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Papież Franciszek jest entuzjastą spółdzielczości

„W spółdzielczości praca
i godność osoby idą ramię w ramię”

W

swym przesłaniu, nagranym w formie wideo i wyemitowanym na III Festiwa lu Na uki Spo łecz nej Ko ścio ła
w Weronie pod koniec zeszłego roku, papież Franciszek z wielkim uznaniem mówił o spółdzielczości, która
w czasach kryzysu zredukowała swój
margines zysku, aby utrzymać miejsca pracy, i krytykował „rynek”, dla
którego „solidarność to niemal brzydkie słowo”.
Papież powiedział również, że stawia na spółdzielczość jako na formę
za rzą dza nia przed się bior stwa mi
i ostrzegał, że niebezpiecznym zjawiskiem jest pozostawienie młodych
ludzi bez pracy i szansy na przyszłość.
– Naukaspołecznanietolerujesytuacji, w której zyski pozostają wyłączniedlatego,któryprodukuje,a sprawy
socjalne pozostawia się państwu oraz
stowarzyszeniompomocowymi wolontariatowi. Dlatego właśnie „solidarność”jestkluczowymsłowemw nauce
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społecznej Kościoła – powiedział papież w wypowiedzi rozpowszechnionej przez Stolicę Apostolską. – Dziś
jednak ryzykujemy, że słowo to zostanieusuniętezesłownika,ponieważdla
gospodarkirynkowejstajesięononiewygodnym i – niech mi wolno będzie
powiedzieć – niemal „brzydkim słowem” – dodał.
Papież nawiązał do spotkania, jakie
przed paroma miesiącami odbył w Watykanie z przedstawicielami świata spółdzielczego, którzy wyjaśnili mu, że
po to, aby stawić czoło kryzysowi,
zmniejszyli margines swych zysków,
utrzymując dzięki temu zatrudnienie
na dotychczasowym poziomie. – Bardzomnietopocieszyło – wyznał Franciszek.
– W spółdzielczościpracai godność
osobyidąramięw ramię.Solidarności
należy przestrzegać również przy organizacjipracyi abyzapewnićpluralizmwśródtych,którzyzarządzająrynkami.Dziśwokółspółdzielczościnarosło
pewneniezrozumienie–równieżw śroPOD WSPÓLNYM DACHEM

dowiskacheuropejskich–alesądzę,że
niebranieobecniepod uwagętejformy
gospodarowaniastanowiobjawzubożeniai niesłużyzróżnicowaniutożsamości– dodał Franciszek.
Papież wspominał, że jako bardzo
młody człowiek stał się entuzjastą spółdzielczości, która – jego zdaniem – jest
„drogą do równości w warunkach zróżnicowania”. Podkreślił również jej znaczenie dla zagwarantowania osobistej
godności człowieka wobec „idola, jakim jest pieniądz”. – Niemożebyćautentycznegorozwoju,aniteżharmonijnegorozwojuspołeczeństwa,jeślineguje
się siłę młodych i pamięć ludzi starych.Naród,któryniedbao swąmłodzież i swe starsze pokolenie, nie ma
przyszłości– powiedział papież.
Nawiązując do wysokiego bezrobocia wśród młodych Europejczyków,
„sięgającego w niektórych krajach 40
procent i więcej”, papież Franciszek
zakończył: – Jeśliszybkonierozwiąże
się tego problemu czeka nas marna
przyszłośćlubjejzupełnybrak.
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Prezes Zarządu SM „ROW”
Jan GRabOWiecki

Wieści z „pierwszej ręki”

Wyzwania roku
jubileuszowego
Ten

rok, który zaczął się kilka
tygodni temu, to czas szczególny. W tym roku nasza spółdzielnia obchodzi jubileusz 90 lat istnienia. Możemy, i będziemy się, wspólnie
w naszym spółdzielczym gronie cieszyć z tej rocznicy, z naszych niemałych dokonań, z wieloletnich tradycji. Bez żadnej przesady możemy
być dumni z naszych osiągnięć i sukcesów przez tyle lat, z tego, że doceniają nas firmy monitorujące rynek
nieruchomości oraz gospodarczy przyznając nam wyróżnienia za nasze wytrwa łe, upar te dzia ła nia na rzecz
mieszkańców.
Zaczynam moje refleksje jubileuszowo, bo też te 90 lat pracy, wysiłek i dokonania pokoleń, które są
za nami, warte są określonej oprawy
i nagłośnienia. Od wielu lat ludzie
wspólnie starają się realizować to co
w pojedynkę nie było możliwe lub
bardzo trudne. Z biegiem czasu możemy bez fałszywej skromności przyznać, że znaleźliśmy się w gronie
przedsiębiorstw, które dobrze funkcjo nu ją na ryn ku go spo dar czym.
W naszym regionie, a nawet na tle
całego kraju nasza spółdzielnia jest
żywym przykładem na to, iż polskie
spółdzielnie są przedsiębiorstwami,
które działając nie dla „czystego bizne su”, po tra fią do brze za rzą dzać
i gospodarować nieruchomościami,
będąc przy tym wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym. Dają pracę i środki na utrzymanie rodzi ny, a tak że przy czy nia ją się
do rozwoju gospodarki krajowej. Bez
takich spółdzielni problemy społeczne w kraju byłyby poważniejsze,
a liczba wykluczonych społecznie
daleko większa.
Taka spółdzielnia jak nasza, posiadająca świetlice, boiska sportowe,
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współpracująca z Ośrodkami Pracy
Pozaszkolnej, w których wielość inicjatyw i ofert jest adresowana do dzieci i młodzieży, do hobbystów, do miłośników sportu i rekreacji, do ludzi
pracy i do seniorów jest naszą siłą.
Każda taka impreza podkreśla walory spółdzielni i jej możliwości. Oferta naszej spółdzielni jest naprawdę
szeroka o czym sukcesywnie informujemy (obecnie działalność kulturalno – oświatową w lokalach spółdziel ni pro wa dzi 9 pla có wek),
a determinacji, zrozumienia i gotowości niesienia pomocy ludziom słabszym, nam spółdzielcom nigdy nie
zabraknie.
Do obchodów jubileuszu oczywiście w tym roku będziemy powracać, teraz jednak zajmijmy się „prozą ży cia”, wróć my do na szych
niemałych problemów i wyzwań jakie czekają nas w najbliższej przyszłości. Niedawno pisaliśmy, że rozpoczniemy zebrania z mieszkańcami,
które przez polityków uznane za mało istotne skazane zostały na nie istnienie. Jednakże w naszej Spółdzielni są na dal i cie szą się du żą
popularnością, gdyż są szansą dla
każdego członka i mieszkańca na osobiste współdecydowanie o losach
swego osiedla, budynku, otoczenia.
O sposobach i kierunkach działania.
O swoim miejscu i aktywności w życiu spółdzielczej rodziny.
Tak jak w latach ubiegłych również i w tym roku odbyły się Zebrania z mieszkańcami osiedli między 17
a 19 lutego br., gdyż są one ważnym
ogniwem w naszej wewnątrzspółdzielczej demokracji. Z uwagi na zróżnicowanie problemów, jakie występują na poszczególnych osiedlach,
zorganizowano 7 takich Zebrań zaczynając od osiedla Dąbrówki przez
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osiedla Piastów, XXX-lecia PRL,
Centrum, Pszów, Rydułtowy, na Radlinie kończąc.
Głównym celem Zebrań Osiedlowych była dla członków i mieszkańców osiedli możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się w zakresie
objętym sprawozdaniami Rady Osiedla, Administracji i informacji Zarządu oraz najbliższych zamierzeń.
Przedstawione zostały również informacje Zarządu o aktualnych opłatach z tytułu użytkowania mieszkań,
o sposobie rozliczania wody, rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
Jak co roku, bo i problem jest stale
powtarzający się, mówiono o dewastacjach budynków, klatek schodowych i zniszczeń na placach zabaw
i infrastruktury osiedlowej. Informację taką przedstawili Kierownicy Administracji, zbulwersowani ilością
występujących dewastacji, które są
dodatkowym kosztem obciążającym
każdego mieszkańca. Tym bardziej,
że elewacje budynków niedawno zostały odnowione, dźwigi wyremontowane, nowe punkty świetlne zainstalowane. To budzi wiele żalu, że
nie szanuje się własnego „domu”, że
poza drzwiami własnego mieszkania
kończy się dbanie o jego wygląd, estetyka i stan techniczny.
Na Zebraniach Osiedlowych każdy
członek, mieszkaniec osiedla, mógł
się wypowiedzieć jak ocenia to, co
się zmieniło w okresie między kolejnymi Zebraniami w osiedlu, w Spółdzielni, co chciałby poprawić lub
wprowadzić do planów Spółdzielni,
a co może być korzystne dla całej
społeczności lokalnej, lub szerzej – dla
naszej wspólnoty spółdzielczej. Tak
dokończenienastr.4
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dokończeniezestr.3

