawia
siętozaparowaniemszyb,zawilgoceniem
ścian,pojawieniemsięgrzybówi pleśni.
Pogarszająsięrównieżwarunkizdrowotne wewnątrz pomieszczeń, co może być
przyczyną alergii, chorób układu oddechowego lub układu krążenia, albo pogorszeniastanuzdrowiaw przypadkuistnien ia tych chor ób. Dlat eg o zgodn ie
z przepisamiw oknachi drzwiachbalkonowychpowinnybyćmontowanenawiewniki.
Tlenek węgla (CO) potocznie zwany
czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym
od powietrza, co powoduje, że łatwo się
z nimmieszai w nimrozprzestrzenia.Powstajew wynikuniepełnegospalaniawie11

lupaliwm.in.:drewna,oleju,gazuziemnego,benzyny,nafty,propanu,węgla,ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniejilościtlenu,niezbędnejdo zupełnego
spalania.
Wydajesięwieluz nas,żetenproblem
ichniedotyczy,gdyżniczegotaknaprawdęniespalają.Jesttobłąd.Tlenekwęgla
zawarty jest również w spalinach prawidłowodziałającegokotłaczyteżgazowegopodgrzewaczawodyjakoichskładnik
(częstoniedasięgocałkowiciewyeliminowaćpomimodostarczeniado urządzeniagrzewczegotlenuw odpowiedniejilości).
Zwiększonazawartośćtlenkuwęglaw spalinach może wynikać z braku dopływu
świeżego(zewnętrznego)powietrzado urzą-

dzenia, w którym następuje spalanie albo
z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub
złejregulacjipalnika,a takżeprzedwczesnegozamknięciapaleniskapiecalubkuchni.Jesttoszczególniegroźnew pomieszczeniachw którychbrakjestodpowiedniej
wentylacji bądź pomieszczenia te są zbyt
szczelne.
Czad powstaje także podczas pożaru.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika
z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnymdlaczłowieka.Dostajesię
do organizmu przez układ oddechowy,
a następniejestwchłanianydo krwiobiegu. W układzie oddechowym człowieka
tlenekwęglawiążesięz hemoglobiną 210
razy szybciej niż tlen, blokując dopływ
tlenudo organizmu.Stwarzatopoważne

zagrożeniedlazdrowiai życiaczłowieka.
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzeniatlenuwekrwii powodujeuszkodzenia
mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalneuszkodzenieośrodkowegoukładu nerwowego, niewydolność wieńcowa
i zawałalbonawetśmierć.
Podstawowąprzyczynązatrućjestniepełnespalanie,do któregomożedojśćnp.
gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna,
brakjestwłaściwejwentylacji.Powoduje
to powstawanie tlenku węgla i utrudnia
jegoodpływ.Tylespalinwypłyniena zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie
do pomieszczenia.Przedewszystkimnależy więc zapewnić możliwość stałego
dopływu świeżego powietrza do paleniskakotłagazowegobądźolejowego,kuchenkigazowej,kuchnii piecawęglowego,orazswobodnyodpływspalin.
Pamiętajmy więc aby nie zasłaniać
kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych.
Przy instalacji urządzeń i systemów
grzewczychkorzystaćtrzebaz usługwykwalifikowanejosoby.
Konieczniedokonywaćokresowychprzeglądówinstalacjiwentylacyjneji przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdyużywasięgazuziemnego,płynnego
czyolejuopałowego–nierzadziejniżraz
na półroku.
Trzebabezwzględnieużytkowaćsprawnetechnicznieurządzenia,w którychodbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan
technicznyurządzeńgrzewczych.Stosować należy wyłącznie urządzenia posia-

