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M
i�ło� nam� po�in�for�mo�wać� Pań�stwa,
że�SPÓŁ�DZIEL�NIA�MIESZ�KA�-
NIO�WA�ROW�otrzy�ma�ła�Cer�ty�-

fi�kat�Wia�ry�god�no�ści� Biz�ne�so�wej� nada�-
wa�ny�na pod�sta�wie�da�nych�fi�nan�so�wych
z ro�ku 2016.

Cer�ty�fi�kat� to� pre�sti�żo�we� wy�róż�nie�nie,
któ�re�zdo�być�mo�gą�wy�łącz�nie�fir�my�speł�-
nia�ją�ce� ści�śle� okre�ślo�ne� kry�te�ria.�Wy�róż�-
nie�ni� Cer�ty�fi�ka�tem� to� fir�my� o da�nych� fi�-
nan�so�wych�da�ją�cych�gwa�ran�cję�na wy�so�ki
po�ziom�ren�tow�no�ści,�zdol�no�ści�i płyn�no�ści
fi�nan�so�wej,�któ�rych�po�ziom�za�dłu�że�nia�oraz

za�re�je�stro�wa�nych�prze�ter�mi�no�wa�nych�płat�-
no�ści�jest�zni�ko�my.

Wy�róż�nie�nie�przy�zna�ła�Bi�sno�de�Pol�ska,
wio�dą�ca�na ryn�ku�wy�wia�dow�nia�go�spo�dar�-
cza�ho�no�ru�ją�ca�fir�my�wia�ry�god�ne�biz�ne�so�-
wo.�Bi�sno�de�jest�eu�ro�pej�skim�li�de�rem�w do�-
star�cza�niu�da�nych�i ana�liz.�Cen�tra�la�Bi�sno�de
znaj�du�je�się�w Sztok�hol�mie.

Do gro�na� na�gro�dzo�nych� na�le�żą� fir�my
o naj�wyż�szej�i wy�so�kiej�oce�nie�sta�bil�no�ści
wy�sta�wia�nej�przez�Bi�sno�de�Pol�ska.

Oce�na� wia�ry�god�no�ści� i sta�bil�no�ści� fir�-
my,�wy�sta�wia�na� przez� ana�li�ty�ków�Bi�sno�-
de,�opie�ra�się�na:

◆ ana�li�zie� mo�ral�no�ści� płat�ni�czej� we�dług
pro�gra�mu� Bi�sno�de� In�ter�na�tio�nal� Pay�-
ment�Mo�ni�tor

◆ ana�li�zie�wskaź�ni�ków�fi�nan�so�wych�ostat�-
nich� do�stęp�nych� spra�woz�dań� fi�nan�so�-
wych

◆ naj�więk�szej� w Pol�sce� ba�zie� re�la�cyj�nej
po�wią�zań�kor�po�ra�cyj�nych�i oso�bo�wych.

Na�le�ży� za�zna�czyć,� że� tyl�ko 1%� firm
na ryn�ku�znaj�du�je�się�w eli�tar�nym�gro�nie
wy�róż�nio�nych�BI�SNO�DE�CER�TY�FI�KA�-
TEM� WIA�RY�GOD�NO�ŚCI� BIZ�NE�SO�-
WEJ!

DLA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

Certyfikat
Wiarygodności
Biznesowej
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Wieści z „pierwszej ręki” PREZES ZARZĄDU SM „ROW” JAN GRABOWIECKI

We
wrze�śniu� we�szła� w ży�cie
du�ża� no�we�li�za�cja� usta�wy
o spół�dziel�niach�miesz�ka�-

nio�wych�(Dz.U.�z 2017�r.�poz. 1596).
No�we�prze�pi�sy�wpro�wa�dza�ją�wie�le�istot�-
nych� zmian�ma�ją�cych�wpływ�na spo�-
sób�funk�cjo�no�wa�nia�spół�dziel�ni.

Spół�dziel�czość�miesz�ka�nio�wa�zna�la�-
zła�się�wła�śnie�w sy�tu�acji�oso�by�oszu�-
ka�nej,�gdyż�nie�mal�przez�pół�to�ra�ro�ku
pra�co�wa�no�nad pro�jek�tem�usta�wy,�któ�-
ry�wy�da�wał�się�być�cał�kiem�do�bry�po�-
mi�mo,�że�znaj�du�ją�ce�się�w nim�za�pi�sy
nie� uwzględ�nia�ły� wszyst�kich� ocze�ki�-
wań�spół�dziel�ców,�ale�by�ły�do przy�ję�-
cia�i nie�od�bie�ga�ły�w swo�ich�za�pi�sach
od stan�dar�dów�eu�ro�pej�skich�oraz�by�ły
zgod�ne�z orze�cze�nia�mi�Try�bu�na�łu�Kon�-

sty�tu�cyj�ne�go.�Tym�cza�sem�po przej�ściu
dro�gi�le�gi�sla�cyj�nej�w Par�la�men�cie�sta�-
ła�się�usta�wą�o in�nym�zna�cze�niu�i cał�-
kiem�in�nych�prze�pi�sach�od tych�przy�-
ję�tych�przez�Ra�dę�Mi�ni�strów.

Przy�kła�dem� niech� bę�dzie� fakt,� że
jed�na� z pod�sta�wo�wych� mię�dzy�na�ro�-
do�wych�za�sad�spół�dziel�czo�ści�ja�ką�jest
„do�bro�wol�ne�i otwar�te�człon�ko�stwo”,
już� się� zde�wa�lu�owa�ła,� gdyż� przy�ję�ta
usta�wa�w swo�ich�za�pi�sach�sta�no�wi,�że
po�sia�da�cze�lo�ka�tor�skich�i wła�sno�ścio�-
wych�praw�do lo�ka�li�sta�ną�się�z mo�cy
usta�wy�człon�ka�mi�spół�dziel�ni�bez�ko�-
niecz�no�ści� wno�sze�nia� wpi�so�we�go
i udzia�łów.�

I tu� ro�dzi� się� py�ta�nie� co� z oso�ba�mi
któ�re�udzia�ły�i wpi�so�we�wnio�sły�na prze�-
strze�ni�ostat�nich�kil�ku�dzie�się�ciu�lat?�

Usta�wa� po�wyż�sza� nie� roz�wią�zu�je
rów�nież�kwe�stii�waż�nych�z punk�tu�wi�-
dze�nia�po�dej�mo�wa�nia�de�cy�zji�np.�bu�-
do�wy,� roz�bu�do�wy� czy� mo�der�ni�za�cji
osie�dla,�a na�wet�bu�do�wy�chod�ni�ków.
Czy� po�trzeb�na� jest� zgo�da� miesz�kań�-
ców,�czy�wy�star�czą�tyl�ko�kon�sul�ta�cje
spo�łecz�ne?�Aprze�cież�wie�my�jak�w tych
spra�wach�trud�no�o kom�pro�mis.�Przy�-
kła�dem� niech� bę�dzie� fakt,� gdzie� Za�-
rząd� wstęp�nie� wy�zna�czył� lo�ka�li�za�cję
na pla�cy�ki� go�spo�dar�cze�w ce�lu� skła�-
do�wa�nia�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych�(śmie�-
ci)�i na�tych�miast�po�ja�wi�ły�się�pro�te�sty
osób� ma�ją�cych� w tym� in�te�res.� Nikt
jed�nak�z pro�te�stu�ją�cych�nie�po�fa�ty�go�-
wał� się�do spół�dziel�ni,� aby�przyj�rzeć

się� tym� kon�cep�cjom,� ich� uza�sad�nie�-
niom�i ko�niecz�no�ści� roz�wią�za�nia�pil�-
nej�po�trze�by�upo�rząd�ko�wa�nia�miejsc,
któ�re� dziś� przy�po�mi�na�ją� nie� miej�sca
skła�do�wa�nia�od�pa�dów� lecz�ma�łe�wy�-
sy�pi�ska�śmie�ci.�Jest�to�za�ra�zem�re�ali�-
za�cja�usta�wy�o go�spo�da�ro�wa�niu�od�pa�-
da�mi.�Więc�py�tam,�czy�nie�le�piej�mieć
punkt�skła�do�wa�nia�opa�dów�czy�sty,�ko�-
lo�ro�wy,�z za�da�sze�niem�czy�le�piej�jest
gdy� przy�po�mi�na� on� już� wspo�mnia�ne
ma�łe�wy�sy�pi�sko.�

Zda�ję�so�bie�spra�wę,�że�na osie�dlach
te�re�nów�pod lo�ka�li�za�cję�punk�tów�zbiór�-
ki�od�pa�dów� jest�bar�dzo�ma�ło�dla�te�go
każ�da�moż�li�wa�lo�ka�li�za�cja�speł�nia�ją�ca
wy�mo�gi� pra�wa� bu�dow�la�ne�go� jest� na�-
praw�dę�bar�dzo�cen�na.�Za�sta�nów�my�się

wspól�nie�jak�roz�wią�zać�ten�trud�ny�pro�-
blem� lo�ka�li�za�cyj�ny,� gdyż� do�ty�czy� to
osób�za�miesz�ka�łych�w ob�rę�bie� tej� lo�-
ka�li�za�cji�Tak� czy� ina�czej� skła�dać� od�-
pa�dy� ko�mu�nal�ne� miesz�kań�cy� gdzieś
mu�szą�i dla�te�go�mo�że�wart�przyjść�po�-
roz�ma�wiać�i po�dzie�lić�się�swo�imi�po�-
my�sła�mi� na lo�ka�li�za�cję,� wy�gląd� oraz
ocze�ki�wa�nia�ja�kie�w tym�za�kre�sie�ma�-
ją�miesz�kań�cy.

Za�pra�szam� ser�decz�nie� do roz�mo�wy
o wszyst�kim�co�istot�ne�jest�na osie�dlu,
o dzie�le�nie� się�po�my�sła�mi,�kon�cep�cja�-
mi�uwa�ga�mi,�gdyż�ma�to�wpływ�na wa�-
run�ki� i es�te�ty�kę�na�sze�go�za�miesz�ki�wa�-
nia.

No�cóż� jak�wi�dać�ma�my�usta�wy�ja�-
kie�ma�my�nie�roz�wią�żą�nam�one�wszyst�-
kich�pro�ble�mów�daw�no�ocze�ki�wa�nych
do roz�wią�za�nia.�Ta�ki�nasz�los.�Co�w ta�-
kiej�sy�tu�acji�ro�bić?

Od�po�wiedź� jest� pro�sta� i re�ali�zu�je�-
my� ją� od lat� su�mien�nie,� pie�czo�ło�wi�-
cie� i sys�te�ma�tycz�nie�–� ro�bi�my�swo�je
dla�do�bra�na�szych�miesz�kań�ców.�Sta�-
ra�my�się,�że�by�mo�gli�miesz�kać�le�piej,
no�wo�cze�śniej,� by� kon�takt� z ad�mi�ni�-
stra�cją�i wła�dza�mi�spół�dziel�ni�był�jak
naj�prost�szy�i naj�ła�twiej�szy.�Oba�la�my
ba�rie�ry,� uno�wo�cze�śnia�my� się,� sta�ra�-
my�się�dbać�za�rów�no�o naj�młod�szych
lo�ka�to�rów� –� na�sze� dzie�ci� jak� i naj�-
star�szych�se�nio�rów.�Ta�ki�jest�nasz�cel
i na każ�dym�kro�ku�wi�dać�po�zy�tyw�ne
efek�ty�tej�wy�bra�nej�przez�nas�przed la�-
ty�dro�gi.

Sta�ra�my�się�też,�by�re�ali�zo�wa�ne�po�-
zy�tyw�ne�zmia�ny�w na�szej�spół�dziel�ni
w jak�naj�mniej�szym�stop�niu�ob�cią�ża�-
ły�kie�szeń�miesz�kań�ców.�Stąd�też�np.
na re�ali�za�cję� sze�ro�kie�go� pro�gra�mu
ocie�pleń�bu�dyn�ków�sku�tecz�nie�po�zy�-
sku�je�my�fi�nan�so�wa�nie�z ze�wnątrz.�Te�-
raz� przy�stę�pu�je�my� do po�zy�ski�wa�nia
środ�ków�unij�nych�na de�mon�taż� i za�-
stą�pie�nie� płyt� ace�ko�lo�wych� na osie�-
dlu�Pia�stów�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim,
któ�re�po�zwo�lą�na szer�szą�kon�ty�nu�ację
re�ali�za�cji� prac� ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�-
nych.

Jak�już�Pań�stwo�wie�dzą�od kil�ku�lat
sta�ra�my�się�po�zy�skać�środ�ki�na mo�der�-
ni�za�cję� na�sze�go� pierw�sze�go� bu�dyn�ku
przy ul.� Wa�ło�wej 22� w Wo�dzi�sła�wiu
Ślą�skim.�Nie�mniej�jed�nak�jest�to�bar�-
dzo�trud�ne,�gdyż�koszt�re�mon�tu�to�oko�-
ło 1 200 000zł,� a moż�li�we� środ�ki
do�tych�czas� do po�zy�ska�nia� to� nie�ca�-
łe 400 000 zł� py�ta�nie� skąd� wziąć� tę
róż�ni�cę.�Wie�le� się�mó�wi� o li�kwi�da�cji
tzw.�smo�gu,�a przy�po�mi�nam,�że�jest�to
bu�dy�nek,�w któ�rym�są�pie�ce�wę�glo�we
lecz� pro�gra�mów� wspie�ra�ją�cych� ni�ską
emi�sję�po pro�stu�nie�ma.� Je�dy�ny�pro�-
gram�ja�ki�był�i da�wał�moż�li�wość�po�zy�-
ska�nia�więk�szej�do�ta�cji�to�pro�gram�tzw.
KAW�KA,�któ�ry�zo�stał�w ro�ku�zli�kwi�-
do�wa�ny�na po�cząt�ku�ro�ku 2016r.

To�du�że�wy�zwa�nie� jak�na re�ali�za�cję
tak�kosz�tow�nych�za�dań�ale�nie�bę�dzie�-
my�usta�wać�w wy�sił�kach�aby�je�re�ali�-
zo�wać.