było również w na tych zebraniach
gdzie zabierający głos dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i pomysłami poddając je pod ocenę innych mieszkańców – bliskich i dalszych
sąsiadów, a także samorządu osiedlowego i władz Spółdzielni. Mówili co
zrobić, by w swoim osiedlu i w Spółdzielni było nam wspólnie lepiej.
Te zgłaszane opinie i wnioski w trakcie dyskusji były jak to zwykle bywa
ure al nia ne, wy ja śnia ne z uwa gi
na uwarunkowania dotyczące ich realizacji. Padały argumenty uzasadniające, dlaczego pewnych pomysłów albo tematów nie udało lub nie
da się zrealizować, o istniejących
przeszkodach, które blokują bądź
ograniczają takie czy inne (często
nawet bardzo słuszne) oczekiwania
i działania.
Na pewno dzięki takim spotkaniom
możemy realistycznie ocenić nasze
wszystkie przedsięwzięcia i dobrze
planować nasze zadania.
Na poszczególnych zebraniach dokonano wyboru nowych członków
do Rad Osiedlowych. Rady te będą
reprezentować mieszkańców poszczególnych osiedli przez czteroletni okres
kadencji w zakresie uchwalania wniosków dotyczących modernizacji, remontów i eksploatacji budynków,
a także inicjowania i organizowania
działań mających na celu podniesienie estetyki osiedla tym samym poprawę warunków zamieszkiwania.
Mają za zadanie krzewienie kultury
współżycia społecznego, propagowanie poszanowania mienia oraz podejmowanie czynności zmierzających
do rozwiązywania zaistniałych konfliktów międzysąsiedzkich.
Członkowie Rady Osiedla zostali wybrani spośród członków zamieszkałych na danym osiedlu bo są najbliżej
spraw nurtujących mieszkańców i stanowią pomost pomiędzy mieszkańcami, a Administracją i Zarządem Spółdzielni, dlatego zachęcam Państwa
do bieżącego dialogu, uczestnictwa
w budowaniu przyjaznego środowiska
osiedlowego, gdzie zamieszkiwanie
będzie przyjemne, a mieszkańcy otwarci, życzliwi i przyjaźni.
Niniejszym numerze prezentujemy
składy obecnych Rad Osiedlowych.
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Wykaz członków Rady Osiedla RYDUŁTOWY
Kadencja 2014-2018
Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Badura Bogusław

Pszów, ul. Juranda

2.

Białecka Marianna

Radlin, ul. Wojciecha Korfantego

3.

Chrząszcz Helena

Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka

4.

Jankowski Jerzy

Rydułtowy, ul. Plebiscytowa

5.

Jarmuż Stefan

Rydułtowy, ul. Szpitalna

6.

Koko Marian

Rydułtowy, ul. Plebiscytowa

7.

Kot Krystian

Radlin, ul. Henryka Sienkiewicza

8.

Rupnik Jan

Rydułtowy, ul. Władysława Łokietka

9.

Staszel Stanisław

Pszów, ul. Juranda

10.

Twardy Krzysztof

Pszów, Os. Józefa Tytki

Wykaz członków Rady Osiedla CENTRUM
Kadencja 2014-2018
Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Bańczyk Łucjan

Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego

2.

Bielski Józef

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca

3.

Dziewiątka Stanisław

Wodzisław Śl., ul. Tysiąclecia

4.

Korneluk Antoni

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca

5.

Maison Krzysztof

Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego

6.

Matyjas Jan

Wodzisław Śl., ul. Tysiąclecia

7.

Prokop Kornelia

Wodzisław Śl., ul. PCK

8.

Urbański Kazimierz

Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego

9.

Zieliński Marek

Wodzisław Śl. ul. 26 Marca

Wykaz członków Rady Osiedla DĄBRÓWKI
Kadencja 2014-2018
Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Kruczek Rafał

Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

2.

Patucha Teresa

Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

3.

Sochacki Ryszard

Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

4.

Starczewski Henryk

Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

5.

Zdancewicz Marek

Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

Wykaz członków Rady Osiedla XXX-lecia PRL i PIASTÓW
Kadencja 2014-2018
Lp.

Nazwisko i imię

Adres zamieszkania

1.

Baliński Leszek

Wodzisław Śl., ul. Przemysława

2.

Bugajski Jan

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

3.

Dąbkowski Kazimierz

Wodzisław Śl., ul. Przemysława

4.

Gawenda Władysław

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

5.

Jargoń Marzena

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

6.

Jarosz Bogdan

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

7.