RyDUŁtOWy

DROGIE śmieci
Z początkiempaździernikaweszływ życie nowe stawki za odpady w Rydułtowach. Mieszkańców uderzą po kieszeni
wyższe opłaty za odpady segregowane
i zmieszane.
Stawkaza odpadysegregowanewzrosła
z 8 złdo 12 złod osoby,czylio 50proc.
Jakłatwopoliczyćczteroosobowarodzina zapłaci od października 48 zł miesięcznie zamiast 32 zł. W skali roku
oznac za to wzrost opłat y o 192 zł!
Opłata za odpady zmieszane wzrośnie
z 20 na 30 zł od osoby. Skąd tak drastycznepodwyżki?
Miastotłumaczy,żepodwyżkastawek
byłanieuniknionai żewzrostcenza śmiecidotyczynietylkoRydułtów,alejestto
zjawisko obserwowane w skali całego
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kraju.–W całymkrajuopłatyza śmieci
drożeją. Przekonują się o tym kolejne
gminy,któreorganizująprzetargi–mówi
sekretarzmiasta,KrzysztofJędrośka.Tłumaczy,żejesttom.in.efektróżnychpodwyżek, które nakładane są na przedsiębiorcówodbierającychśmieci.–Wzrosły
między innymi opłaty marszałkowskie
za składowanieodpadów–dodaje.
Okoliczne miasta i gminy mają już
za sobą podwyżkę opłat. Dla przykładu
w Wodzisławiumieszkańcypłacą 12 zł,
w Pszowie 12 zł,w Radlinie 9,50 zł.
Nowestawkiktóreweszłyżycie1października i będą obowiązywać przynajmniejprzez 3lata,czylina okresobsługi
Rydułtów przez firmę wyłonioną w nowymprzetargu.Wedługwyliczeńurzęd-
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nikównowestawkiwystarczą,byzapłacićfirmiekomunalnej.
***
DziałanieRydułtów,a takżewładzinnych gmin, oznaczają – o czym wielokrotniepisaliśmyna łamachnaszejgazety–żeminąłsielskiczasokresuedukacji
i władze samorządowe egzekwować zaczynają bez pardonu, zgodnie z regulaminemwyższeopłatyza wywózśmieci,
szczególnie dotyczy to karnych opłat
za śmieciniesegregowane.
Segregacjaśmiecimusibyći choćczasamiwydawałosięnam,żetaknaprawdę
nikttegonieprzestrzegai niekontroluje
to musimy teraz przyznać, że byliśmy
w ogromnymbłędzie.
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REKLAMA

dające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia
do obrotu.
W przypadkuwymianyokienna nowe,sprawdzićpoprawnośćdziałaniawentylacji,ponieważnoweoknasąnajczęściej
o wielebardziejszczelnew stosunkudo wcześniejstosowanychw budynkui mogąpogarszaćwentylację;
Systematyczniesprawdzaćciągpowietrza,np.poprzezprzykładanie kartki papieru do otworu wywiewnego (kratki
wentylacyjnej)–jeślinicniezakłócawentylacji–kartkapowinnaprzywrzećdo wspomnianejkratki;
Częstowietrzyćpomieszczenie,w którychodbywasięprocesspalania(kuchnie,łazienkiwyposażonew termygazowe),
a najlepiejzapewnić,nawetniewielkie,rozszczelnienieokien.
Możnarównieżrozmieścićczujnikitlenkuwęglaw części domu, w której sypiamy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu.
Niebagatelizowaćobjawówduszności,bólówi zawrotówgłowy,nudności,wymiotów,oszołomienia,osłabienia,przyspieszeniaczynnościsercai oddychania,gdyżmogąbyćsygnałem,że
ulegasięzatruciuczadem;w takiejsytuacjinależynatychmiast
przewietrzyć pomieszczenie w którym się znajdujemy i zasięgnąćporadylekarskiej.
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii,
stosowanym powszechnie w gospodarstwach domowych.
Szczelność instalacji gazowej jest dla każdego oczywistym
warunkiembezpiecznegoużytkowaniagazu,gdyżjegomieszaninaz powietrzemgroziwybuchem.Większośćużytkownikówgazuniewiejednakkiedymożepojawićsięzagrożenie
zatruciemtlenkiemwęgla(czadem).
W Polscekażdegoroku,z powoduzatruciatlenkiemwęgla
pochodzącym z gazowych podgrzewaczy wody użytkowej
umieraok.100osób,a kilkarazywięcejulegazatruciuwymagającymhospitalizacji.Przeważającawiększośćprzypadków
śmiertelnychzdarzasięmiędzy 1listopadaa 31marca,a więc
w porzektórawłaśnienadchodzi.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”wWodzisławiuŚl.
Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