SPÓŁ DZIEL NIE po no we mu?
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–�5�mln�zł�to�spo�ra�su�ma�na za�go�spo�-
da�ro�wa�nie� te�re�nów� zie�lo�nych� w mie�-
ście.�Jak�dłu�go�trwa�ły�pra�ce�zwią�za�ne
z opra�co�wa�niem� tak�ob�szer�ne�go�pro�-
jek�tu?� Na co� zwra�ca�na by�ła� uwa�ga
pod�czas�pla�no�wa�nia?

–� Przede� wszyst�kim� mu�szę� po�wie�-
dzieć,� że� się� nie�zwy�kle� cie�szę� z per�-
spek�ty�wy� re�ali�za�cji� te�go� pro�jek�tu.� Je�-
stem� pew�ny,� że� zna�czą�co� zmie�ni� on
na�praw�dę� spo�ry� ob�szar� mia�sta.� To� dla
nas�bar�dzo�waż�ny�pro�jekt.�No�wo�za�go�-
spo�da�ro�wa�ne�te�re�ny�sta�ną�się�pięk�ne,�za�-
dba�ne,� za�go�spo�da�ro�wa�ne,� a przede
wszyst�kim� bar�dzo� przy�ja�zne� dla� nas
wszyst�kich.�Ważne�jest�też�to,�że�projekt
ten�uwzględ�nia�te�re�ny�zie�lo�ne�do za�go�-
spo�da�ro�wa�nia�obej�mu�ją�ce�rów�nież�miesz�-
kań�ców� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
„ROW”,�któ�rzy�to�miesz�kań�cy�cho�ciaż�-
by�ul.�PCK�i 26�Mar�ca�od wie�lu�lat�po�-
stu�lo�wa�li� o za�go�spo�da�ro�wa�nie� przy�le�-
głych�te�re�nów.�To�ich�ocze�ki�wa�nie�dzię�ki
te�mu�pro�jek�to�wi�zo�sta�nie�zre�li�zo�wa�ne.

Bę�dą�to�miej�sca,�w któ�rych�z przy�jem�-
no�ścią�spę�dzi�my�wol�ny�czas,�od�pocz�nie�-
my,� po�spa�ce�ru�je�my.� Bar�dzo� się� cie�szę,
że� uda�ło� nam� się� zdo�być� to� do�fi�nan�so�-
wa�nie,� co� wca�le� nie� by�ło� ta�kie� ła�twe.
Pro�jekt�był�oce�nia�ny�w kon�kur�sach�pa�rę
ra�zy.�Za�wsze�zdo�by�wał�wy�so�ką�punk�ta�-
cję,� jed�nak� prze�gry�wa�li�śmy� z du�ży�mi
mia�sta�mi,�ta�ki�mi�jak�War�sza�wa.�Nie�pod�-
da�wa�li�śmy� się� jed�nak.� Kon�se�kwent�nie
sta�ra�li�śmy� się� po�zy�skać� do�fi�nan�so�wa�-
nie. I uda�ło� się!�Pra�ce�nad tym�pro�jek�-
tem� trwa�ły� dłu�go,� oko�ło� dwóch� lat.�To
pro�jekt�obej�mu�ją�cy�du�ży�ob�szar�mia�sta,
a je�go� przy�go�to�wa�nie� wy�ma�ga�ło� wie�lu
ana�liz.� Spraw�dza�li�śmy� wie�le� te�re�nów
w mie�ście,� za�sta�na�wia�li�śmy� się,� gdzie
mo�że�my�wy�ko�nać�in�we�sty�cje.�Przy�go�to�-
wa�nie�do�ku�men�ta�cji�po�prze�dzi�ła�kon�kret�-
na ana�li�za.�Oko�ło 70�proc.�te�re�nów,�któ�-
re� bę�dą� pod�le�ga�ły� zmia�nom,� ob�ję�tych
jest� Lo�kal�nym� Pro�gra�mem� Re�wi�ta�li�za�-
cji.� To� waż�ny,� stra�te�gicz�ny� do�ku�ment,

w któ�rym�za�war�te�są�m.in.�wy�raź�ne�wska�-
za�nia�do�ty�czą�ce�miejsc�w mie�ście,�w któ�-
rych� na�le�ży� do�ko�nać� zmian.� Dzię�ki
po�zy�ska�nym�tak�du�żym�środ�kom�zde�cy�-
do�wa�nie�po�pra�wi�my�ich�es�te�ty�kę�i funk�-
cjo�nal�ność.�Od�by�li�śmy�cza�sie�prac�kon�-
cep�cyj�nych� spo�ro� róż�nych� spo�tkań,
prze�pro�wa�dza�li�śmy�kon�sul�ta�cje�z miesz�-
kań�ca�mi.�Sta�ra�li�śmy�jak�naj�moc�niej,�by
osta�tecz�ny�kształt�te�go�pro�jek�tu�był�grun�-
tow�nie�prze�my�śla�ny�i do�sto�so�wa�ny�do po�-
trzeb�osób,�któ�re�w przy�szło�ści�ko�rzy�sta�-
ły�z je�go�efek�tów.�
–�Nie�do po�zna�nia�zmie�ni�się�aż�sześć

lo�ka�li�za�cji�w mie�ście...
–�Rze�czy�wi�ście�pro�jekt�zo�stał�po�dzie�-

lo�ny�na sześć�czę�ści.�Więk�szość�z nich
jed�nak�skła�da�się�z kil�ku�po�mniej�szych
ob�sza�rów.� Mo�że�my� za�tem� mó�wić� nie
o sze�ściu� te�re�nach,� któ�re� ule�gną� zmia�-
nom,� ale� co� naj�mniej� kil�ku�na�stu.� Pro�-
jekt�jest�bar�dzo�roz�bu�do�wa�ny�i rze�czy�-
wi�ście�za�kła�da,�że�więk�szość�z wy�bra�nych
ob�sza�rów� zmie�ni� się� nie� do po�zna�nia.
Bo�jak�ina�czej�mó�wić�o nie�za�go�spo�da�-
ro�wa�nym� i nie�upo�rząd�ko�wa�nym� dziś
wą�wo�zie,� któ�ry� w przy�szłym� ro�ku� za�-
cznie�sta�wać�się�wspa�nia�łą�tra�są�spa�ce�-
ro�wo�-ro�we�ro�wą,�wo�kół�któ�rej�znaj�dzie�-
my�łą�ki�kwia�to�we,�miej�sca�do ro�dzin�nej
re�kre�acji,� gril�le,� prze�strze�nie�dla� zwie�-
rząt...�To�z pew�no�ścią�bę�dzie�zmia�na nie
do po�zna�nia.�

–� Czy� w� ra�mach� pro�jek�tu� po�wsta�-
nie�coś,�cze�go�w�mie�ście�jesz�cze�nie�ma?

–�Zde�cy�do�wa�nie�po�ja�wi� się�kil�ka�no�-
wych�roz�wią�zań,�któ�rych�do tej�po�ry�ni�-
gdzie�nie�sto�so�wa�li�śmy.�My�ślę�tu�przede
wszyst�kim� o ele�men�tach� par�ku� sen�so�-
rycz�ne�go,�ży�wej�ar�chi�tek�tu�rze�czy�kwa�-
te�rach�ogro�do�wych,�któ�re�po�wsta�ną�na No�-
wym� Mie�ście.� Kwa�te�ry� te� ma�ją� być
w za�my�śle� ma�ły�mi� ogród�ka�mi,� w któ�-
rych�to�sa�mi�oko�licz�ni�miesz�kań�cy�bę�dą
mo�gli� urzą�dzić� swo�ją� ogro�do�wą� prze�-
strzeń.�To�bę�dzie�ich�miej�sce,�w któ�rym,
je�śli�tyl�ko�ze�chcą,�bę�dą�mo�gli�upra�wiać
wła�sne�kwia�ty�czy�też�wa�rzy�wa.�Je�stem
bar�dzo� cie�ka�wy,� jak� to� roz�wią�za�nie� się
przyj�mie.�Ale� też� pew�ny,� że� znaj�dą� się
oso�by� chęt�ne�do za�go�spo�da�ro�wa�nia�ka�-
wał�ka� te�re�nu.� Mo�gę� mieć� tę� pew�ność,
gdyż�już�te�raz�na te�re�nie�osie�dli�na No�-
wym� Mie�ście� moż�na zna�leźć� nie�jed�no
miej�sce,�w któ�rym�to�wła�śnie�sa�mi�miesz�-
kań�cy�sa�dzą�kwia�ty�czy�krze�wy,�upięk�-
sza�jąc�jed�no�cze�śnie�swo�je�oto�cze�nie.�Dla�-
te�go� li�czę� na to,� że� przy�go�to�wa�nie
wspo�mnia�nych� kwa�ter� ogro�do�wych� bę�-
dzie� przy�sło�wio�wym� strza�łem� w dzie�-
siąt�kę.�Ten�pro�jekt� to�wy�zwa�nie.�Wiem
jed�nak,� że�war�to� do�ło�żyć�wszel�kich� sił
i sta�rań,�by�go�zre�ali�zo�wać.�Dzię�ki�nie�-
mu� w mie�ście� znów� zro�bi� się� pięk�niej
i przy�jaź�niej.�A to�bar�dzo�waż�ne.�
–�Dzię�ku�je�my�za roz�mo�wę.

Bę dzie PIęK NIEJ i PRZy JAź NIEJ
Po nad 12 hek ta rów po wierzch ni,

ro bo ty war te 5 mln zł,
kil ka na ście mie się cy pra cy

– to licz by do ty czą ce cie ka we go
przed się wzię cia. O no wym pro jek cie

zwią za nym z roz wo jem te re nów
zie lo nych w Wo dzi sła wiu Ślą skim

roz ma wia my z pre zy den tem mia sta
Mie czy sła wem Kie cą.
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J
uż�wio�sną�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim�roz�-
pocz�ną� się� pra�ce� zwią�za�ne� z no�wym,
du�żym� pro�jek�tem,� któ�ry� bę�dzie� miał

zna�cze�nie�rów�nież�dla�miesz�kań�ców�za�so�-
bów�na�szej�Spół�dziel�ni.�Mo�wa�o roz�wo�ju
te�re�nów� zie�lo�nych� na te�re�nie� mia�sta.� To
wła�śnie�na ten�pro�jekt,�wart 5�mln�zł,�Wo�-
dzi�sław�Ślą�ski� po�zy�skał�wła�śnie� do�fi�nan�-
so�wa�nie�w wy�so�ko�ści�po�nad 4,2�mln�zł.�

Dzię�ki�re�ali�za�cji�te�go�za�da�nia�w na�szym
mie�ście�po�wsta�ną�miej�sca�spa�ce�ro�we,�miej�-
sca� do za�ba�wy� dla� dzie�ci,� do re�kre�acji
na świe�żym�po�wie�trzu,�wy�bie�gi�dla�psów,
mi�ni�ogród�ki�dla�miesz�kań�ców.�Ca�ły�pro�-
jekt�obej�mu�je�sześć�lo�ka�li�za�cji�w mie�ście.
A ich�łącz�na�po�wierzch�nia�rów�na�się�po�ło�-
wie� po�wierzch�ni�Ro�dzin�ne�go�Par�ku�Roz�-
ryw�ki,� czy�li� wy�no�si� po�nad 12� hek�ta�rów.
Co� istot�ne,� dzię�ki� tej� zie�lo�nej� in�we�sty�cji
za�go�spo�da�ro�wa�nych�zo�sta�nie�oko�ło 4,5�hek�-
ta�ra�do�tych�cza�so�wych�nie�użyt�ków.

W ra�mach� pro�jek�tu� za�go�spo�da�ro�wa�ne
zo�sta�ną� te�re�ny�w trzech� dziel�ni�cach�mia�-
sta:� na Sta�rym�Mie�ście,� na No�wym�Mie�-
ście�oraz�na Wil�chwach.�Pra�ce�obej�mą�m.
in.�ob�sza�ry�zlo�ka�li�zo�wa�ne�za osie�dlem�Sta�-
szi�ca,�na osie�dlu 1�Ma�ja�oraz�w oko�li�cach
uli�cy 26�Mar�ca,�Ar�mii�Kra�jo�wej,�Ty�siąc�le�-
cia,�PCK,�Woj�ska�Pol�skie�go,�Pia�stow�skiej,
Że�rom�skie�go,�Pru�sa,�Ja�na�Paw�ła II,�Pszow�-
skiej� i Bo�gu�miń�skiej.� Z na�sze�go� punk�tu
wi�dze�nia�naj�bar�dziej�cie�szą�pla�ny�zwią�za�-
ne�z No�wym�Mia�stem,�gdzie�SM�ROW�ma
swo�je�bu�dyn�ki.�Dzię�ki�pro�jek�to�wi�zwią�za�-
ne�mu�z roz�wo�jem�te�re�nów�zie�le�ni,�nad któ�-
rym�pra�ce�trwa�ły�bli�sko�dwa�la�ta,�nie�upo�-
rząd�ko�wa�ne� do tej� po�ry� dzi�kie� ścież�ki
i wą�wo�zy�po�mię�dzy�wie�lo�ma�blo�ka�mi�sta�-
ną�się�cie�ka�wą�al�ter�na�ty�wą�dla�Ro�dzin�ne�-
go�Par�ku�Roz�ryw�ki.�

W cią�gu�na�stęp�nych�kil�ku�na�stu�mie�się�-
cy�swo�je�ob�li�cze�zmie�ni�zu�peł�nie�wą�wóz
za osie�dlem� Sta�szi�ca� przy ul. 26�Mar�ca.
Pla�ny�zwią�za�ne�z tą�lo�ka�li�za�cją�są�roz�bu�-
do�wa�ne.�Zmia�ny�obej�mą�bli�sko 34�tys.�m
kw.�po�wierzch�ni.�Do�tych�czas�oko�li�ce�wą�-

wo�zu� nie� za�chę�ca�ją� do spa�ce�rów.� Te�ren
po�ro�śnię�ty� jest� ni�ską� i wy�so�ką� zie�le�nią,
zu�peł�nie� nie�ure�gu�lo�wa�ną.� Re�ali�za�cja� no�-
we�go�miej�skie�go� pro�jek�tu� po�zwo�li� stwo�-
rzyć�dla�miesz�kań�ców�miej�sce�przy�jem�ne,
przy�cią�ga�ją�ce�ca�łe�ro�dzi�ny.�Wą�wóz�zo�sta�-
nie� grun�tow�nie� upo�rząd�ko�wa�ny.�Na je�go
te�re�nie� za�pla�no�wa�no� licz�ne� na�sa�dze�nia,
przede� wszyst�kim� ro�dzi�mych� ga�tun�ków
drzew�i krze�wów,�ale�tak�że�wy�ko�rzy�sta�nie
ist�nie�ją�cej� zie�le�ni.� Ogra�ni�czo�ne� zo�sta�nie
wy�stę�po�wa�nie�ro�ślin�na�le�żą�cych�do ga�tun�-
ków�in�wa�zyj�nych�i ob�cych.�W ich�miej�sce
ulo�ko�wa�ne�zo�sta�nę�cie�szą�ce�oko�łą�ki�kwiet�-
ne.� Wzdłuż� wą�wo�zu� po�ja�wią� się� licz�ne
ław�ki,� sto�ły� oraz� do�ni�ce� kwia�to�we.� Nie
brak�nie�oczy�wi�ście�ko�szy�na śmie�ci,� sto�-
ja�ków� ro�we�ro�wych� i ta�blic� in�for�ma�cyj�-
nych,� ale� tak�że� ta�blic� edu�ka�cyj�nych.�Lu�-
bią�cy�od�po�czy�nek�na świe�żym�po�wie�trzu
bę�dą�mo�gli�ko�rzy�stać�ze�ścież�ki�spa�ce�ro�-
wej,� ro�we�ro�wej�czy�gril�la,�któ�ry� rów�nież
znaj�dzie�swo�je�miej�sce�w no�wo�urzą�dzo�-
nej�prze�strze�ni�wą�wo�zu.�Te�ren�bę�dzie�rów�-
nież� przy�ja�zny� zwie�rzę�tom.� Dzię�ki� pro�-
jek�to�wi� zbu�do�wa�ny� zo�sta�nie� na nim
ogro�dzo�ny� wy�bieg� dla� psów� czy� ho�te�le
dla�owa�dów�za�py�la�ją�cych.�Po�nad�to� znaj�-
dzie�my�w nim�karm�ni�ki,�po�idła�i bud�ki�lę�-
go�we�dla�pta�ków.�

Ko�lej�ne� in�te�re�su�ją�ce� z na�sze�go� punk�tu
wi�dze�nia� roz�wią�za�nia�do�ty�czą�oko�lic�ulic
PCK,� Ty�siąc�le�cia� czy� Woj�ska� Pol�skie�go.

Na�si�miesz�kań�cy� z te�go� ob�sza�ru� rów�nież
sko�rzy�sta�ją�na re�ali�za�cji�no�we�go�pro�jek�tu.
Zmia�nom� ule�gną� tu� po�mniej�sze� ob�sza�ry
znaj�du�ją�ce�się�przy uli�cy�Pia�stow�skiej,�gra�-
ni�czą�ce�z ul. 26�Mar�ca�i na�tu�ral�nie�ukształ�-
to�wa�ny�wą�wóz�po�mię�dzy�uli�cą�Ty�siąc�le�cia
i uli�cą� Woj�ska� Pol�skie�go.� Trze�cią� część
skła�do�wą�te�re�nu�sta�no�wi�wą�wóz�znaj�du�ją�-
cy�się�przy uli�cy�PCK.

Dziś� ob�szar� znaj�du�ją�cy� się� przy uli�cy
Pia�stow�skiej�sta�no�wi�te�ren�zie�le�ni�osie�dlo�-
wej,�czę�ścio�wo�urzą�dzo�nej.�Są�sia�du�je�z bu�-
dyn�ka�mi�wie�lo�ro�dzin�ny�mi,�ga�ra�ża�mi.�Na te�-
re�nie� wą�wo�zu� przy uli�cy� Ty�siąc�le�cia
wy�stę�pu�je�zie�leń�wy�so�ka�i ni�ska,�nie�urzą�-
dzo�na,� nie�za�go�spo�da�ro�wa�na.�Wą�wóz� sta�-
no�wi�na�tu�ral�ny�łącz�nik�po�mię�dzy�osie�dlem
przy uli�cy� Pia�stow�skiej� a uli�cą� Da�szyń�-
skie�go.�Obec�nie� te�re�ny� obu�wą�wo�zów� są
nie�za�go�spo�da�ro�wa�ne,�drze�wa�po�sia�da�ją�po�-
ła�ma�ne�ko�na�ry,�uszko�dze�nia� spo�wo�do�wa�-
ne�dzia�łal�no�ścią�czło�wie�ka.�Krze�wy�na�to�-
miast� roz�ra�sta�ją� się� w nie�kon�tro�lo�wa�ny
spo�sób.� Do za�go�spo�da�ro�wa�nia� w ra�mach
in�we�sty�cji�prze�wi�dzia�no�w tej�oko�li�cy�bli�-
sko 40�tys.�m�kw.

Jak� miej�sca� te� zmie�nią� się� w związ�ku
z re�ali�za�cją�pro�jek�tu?�Znacz�nie!�Po�za�licz�-
ny�mi� na�sa�dze�nia�mi� ro�dzi�mych� ga�tun�ków
drzew�i krze�wów,�pie�lę�gna�cją�już�wy�stę�pu�-
ją�cej� zie�le�ni� czy� ogra�ni�cze�niem� wy�stę�po�-
wa�nia�in�wa�zyj�nych�ga�tun�ków�ob�cych,�na te�-
re�nie� tym� za�pla�no�wa�no� bar�dzo� cie�ka�wy
po�mysł.�Mo�wa�o utwo�rze�niu�kwa�ter�ogro�-
do�wych,�czy�li�miejsc,�w któ�rych�miesz�kań�-
cy�bę�dą�mo�gli�sa�mo�dziel�nie�re�ali�zo�wać�swo�-
je� ogrod�ni�cze� pa�sje.� Po�nad�to� po�ja�wią� się
ele�men�ty�si�łow�ni�ze�wnętrz�nej�oraz�par�ków
sen�so�rycz�nych,� a do te�go� ele�men�ty� ży�wej
ar�chi�tek�tu�ry,� jak� tu�nel�z wierz�by�wi�cio�wej
czy�urzą�dze�nia�za�ba�wo�we.�W pla�nach� jest
tak�że� roz�miesz�cze�nie� licz�nych� ele�men�tów
ma�łej�ar�chi�tek�tu�ry:�ła�wek,�sto�łów�re�kre�acyj�-
nych,� ko�szy,� do�nic� kwia�to�wych.� Nie� za�-
brak�nie�sie�dzisk,�karm�ni�ków,�po�ideł,�bu�dek
lę�go�wych�dla�pta�ków.�Zi�mą�spo�rą�atrak�cją
mo�że�być�urzą�dzo�ny�w jed�nym�z wą�wo�zów
gór�ka�sa�necz�ko�wa.

Re�ali�za�cja�ca�łe�go�pro�jek�tu�zaj�mie�kil�ka�-
na�ście� mie�się�cy� i w peł�ni� za�koń�czy� się
w ro�ku 2019.�Wów�czas� bę�dzie�my� mo�gli
oce�nić�fi�nal�ny�efekt.�

Na sze oto cze nie Wy PIęK NIE JE
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P
rzez�ostat�nie�mie�sią�ce�wszę�dzie�na osie�-
dlach� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
„ROW”� trwa�ły� pra�ce� słu�żą�ce� po�pra�-

wie�funk�cjo�nal�ność�i es�te�ty�ki,�a tak�że�co�tak
waż�ne�w na�szych�obec�nych�cza�sach�ener�-
go�osz�częd�no�ści�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych.

W tym�ro�ku�front�ro�bót�był�bar�dzo�sze�-
ro�ki� oraz� zróż�ni�co�wa�ny,� ale� efek�ty� bę�dą
im�po�nu�ją�ce.�Jest�się�czym�po�chwa�lić

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

Do naj�waż�niej�szych� in�we�sty�cji� re�mon�to�-
wych� z ca�łą� pew�no�ścią� na�le�ży� ocie�ple�nie

bu�dyn�ków�przy ul.�Prze�my�sła�wa 3�i 9�naOsie�-
dlu�Pia�stów�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.�

W po�przed�nim� wy�da�niu� na�szej� ga�ze�ty
pi�sa�li�śmy,� że� ter�mo�mo�der�ni�za�cja� w tych
blo�kach� jest� na ukoń�cze�niu.�Te�raz�mo�że�-
my�z du�mą�po�in�for�mo�wać,�że�pra�ce�zo�sta�-
ły� już�wy�ko�na�ne.�Na tym� jed�nak� nie� ko�-
niec.�Przy�stą�pio�no�do ko�lej�ne�go�eta�pu�ro�bót,
do re�mon�tu�czę�ści�par�te�ro�wej,�gdzie�miesz�-
czą� się� lo�ka�le� użyt�ko�we� i wej�ścia� do bu�-
dyn�ków.�Tu�taj�bę�dą�do�cie�plo�ne�ścia�ny,�po�-
ło�żo�ne�zo�sta�ną�ka�fel�ki�aby�ca�łość�bu�dyn�ku
kom�plek�so�wo�i cał�ko�wi�cie�wy�koń�czyć.�Pra�-
ce� bę�dą� wy�ko�ny�wa�ne� eta�pa�mi� z uwa�gi
na zmien�ne�wa�run�ki�at�mos�fe�rycz�ne.

Na osie�dlu XXX�-le�cia 101-104�jest�blok,
któ�ry�zo�stał�pod�da�ny�ja�ko�pierw�szy�no�we�-
mu�spo�so�bo�wi�re�no�wa�cji.�Z uwa�gi�na fakt,
iż�ścia�na wej�ścio�wa�do bu�dyn�ku�jest�od stro�-
ny� pół�noc�nej� po�ja�wi�ły� się� na niej� glo�ny,

dla�te�go�zo�stał�pod�da�na pro�ce�so�wi�od�grzy�-
bia�nia�wraz�z na�ło�że�niem�pre�pa�ra�tów�prze�-
ciw�wil�go�cio�wych,�któ�re�ma�ją�za�bez�pie�czyć
ją� przed po�wsta�wa�niem� glo�nów.� Jest� to
pierw�szy�na na�szych�osie�dlach�re�mont�bu�-
dyn�ku�wy�ko�ny�wa�ny�ta�ką�tech�no�lo�gią,�dla�-
te�go�pro�si�my�miesz�kań�ców�o wy�ro�zu�mia�-
łość�gdy�bę�dzie�my�pro�wa�dzić�te�pio�nier�skie
na na�szym�te�re�nie�pra�ce.

W tym�rów�nież�bu�dyn�ku�wy�ko�ny�wa�ne�są
pra�ce�re�mon�to�we�na bal�ko�nach,�a tak�że�kła�-
dzio�ne�są�no�we�po�sadz�ki,�od�na�wia�ne�tyn�ki,
a tak�że�pro�wa�dzo�na jest�wy�mia�na ba�lu�strad.

Na uli�cy�Wy�szyń�skie�go�w Wo�dzi�sła�wiu
wy�ko�na�na zo�sta�ła� ko�lej�na ter�mo�mo�der�ni�-
za�cja�bu�dyn�ku�wraz�z wy�mia�ną�ba�lu�strad
bal�ko�no�wych�i re�mon�tem�po�sa�dzek.

Trwa� ter�mo�mo�der�ni�za�cja� bu�dyn�ku� na
ul.� Krzyż�ko�wic�kiej 20� w Ry�duł�to�wach.
W tym� ro�ku� dzia�ła�niom� ener�go�osz�częd�ny

Na sze osie dla ES tE tyCZ NE
i ENER GO OSZ CZęD NE

EfEKty PRAC REMONtOWyCh SĄ WIDOCZNE I ODCZUWALNE NA KAżDyM KROKU

XXX�-le�cia 101-104�blok,�któ�ry�zo�stał�pod�da�ny�no�we�mu�spo�so�bo�wi�re�no�wa�cji Re�mont�kla�tek�scho�do�wych XXX�-le�cia 101-104

Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ku�na uli�cy�Wy�szyń�skie�go Ocie�ple�nie�bu�dyn�ków�na Osie�dlu�Pia�stów
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pod�da�ny� zo�sta�nie� je�den� bu�dy�nek.� Pro�jekt
ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�ny� obej�mu�je� jed�nak
wszyst�kie�trzy�bu�dyn�ki,�a dal�sze�pra�ce�w tym
za�kre�sie�re�ali�zo�wa�ne�bę�dą�od wio�sny 2018.
Są�to�ostat�nie�bu�dyn�ki�w Ry�duł�to�wach�bę�-
dą�ce�w za�rzą�dza�niu�przez�na�szą� spół�dziel�-
nię,�któ�re�zo�sta�ły�pod�da�ne�ter�mo�mo�der�ni�za�-
cji.�Czas�re�mon�tów�tro�chę�się�wy�dłu�żał,�ale
by�ło� to�zwią�za�ne�ze�szko�da�mi�gór�ni�czy�mi.