Kominek Piotr

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

8.

Nowak Aleksander

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

9.

Okoń Henryk

Wodzisław Śl., ul. Przemysława

10.

Pleszewski Ryszard

Wodzisław Śl., ul. Przemysława

11.

Radomski Marek

Wodzisław Śl., ul. Przemysława

12.

Rybczyński Janusz

Wodzisław Śl., ul. Przemysława

13.

Urban Edward

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

14.

Walas Krystyn

Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

15.

Wojteczek Andrzej

Wodzisław Śl., ul. Przemysława
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Dostępność programów
telewizjinaziemnejw pakieciepodstawowym
dostarczanymdo mieszkań
przezUPC

P

omimo, że na temat telewizji naziemnej już pisaliśmy, jednak
z uwagi na powtarzające się pytania
w tym zakresie na ostatnio odbytych
w miesiącu lutym Zebraniach Osiedlowych informujemy. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela UPC, programy cyfrowej telewizji
naziemnej są dostępne w gniazdkach
antenowych w naszych mieszkaniach.
Do odbioru tych programów potrzebny jest telewizor z wbudowanym de-

koderem DVB-C albo samodzielny
dekoder DVB-C. Programy te są dostępne w ramach wnoszonej do spółdziel ni opła ty za gniazd ko an tenowe. Nasze służby techniczne przeprowadziły czynności sprawdzające
w wybranych mieszkaniach naszych
osiedli i z całą pewnością potwierdzamy, że programy cyfrowej telewizji naziemnej są rzeczywiście dostęp ne. Szcze gó ło we in for ma cje
dotyczące dostępności telewizji na-

ziemnej można znaleźć na stronie internetowej UPC www.upc.pl w zakładce „Telewizja” i dalej w zakładce „Telewizja analogowa”, łącznie
z moż li wo ścią spraw dze nia ja kie
marki telewizorów posiadają wbudowane wymagane dekodery DVB-C.
W przy pad ku po trze by do dat ko wych wyjaśnień bądź rozwiązania innych problemów z tym związanych
słu ży my po mo cą pod te le fo nem
nr 32 4564670 lub 32 4565180.

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmiesz

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
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WStRętne i niebeZPiecZne

Robale atakują
B

udzą wstręt i roznoszą zarazki. Mogą dosłownie zatruć nam życie. Żeby się pozbyć karaczanów czy mrówek,
trzeba poznać ich naturę i zwyczaje.
Wizyty tych nieproszonych i niemiłych
gości możemy się spodziewać przez
okrągły rok. Zarówno w wielopiętrowym bloku jak i w ekskluzywnej willi.
Ci intruzi zazwyczaj zostają z nami
na dłużej. Lubią ciemne kąty, spiżarnie,
piwnice i strychy.
Na osiedlach w całej Polsce jak i na zasobach SM ROW trwa nieustanna walka
z „prusakami” i mimo osiąganych sukcesów do całkowitego zwycięstwa jeszcze jest daleko. Ale karaluchy to nie jedyni „goście” w naszych domach.
O problemie tym najwięcej wie Mariusz
Podbioł właściciel wodzisławskiej firmy „Owadek” oraz jego syn Dawid,
technik DDD – pełnomocnik, działającej na terenie Śląska firmy, od lat zajmujący się walką ze szkodnikami uprzykrzającymi nam życie.
Porządek i suchość pomieszczeń, częste odkurzanie, zalepianie szpar, wietrzenie, regularne przeglądanie zapasów i po zby wa nie się ze psu tych
produktów to najlepsza broń w walce
ze szkodnikami. Ale kiedy już się pojawią, trzeba szybko się ich pozbyć. Jak
więc radzić sobie z tymi z pozoru niegroźnymi, ale uciążliwymi stworzeniami? Sklepowe półki aż uginają się
od specjalnych past, proszków, granulek, płynów, aerozoli. Bardzo często
jednak one nie skutkują i najlepiej zwrócić się do fachowca.
–W naszychmieszkaniachz owadów
najczęściejmożemynatknąćsięna prusaki,pluskwy,moleorazmrówki– opowiada pan Mariusz.–Prusakii karaluchy właś ciwie są wszęd zie. Częs to
możemyjewyczućjużpo samymspecyficznymzapachu,którywydzielają.Walka z nimi nie jest dla nas zbyt trudna,
gdyżstosujemynajnowocześniejszemetody i środki do ich zwalczania. Problemzaczynasięw zainfekowanychbudynkach wielorodzinnych, gdy nie
możemywejśćdo lokalu,gdzieznajdują
sięichgniazda.

Teowadynależądo rodzinykaraczanów.Prusakimająbarwężółtobrunatną lub czerwonobrunatną i osiągają
długośćok. 15 mm.Karaluchy,odwiedzająnaszedomostwao wielerzadziej,
sąciemniejsze,prawieczarnei dwarazy większe. Przeciętnie osiągają one
30 mm długości. Karaczany jak powszechnie wiadomo prowadzą nocny
trybżycia,lubiąmiejscaciepłei wilgotne, np. przestrzeń za zlewem kuchennymlubpod wanną.Jedzątocogospodarze.Praktyczniezawszeznajdąsobie
jakiś pokarm, choć utrzymywanie czystościmożeznaczniespowolnićichrozród.Byważezabierająsięz namido domu podczas robienia zakupów lub też
chowają w walizce podróżnej, gdy jesteśmyna urlopie.W blokowiskachprzechodząz mieszkaniado mieszkania,np.
po rurach,kanałachwentylacyjnych.
Na ogół nie są groźne, praktycznie
nie gryzą domowników, ale mogą być
nosicielami pasożyta, który wywołuje
u ludzi chorobę odzwierzęcą – toksoplazmozę. Prusaki i karaluchy, kiedy

już do nas raz trafią, niechętnie się wynoszą. W nawet najbardziej czystych
mieszkaniach mogą mieszkać nieproszeni goście jeśli budynek został zarobaczony. Można z nimi próbować walczyć indywidualnie ale jest to wtedy
walka z wiatrakami, najskuteczniejsze
są jednak zabiegi wykonywane przez
specjalistyczne firmy zajmujące się dezynsekcją mieszkań. Tak naprawdę żeby mieć 100% pewności, że się ich
pozbyliśmy trzeba przeprowadzić dezynsekcje w tym samym czasie i to
w całym budynku.
–Niestetyz tymbywajączasamitrudności – mówi właściciel firmy „Owadek” – niektórzy ludzie nie chcą nas
wpuszczaćdo mieszkań.Byćmożemają
w pamięcijeszczeprymitywnesposoby
walkiz owadamisprzedkilkunastulat,
gdyśrodkido walkiz nimiśmierdziały
i były toksyczne. Obecnie postęp w tej
dziedziniejestogromny.Używamyśrodkówbezzapachowych,skutecznychi całkowicienieszkodliwychdlaludzi. Ominięcie jednego mieszkania podczas