zsiedzibąprzyul.Kard.St.Wyszyńskiego43
of e r uje dowy na ję c ia

LOKALEUŻYTKOWE
•WodzisławŚl.ul.Kard.St.Wyszyńskiego30
•WodzisławŚl.ul.Przemysława 3
•WodzisławŚl.ul.Przemysława 5
•WodzisławŚl.ul.Przemysława 9
•WodzisławŚl.ul.Dąbrówki 12

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

76,74m2
70,07m2
113,01m2
178,58m2
131,44m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychSM„ROW”
(pokójnr29)tel.32 428-27-46
ZAPRASZAMYDOOGLĄDANIALOKALI !!!
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nrlicencji1314
– licencjonowanegopośrednika
wobrocienieruchomościami
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Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa
przy
SpółdzielniMieszkaniowej„ROW”
44-300WodzisławŚląski,,ul.KardynałaSt.Wyszyńskiego43
tel.(32)4552404,kom.0693449754

www.mieszkania.sm-row.pl

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz
zamienisz ● wynajmniesz
Czynne:
poniedziałek
wtorek,czwartek
środa
piątek
14

7:00– 16:00
7:00– 15:00
9:00– 15:00
7:00– 14:00
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ADRESy
tELEfONy
WAżNE INfORMACJE
ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod7:00do15:00
piątekod 7:00do 14:00
Telefoncentrala– 32 428 27 00;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7:30-15:30;
od wtorkudo czwartku7:30-14:00
piątki7:30-13:00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 428 27 55;
działwkładów: 32 4282753;
działnaliczeńczynszowych:324282754;
kasa: 32 428 27 50;
działtechniczny:32428 27 41;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
32 428 27 44;
działlokaliużytkowych:324282746.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. schodowa w bloku. 6.
małykot. 9.Kard.StefanaWyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim. 10. ptak
piechur. 11.składakna wodzie. 12.mała miejscowość. 15. popularna gra
w karty. 18.miłostka. 21.do gryw futbol. 22.modasprzedlat. 23.ponadparterem. 24. tuzy firmy. 25. kaczan kukurydzy. 28. nakrycie głowy. 32.
na krupnioki. 34.nad piwnicą. 35.silnik. 36.rafykoralowe. 37.męskipierścień. 40. podkład haftu. 43. bogaty
w komnaty. 46.tłuszczniedźwiedzi. 47.
miasto na Śląsku. 48. ,,mała czarna”
zdrobniale. 49. nie katoda. 50. więcej
jakodnowamieszkania.
Pionowo: 2.imiężeńskie. 3.zestaw
kartdo gry. 4.samochód. 5.białapora
roku. 6.składnikczekolady. 7.lassy-
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beryjski. 8. owoc palmy. 13. zrzutka. 14. wysoki dom, wieżowiec. 15.
ściana po kolana. 16. fartuch lekarza. 17. twarda skała. 19. wonne zioło. 20. pracuje pod wodą. 26. kłęby
mgły. 27.wąskaczekolada. 29.rodzaj
zamknięcia. 30.dusibojeśćmusi. 31.
główna tętnica. 32. splot prętów. 33.
pogoda pod psem. 37. drzewo iglaste. 38.symbolpaństwa. 39.etapdziejów. 41. ilustrowany katalog. 42. naczynie do kwiatów. 44. zamiast
stołu. 45.urok,powab.
Literyz póldodatkowoponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązaniekrzyżówki.
Has ło z pop rzedn iej krzyż ówk i:
„Urlop,czaswypoczynku”.
Nagrody książkowe za rozwiązanie
krzyżówki otrzymują: KRZYSZTOF
WUTKE,ROMANSOBALA.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENT RUM: 44-300 Wod zis ław Śląs ki,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątkuod 7.00do 15.00;
XXX-lecia,PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałkudo piątkuod 7.00do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,tel.32 4282776,godz.pracy:od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZÓW: 44-370Pszów,ul.Tytki 9,tel.32 4282768,
kom.887133233,czynna:wtorkiod 9.00do 11.00
i od 13.00do 15.00,pracaw terenieod 11.00do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310Radlin,ul.Korfantego 18,tel.
32 4282767,kom.887133233,czynna:poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00,pracaw terenieod 11.00do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimyzgłaszaćtelefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
•AdministracjaWodzisławŚląski
–kom.601 857 402
• AdministracjaRydułtowy–kom.605 365 674,
•Elektrycznei dźwigowe:dlawszystkichadministracji:
elektryk–kom.609 442 461,
dźwigowiec–kom.785848 480.