Mu�si�my�tu�z na�ci�skiem�pod�kre�ślić,�że�na�-
sze� bu�dyn�ki� są� co�raz� bar�dziej� ener�go�osz�-
częd�ne� po�przez�wy�ko�na�nie� ter�mo�mo�der�ni�-
za�cji,� a tak�że� dzię�ki� wy�mia�nie� lamp
na klat�kach�scho�do�wych.�Te�wszyst�kie�dzia�-
ła�nia�ener�go�osz�częd�ne�zgła�sza�ne�są�do Urzę�-
du�Re�gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki�(URE)�–�cen�tral�ne�-

go�or�ga�nu�ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�(rzą�do�-
wej),�re�gu�lu�ją�cej�pol�ski�ry�nek�ener�gii�–�w ce�-
lu� wy�ka�za�nia� efek�tyw�no�ści� ener�ge�tycz�nej.
Na�sze� dzia�ła�nia� po�wo�du�ją,� że� otrzy�ma�my
tzw.�bia�łe�cer�ty�fi�ka�ty,�za któ�ry�mi�idą�re�kom�-
pen�sa�ty�fi�nan�so�we.�O wy�so�ko�ściach�re�kom�-
pen�sat�bę�dzie�my�in�for�mo�wa�li�Pań�stwa�w ko�-
lej�nych�wy�da�niach�na�szej�ga�ze�ty�i na stro�nie
in�ter�ne�to�wej

Z in�nych� ro�bót� wy�ko�ny�wa�nych� na na�-
szych�osie�dlach�trze�ba�wspo�mnieć�o ma�lo�-
wa�niu� kla�tek� na osie�dlu� Po�la�na w Pszo�-
wie.�A obec�nie�przy�stę�pu�je�my�do re�mon�tu
bal�ko�nów�na ul.�Ry�me�ra�w Ra�dli�nie.�Mia�-
ły�też�zo�stać�wy�ko�na�ne�re�mon�ty�bal�ko�nów
na ul.�Ofiar�Ter�ro�ru�jed�nak�w tym�wy�pad�-

ku�za�bra�kło�firm,�któ�re�pod�ję�ły�by�się�tych
ro�bót.�Nie�ozna�cza�to�jed�nak,�że�do re�ali�-
za�cji� te�go� za�da�nia� nie� doj�dzie.� Wkrót�ce
zo�sta�ną� po�wtó�rzo�ne� prze�tar�gi� na ro�bo�ty,
któ�re� nie� zna�la�zły� się� w har�mo�no�gra�mie
wy�ko�naw�czym�wła�śnie� ze� po�wo�du�bra�ku
wy�ko�naw�ców�i na pew�no�znaj�dzie�my�fir�-
my,�któ�re�po�dej�mą�się�tych�za�dań.

Na ko�niec�wspo�mnij�my�o tym,� że� ca�ły
czas� trwa� na�sza� ak�cja� słu�żą�ca� po�pra�wie
kon�dy�cji�fi�zycz�nej�na�szych�miesz�kań�ców.
In�for�mu�je�my�o na�szych�dzia�ła�niach�w tym
za�kre�sie,�któ�re�spo�ty�ka�ją�się�z bar�dzo�po�-
zy�tyw�nym� od�dźwię�kiem.� Te�raz� po�wsta�ła
ko�lej�na si�łow�nia� na wol�nym� po�wie�trzu
w Pszo�wie�na os.�Tyt�ki.

Bia�łe�Cer�ty�fi�ka�ty,�czy�li�świa�dec�twa
efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�–�o któ�re
wal�czy�na�sza�Spół�dziel�nia� re�ali�zu�jąc
od lat�pro�gra�my� te�mo�mo�der�ni�za�cyj�-
ne�–�ma�ją�na ce�lu� sty�mu�lo�wa�nie� za�-
cho�wań�pro�osz�częd�no�ścio�wych.�Bia�łe
Cer�ty�fi�ka�ty�moż�na�uzy�skać�za przed�-
się�wzię�cia� w za�kre�sie� oszczęd�no�ści
ener�gii.

Sys�tem�bia�łych�cer�ty�fi�ka�tów
Jed�nym�z głów�nych�prio�ry�te�tów�Unii

Eu�ro�pej�skiej�już�od kil�ku�lat�jest�ochro�-
na�śro�do�wi�ska.�Oszczęd�ność�ener�gii�jest
ści�śle�z nią�zwią�za�na.�Zwięk�sza�nie�efek�-
tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�jest�dla�państw
człon�kow�skich� ce�lem� in�dy�ka�tyw�nym.
Ozna�cza� to,� że� są� one� zo�bli�go�wa�ne
do dzia�łań� zmie�rza�ją�cym� ku� oszczęd�-
no�ści�ener�gii,�jed�nak�je�śli�któ�reś�z państw
nie�osią�gnie�ce�lu,�nie�mo�gą�zo�stać�wo�-
bec�nie�go�wy�cią�gnię�te�ne�ga�tyw�ne�kon�-
se�kwen�cje.

Usta�wa�o efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej
z 15�kwiet�nia 2011�ro�ku�wpro�wa�dza�sys�-
tem�Bia�łych�Cer�ty�fi�ka�tów,�któ�ry�pro�wa�-
dzi� do osią�gnię�cia� znacz�nych� oszczęd�-
no�ści�ener�ge�tycz�nych�w trzech�ob�sza�rach:

•� zwięk�sze�nie� oszczęd�no�ści� ener�gii
przez�od�bior�ców�koń�co�wych,

•� zwięk�sze�nie� oszczęd�no�ści� ener�gii
przez�urzą�dze�nia�po�trzeb�wła�snych,

•�zmniej�sze�nie�strat�ener�gii�elek�trycz�-
nej�cie�pła� i ga�zu�w dys�try�bu�cji� i prze�-
my�śle.

Za co�otrzy�mu�je�się�Bia�ły�Cer�ty�fi�kat
Bia�łe� cer�ty�fi�ka�ty� moż�na� otrzy�mać

za dzia�ła�nie�pro�efek�tyw�no�ścio�we,�któ�re
zo�sta�ło�już�wy�ko�na�ne�lub�za ta�kie,�któ�-
re�jest�do�pie�ro�pla�no�wa�ne.�Świa�dec�two
efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej� (bia�ły�cer�-
ty�fi�kat)� otrzy�mać� moż�na� za dzia�ła�nie,
któ�re�spo�wo�do�wa�ło�rocz�ną�oszczęd�ność
ener�gii� nie� mniej�szą� niż 10� ton� ole�ju
ekwi�wa�lent�ne�go�(toe)�lub�za ta�ką�gru�pę
dzia�łań,� któ�re� łącz�nie� przy�czy�ni�ły� się
do oszczęd�no�ści 10�toe.

Ocie�ple�nie�bu�dyn�ków�przy ul.�Prze�my�sła�wa 3�i 9



8 POD WSPÓLNYM DACHEM Październik 2017 r.

W
na�szej�Spół�dziel�ni�ogrom�ną�wa�gę
przy�wią�zu�je�my�do za�pew�nie�nia�na�-
szym�miesz�kań�com�miejsc�do fi�-

zycz�nej� re�kre�acji.� Wy�cho�dzi�my� na prze�-
ciw� po�trze�bom� lu�dzi� miesz�ka�ją�cych
w na�szych� za�so�bach.� Po�wsta�ją� si�łow�nie
na wol�nym�po�wie�trzu,�któ�re�cie�szą�się�co�-
raz�więk�szym�za�in�te�re�so�wa�niem.�Sta�ra�my
sie� prze�ko�nać�wszyst�kich,� że� sport,� tu�ry�-
sty�kę� i re�kre�ację�moż�na�upra�wiać�w każ�-
dym�wie�ku.�Wie�lo�krot�nie�pi�sa�li�śmy�w na�-
szej� ga�ze�cie� o lu�dziach� „za�krę�co�nych”
na tym�punk�cie,� jeż�dżą�cych�na ro�we�rach,
bie�ga�ją�cych,�wę�dru�ją�cych�po gó�rach.�Do tej
gru�py�osób�na�le�żą�pań�stwo�Kry�sty�na�i Ta�-
de�usz�Kna�flew�scy�miesz�ka�ją�cy�na osie�dlu
Dą�brów�ka�w Wo�dzi�sła�wiu.

Choć�Kry�sty�na�i Ta�de�usz�są�już�na eme�-
ry�tu�rze,�spraw�no�ścią�fi�zycz�ną�mo�gą�za�im�-
po�no�wać�na�sto�lat�kom.�Dzię�ki�spor�to�we�mu
po�dej�ściu�do ży�cia�cie�szą�się�nie�tyl�ko�tę�-
ży�zną� fi�zycz�ną,� ale� i po�zy�tyw�ną� ener�gią,
któ�rą�da�ją�ruch�i co�dzien�ne�ćwi�cze�nia.

– Za wsze udzie la li śmy się spor to wo, w cza -
sach szkol nych bra li śmy udział w za wo dach
spor to wych, upra wia li śmy róż ne dys cy pli -
ny –�wy�ja�śnia�Kry�sty�na�Kna�flew�ska.�–�Ja ko
uczen ni ca gra łam du żo w ko szy ków kę, tre -
no wa łam bie gi i pły wa nie. Bra łam udział
w zi mo wych spar ta kia dach, gra łam w rin -
go, co zresz tą ro bię do te raz. Sport da wał
mi du żo sa tys fak cji, po dob nie jak mo je mu
mę żo wi. Gdy po zna li śmy się, ra zem kon ty -
nu owa li śmy na sze spor to we pa sje.

Po�mi�mo� upły�wu� lat� pań�stwo�Kna�flew�-
scy�nie�zre�zy�gno�wa�li� ze� swo�je�go�za�mi�ło�-
wa�nia�do spor�tu.�Jak�sa�mi�za�pew�nia�ją,�ćwi�-
cze�nia� fi�zycz�ne� oraz� ruch� po�ma�ga� im
utrzy�mać�nie�tyl�ko�do�brą�for�mę,�ale�i po�-
go�dę�du�cha.

–�Obo je lu bi my wszel kie for my spor to we -
go tre nin gu –� mó�wi� Ta�de�usz� Kna�flew�-
ski.�–�Sta ra my się też za chę cać na szych zna -
jo mych do upra wia nia spor tu. Wcze śniej,
gdy miesz ka li śmy w Ry duł to wach, jesz cze
w la tach 80, zi mą ro bi li śmy lo kal ne lo do wi -
sko, gdzie dzie ci i mło dzież mo gły jeź dzić
na łyż wach. Sa mi tak że ko rzy sta li śmy z te go
stwo rzo ne go wła snym sump tem obiek tu spor -
to we go stwo rzo ne go od ze ra. Gdy ści skał
mróz, wy le wa łem wo dę w miej scu, gdzie
pod czas oku pa cji znaj do wał się nie miec ki
obóz je niec ki. Ba ra ki ro ze bra no po woj nie,
ale w zie mi zo sta ły ich be to no we fun da men -
ty. Na rów nej po wierzch ni za ma rza ją ca wo -
da two rzy ła ide al ną dla łyż wia rzy lo do wą
ta flę. Za nim do cze ka li śmy się wła snych dzie -
ci, or ga ni zo wa li śmy też la tem me cze ko szy -
ków ki i siat ków ki dla mło dzie ży.

Po tam�tych�cza�sach�zo�sta�ła�wśród�oko�-
licz�nych� miesz�kań�ców� cie�pła� pa�mięć
o pręż�nie�dzia�ła�ją�cych�spor�tow�cach.�Daw�-
ni� na�sto�let�ni� łyż�wia�rze� czy� ko�szy�ka�rze
ama�to�rzy,�dziś�do�ro�śli�lu�dzie,�do tej�po�ry
kła�nia�ją� się� na uli�cy� pa�nu� Ta�de�uszo�wi
i pa�ni�Kry�sty�nie.

Pań�stwo� Kna�flew�scy� na Śląsk� przy�je�-
cha�li� z Ja�ro�ci�na.� W Wo�dzi�sła�wiu� osie�dli
w 1988�ro�ku.�Jak�sa�mi�przy�zna�ją,�do prze�-
pro�wadz�ki�za�chę�ci�ły� ich�ów�cze�sne� re�alia.

W Ja�ro�ci�nie�na przy�dział�miesz�ka�nia�cze�-
ka�li�by�ok. 20� lat.�W na�szym�prze�my�sło�-
wym�re�gio�nie�okres�ten�wy�no�sił�kil�ka�mie�-
się�cy,� ist�nia�ła� też� moż�li�wość� zna�le�zie�nia
do�brze�płat�nej�pra�cy.�Pa�ni�Kry�sty�na�pra�co�-
wa�ła� przy pro�duk�cji� drew�nia�nych� me�bli,
jej�mąż�zna�lazł�za�ję�cie�na ko�pal�ni.

Jak�obec�nie�wy�glą�da�ty�po�wy�dzień�en�tu�-
zja�stów�spor�tu�z Wo�dzi�sła�wia?

–�Wsta je my o 6 ra no –�wy�li�cza�pa�ni�Kry�-
sty�na.�–�Za czy na my od gim na sty ki. Ro bi my
skło ny, przy sia dy, brzusz ki. Tre nu je my na sta -
cjo nar nym ro wer ku. Po tem mąż idzie na dłu -
gi spa cer z psem, ja w tym cza sie ja dę na ro -
we rze do skle pu. Wie czo rem tak że jest czas
na tre ning. Ku pi li śmy so bie po dob ny do ro -
we ru przy rząd, od praw dzi we go jed no śla du

róż ni się tym, że nie ma kół, ale moż na
na nim pe da ło wać np. oglą da jąc wie czo rem
te le wi zję. Co wię cej, pe da ły moż na po ru -
szać też rę ka mi, co po zwa la na ćwi cze nie
i roz cią ga nie gór nych par tii mię śnio wych.

Spor�to�wą�pa�sję�pań�stwo�Kna�flew�scy�re�-
ali�zo�wać�mo�gą�dzię�ki�licz�nym�przy�rzą�dom
gim�na�stycz�nym� oraz� si�łow�ni,� stwo�rzo�nej
w przy�do�mo�wym� ogro�dzie.� Istot�ne�miej�-
sce�w spor�to�wym�ży�ciu�od�gry�wa�ją�też�ro�-
we�ry.�Obo�je� ro�bią� tra�sy�wo�kół�Wo�dzi�sła�-
wia.�To�wy�ciecz�ki�na ok. 10, 20�ki�lo�me�trów.
Na ro�we�rach�od�wie�dza�ją�oko�li�ce�Ryb�ni�ka,
Ry�duł�tów� i in�nych� oko�licz�nych� miej�sco�-
wo�ści.