DawidPodbiołz firmy„Owadek”,
technik DDD,zajmujesięwalkązeszkodnikami
uprzykrzającyminamżycie

6

POD WSPÓLNYM DACHEM

Marzec 2014 r.

dezynsekcji może jednak zaowocować
powrotem „plagi”, nawet mimo skuteczności preparatów. Zdarza się jednak,żerobiącdezynsekcjeindywidualnie, środek rozejdzie się na tyle, że
skorzystaz tegoi sąsiad,alepewności
niema.
Istnieje inny problem mogący wejść
nam na głowę. Małe, niepozorne, czasami pożyteczne. Mrówki to kolejny
gość lubiący nasze mieszkania. Mają
ładny złotoczerwonawy kolor i są maleńkie, osiągają najwyżej 3 mm długości. Wywodzą się z Afryki i pewnie dlatego uwielbiają się wygrzewać. Chętnie
zamieszkują tam, gdzie jest centralne
ogrzewanie. Lokują się we wnękach,
szczelinach ścian i zakładają gniazda.
Lubią także wszelkie szpary w meblach
oraz szufladach, nawet w sprzęcie domowym (np. w żelazku, ekspresie, termosie), są też pod tapetami, w wykrochmalonej pościeli (wyjadają krochmal).
Kiedy „faraonki” do nas zawitają, musimy dobrze chować przed nimi żywność. One też chętnie stołują się w naszej kuchni. Lubią wszystko to, co my.
Mrówki, choć maleńkie, mogą nas
boleśnie pokąsać, kiedy są głodne i nie
znajdują nic do jedzenia. W Wielkiej
Brytanii uznano je za szkodnika domowego, w Niemczech – wręcz sanitarnego. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro
mogą przenosić liczne bakterie i wirusy
wywołujące choroby, m.in. paratyfus,
gruźlicę i czerwonkę. Na ich ukąszenia
narażone są szczególnie niemowlęta
z ciemieniuchą i osoby, na których ciele
są liczne krostki i ropnie.
Walka z mrówkami nie jest wcale łatwa. Potrafią doskonale omijać zastawiane na nie pułapki. Dlatego też walcząc z nimi warto skorzystać z pomocy
specjalistów.
Kolejny uciążliwy lokator w naszych
mieszkaniach to pluskwa domowa – gatunek owada należący do rzędu pluskwiaków różnoskrzydłych, rodziny pluskwowatych. Pluskwa jest niewielka,
ma około 4-6 mm długości, i około 3 mm szerokości. Posiada czerwonobrunatne, silnie spłaszczone, owalne
ciało zwężające się ku przodowi. Gnieździ się w pomieszczeniach, najczęściej
w meblach tapicerowanych, pod boazerią lub tapetami. Jest pasożytem, posiada narządy gębowe typu kłująco-ssącego, żywi się krwią ssaków, w tym
niestety człowieka.
Mogłoby się wydawać, że pluskwy to
jakieś owady z przeszłości, opowiadały
o nich i walczyły z nimi nasze babcie. I rzeczywiście pluskwa, dzięki powszechnemu używaniu po 2 wojnie
światowej środka DDT, była prawie wyMarzec 2014 r.

tępiona w krajach rozwiniętych. – Niestetywspółcześnie,mniejwięcejod 2lat,
obserwowanyjestjejtriumfalnypowrót.
Niechcęnikogostraszyć,alejestjejzatrzęsienie– mówi pan Mariusz.
Pluskwy unikają światła, a za dnia
siedzą w ukryciu. Na człowieka napadają w nocy, podczas jego snu. Przebijają skórę w najdelikatniejszych miejscach i po bierają krew z naczyń
włosowatych. Podczas jednego posiłku
pluskwa kłuje kilkakrotnie. Krew pije
prze 1-15 minut (najczęściej 3-5 minut). Ilość pobranej krwi może przewyższać ciężar pasożyta. Samice pobierają częściej krew i w większych
ilościach niż samce, gdyż im jest potrzebna do produkcji znacznej liczby
jaj.
Moment ukłucia nie jest bolesny, gdyż
podczas ssania wpuszczana jest do ranki
znieczulająca wydzielina gruczołów ślinowych, która jednocześnie zapobiega
krzepnięciu krwi. Po upływie kilku minut (do kilku godzin) występuje uczucie
swędzenia i pieczenia, a w miejscach
ukłuć pojawiają się białawe pęcherzyki.
Rozdrapywanie tych pęcherzyków może być powodem innych chorób skóry.
Na szczęście, pluskwa domowa nie przenosi groźnych chorób zakaźnych. U niektórych osób wywołują miejscowe, a czasem ogólne odczyny uczuleniowe.
Obecność pluskiew w pomieszczeniu
zdradza charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Pochodzi on od substancji
wydzielanych przez pasożyty ze specjalnych gru czo łów tu ło wio wych.
W miejscach przebywania pluskwy pozostawiają kał w postaci brunatnych plamek, które trudno jest usunąć. Ponadto,
pościel może być zakrwawiona.
Kolejnym uciążliwym owadem w naszych mieszkaniach są mole. Owadami, na które najczęściej się uskarżamy,
są mo le ubra nio we wy stę pu ją ce
w mieszkaniach, na strychach, w magazynach z wyrobami futrzarskimi,
miejscach gdzie pozornie nie ma nic
do zjedzenia. Ich szkodliwość polega
głównie na niszczeniu materiałów pochodzenia zwierzęcego, na przykład
wełny. Łupem paść mogą także dywany, filcowe kapelusze, wyroby z piór,
obicia mebli, futra, wyroby bawełniane. Mało kto jednak wie, że oprócz
moli ubraniowych, w naszych domach
występują także mole spożywcze inaczej zwane mącznymi. Mola spożywczego w przeciwieństwie do mola ubraniowego, który najbardziej daje o sobie
znać w momencie wymiany garderoby
(na przykład w okresie zima/wiosna),
napotykamy w kuchni cały rok. Oba
rodzaje moli różnią się także ubarwiePOD WSPÓLNYM DACHEM