PODWSPÓLNYMDACHEM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”w WodzisławiuŚląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.32 428 27 10,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

KRZyżÓWKA Z hASŁEM

WODZISŁAWSKI UNIWERSytEt tRZECIEGO WIEKU

Atrakcje dla SENIORÓW
Kolejny rok akademicki rozpoczęli seniorzy należący do Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bardzo często będący
mieszkańcamiosiedlinaszejSpółdzielni.Dziękirozbudowanejoferciekażdychętnybędziemógłrealizowaćtamswojepasje.
Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest stworzenie seniorom
szansy,na pogłębianiewiedzy,poszerzanieumiejętnościi rozwijanie
zainteresowania.Toteższansana udziałw podróżachczyżyciukulturalnym.W WodzisławskimUTWdużynaciskjestteżkładzionyna aktywnośćfizyczną.

– Uczymy pływać, chodzić prawidłowo z kijami w ramach nordic
walkingu, ćwiczymy gimnastykę ogólnorozwojową dostosowaną do wieku i możliwości, uprawiamy jogę i ćwiczymy aerobik w wodzie. Wspólnie spędzamy czas na wielu imprezach integracyjnych typu Andrzejki,
Biesiada Śląska, Koncerty w Pałacu Ślubów, spotkania okazjonalne
czy turnieje –mówiPrezesWUTWJadwigaHoleczek-Wojdat.– Nie
sposób wymienić całego spektrum propozycji, jakie mamy dla mieszkańców 50+ miasta Wodzisław Śląski oraz powiatu wodzisławskiego –dodajePaniPrezes.
Mijający rok był Rokiem Obchodów 10-lecia Wodzisławskiego
UniwersytetuTrzeciegoWieku.PatronatHonorowynad Obchodami
RokuJubileuszowegoobjąłPrezydentMiastaMieczysławKieca.Był
torokbogatyw wydarzenia,częśćz nichjużsięodbyłaaleprzed namijeszcze:
•14październikazapraszamymieszkańców(+ 50)miastai powiatu – nie tylko członków WUTW do Rodzinnego Parku Rozrywki
„TrzyWzgórza”na imprezęrekreacyjną„760 kmnordicwalkingseniorówna 760-lecieWodzisławiaŚląskiego”–sumująckilometrydodamysobiezdrowie.Dokładneinfow biurzeWUTW(32 320 86 58);
• w listopadzie konferencja podsumowująca obchody 10-lecia
WUTWz udziałemprzedstawicieliUTWwoj.śląskiegoi pracownikównaukowychuczelniwyższych–AkademiiHumanistyczno-Ekonomicznej,UniwersytetuŚląskiego–listopad 2017;
• 25 listopada odbędzie się I Festiwal Tańca SENIOR DANCE
z udziałemzespołówartystycznychUTWwoj.śląskiego,opolskiego
i małopolskiego;
•noi wreszciew grudniuzakończenieobchodów–balkarnawałowy„Na StoPar”.