Za�mi�ło�wa�nie� do ak�tyw�ne�go� spę�dza�nia
cza�su� jest� pew�ne�go� ro�dza�ju� ro�dzin�ną� tra�-

Po�ran�na�roz�grzew�ka�pań�stwa�Kna�flew�skich�w przy�do�mo�wej�si�łow�ni

Jed�nym�z ulu�bio�nych�ćwi�czeń�pa�na�Ta�de�usza�jest�pod�no�sze�nie�cię�żar�ków�na blocz�ku

PRZEZ ży CIE IDĄ ZE SPOR tO WyM ZA PA ŁEM

W zdro wym cie le ZD   
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dy�cję.�Ro�dzi�ce�oboj�ga�spor�tow�ców�dzię�ki
fi�zycz�nej�za�pra�wie�do�ży�li�sę�dzi�we�go�wie�-
ku.�Ma�ma�pa�na�Ta�de�usza,�Wik�to�ria�Kan�-
flew�ska,�do�ży�ła 103�lat,�a pre�zen�tem�na set�-
ne�uro�dzi�ny�by�ła�wi�zy�ta�na wo�dzi�sław�skiej
pły�wal�ni.�Po�mi�mo�słusz�ne�go�wie�ku�se�nior�-
ka�pod opie�ką�pa�ni�Kry�sty�ny�świet�nie�ra�-
dzi�ła�so�bie�w wo�dzie.

– Sport, któ ry wspól nie upra wia my da je
nie tyl ko si łę fi zycz ną –� do�da�je�Kry�sty�na
Kna�flew�ska.�–�Dzię ki nie mu ma my wciąż
ogro my ape tyt na ży cie, nie sły cha nie po zy -
tyw ną ener gię. Wie lu na szych ró wie śni ków
uni ka ru chu, a my wręcz prze ciw nie. Na za -
ku py jeż dżę na ro we rze. Chęt nie cho dzę
na dłu gie spa ce ry. Po pro stu ży cie i ota -
cza ją cy świat wy da je mi się wspa nia ły.

Spraw�ność�fi�zycz�na�po�ma�ga� też�w roz�-
ma�itych�kło�po�tach�zdro�wot�nych.�W lu�tym
pan�Ta�de�usz�miał�udar.�Choć�stra�cił�przy�-
tom�ność� pod�czas� spa�ce�ru� z psem� i tra�fił
do szpi�ta�la,�moż�na�po�wie�dzieć,�że�wy�szedł

z te�go�przy�kre�go�wy�pad�ku�obron�ną� rę�ką.
Gdy�po�czuł�się�nie�co�le�piej�w szpi�ta�lu,�nie
po�trze�bo�wał�bal�ko�ni�ka�do cho�dze�nia,�i ku
prze�ra�że�niu�le�ka�rzy�po�ma�łu�roz�po�czął�tre�-
ning�jesz�cze�w trak�cie�le�cze�nia.

–�Nie chcia łem jeź dzić win dą, wo la łem
cho dzić po scho dach, że by za żyć nie co ru -
chu –�śmie�je�się�pan�Ta�de�usz.

Obec�nie�trud�no�na�wet�uwie�rzyć,�iż�dziar�-
ski 77-la�tek�jesz�cze�w trzy�mie�sią�ce�te�mu
był� szpi�ta�lu.� Bez� tru�du� pod�no�si� cię�ża�ry
i wy�ko�nu�je�gim�na�stycz�ne�ćwi�cze�nia.

–�Ćwi cze nie o na zwie ko ły ska jest po dob -
ne do ro bie nia brzusz ków, cho dzi o ta kie jak -
by bu ja nie się na wy gię tych ple cach w przód
i w tył le żąc na pod ło dze. Ta kich ko ły sek ro -
bię dzien nie set kę. W na szej si łow ni pod cią -
gam pół to ra ki lo we cię żar ki za mon to wa ne
na blocz ku, wy ko nu ję po kil ka ty się cy ta kich
pod nie sień –�opo�wia�da�pan�Ta�de�usz.

Sport� to�nie� je�dy�ne�pa�sje� ja�ki�mi�mo�gą
po�chwa�lić�się�pań�stwo�Kna�flew�scy.�Pa�ni

Kry�sty�na� dba� o pięk�ny� ogród� ota�cza�ją�-
cych� ich� dom.� Jak� sa�ma� przy�zna�je,� si�łę
do pie�lę�gna�cji� ro�ślin� i ży�wo�pło�tów�czer�-
pie�dzię�ki�ak�tyw�nym�for�mom�wy�po�czyn�-
ku.�Żo�na�pa�na�Ta�de�usza�udzie�la�się�też�ja�-
ko�ar�tyst�ka�rzeź�biar�ka.�Ko�rzy�sta�z róż�nych
tech�nik.�Dzię�ki�zna�jo�mo�ści�me�tod�ob�rób�-
ki�drew�na�–�pa�ni�Kry�sty�na�ukoń�czy�ła�tech�-
ni�kum� drzew�ne� ja�ko� tech�nik� tech�no�lo�gii
drew�na�ze�spe�cjal�no�ścią�me�blar�stwo�–�ar�-
tyst�ka�z Wo�dzi�sła�wia�two�rzy�dzie�ła�me�to�-
dą�in�tar�sji.�Ta�tech�ni�ka�zdob�ni�cza�po�le�ga
na two�rze�niu� ob�ra�zu�w drew�nie� po�przez
wy�kła�da�nie� drew�nia�nej� po�wierzch�ni� in�-
ny�mi�ga�tun�ka�mi�drew�na.� Jest� to�żmud�na
tech�ni�ka,�da�ją�ca�jed�nak�fan�ta�stycz�ny�efekt
koń�co�wy.�Spe�cjal�no�ścią�pa�ni�Kry�sty�ny�są
też�rzeź�by�w wę�glu.

Jak�przy�zna�ją�obo�je�eme�ry�ci,�dzię�ki�róż�-
nym� for�mom� ak�tyw�no�ści� nie� czu�ją� upły�-
wa�ją�ce�go�cza�su.

–� Nie mo że my po wie dzieć, że czu je my
się sta ro –�zdra�dza�pa�ni�Kry�sty�na.�–�Sport,
ogród, prze by wa nie na wol nym po wie trzu,
da je wie le ra do ści i sa tys fak cji. Dla te go
ob ce są nam na rze ka nia i zły na strój.

TB

Pań�stwo�Kna�flew�scy�oraz�twór�czość�rzeź�biar�ska�pa�ni�Kry�sty�ny Ob�ra�zy�w drew�nie�po�wsta�ją�ce�me�to�dą�in�tar�sji�da�ją�nie�sa�mo�wi�ty�efekt

Pa�nu�Ta�de�uszo�wi�nie�strasz�ne�są�skom�pli�ko�wa�ne�sztu�ki�gim�na�stycz�ne Wy�ciecz�ki�ro�we�ro�we�to�cie�ka�wy�i zdro�wy�spo�sób�na wol�ny�czas
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Tzw.�usta�wa�de�ko�mu�ni�za�cyj�na�ob�li�-
go�wa�ła�wła�dze�Wo�dzi�sła�wia�Śl.�do zmia�-
ny� na�zwy� osie�dla XXX�-le�cia� PRL.
Zgod�nie�z usta�wą�o za�ka�zie�pro�pa�go�-
wa�nia� ko�mu�ni�zmu� lub� in�ne�go� ustro�ju
to�ta�li�tar�ne�go� przez� na�zwy� bu�dow�li,
obiek�tów�i urzą�dzeń�uży�tecz�no�ści�pu�-
blicz�nej� na�zwy� bu�dow�li,� obiek�tów
i urzą�dzeń� uży�tecz�no�ści� pu�blicz�nej,
w tym� dróg,� ulic,� mo�stów� i pla�ców
nada�wa�ne� przez� jed�nost�ki� sa�mo�rzą�du
te�ry�to�rial�ne�go� nie� mo�gą� upa�mięt�niać
osób,� or�ga�ni�za�cji,� wy�da�rzeń� lub� dat
sym�bo�li�zu�ją�cych� ko�mu�nizm� lub� in�ny
ustrój� to�ta�li�tar�ny,� ani� w in�ny� spo�sób
ta�kie�go�ustro�ju�pro�pa�go�wać.

W związ�ku�ko�niecz�no�ścią�zmia�ny�na�-
zwy� wła�dze� miej�skie� za�pro�po�no�wa�ły
kon�sul�ta�cje�spo�łecz�ne�w for�mie�an�kie�-
ty.� By�ła� ona� skie�ro�wa�na� do peł�no�let�-
nich� miesz�kań�ców� osie�dla XXX�-le�cia
PRL.�Swo�je�pro�po�zy�cje�no�wych�nazw
mo�gły� po�da�wać� oso�by� za�mel�do�wa�ne
pod ad�re�sem�znaj�du�ją�cym�się�na wspo�-
mnia�nym�lub�osie�dlu.

Jed�no�cze�śnie�na�sza�spół�dziel�nia�ogło�-
si�ła� kon�kurs� na no�wą� na�zwę� dla� osie�-
dla XXX�-Le�cia�PRL.�W su�mie�na�pły�-
nę�ło 119� pro�po�zy�cji� od wo�dzi�sła�wian.
Oce�nia�ła�je�ko�mi�sja�kon�kur�so�wa.�O spra�-
wie�tej�pi�sa�li�śmy�w po�przed�nim�wy�da�-
niu�na�szej�ga�zet.

Zwy�cię�ży�ła� pro�po�zy�cja� pa�na� To�ma�-
sza�Ha�sio�ra�–�Osie�dle�Ja�giel�lo�nów.�Au�-
tor�zwy�cię�skiej�pro�po�zy�cji�otrzy�mał�na�-
gro�dę.�Na pod�sta�wie�opi�nii�miesz�kań�ców,
któ�rzy� wska�za�li� no�wą� na�zwę� osie�dla
Za�rząd�Spół�dziel�ni�wy�stą�pił�do Pre�zy�-
den�ta�i Ra�dy�Miej�skiej�w Wo�dzi�sła�wiu
Ślą�skim� o uwzględ�nie�nie� pro�po�zy�cji
miesz�kań�ców� przy po�dej�mo�wa�niu
uchwa�ły�o zmia�nie�na�zwy�osie�dla.�Trze�-
ba� jed�nak� za�zna�czyć,� że�wie�lu�miesz�-
kań�ców� do�ma�ga�ło� się,� aby� po�zo�sta�ła
sta�ra�na�zwa,�po�pu�lar�na�„trzy�dziest�ka”.
To�tak�że�wy�ni�ka�ło�z prze�pro�wa�dzo�nych
kon�sul�ta�cji�w fir�mie�an�kie�ty.

Ra�da�Miej�ska�przy�chy�li�ła�się�do do tej
opi�nii� i za�miast� Osie�dla XXX�-le�cia
PRL�ma�my�od wrze�śnia�osie�dle XXX�-
-le�cia.

PRL znika,
zostaje XXX-lecia 

NO WA NAZWA OSIEDLA

UCHWA�ŁA�NR�XXXIII/336/17
RA�DY�MIEJ�SKIEJ�WO�DZI�SŁA�WIA�ŚLĄ�SKIE�GO

z dnia 30�sierp�nia 2017�r.
w spra�wie�zmia�ny�na�zwy�do�tych�cza�so�wej

osie�dle XXX�Le�cia�PRL�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim

Na pod�sta�wie�art. 18�ust. 2�pkt. 13�usta�wy�z dnia 8�mar�ca 1990
r.�o sa�mo�rzą�dzie�gmin�nym�(tekst�jed�no�li�ty�Dz.�U.�z 2016�r.�poz. 446
ze� zmia�na�mi)�w związ�ku� z art. 6� ust.� a usta�wy� z dnia 1� kwiet�-
nia 2016�r.�o za�ka�zie�pro�pa�go�wa�nia�ko�mu�ni�zmu�lub�in�ne�go�ustro�-
ju� to�ta�li�tar�ne�go� przez� na�zwy� bu�dow�li,� obiek�tów� i urzą�dzeń� uży�-
tecz�no�ści�pu�blicz�nej�(tekst�jed�no�li�ty�Dz.�U.�z 2016�r.�poz. 744)

Ra�da�Miej�ska�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go�uchwa�la,�co�na�stę�pu�je:

§ 1

Zmie�nia� się� do�tych�cza�so�wą� na�zwę�Osie�dle XXX� Le�cia� PRL
na Osie�dle XXX�Le�cia.
Te�ren�Osie�dla XXX�Le�cia�okre�śla�za�łącz�nik�gra�ficz�ny�do ni�niej�-

szej�uchwa�ły.

§ 2

Wy�ko�na�nie�uchwa�ły�po�wie�rza�się�Pre�zy�den�to�wi�Mia�sta�Wo�dzi�-
sła�wia�Ślą�skie�go.

§ 3

Uchwa�ła�wcho�dzi�w ży�cie�po upły�wie 14�dni�od dnia�ogło�sze�nia
w Dzien�ni�ku�Urzę�do�wym�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go.