niem. Mól ubraniowy, podobnie jak
mól spożywczy reaguje na światło, często krążąc wokół lampy bądź telewizora. Dlatego obydwa rodzaje moli są
bardzo często mylone
Dla moli spożywczych naturalnym
środowiskiem życia są sypkie i suche
produkty, przechowywane w kuchennych szafkach. Problem moli spożywczych może dotyczyć wszystkich i nawet najbardziej rygorystyczne zachowanie
zasad higieny nie gwarantuje, że w naszej kuchni nie zalęgną się dokuczliwe
szkodniki. Larwy tych owadów najczęściej przynoszone są do domu z zakupami. Jednak mole nie występują wyłącznie w sklepach spożywczych, ich
obecność stwierdzono także w sklepach
ze zwierzętami, nasionami, młynach i restauracjach. Dorosłe osobniki mogą także przelecieć do naszej kuchni z mieszkania sąsiada. –Bardzoczęstoniewiemy,
żemolesąw naszejkuchninp.w musli
czypłatkachowsianychi konsumujemy
teproduktyrazemz larwami – opowiada Mariusz Podbioł –stastystyczniekażdyczłowiekw czasieswegożyciazjada
nieświadomie 2 kgróżnychszkodników.
Te cztery gatunki insektów, o których
piszemy to niestety nie koniec prześladujących nas owadów. Jest ich znacznie
więcej. Teraz ze względu na zmieniający się klimat, brak mrozu oraz szeroką
wymianę handlową z cały światem umożliwiająca łatwe i szybkie przenoszenie
się rożnych stworzeń na ogromne odległości możemy spodziewać się ataku
tropikalnych owadów, które wcześnie
nigdy się u nas nie pojawiały. –Staramysiębyćciąglena bieżącoz nowinkamiz branży.Jeździmyna liczneszkoleniai utrzymujemykontaktyz najlepszymi
firmamiześrodowiska DDD.Żebybyć
skutecznymtrzebacałyczasmonitorowaćsytuację,rozpoznawaćzagrożenia,
szukać najlepszych metod i środków
do walki z uciążliwymi szkodnikami.
Dużą pomocą służy nam prof. dr hab.
Stanisław Ignatowicz z Katedry Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie, światowej sławy specjalista entomolog, za co przy okazji dziękujemy
– mówi Dawid Podbioł.
***
Owady nie wyczerpują listy zagrożeń, które czyhają nas w naszych domach. Bardzo groźne są także powszechnie wy stępu jące gry zo nie: szczu ry
i myszy, ale o tym napiszemy w następnym wydaniu naszej gazety. Dlatego
udostępniajmy nasze mieszkania do walki ze szkodnikami, aby doprowadzić
do likwidacji powstałych gniazd.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

PasjepanaZdzisława

ZdzisławWintoniakijegowspaniałyżaglowiec

Flota w miniaturze
Gdzie należy szukać początków takiej
pasji, tego hobby, sposobu na życie, pomysłu na wypełnienie wolnych chwil? Odpowiedź na takie pytanie nie jest łatwa.
Kolekcjonerzy, modelarze, pasjonaci czyli
ludzie „pozytywnie zakręceni” nie zawsze
potrafią znaleźć datę prapoczątków swoich zainteresowań. Może umyka im ta chwila, od której wszystko to się zaczęło, może
nie chcą zdradzać postronnym tej swojej
małej tajemnicy.
Pan Zdzisław Wintoniak, nasz sąsiad
mieszkający na osiedlu Piastów SM „ROW”
też chwilę zastanawia się, gdy mówi o genezie swych zainteresowań. Kiedy to się
zaczęło?
Może było to wiele, wiele lat wcześniej,
gdy ojciec pana Zdzisława przynosił z kopalni kawałki drewna na opał, a młody 8
letni Zdzisiek potrafił z tych bezkształtnych kawałków wyczarowywać piękne zabawki – wóz drabiniasty, samolot. Powsta8

ZżonąBożenąstanowiąodlatudaną,wspierającąsięparę
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wały rzeczy, których tak brakowało dzieciom w tych latach głodnych
i chłodnych, tak nie podobnych
do tego co mamy dziś, a bohater
naszej opowieści zrozumiał, że ma
jakiś „dryg” w rękach, jakąś wyobraźnię i sposób na to by ją wykorzystać z pożytkiem.
Kilka lat później już dorosły pan
Zdzisław służy w wojsku w jednostce rakietowej na Półwyspie Helskim. Jest 1965 rok i wojsko, tak
jak wszyscy, przygotowuje się do obchodów 1000 lecia naszej państwowości. Z tej okazji nasz bohater
ambitnie podejmuje wyzwanie i wykorzystuje swój talent, objawiony
wcześniej, budując całkiem udany
Latarniazbudowanaprzezmo- plastyczny plan terenu, na którym
delarzana swojejdziałce
stacjonuje jednostka. Dowódcy są
zachwyceni, szef kompanii trochę
mniej, bo plan, który stworzył pan Zdzisław jest duży i do tego
ściśle tajny, a trzeba go jakoś chronić prze oczami wroga, a z tym
są kłopoty, gdyż w jednostce brak pomieszczenia w którym można by go przechowywać.
I znowu przenieśmy się w czasie. To już prawie nasza współczesność. Znowu jesteśmy między Zatoką Pucką i Bałtykiem czyli
na Półwyspie Helskim. Pan Zdzisław od bardzo dawna nie jest już
żołnierzem, z uroczą żoną Bożeną spędza czas nad polskim morzem. Pewnego razu w Jastarni zaglądają, tak jak wielu wczasowiczów, do sklepu z pamiątkami. Wśród muszli, miniaturowych
latarni morskich, miniaturowych marynarzy i wielu innych „pamiątek znad morza” pani Bożena zauważa lampkę w kształcie żaglowca, chce ją kupić, ale...
– Przecież ja zrobię ci coś znacznie lepszego i ładniejszego – studzi zapał żony pan Zdzisław. Lampka w końcu nie zostaje kupiona, a obietnica jednak też nigdy nie doczeka się realizacji.
– Nigdyniezrobiłtejlampki– śmieje się pani Bożena – alecoś
wtedyzakiełkowałoi mieszkaniew Wodzisławiuprzekształciłosię
w małąstocznię.
Pierwsza „spłynęła na wodę” miniaturowa „Santa Maria”, karawela samego Kolumba. „Santa Maria”, która odkryła nową ziemię, Amerykę, jeszcze kilkakrotnie była budowana przez pana
Zdzisława. Podobnie było z Belloną, galeonem z XVIII wieku,
która też doczekała się kilku replik.
I tak dzięki wytrwałości powstawały kolejne statki i okręty zarówno takie drewniane sprzed wieków z pięknym ożaglowaniem
jak i te pamiętające 2 wojnę światową.
–Tobyłabardzopracochłonna,wymagającadużegoskupienia
praca– opowiada pan Zdzisław. – Najpierwkupowałemplanpapierowy okrętu, z którego chciałem zrobić model. Odpowiednio
godo moichpotrzebprzeskalowywałemi zaczynałemzbieraćmateriałna swojakolejnąmodelarskąjednostkę.Trzebabyłokupić
m.in.drewnona kadłub,mosiądzna wytoczeniearmatorazdziesiątkiinnychpotrzebnychdetali.
Budowa modelu trwała ok 5-7 miesięcy i wymagała dość dużych poświęceń i zaangażowania czasowego, a także specjalistycznych maszyn, w które także zaopatrzył się pan Zdzisław.
– Myślałemo szkoleniumłodychmodelarzy,chciałemimprzekazaćmojeumiejętności,aleniestetyz różnychprzyczynniezależnychodemnienicz tegoniewyszło,a mojezdrowiepóźniejjuż
niepozwoliłomikontynuowaćmojejpasji,a tymbardziejuczyć
jejinnych– wspomina modelarz.
Miniaturowa flota pana Zdzisława dziś zdobi wiele mieszkań,
modelarz bardzo wiele swych dzieł podarował bliskim i znajomym. Ogółem zbudował prawie 20 okrętów. Cztery nadal zdobią
jego mieszkanie.
Budowa okrętów to pomysł na spędzanie życia na emeryturze,
na zagospodarowywanie wolnego czasu. Choć następne okręty
już nie powstają to jednak pan Zdzisław nie próżnuje. Ostatnio
Marzec 2014 r.