Jeślichodzio nowyrokakademicki 2017/2018warunkiemwstąpieniado WUTWjestwiek 50+;wypełnieniedeklaracjiczłonkai opłacenieskładek(7zł/m)–21 złkwartalnie.Składkępobieramykwartalnie–21zł/kw.lubza miesiąc(7 zł)w uzasadnionychprzypadkach
(np.ktośzapisujesiędo WUTWw listopadzie).CzłonekWUTWmożeuczestniczyćwewszystkichzajęciachorganizowanychprzezWUTW
odpłatnychi nieodpłatnych.
Proponujesięnowew tymrokuwarsztaty:TańcaLatinoprowadzi
p.Joanna Dziedzic,„Rzeczy…od nowa”–prowadziDagmaraKondrat(dlazaawansowanychw decoupage),Ceramiki–wykonywanie
przedmiotówdekoracyjnychz gipsulubtechnikąwypalania.
W tymrokupowstałydwanoweKlubyZainteresowań:Klub„Krok
po Kroku…w decoupage”–prowadziMirkaPawliczek,KlubTenisa
Stołowego–prowadziWaldekKowalczyk.
Tonowościa jednocześniejakcorokuWodzisławskiUniwersytet
TrzeciegoWiekuproponujenaukęi kontynuacjęnaukijęzykówobcych:angielski,niemiecki,włoski,francuski,rosyjski.
Naukęi kontynuacjęobsługikomputeraorazdoskonalenieumiejętnościkorzystaniazInternetu.
Wykładyotwartez różnychdziedzinnauki,sztuki,kulturyi polityki,wygłaszaneprzezspecjalistówdanejdziedziny.
Zajęciasportowo-rekreacyjne:gimnastykęogólnorozwojową;pływaniei naukępływania;aerobikw wodzie;jogę;zumbę;taniecliniowy;tanieclatino;nordicwalking.
Warsztatyrękodzieła:robieniebiżuterii;decoupage;warsztatyceramiczne;„szydełkoi haft”.
Zajęcia ekspresji artystycznej: zespół teatralny „Młodzi duchem”;
zespółtańcaliniowego;chór;grupaplastyczna.

Klubyzainteresowań:MiłośnikówMuzykii Teatru;CiekawejKsiążki; Wolontariuszy „Pomagamy”; nordic walking „Włóczykije”; Brydżowy; Wiedzy o Wszechświecie; Magii Haftu i Szydełka; Wokół
Zdrowia;MiłośnikówTurystyki;oraznoweKluby:TenisaStołowego
ping pong; Krok po Kroku… w decoupage; Plastyczne Pasje Seniorów. Udział w takich klubach jest bezpłatny – można się czegoś nauczyći przyjemniespędzićczas.
Wycieczkipo Polscei Europie(a w tymrokubyliśmy:Sycylia,Toskania,Szkocjai Londyn,Wilnoi Lwów)i wspólnewyjazdywypoczynkowo-rehabilitacyjne.
Uniwersytetzapraszana wielekoncertówmuzykipoważneji nieco
lżejszejw salachkoncertowych,poczynającod SaliŚlubóww wodzisławskimPałacuDietrichsteinów,przezPragę,Drezno,Lwów,Kraków,Warszawę,Katowice,Bytom…
Zaprasza też na imprezy integracyjne:Andrzejki; Tańcujące Podwieczorki;SpotkanieOpłatkowe;BiesiadęŚląską.
Bliższych informacji o działalności Wodzisławskiego Uniwersytetu
TrzeciegoWiekumożna szukaćna stronie:http://www.wutw.pl/
I jakzwyklepamiętajmymaksymie,któraprzyświecadziałalności
Uniwersytetu:
Wprawdzieniemożemyzapobiecstarzeniusię,leczmożemyzapobiecstaniusięstarym.