Prze�wod�ni�czą�cy�
Ra�dy�Miej�skiej

Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go

Jan�Gra�bo�wiec�ki
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M
a�my�już�je�sień�i na dwo�rze�bę�dzie
co�raz� zim�niej.� Przed na�mi� kil�ka
nie�cie�ka�wych� mie�się�cy.� Se�zon

grzew�czy�choć�słoń�ce�jesz�cze�ja�koś�grze�-
je�i ma�my�„pol�ską�zło�tą�je�sień”�wła�ści�wie
się�już�roz�po�czął�wraz�z nim�po�wra�ca�te�-
mat�oszczę�dza�nia�cie�pła,�bo�ten�pro�blem
dre�nu�je� na�sze� kie�sze�nie,� a jed�no�cze�śnie
zno�wu�klu�czo�wą�sta�je�się�spra�wa�wła�ści�-
wej�wen�ty�la�cji�i wie�trze�nia�miesz�kań,�spra�-
wa�waż�na�dla�na�sze�go�zdro�wia,�a cza�sa�mi
na�wet�ży�cia.�

Za�cznij�my� od oszczę�dza�nia� cie�pła,� te�-
ma�tu� waż�ne�go,� ale� cza�sa�mi� draż�li�we�go.
Chce�my�by�w na�szych�do�mach�by�ło�cie�-
pło�i przy�tul�nie�i nie�ma�się�cze�mu�dzi�wić,
wła�ści�wy�kom�fort�ciepl�ny�de�cy�du�je�o po�-
zio�mie�na�sze�go�ży�cia.�Nie�ste�ty�za�po�mi�na�-
my,�że�kli�mat� ten�stwa�rza�my�so�bie�sa�mi.
Mi�mo,� że� se�zon�grzew�czy� już� się� roz�po�-
czął� zno�wu� po�peł�nia�my� błę�dy� rzu�tu�ją�ce
na kosz�ty�opłat�za cie�pło.�Nie�ste�ty�mi�mo
je�sie�ni�i grze�ją�cych�ka�lo�ry�fe�rów�co�raz�wi�-
dzi�my�otwar�te�przez�ca�ły�czas�okna�na klat�-
kach� scho�do�wych.� Jest� to� dzia�ła�nie� nie�-
zro�zu�mia�łe.� Przez� ten� otwar�te� okna
wy�pusz�cza�my�w po�wie�trze� na�sze� pie�nią�-
dze.�Ape�lu�je�my�więc�o pil�no�wa�nie�tej�z po�-
zo�ru� bła�hej� spra�wy.� Za�my�kaj�my� okna
na klat�kach�scho�do�wych.

Z dru�giej� stro�ny� pa�mię�taj�my� rów�nież
jak�waż�ne�jest�wie�trze�nie,�na�szych�miesz�-
kań.�Wraz�z co�raz�niż�szy�mi�tem�pe�ra�tu�ra�-

mi�co�raz�czę�ściej�bę�dzie�my�za�my�kać�okna,
rza�dziej�wie�trzyć�miesz�ka�nia.�Tak�jak�co
ro�ku� o tej� po�rze� ape�lu�je�my� jed�nak
do wszyst�kich�by�uwa�ża�li,�bo�brak�wen�ty�-
la�cji� mo�że� mieć� bar�dzo� przy�kre� kon�se�-
kwen�cje.� Co� ro�ku� prze�ko�nu�ją� się� o tym

dzie�siąt�ki�Po�la�ków,�w tym�rów�nież�miesz�-
kań�cy�na�sze�go�mia�sta,�któ�rzy�zo�sta�li� za�-
cza�dze�ni.�

Pra�wi�dło�wa� wen�ty�la�cja� po�miesz�czeń
miesz�kal�nych� jest� nie�odzow�nym� wa�run�-
kiem� kom�for�tu,� ja�kie�go� ocze�ku�je� się
od miesz�ka�nia.� Skut�ki� lek�ce�wa�że�nia� za�-
gad�nie�nia�pra�wi�dło�wej�wen�ty�la�cji�by�wa�ją
opła�ka�ne�dla�sta�nu�tech�nicz�ne�go�po�miesz�-
czeń�i mo�gą�wy�wie�rać�bar�dzo�nie�ko�rzyst�-
ny�wpływ�na zdro�wie�miesz�kań�ców.�Po�ja�-

wie�nie�się�trud�no�usu�wal�nych�za�grzy�bień
i ple�śni�mo�że�być�przy�czy�ną�cho�rób�oraz
po�wo�do�wać�ko�niecz�ność�dro�gich� re�mon�-
tów.

Wen�ty�la�cja�jest�pro�ce�sem�wy�mia�ny�po�-
wie�trza,� po�le�ga�ją�cej� na za�pew�nie�niu� na�-
pły�wu� świe�że�go� po�wie�trza� z ze�wnątrz
do po�miesz�czeń� i usu�nię�ciu�na ze�wnątrz
za�nie�czysz�czo�ne�go�po�wie�trza.�Wa�run�kiem
do�brej�wen�ty�la�cji�jest�pra�wi�dło�wa�cyr�ku�-
la�cja�po�wie�trza�w po�miesz�cze�niach.

Naj�prost�szym�spo�so�bem�wen�ty�la�cji�na�-
tu�ral�nej�jest�wie�trze�nie�po�miesz�czeń�przez
okre�so�we�otwie�ra�nie�okien.�Ta�kie�krót�ko�-
trwa�łe�wie�trze�nie�nie�po�wo�du�je�więk�szych
strat�cie�pła,�ale�też�jest�sku�tecz�ne�na bar�-
dzo�krót�ko.�

Kie�dyś�świe�że�po�wie�trze�prze�do�sta�wa�-
ło�się�do miesz�kań�przez�licz�ne�nie�szczel�-
no�ści�sto�lar�ki�okien�nej�i wy�da�wa�ło�się�to
cał�kiem�na�tu�ral�ne.�Ro�sną�ce�kosz�ty�ogrze�-
wa�nia� spo�wo�do�wa�ły� jed�nak�ko�niecz�ność
oszczę�dza�nia�ener�gii,�za�czę�to�więc�sto�so�-
wać�ener�go�osz�częd�ne�szczel�ne�okna�(głów�-
nie� z two�rzy�wa� sztucz�ne�go,� ale� rów�nież
z drew�na�i alu�mi�nium).�Nie�ste�ty,�ta�szczel�-
ność� ogra�ni�cza,� a w skraj�nych� przy�pad�-
kach�unie�moż�li�wia�do�pływ�świe�że�go�po�-
wie�trza,� co� skut�ku�je� wzro�stem� je�go
wil�got�no�ści�w po�miesz�cze�niach.�Ob�ja�wia
się�to�za�pa�ro�wa�niem�szyb,�za�wil�go�ce�niem
ścian,�po�ja�wie�niem�się�grzy�bów�i ple�śni.
Po�gar�sza�ją�się�rów�nież�wa�run�ki�zdro�wot�-
ne�we�wnątrz� po�miesz�czeń,� co�mo�że�być
przy�czy�ną� aler�gii,� cho�rób� ukła�du� od�de�-
cho�we�go� lub� ukła�du� krą�że�nia,� al�bo� po�-
gor�sze�nia�sta�nu�zdro�wia�w przy�pad�ku�ist�-
nie�nia� tych� cho�rób.� Dla�te�go� zgod�nie
z prze�pi�sa�mi�w oknach�i drzwiach�bal�ko�-
no�wych�po�win�ny�być�mon�to�wa�ne�na�wiew�-
ni�ki.

Tle�nek� wę�gla� (CO)� po�tocz�nie� zwa�ny
cza�dem� jest� ga�zem� sil�nie� tru�ją�cym,� bez�-
barw�nym� i bez�won�nym,� nie�co� lżej�szym
od po�wie�trza,�co�po�wo�du�je,�że� ła�two�się
z nim�mie�sza�i w nim�roz�prze�strze�nia.�Po�-
wsta�je�w wy�ni�ku�nie�peł�ne�go�spa�la�nia�wie�-

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�ROW�ro�bi�co�tyl�ko�mo�że�by�oszczę�dzać�ener�gię.�La�ta�-

mi,�re�ali�zo�wa�ny�był�po�chła�nia�ją�cym�mi�lio�ny�zło�tych,�pro�gram�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�-

ny.�W obec�nej�chwi�li�prawie�wszyst�kie�bu�dyn�ki�na�szej�spół�dziel�ni�są�już�ocie�plo�ne.

To�da�je�wy�mier�ne�ko�rzy�ści.�Miesz�kań�cy�dzię�ki�te�mu�mo�gą�mniej�zu�ży�wać�cie�pła.�

Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�to�jed�nak�tyl�ko�jed�no�z dzia�łań�po�dej�mo�wa�nych�przez�na�szą

spół�dziel�nie.�Te�drob�niej�sze,�cza�sa�mi�ma�ło�spek�ta�ku�lar�ne�i wi�docz�ne,�też�przy�no�szą

wy�mier�ne�efek�ty,�zwłasz�cza�dla�na�szych�port�fe�li.�

Pro�wa�dzo�na� suk�ce�syw�nie� wy�mia�na� drzwi� wej�ścio�wych� i okien� w piw�ni�cach

i na kla�tach� scho�do�wych� też� po�ma�ga� w oszczę�dza�niu� cie�pła.� Wy�mia�na� opraw

oświe�tle�nio�wych�na klat�kach�scho�do�wych�na te�naj�no�wo�cze�śniej�sze,�z czuj�ka�mi�ru�-

chu,�po�zwa�la�z ko�lei�oszczę�dzać�ener�gię�elek�trycz�ną.

WEN ty LA CJA
i oszczę dza nie

CIE PŁA 
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Z po�cząt�kiem�paź�dzier�ni�ka�we�szły�w ży�-
cie� no�we� staw�ki� za od�pa�dy�w Ry�duł�to�-
wach.�Miesz�kań�ców�ude�rzą� po kie�sze�ni
wyż�sze� opła�ty� za od�pa�dy� se�gre�go�wa�ne
i zmie�sza�ne.

Staw�ka�za od�pa�dy�se�gre�go�wa�ne�wzro�sła
z 8 zł�do 12 zł�od oso�by,�czy�li�o 50�proc.
Jak�ła�two�po�li�czyć�czte�ro�oso�bo�wa�ro�dzi�-
na� za�pła�ci� od paź�dzier�ni�ka 48 zł� mie�-
sięcz�nie� za�miast 32 zł.� W ska�li� ro�ku
ozna�cza� to� wzrost� opła�ty� o 192 zł!
Opła�ta� za od�pa�dy� zmie�sza�ne� wzro�śnie
z 20� na 30 zł� od oso�by.� Skąd� tak� dra�-
stycz�ne�pod�wyż�ki?

Mia�sto�tłu�ma�czy,�że�pod�wyż�ka�sta�wek
by�ła�nie�unik�nio�na�i że�wzrost�cen�za śmie�-
ci�do�ty�czy�nie�tyl�ko�Ry�duł�tów,�ale�jest�to
zja�wi�sko� ob�ser�wo�wa�ne� w ska�li� ca�łe�go

kra�ju.�–�W ca�łym�kra�ju�opła�ty�za śmie�ci
dro�że�ją.� Prze�ko�nu�ją� się� o tym� ko�lej�ne
gmi�ny,�któ�re�or�ga�ni�zu�ją�prze�tar�gi�–�mó�wi
se�kre�tarz�mia�sta,�Krzysz�tof�Ję�droś�ka.�Tłu�-
ma�czy,�że�jest�to�m.in.�efekt�róż�nych�pod�-
wy�żek,� któ�re� na�kła�da�ne� są� na przed�się�-
bior�ców�od�bie�ra�ją�cych�śmie�ci.�–�Wzro�sły
mię�dzy� in�ny�mi� opła�ty� mar�szał�kow�skie
za skła�do�wa�nie�od�pa�dów�–�do�da�je.

Oko�licz�ne� mia�sta� i gmi�ny� ma�ją� już
za so�bą�pod�wyż�kę�opłat.�Dla�przy�kła�du
w Wo�dzi�sła�wiu�miesz�kań�cy�pła�cą 12 zł,
w Pszo�wie 12 zł,�w Ra�dli�nie 9,50 zł.

No�we�staw�ki�któ�re�we�szły�ży�cie�1�paź�-
dzier�ni�ka� i bę�dą� obo�wią�zy�wać� przy�naj�-
mniej�przez 3�la�ta,�czy�li�na okres�ob�słu�gi
Ry�duł�tów�przez� fir�mę�wy�ło�nio�ną�w no�-
wym�prze�tar�gu.�We�dług�wy�li�czeń�urzęd�-

ni�ków�no�we�staw�ki�wy�star�czą,�by�za�pła�-
cić�fir�mie�ko�mu�nal�nej.�

*�*�*

Dzia�ła�nie�Ry�duł�tów,�a tak�że�władz�in�-
nych� gmin,� ozna�cza�ją� –� o czym�wie�lo�-
krot�nie�pi�sa�li�śmy�na ła�mach�na�szej�ga�ze�-
ty�–�że�mi�nął�siel�ski�czas�okre�su�edu�ka�cji
i wła�dze�sa�mo�rzą�do�we�eg�ze�kwo�wać�za�-
czy�na�ją� bez� par�do�nu,� zgod�nie� z re�gu�la�-
mi�nem�wyż�sze�opła�ty�za wy�wóz�śmie�ci,
szcze�gól�nie� do�ty�czy� to� kar�nych� opłat
za śmie�ci�nie�se�gre�go�wa�ne.

Se�gre�ga�cja�śmie�ci�mu�si�być�i choć�cza�-
sa�mi�wy�da�wa�ło�się�nam,�że�tak�na�praw�dę
nikt�te�go�nie�prze�strze�ga�i nie�kon�tro�lu�je
to� mu�si�my� te�raz� przy�znać,� że� by�li�śmy
w ogrom�nym�błę�dzie.�

Ry DUŁ tO Wy

DRO GIE śmie ci

lu�pa�liw�m.in.:�drew�na,�ole�ju,�ga�zu�ziem�-
ne�go,�ben�zy�ny,�naf�ty,�pro�pa�nu,�wę�gla,�ro�-
py,� spo�wo�do�wa�ne�go� bra�kiem� od�po�wied�-
niej�ilo�ści�tle�nu,�nie�zbęd�nej�do zu�peł�ne�go
spa�la�nia.�

Wy�da�je�się�wie�lu�z nas,�że�ten�pro�blem
ich�nie�do�ty�czy,�gdyż�ni�cze�go�tak�na�praw�-
dę�nie�spa�la�ją.�Jest�to�błąd.�Tle�nek�wę�gla
za�war�ty� jest� rów�nież�w spa�li�nach�pra�wi�-
dło�wo�dzia�ła�ją�ce�go�ko�tła�czy�też�ga�zo�we�-
go�pod�grze�wa�cza�wo�dy�ja�ko�ich�skład�nik
(czę�sto�nie�da�się�go�cał�ko�wi�cie�wy�eli�mi�-
no�wać�po�mi�mo�do�star�cze�nia�do urzą�dze�-
nia�grzew�cze�go�tle�nu�w od�po�wied�niej�ilo�-
ści).�

Zwięk�szo�na�za�war�tość�tlen�ku�wę�gla�w spa�-
li�nach� mo�że� wy�ni�kać� z bra�ku� do�pły�wu
świe�że�go�(ze�wnętrz�ne�go)�po�wie�trza�do urzą�-

dze�nia,�w któ�rym�na�stę�pu�je�spa�la�nie�al�bo
z po�wo�du� za�nie�czysz�cze�nia,� zu�ży�cia� lub
złej� re�gu�la�cji�pal�ni�ka,�a tak�że�przed�wcze�-
sne�go�za�mknię�cia�pa�le�ni�ska�pie�ca�lub�kuch�-
ni.�Jest�to�szcze�gól�nie�groź�ne�w po�miesz�-
cze�niach�w któ�rych�brak�jest�od�po�wied�niej
wen�ty�la�cji�bądź�po�miesz�cze�nia� te� są�zbyt
szczel�ne.