zbudował piękną i pomysłową latarnię, którą postawił na swojej
urokliwej działce, na której spędza teraz dużo czasu z żoną ciesząc się z pięknej przyrody i spokoju.
I tak jakoś się im dobrze żyje. Dumni są ze swych dzieci i wnuków, z ich sukcesów. Pani Bożena jest zawsze pełna energii, optymizmu i pozytywnego myślenia, pan Zdzisław to bardziej refleksyjna natura. – Jesteśmy przeciwieństwami – śmieje się pani
Bożena – alechoćprzeciwstawnebiegunyodpychająsiętou nas
toprawojakośniedziała. I rzeczywiście – jak ten czas leci – niedługo będą obchodzić Złote Gody.
Terazchciałbymzacząćmalować – na koniec naszej rozmowy
opowiada o swym najnowszym pomyśle pan Zdzisław. Możemy
mu życzyć, żeby stworzył jak najwięcej udanych obrazów, by
utrwalał w swych dziełach jak najczęściej te ulotne chwile szczęścia, które krążą obok nas, a tak często ich nie zauważamy pochłonięci codziennością, by jego życie trwało i płynęło pokonują wszystkie trudności i zawirowania jak ten wielki żaglowiec,
który kiedyś stworzył i z którego tak jest dumny, symbol wspaniałej męskiej przygody, symbol odkrywania czegoś tajemniczego, dążenia do celu wbrew przeciwnym wiatrom.

Wdomumodelarzaeksponowanesąstareokręty

Niemieckiniszczycielz2wojnyświatowejdziełopanaZdzisławaikolekcja
egzotycznychmuszlipaniBożeny
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Czas rozliczeń z fiskusem

Podaruj 1% podatku
i bądź lokalnym patriotą
Tak jak co roku piszemy o podatkach.
W związku z trwającą akcją rozliczeń
rocznych w podatku dochodowym od osób
fizycznych za 2013 rok przypominamy
podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku. Przypominamy także
o możliwości podarowania 1 proc naszego podatku dla organizacji pożytku
publicznego.
Instytucja 1 proc. została wprowadzona w Polsce w 2004 r. Wówczas podatnicy sami wpłacali pieniądze na rzecz
wybranej organizacji, a następnie zmniejszali podatek o przekazaną kwotę. W kolejnych latach zainteresowanie społeczeństwa pomocą finansową dla OPP
systematycznie rosło. Skokowy wzrost
darczyńców (z 1,6 do 5,1 mln w całym
kraju) odnotowano m.in. w 2008 r., od kiedy za de kla ro wa ny przez po dat ni ków
1 proc. przekazują organizacjom urzędy
skarbowe. Podatnicy nie muszą obecnie
wy peł niać rów nież wie lu for mal no ści – na zeznaniu PIT wystarczy wpisać
tylko numer KRS wybranej organizacji
pożytku publicznego.
O podarowanie 1% podatku apelują lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorcy i samorządowcy jednak tym razem apel skupia się na przekonaniu podatników, by
darowane pieniądze przekazywali dla organizacji naszego regionu, działających
w powiecie wodzisławskim, gdyż większość pieniędzy z 1% podatku jak do tej
pory trafia poza region. W ubiegłym roku
wodzisławscy podatnicy przekazali na ten
cel 90 tysięcy złotych. Choć to o 30 tysięcy więcej niż rok wcześniej to w przypadku powiatu wodzisławskiego to naprawdę jest niewiele, bo nie przekracza
to nawet 10 procent, a większość pieniędzy trafia do ogólnopolskich fundacji i sto-

warzyszeń. Jak wynika z obliczeń pieniądze z tytułu 1 procenta podatku z ziemi
wodzisławskiej, to suma ponad 2 miliony
złotych do zagospodarowania. Gdyby chociaż część, połowa tych środków – milion, udało się go zostawić w powiecie
wodzisławskim to korzyści byłoby bardzo wiele: wydawalibyśmy te pieniądze
u nas, na miejscu, być może samorządy
nie musiałyby ogłaszać aż tylu konkursów grantowych, ponieważ to jest ten pieniądz, który zostaje na miejscu.
Pamiętajmy o lokalnym patriotyzmie
gospodarczym. Chcemy mieć pracę kupujmy u swoich, krajowe produkty, ale
także zostawiajmy 1% podatku naszym
organizacjom. Te, które najwięcej w Polsce zbierają, również najwięcej wydają
na re kla mę i kosz ty ad mi ni stra cyj -

Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia 2014 r.
Rozliczenia można dokonać na formularzach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Załącznikami do zeznań są: PIT/O,
PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG.
Zeznania można złożyć:
– elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego
podpisu elektronicznego korzystając ze strony http://www.e-deklaracje.gov.pl/ (najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),
– w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul.
Głowackiego 4 na parterze w sali obsługi podatnika w dniach:
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ne – przypominają przedstawiciele Wodzisławskiej Izby Gospodarczej. Najważniejszy jest lokalny patriotyzm gospodarczy – tak jak kupowanie u siebie,
u swojego sąsiada. Tak jak potem zostawianie jednego procenta w swoim powiecie, żebyśmy mogli tymi własnymi
pieniędzmi dysponować i pomagać potrzebującym.
W ubiegłym okresie trzy najchętniej
wspierane organizacje z naszego powiatu to Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Pokochaj mnie”, Fundacja „Wspólnota
dobrej woli” oraz Miejski Klub Honorowych Dawców. Natomiast najpopularniejszą organizacją wspieraną przez wodzisławskich podatników w ostatnich
dwóch latach jest Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”.

poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. od 7.00 do 15.00,
wtorki w godz. od 7.00 do 18.00,
– za pośrednictwem urzędów pocztowych.
W tut. Urzędzie uruchomiono informację telefoniczną w zakresie zasad rozliczeń rocznych:
• dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
32 455-43-30 w. 121,
• dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej
32 455-43-30 w. 174.
Krajowa Informacja Podatkowa
– tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
– tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
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Nowy teren rekreacyjny na osiedlu XXX-lecia

Propozycja zagospodarowania terenu
po miasteczku ruchu drogowego
W

dzielnię, którego efektem
będzie powstawanie miejsc,
gdzie na sze dzie ci bę dą
mogły miło, pożytecznie
i przede wszystkim bezpiecznie spędzać wolny czas. Kolejny teren rekreacyjno-wypo czyn ko wy powstanie
na osiedlu XXX-lecia PRL.
Plany są ambitne. Na terenie tym m.in. po wstanie Całośćterenuzostanieobsadzonaszeregiemroślin
ozdobnych,krzewówi drzew
ścieżka rowerowa dla maluchów. Ta droga będzie barOprócz ścieżki powstaną także pladzo bezpieczna, gdyż do jej
nawierzchni wykorzystany ce zabaw dla maluchów, gdzie będzie
zostanie specjalna masa po- zarówno miejsce dla klasycznej „gry
liuretanowa typu ChildsPlay w klasy” jak również bardziej skomktóra jest miłą w dotyku i ży- plikowane urządzenia jak równoważwo wyglądającą nawierzch- nie, labirynt sprężynowiec, piramida,
nią idealną dla tego typu miejsce do gry w kółko i krzyżyk, drabinka pozioma. Wszystko wykonane
obiektów.
Bezpieczeństwo dzieci to z estetycznych kolorowych tworzyw,
podstawowy warunek budo- które będą zachęcać nasze dzieci do zawy miejsc zabaw. Wykorzy- bawy.
Całość zostanie obsadzona szerestywane do budowania placów zabaw nawierzchnie giem ro ślin ozdob nych, krze wów
Na terenierekreacyjnympowstaniebezpiecznaścieżka
ChildsPlay, gwarantują nie i drzew specjalnie dobranych ze wzglęrowerowadlamaluchów
tylko bezpieczną
zabawę, ale także
i ruchu. Powstanie tam też wspaniały charakteryzują się dużą odplac zabaw dla dzieci z piaskownica pornością na zniszczenia.
i innymi urządzeniami służącymi za- System ChildsPlay, zapewbawie, otoczony ogrodzeniem, skar- nia większą niż inne wytrzypami i roślinnością, na którym malu- małość nawierzchni i trwachy będą mogły się bezpiecznie bawić łość kolorów. Konstrukcja
pod czujnym okiem rodziców. Będzie nawierzchni umożliwia szybkie odprowadzenie wody,
też nowe boisko.
Ta wspaniała inwestycja to jednak dzięki czemu na jej po Fontannabędziebardzoładnymdodatkiem
zaledwie jeden z przykładów progra- wierzchni nie powstają ka- do
tegoprojektu
mu realizowanego przez naszą Spół- łuże, co zmniejsza ryzyko
poślizgów i urazów, a także przedłuża jej du na swe zróżnicowane kształty jak
żywotność. Łatwe czyszcze- i kolory liści. Oko cieszyć będą tulinie oraz niewielkie nakłady panowce, forsycje, klony, wiązy, definansowe na utrzymanie sta- renie, zielone również zimą świerki,
jodły koreańskie i jałowce oraz inne
nowią dodatkową zaletę.
Dzięki swoim właściwo- piękne rośliny. Zaplanowano również
ściom ChildsPlay, jest co- bardzo ładną fontannę na tym terenie,
raz czę ściej sto so wa ny która w upalne dni doda troche ochłody.
Plan zagospodarowania został dodo wykonywania bezpiecznych nawierzchni. Nasza głębnie przemyślany i przeanalizowaspół dziel nia sta wia więc ny, tak aby spełniał funkcję miejsca
na nowoczesność i bezpie- do rekreacji i wypoczynku zarówno
Estetycznyplacezabawdlamaluchów
dla dorosłych jak i dzieci.
czeństwo.
poprzednim numerze naszej gazety pisaliśmy o inwestycji, która realizowana będzie w tym roku
na Osiedlu Przemysława w Wodzisławiu. W okolicach bloku Przemysława 5, gdzie znajdują się obecnie trzy
boiska, które zbudowano przed laty,
po modernizacji powstanie wspaniała
siłownia na wolnym powietrzu, która
jak pokazuje doświadczenie z podobnych obiektów, zawsze przyciąga i zachęca ludzi dużych i małych, dorosłych i dzieci do ćwiczeń fizycznych
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzisławiu Śl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

LOKALE UŻYTKOWE
• Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 6
• Wodzisław Śl. ul. Dąbrówki 12
• Rydułtowy
ul. Plebiscytowa 48
• Radlin
ul. J. Rymera 4

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

92,66 m2
21,30 m2
19,50 m2
42,83 m2
39,89 m2
92,82 m2

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

LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ o charakterze kulturalno-opiekuńczo-wychowawczej
• Wodzisław Śl. ul. Przemysława 13

pow. użytk. 181,00 m2

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

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzisławiu Śl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

pos ia da wolne m ie s z k a nia do na by c ia w r a m a c h pr ze t a r gu
• Wodzisław Śl., os. XXX-lecia PRL 135/11
• Wodzisław Śl., ul. Pokoju 1/5
• Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 34/14
• Wodzisław Śl., ul. Przemysława 3/45
• Wodzisław Śl., ul. Przemysława 3/97
• Pszów, ul. Juranda 6B/15
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 20/16
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 22/38
• Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka 24/58

pow. użytk. 69,00 m2 – V piętro
pow. użytk. 44,49 m2 – I piętro
pow. użytk. 37,81 m2 – III piętro
pow. użytk. 31,39 m2 – III piętro
pow. użytk. 50,98 m2 – VII piętro
pow. użytk. 37,03 m2 – III piętro
pow. użytk. 45,72 m2 – III piętro
pow. użytk. 36,91 m2 – IV piętro
pow. użytk. 37,02 m2 – IV piętro

(4 pokoje z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)
(1 pokój z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)
(2 pokoje z kuchnią)

BliższychinformacjiudzielaDziałCzłonkowsko-Mieszkaniowy
wbudynkuZarząduSM„ROW”WodzisławŚl.,ul.Kard.St.Wyszyńskiego43
biuroobsługilubtelefonicznie324563905
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ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 455 66 86;
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44
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Poziomo: 3. pomieszczenie do zamieszkania. 6. roślina dla lecznictwa. 7. świecąca rurka. 8. ogół mieszkańców danego
państwa. 9. część wyścigu. 12. łuk utworzony przez rzekę. 15. ściana z cegieł. 16.
stopniowy rozwój. 17. plecy. 19. związki
organiczne powstałe w wyniku reakcji
między kwasami, a alkoholami. 20. najniższa kondygnacja nadziemna budynku. 23. część kolumny między podstawą
i głowicą. 26. wierzchnie okrycie. 29.
karteczka od listonosza. 30. strój maskaradowy. 31. pospolity chwast zbożowy. 32.
mała miejscowość. 35. okrasa. 39. ogół
okrętów i statków. 41. nagroda jako dodatkowe wynagrodzenie. 42. obwód, dzielnica. 43. słuszność. 44. autor planu Schumana, jeden z ojców Europy. 45. odłam
wyznaniowy w obrębie danej religii.
Pionowo: 1. opłata za użytkowanie
mieszkania. 2. dziwak, zrzęda. 3. czwarta
część kopy. 4. narzutka futrzana. 5. obszar
współpracy przygranicznej między pań-

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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4

5

6

7

8

9

– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

10

11 12

stwami w Europie. 10. technika malarska. 11. oficjalnie ogłoszony stosunek wartości określonej waluty do złota, USD lub
koszyka walut. 13. jedna z elektrod. 14.
ośmiu wykonawców. 17. całokształt życia,
istnienie, 18. cios. 20. przepis, zakaz lub
nakaz. 21. stan zniszczenia. 22. okres
w dziejach. 24. taniec towarzyski. 25.
wierzchnia szata liturgiczna. 27. pomieszczenie. 28. godzina startu samolotu. 33. gra
rekreacyjna. 34. duch nieprzyjazny człowiekowi. 36. grząskie bagno. 37. zamek
błyskawiczny. 38. główna tętnica. 39.
sprzyjające okoliczności, powodzenie. 40.
może być też czarna, a także parszywa.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 12dadząrozwiązanie.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Święta, czas miłości”. Nagrody książkowe
za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: Halina Wójcik, Julia Mikeska, Franciszek
Pawlenka.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali użytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl
■ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. (32) 729 10 40
czynna: wtorki i piątki od 13.00 do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki – (0) 601 857 402,
– Administracja Rydułtowy – (0) 605 365 674,
– Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – (0) 609 442 461,
dźwigowiec – (0) 78 58 48 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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Ciekawy projekt wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Jak dbać o zdrowie i dobrą formę
Pisaliśmy już w poprzednich numerach naszej gazety o działaniach Stowarzyszenia „Wodzisławski Uniwersytet
Trzeciego Wieku”. Uniwersytet powstał
w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta
Miasta Wodzisław Śląski, Akademi Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi – wydziału zamiejscowego w Wodzisławiu
Śląskim oraz Stowarzyszenia „Nasz Wodzisław”.

Październikowa Inauguracja roku akademickiego 2013/2014WodzisławskiegoUniwersytetuTrzeciegoWieku

Od samego początku celami Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku było:
– upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
– aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
– poszerzanie wiedzy i umiejętności
seniorów,
– ułatwianie kontaktów z instytucjami
takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
– angażowanie słuchaczy w aktywność
na rzecz otaczającego ich środowiska,
– podtrzymywanie więzi społecznych
i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
Działalność Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest nie do przecenienia. Za swoją bogatą i jakże pożyteczną działalność Uniwersytet został

uhonorowany w ubiegłym roku jedną
z głównych nagród konkursu wojewody
śląskiego „Śląskie na 5”.
Obecnie, z początkiem marca, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
przystąpił do realizacji projektu PROFILAKTYKA BRONI I CHRONI, NIE
POZWALA, BY CZAS NAS DOGONIŁ. Projekt współfinansowany jest przez
Starostwo Powiatowe i skierowany jest
do mieszkańców 50+ powiatu wodzisławskiego.
Dzięki temu projektowi nasi seniorzy będą mieli możliwość w sposób teoretyczny
i praktyczny, poznać bądź praktykować zasady dbania o swoje zdrowie, stosownie
do wieku. W kontakcie z lekarzem specjalistą, rehabilitantem i psychologiem czy psychiatrą wzbogacą swoją wiedzę, zwiększą
świadomość zdrowotną na temat profilaktyki zdrowia, zwłaszcza wieku starszego.
Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania w sali Wodzisławskiego Centrum
Kultury. Od marca do listopada odbywać
się będą wykłady i prelekcje lekarzy – specjalistów na następujące tematy:
a) Niedosłuch jako plaga XXI wieku – spotkanie z lekarzem laryngologiem;
b) Jak chronić swój kręgosłup – spotkanie z lekarzem ortopedą;
c) Programy profilaktyczne podejmowane przez NFZ – spotkanie z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia;

W tymrokuwolontariuszeWUTWczynniewłączylisięw kwestowaniez JurkiemOwsiakiem

W lutymbardzodużymzainteresowaniemcieszyłosięspotkaniez BogusławemKaczyńskim

d) Jak ra dzić so bie ze wsty dli wym problemem niedotrzymania moczu – spotkanie z lekarzem nefrologiem;
e) Profilaktyka chorób oczu – spotkanie z lekarzem okulistą;
f) 10 przykazań w profilaktyce chorób
serca – spotkanie z lekarzem kardiologiem;
g) Menopauza i andropauza: następny
etap w życiu – spotkanie z lekarzem ginekologiem.
W sali Wodzisławskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbywać się będą także
od kwietnia do czerwca warsztaty psychologiczne dotyczące działań profilaktycznych – proponowane tematy warsztatów:
a) uzależnienia,
b) jak unikać stresu,
c) jak żyć zdrowo.
Natomiast w sali gimnastyczno-rehabi li ta cyj nej w okre sie od wrze śnia
do października – warsztaty z rehabilitantem – mające na celu pokazanie praktycznych ćwiczeń, udzielania wskazówek, jak ma zachować się osoba starsza,
mająca problemy z chorobami układu
kostnego.
Realizacja projektu nie przewiduje pobierania opłat od uczestników spotkań,
wykładów i zajęć.

Najbliższespotkaniaz profilaktykąprozdrowotnąodbędąsię: • 24 marca br. SalaKameralna WodzisławskiegoCentrumKultury,
godz. 16.00.Spotkaniebędzieprowadziłlekarzokulistai optometrystaz KlinikiOkulistycznejw Pszczynie
• 14 kwietnia br. w SaliKameralnejWodzisławskiegoCentrumKultury,godz. 16.00odbędziesięspotkaniez lekarzemkardiologiem.

Więcejinformacjio działaności
WodzisławskiegoUniwersytetu
TrzeciegoWieku
znaleźćmożna na stronie:

www.wutw.pl