Czad� po�wsta�je� tak�że� pod�czas� po�ża�ru.
Nie�bez�pie�czeń�stwo� za�cza�dze�nia� wy�ni�ka
z fak�tu,� że� tle�nek�wę�gla� jest� ga�zem�nie�-
wy�czu�wal�nym�dla�czło�wie�ka.�Do�sta�je�się
do or�ga�ni�zmu� przez� układ� od�de�cho�wy,
a na�stęp�nie�jest�wchła�nia�ny�do krwio�bie�-
gu.�W ukła�dzie� od�de�cho�wym� czło�wie�ka
tle�nek�wę�gla�wią�że�się�z he�mo�glo�bi�ną 210
ra�zy� szyb�ciej� niż� tlen,� blo�ku�jąc� do�pływ
tle�nu�do or�ga�ni�zmu.�Stwa�rza�to�po�waż�ne

za�gro�że�nie�dla�zdro�wia�i ży�cia�czło�wie�ka.
Unie�moż�li�wia� pra�wi�dło�we� roz�pro�wa�dze�-
nia�tle�nu�we�krwi�i po�wo�du�je�uszko�dze�nia
mó�zgu� oraz� in�nych� na�rzą�dów.� Na�stęp�-
stwem�ostre�go�za�tru�cia�mo�że�być�nie�od�-
wra�cal�ne�uszko�dze�nie�ośrod�ko�we�go�ukła�-
du� ner�wo�we�go,� nie�wy�dol�ność�wień�co�wa
i za�wał�al�bo�na�wet�śmierć.

Pod�sta�wo�wą�przy�czy�ną�za�truć�jest�nie�-
peł�ne�spa�la�nie,�do któ�re�go�mo�że�dojść�np.
gdy� zbyt� szczel�nie� za�mknię�te� są� okna,
brak�jest�wła�ści�wej�wen�ty�la�cji.�Po�wo�du�je
to� po�wsta�wa�nie� tlen�ku� wę�gla� i utrud�nia
je�go�od�pływ.�Ty�le�spa�lin�wy�pły�nie�na ze�-
wnątrz� ile� świe�że�go� po�wie�trza� na�pły�nie
do po�miesz�cze�nia.�Przede�wszyst�kim�na�-
le�ży� więc� za�pew�nić� moż�li�wość� sta�łe�go
do�pły�wu� świe�że�go� po�wie�trza� do pa�le�ni�-
ska�ko�tła�ga�zo�we�go�bądź�ole�jo�we�go,�ku�-
chen�ki�ga�zo�wej,�kuch�ni�i pie�ca�wę�glo�we�-
go,�oraz�swo�bod�ny�od�pływ�spa�lin.
Pa�mię�taj�my� więc� aby� nie� za�sła�niać

kra�tek� wen�ty�la�cyj�nych� i otwo�rów� na�-
wiew�nych.

Przy in�sta�la�cji� urzą�dzeń� i sys�te�mów
grzew�czych�ko�rzy�stać�trze�ba�z usług�wy�-
kwa�li�fi�ko�wa�nej�oso�by.

Ko�niecz�nie�do�ko�ny�wać�okre�so�wych�prze�-
glą�dów�in�sta�la�cji�wen�ty�la�cyj�nej�i prze�wo�-
dów� ko�mi�no�wych� oraz� ich� czysz�cze�nia.
Gdy�uży�wa�się�ga�zu�ziem�ne�go,�płyn�ne�go
czy�ole�ju�opa�ło�we�go�–�nie�rza�dziej�niż�raz
na pół�ro�ku.�

Trze�ba�bez�względ�nie�użyt�ko�wać�spraw�-
ne�tech�nicz�nie�urzą�dze�nia,�w któ�rych�od�-
by�wa� się� pro�ces� spa�la�nia� zgod�nie� z in�-
struk�cją� pro�du�cen�ta:� kon�tro�lo�wać� stan
tech�nicz�ny�urzą�dzeń�grzew�czych.�Sto�so�-
wać�na�le�ży�wy�łącz�nie�urzą�dze�nia�po�sia�-
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Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”�w�Wodzisławiu�Śl.
z�siedzibą�przy�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43

oferuje�do�wynajęcia

LO�KA�LE�UŻYT�KO�WE

•�Wo�dzi�sław�Śl.�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�30 pow.�użytk. 76,74�m2

•�Wo�dzi�sław�Śl.�ul.�Prze�my�sła�wa 3� pow.�użytk. 70,07�m2

•�Wo�dzi�sław�Śl.�ul.�Prze�my�sła�wa 5� pow.�użytk. 113,01�m2

•�Wo�dzi�sław�Śl.�ul.�Prze�my�sła�wa 9� pow.�użytk.� 178,58�m2

•�Wo�dzi�sław�Śl.�ul.�Dą�brów�ki 12 pow.�użytk.� 131,44�m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�SM�„ROW”
(pokój�nr�29)�tel.�32 428-27-46

ZAPRASZAMY�DO�OGLĄDANIA�LOKALI!!!
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

da�ją�ce� sto�sow�ne� do�pusz�cze�nia� w za�kre�sie� wpro�wa�dze�nia
do ob�ro�tu.

W przy�pad�ku�wy�mia�ny�okien�na no�we,�spraw�dzić�po�praw�-
ność�dzia�ła�nia�wen�ty�la�cji,�po�nie�waż�no�we�okna�są�naj�czę�ściej
o wie�le�bar�dziej�szczel�ne�w sto�sun�ku�do wcze�śniej�sto�so�wa�-
nych�w bu�dyn�ku�i mo�gą�po�gar�szać�wen�ty�la�cję;

Sys�te�ma�tycz�nie�spraw�dzać�ciąg�po�wie�trza,�np.�po�przez�przy�-
kła�da�nie� kart�ki� pa�pie�ru� do otwo�ru� wy�wiew�ne�go� (krat�ki
wen�ty�la�cyj�nej)�–�je�śli�nic�nie�za�kłó�ca�wen�ty�la�cji�–�kart�ka�po�-
win�na�przy�wrzeć�do wspo�mnia�nej�krat�ki;

Czę�sto�wie�trzyć�po�miesz�cze�nie,�w któ�rych�od�by�wa�się�pro�-
ces�spa�la�nia�(kuch�nie,�ła�zien�ki�wy�po�sa�żo�ne�w ter�my�ga�zo�we),
a naj�le�piej�za�pew�nić,�na�wet�nie�wiel�kie,�roz�sz�czel�nie�nie�okien.

Moż�na�rów�nież�roz�mie�ścić�czuj�ni�ki� tlen�ku�wę�gla�w czę�-
ści� do�mu,�w któ�rej� sy�pia�my.�Dla� zwięk�sze�nia� bez�pie�czeń�-
stwa,� do�dat�ko�we� czuj�ni�ki� war�to� umie�ścić� w każ�dym� po�-
miesz�cze�niu.

Nie�ba�ga�te�li�zo�wać�ob�ja�wów�dusz�no�ści,�bó�lów�i za�wro�tów�gło�-
wy,�nud�no�ści,�wy�mio�tów,�oszo�ło�mie�nia,�osła�bie�nia,�przy�spie�sze�-
nia�czyn�no�ści�ser�ca�i od�dy�cha�nia,�gdyż�mo�gą�być�sy�gna�łem,�że
ule�ga�się�za�tru�ciu�cza�dem;�w ta�kiej�sy�tu�acji�na�le�ży�na�tych�miast
prze�wie�trzyć� po�miesz�cze�nie�w któ�rym� się� znaj�du�je�my� i za�się�-
gnąć�po�ra�dy�le�kar�skiej.

Gaz� jest� sze�ro�ko� roz�po�wszech�nio�nym� no�śni�kiem� ener�gii,
sto�so�wa�nym� po�wszech�nie� w go�spo�dar�stwach� do�mo�wych.
Szczel�ność� in�sta�la�cji� ga�zo�wej� jest� dla� każ�de�go� oczy�wi�stym
wa�run�kiem�bez�piecz�ne�go�użyt�ko�wa�nia�ga�zu,�gdyż�je�go�mie�-
sza�ni�na�z po�wie�trzem�gro�zi�wy�bu�chem.�Więk�szość�użyt�kow�-
ni�ków�ga�zu�nie�wie�jed�nak�kie�dy�mo�że�po�ja�wić�się�za�gro�że�nie
za�tru�ciem�tlen�kiem�wę�gla�(cza�dem).

W Pol�sce�każ�de�go�ro�ku,�z po�wo�du�za�tru�cia�tlen�kiem�wę�gla
po�cho�dzą�cym� z ga�zo�wych� pod�grze�wa�czy� wo�dy� użyt�ko�wej
umie�ra�ok.�100�osób,�a kil�ka�ra�zy�wię�cej�ule�ga�za�tru�ciu�wy�ma�-
ga�ją�cym�ho�spi�ta�li�za�cji.�Prze�wa�ża�ją�ca�więk�szość�przy�pad�ków
śmier�tel�nych�zda�rza�się�mię�dzy 1�li�sto�pa�da�a 31�mar�ca,�a więc
w po�rze�któ�ra�wła�śnie�nad�cho�dzi.

REKLAMA
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Licencjonowane�
Mieszkaniowe�Biuro�Pośrednictwa

przy�
Spółdzielni�Mieszkaniowej�„ROW”

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

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:

poniedziałek 7:00�– 16:00
wtorek,�czwartek 7:00�– 15:00

środa 9:00�– 15:00
piątek 7:00�– 14:00

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

U nas zawsze rzetelnie, 

bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz 

zamienisz ● wynajmniesz
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POD�WSPÓL�NYM�DA�CHEM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.
Ad�res�re�dak�cji�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�Ma�te�-
ria�ły�do re�dak�cji�pro�si�my�kie�ro�wać�pod po�wyż�szym�ad�re�sem�lub�skła�dać�je�w ad�mi�ni�stra�cjach�osie�dlo�wych.�Nie�za�-
mó�wio�nych�ma�te�ria�łów�re�dak�cja�nie�zwra�ca.�Ogło�sze�nia�do ga�ze�ty�przyj�mu�je�oraz�in�for�ma�cji�udzie�la�–�Dział�or�ga�-
ni�za�cji,�spraw�socjalnych�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”,�po�kój�nr 10�w sie�dzi�bie�Za�rzą�du,�tel.�32 428 27 10,
wewn. 126.�Za treść�ogło�szeń�re�dak�cja�oraz�SM�„ROW”�nie�od�po�wia�da�ją.

AD RE Sy
tE LE fO Ny

WAż NE IN fOR MA CJE
ZA�RZĄD�SPÓŁ�DZIEL�NI

MIESZ�KA�NIO�WEJ�„ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

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

po�nie�dział�ki�od 7:00�do 16:00,
od wtor�ku�do czwartku�od�7:00�do�15:00

piątek�od 7:00�do 14:00
Te�le�fo�n�cen�tra�la�– 32 428 27 00;

DZIAŁ�OBSŁUGI�KLIENTA:
Godziny�otwarcia:�

po�nie�dział�ki�7:30-15:30;�
od wtor�ku�do czwartku�7:30-14:00

piątki�7:30-13:00

dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:�32 428 27 55;
dział�wkła�dów: 32 428�27�53;

dział�na�li�czeń�czyn�szo�wych:�32�428�27�54;
kasa: 32 428 27 50;

dział�tech�nicz�ny:�32�428 27 41;
Li�cen�cjo�no�wa�ne

Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:�
32 428 27 44;

dział�lokali�użytkowych:�32�428�27�46.
Stro�na�in�ter�ne�to�wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,�
ul.� Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
32 428� 27� 58;� godz.� pra�cy:� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

XXX�-le�cia,�PIA�STÓW i DĄ�BRÓW�KI:
44-286�Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.� 32 428� 27� 60,� 32 428� 27� 70,� godz.� pra�cy;
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

RY�DUŁ�TO�WY: 44-280� Ry�duł�to�wy,� ul.� Ple�bi�-
scy�to�wa 48,�tel.�32 428�27�76,�godz.�pra�cy:�od po�-
nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

PSZÓW: 44-370�Pszów,�ul.�Tyt�ki 9,�tel.�32428�27�68,
kom.�887�133�233,�czyn�na:�wtor�ki�od 9.00�do 11.00
iod13.00�do15.00,�pra�ca�w te�re�nie�od11.00�do13.00,
piąt�ki� od 12.00� do 15.00,� pra�ca�w te�re�nie� od 9.00
do 12.00;

RA�DLIN: 44-310�Ra�dlin,�ul.�Kor�fan�te�go 18,�tel.
32 428�27�67,�kom.�887�133�233,�czyn�na:�po�nie�-
dział�ki� i czwart�ki� od 9.00� do 11.00� i od 13.00
do 15.00,�pra�ca�w te�re�nie�od 11.00�do 13.00.

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

–�kom.�601 857 402�
• Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy�–�kom.�605 365 674,
•�Elek�trycz�ne�i dźwi�go�we:�dla�wszyst�kich�ad�mi�ni�-
stra�cji:
elek�tryk�–�kom.�609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�kom.�785�848 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Poziomo:� 1.� scho�do�wa�w blo�ku. 6.
ma�ły�kot. 9.�Kar�d.�Stefana�Wy�szyń�skie�-
go�w Wo�dzi�sła�wiu� Ślą�skim. 10.� ptak
pie�chur. 11.�skła�dak�na wo�dzie. 12.�ma�-
ła� miej�sco�wość. 15.� po�pu�lar�na� gra
w kar�ty. 18.�mi�łost�ka. 21.�do gry�w fut�-
bol. 22.�mo�da�sprzed�lat. 23.�po�nad�par�-
te�rem. 24.� tu�zy� fir�my. 25.� ka�czan� ku�-
ku�ry�dzy. 28.� na�kry�cie� gło�wy. 32.
na krup�nio�ki. 34.�nad piw�ni�cą. 35.�sil�-
nik. 36.�ra�fy�ko�ra�lo�we. 37.�mę�ski�pier�-
ścień. 40.� pod�kład� ha�ftu. 43.� bo�ga�ty
w kom�na�ty. 46.�tłuszcz�niedź�wie�dzi. 47.
miasto� na� Śląsku. 48.� ,,mała� czarna”
zdrobniale. 49.�nie�ka�to�da. 50.�wię�cej
jak�od�no�wa�miesz�ka�nia.

Pio�no�wo: 2.�imię�żeńskie. 3.�ze�staw
kart�do gry. 4.�sa�mo�chód. 5.�bia�ła�po�ra
ro�ku. 6.�skład�nik�cze�ko�la�dy. 7.�las�sy�-

be�ryj�ski. 8.� owoc� pal�my. 13.� zrzut�-
ka. 14.� wy�so�ki� dom,�wie�żo�wiec. 15.
ścia�na� po ko�la�na. 16.� far�tuch� le�ka�-
rza. 17.� twar�da� ska�ła. 19.�won�ne� zio�-
ło. 20.� pra�cu�je� pod wo�dą. 26.� kłę�by
mgły. 27.�wą�ska�cze�ko�la�da. 29.�ro�dzaj
za�mknię�cia. 30.�du�si�bo�jeść�mu�si. 31.
głów�na� tęt�ni�ca. 32.� splot� prę�tów. 33.
po�go�da� pod psem. 37.� drze�wo� igla�-
ste. 38.�sym�bol�pań�stwa. 39.�etap�dzie�-
jów. 41.� ilu�stro�wa�ny� ka�ta�log. 42.� na�-
czy�nie� do kwia�tów. 44.� za�miast
sto�łu. 45.�urok,�po�wab.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-

wa�nych�od 1�do 22�da�dzą�roz�wią�za�-
nie�krzy�żów�ki.�

Ha�sło� z po�przed�niej� krzy�żów�ki:
„Urlop,�czas�wypoczynku”.

Na�gro�dy� książ�ko�we� za roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki� otrzy�mu�ją: KRZYSZTOF
WUTKE,�ROMAN�SOBALA.

KRZyżÓWKA Z hASŁEM 



Ko�lej�ny� rok� aka�de�mic�ki� roz�po�czę�li� se�nio�rzy� na�le�żą�cy� do Wo�dzi�-
sław�skie�go� Uni�wer�sy�te�tu� Trze�cie�go� Wie�ku� i bar�dzo� czę�sto� bę�dą�cy
miesz�kań�ca�mi�osie�dli�na�szej�Spół�dziel�ni.�Dzię�ki�roz�bu�do�wa�nej�ofer�-
cie�każ�dy�chęt�ny�bę�dzie�mógł�re�ali�zo�wać�tam�swo�je�pa�sje.

Ce�lem� Uni�wer�sy�te�tu� Trze�cie�go� Wie�ku� jest� stwo�rze�nie� se�nio�rom
szan�sy,�na po�głę�bia�nie�wie�dzy,�po�sze�rza�nie�umie�jęt�no�ści�i roz�wi�ja�nie
za�in�te�re�so�wa�nia.�To�też�szan�sa�na udział�w po�dró�żach�czy�ży�ciu�kul�tu�-
ral�nym.�W Wo�dzi�sław�skim�UTW�du�ży�na�cisk�jest�też�kła�dzio�ny�na ak�-
tyw�ność�fi�zycz�ną.

– Uczy my pły wać, cho dzić pra wi dło wo z ki ja mi w ra mach nor dic
wal kin gu, ćwi czy my gim na sty kę ogól no ro zwo jo wą do sto so wa ną do wie -
ku i moż li wo ści, upra wia my jo gę i ćwi czy my ae ro bik w wo dzie. Wspól -
nie spę dza my czas na wie lu im pre zach in te gra cyj nych ty pu An drzej ki,
Bie sia da Ślą ska, Kon cer ty w Pa ła cu Ślu bów, spo tka nia oka zjo nal ne
czy tur nie je –�mó�wi�Pre�zes�WUTW�Ja�dwi�ga�Ho�le�czek�-Woj�dat.�– Nie
spo sób wy mie nić ca łe go spek trum pro po zy cji, ja kie ma my dla miesz -
kań ców 50+ mia sta Wo dzi sław Ślą ski oraz po wia tu wo dzi sław skie -
go –�do�da�je�Pa�ni�Pre�zes.

Mi�ja�ją�cy� rok� był� Ro�kiem� Ob�cho�dów� 10-le�cia� Wo�dzi�sław�skie�go
Uni�wer�sy�te�tu�Trze�cie�go�Wie�ku.�Pa�tro�nat�Ho�no�ro�wy�nad Ob�cho�da�mi
Ro�ku�Ju�bi�le�uszo�we�go�ob�jął�Pre�zy�dent�Mia�sta�Mie�czy�sław�Kie�ca.�Był
to�rok�bo�ga�ty�w wy�da�rze�nia,�część�z nich�już�się�od�by�ła�ale�przed na�-
mi�jesz�cze:

•�14�paź�dzier�ni�ka�za�pra�sza�my�miesz�kań�ców�(+ 50)�mia�sta�i po�wia�-
tu� –� nie� tyl�ko� człon�ków� WUTW� do Ro�dzin�ne�go� Par�ku� Roz�ryw�ki
„Trzy�Wzgó�rza”�na im�pre�zę�re�kre�acyj�ną�„760 km�nor�dic�wal�king�se�-
nio�rów�na 760-le�cie�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go”�–�su�mu�jąc�ki�lo�me�try�do�-
da�my�so�bie�zdro�wie.�Do�kład�ne�in�fo�w biu�rze�WUTW�(32 320 86 58);

•� w li�sto�pa�dzie� kon�fe�ren�cja� pod�su�mo�wu�ją�ca� ob�cho�dy 10-le�cia
WUTW�z udzia�łem�przed�sta�wi�cie�li�UTW�woj.�ślą�skie�go�i pra�cow�ni�-
ków�na�uko�wych�uczel�ni�wyż�szych�–�Aka�de�mii�Hu�ma�ni�stycz�no�-Eko�-
no�micz�nej,�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go�–�li�sto�pad 2017;

•� 25� li�sto�pa�da� od�bę�dzie� się I Fe�sti�wal� Tań�ca� SE�NIOR� DAN�CE
z udzia�łem�ze�spo�łów�ar�ty�stycz�nych�UTW�woj.�ślą�skie�go,�opol�skie�go
i ma�ło�pol�skie�go;

•�no�i wresz�cie�w grud�niu�za�koń�cze�nie�ob�cho�dów�–�bal�kar�na�wa�ło�-
wy�„Na Sto�Par”.

Je�śli�cho�dzi�o no�wy�rok�aka�de�mic�ki 2017/2018�wa�run�kiem�wstą�pie�-
nia�do WUTW�jest�wiek 50+;�wy�peł�nie�nie�de�kla�ra�cji�człon�ka�i opła�ce�-
nie�skła�dek�(7zł/�m)�–�21 zł�kwar�tal�nie.�Skład�kę�po�bie�ra�my�kwar�tal�-
nie�–�21�zł/�kw.�lub�za mie�siąc�(7 zł)�w uza�sad�nio�nych�przy�pad�kach
(np.�ktoś�za�pi�su�je�się�do WUTW�w li�sto�pa�dzie).�Czło�nek�WUTW�mo�-
że�uczest�ni�czyć�we�wszyst�kich�za�ję�ciach�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�WUTW
od�płat�nych�i nie�od�płat�nych.

Pro�po�nu�je�się�no�we�w tym�ro�ku�warsz�ta�ty:�Tań�ca�La�ti�no�pro�wa�dzi
p.�Jo�an�na Dzie�dzic,�„Rze�czy…�od no�wa”–�pro�wa�dzi�Dag�ma�ra�Kon�-
drat�(dla�za�awan�so�wa�nych�w de�co�upa�ge),�Ce�ra�mi�ki�–�wy�ko�ny�wa�nie
przed�mio�tów�de�ko�ra�cyj�nych�z gip�su�lub�tech�ni�ką�wy�pa�la�nia.

W tym�ro�ku�po�wsta�ły�dwa�no�we�Klu�by�Za�in�te�re�so�wań:�Klub�„Krok
po Kro�ku…w de�co�upa�ge”�–�pro�wa�dzi�Mir�ka�Paw�li�czek,�Klub�Te�ni�sa
Sto�ło�we�go�–�pro�wa�dzi�Wal�dek�Ko�wal�czyk.

To�no�wo�ści�a jed�no�cze�śnie�jak�co�ro�ku�Wo�dzi�sław�ski�Uni�wer�sy�tet
Trze�cie�go�Wie�ku�pro�po�nu�je�na�ukę� i kon�ty�nu�ację�na�uki� ję�zy�ków�ob�-
cych:�an�giel�ski,�nie�miec�ki,�wło�ski,�fran�cu�ski,�ro�syj�ski.

Na�ukę�i kon�ty�nu�ację�ob�słu�gi�kom�pu�te�ra�oraz�do�sko�na�le�nie�umie�jęt�-
no�ści�ko�rzy�sta�niaz�In�ter�ne�tu.

Wy�kła�dy�otwar�te�z róż�nych�dzie�dzin�na�uki,�sztu�ki,�kul�tu�ry�i po�li�ty�-
ki,�wy�gła�sza�ne�przez�spe�cja�li�stów�da�nej�dzie�dzi�ny.

Za�ję�cia�spor�to�wo�-re�kre�acyj�ne:�gim�na�sty�kę�ogól�no�ro�zwo�jo�wą;�pły�-
wa�nie�i na�ukę�pły�wa�nia;�ae�ro�bik�w wo�dzie;�jo�gę;�zum�bę;�ta�niec�li�nio�-
wy;�ta�niec�la�ti�no;�nor�dic�wal�king.

Warsz�ta�ty�rę�ko�dzie�ła:�ro�bie�nie�bi�żu�te�rii;�de�co�upa�ge;�warsz�ta�ty�ce�ra�-
micz�ne;�„szy�deł�ko�i haft”.

Za�ję�cia�eks�pre�sji�ar�ty�stycz�nej:�ze�spół� te�atral�ny�„Mło�dzi�du�chem”;
ze�spół�tań�ca�li�nio�we�go;�chór;�gru�pa�pla�stycz�na.

Klu�by�za�in�te�re�so�wań:�Mi�ło�śni�ków�Mu�zy�ki�i Te�atru;�Cie�ka�wej�Książ�-
ki;�Wo�lon�ta�riu�szy� „Po�ma�ga�my”;� nor�dic�wal�king� „Włó�czy�ki�je”;�Bry�-
dżo�wy;� Wie�dzy� o Wszech�świe�cie;� Ma�gii� Ha�ftu� i Szy�deł�ka;� Wo�kół
Zdro�wia;�Mi�ło�śni�ków�Tu�ry�sty�ki;�oraz�no�we�Klu�by:�Te�ni�sa�Sto�ło�we�go
ping�pong;�Krok�po Kro�ku…�w de�co�upa�ge;�Pla�stycz�ne�Pa�sje�Se�nio�-
rów.�Udział�w ta�kich�klu�bach� jest�bez�płat�ny�–�moż�na się�cze�goś�na�-
uczyć�i przy�jem�nie�spę�dzić�czas.

Wy�ciecz�ki�po Pol�sce�i Eu�ro�pie�(a w tym�ro�ku�by�li�śmy:�Sy�cy�lia,�To�-
ska�nia,�Szko�cja�i Lon�dyn,�Wil�no�i Lwów)�i wspól�ne�wy�jaz�dy�wy�po�-
czyn�ko�wo�-re�ha�bi�li�ta�cyj�ne.

Uni�wer�sy�tet�za�pra�sza�na wie�le�kon�cer�tów�mu�zy�ki�po�waż�nej�i nie�co
lżej�szej�w sa�lach�kon�cer�to�wych,�po�czy�na�jąc�od Sa�li�Ślu�bów�w wo�dzi�-
sław�skim�Pa�ła�cu�Die�trich�ste�inów,�przez�Pra�gę,�Dre�zno,�Lwów,�Kra�-
ków,�War�sza�wę,�Ka�to�wi�ce,�By�tom…

Za�pra�sza� też� na im�pre�zy� in�te�gra�cyj�ne:�An�drzej�ki;�Tań�cu�ją�ce�Pod�-
wie�czor�ki;�Spo�tka�nie�Opłat�ko�we;�Bie�sia�dę�Ślą�ską.

Bliż�szych� in�for�ma�cji� o dzia�łal�no�ści� Wo�dzi�sław�skie�go� Uni�wer�sy�te�tu
Trze�cie�go�Wie�ku�moż�na szu�kać�na stro�nie:�http://www.wutw.pl/

I jak�zwy�kle�pa�mię�taj�my�mak�sy�mie,�któ�ra�przy�świe�ca�dzia�łal�no�ści
Uni�wer�sy�te�tu:

Wpraw�dzie�nie�mo�że�my�za�po�biec�sta�rze�niu�się,�lecz�mo�że�my�za�po�-
biec�sta�niu�się�sta�rym.

Atrak cje dla SE NIO RÓW

WO DZI SŁAW SKI UNI WER Sy tEt tRZE CIE GO WIE KU


