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... wandal ukarany
Po raz drugi – dzięki zgodzie sądu – możemy z imienia i nazwiska przedstawić
wandala, który niszczył w bezmyślny sposób nasze wspólne mienie. Sprawa była
bardzo podobna do tej, o której pisaliśmy
w poprzednim numerze naszej gazety. 26
letni Mateusz Górecki – tak nazywa się
nasz negatywny „bohater” – w nocy z 5
na 6 sierpnia 2011 roku zapragnął, nie

zwa ża jąc na żad ne prze szko dy, wejść
do klatki schodowej jednego z naszych
domów, a później do jednego z mieszkań.
Kopiąc, szarpiąc klamkę zniszczył parę
drzwi powodując szkody w wysokości prawie 4 tys. zł. Tym razem nie pozostał jednak anonimowym wandalem. Ujęty przez
policję stanął przed Sądem Rejonowym
w Wodzisławiu Śląskim, który 22 maja

br., po rozpoznaniu sprawy karnej, uznał
oskarżonego Mateusza Góreckiego winnym zarzucanych mu czynów i skazał go
na 8 miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszając karę na okres 2 lat.
Oskarżony będzie również musiał zapłacić Spółdzielni Mieszkaniowej ROW oraz
poszkodowanej lokatorce za poniesione
szkody.
Sąd orzekł również trzykrotne podanie
do publicznej wiadomości w naszej gazecie sentencji wyroku co miejmy nadzieję
będzie ostrzeżeniem dla innych potencjalnych wandali.

Podpalacz złapany
Dlaczego to robił? Z głupoty, chęci
rozgłosu, a może widok płomieni sprawiał mu przyjemność. Na te pytania
odpowie zapewne śledztwo, które się
teraz toczy. Na razie przypomnijmy
więc wydarzenia, które latem bulwersowały mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.
Czarna seria podpaleń rozpoczęła
się w niedzielę 12 sierpnia, kiedy to
zgło szo no, że na uli cy XXX -le cia
ktoś podpalił śmietniki znajdujące się
obok sklepu. w pobliżu klatki nr 58.
Zo sta ły uszko dzo ny kon te ne ry
na śmieci i wiata. Straty Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW wyniosły 6 tys
zł, stra ty po nio sły rów nież służ by
miejskie.
Pierwsze podpalenie nie zwiastowało jeszcze tego co się miało stać niebawem. Jednak kolejne zgłoszenia podpa leń uświa do mi ły, że ma my
do czynienia z jakimś szalonym śmietnikowym piromanem
W ciągu kolejnych dni strażacy odbierali po kilka razy dziennie zgłoszenia o palących się kontenerach w rejonie ulic 26 Marca, Piastowskiej,
Aptecznej, Wojska Polskiego i Jana.
Czasami w nocy zdarzały się wyjazdy
do 8 takich podpaleń.
W wyniku podpaleń często dochodziło do uszkodzeń elewacji budynków. Gdy po kilku takich zgłoszeniach wia do mo by ło, że pod pa leń
dokonuje jedna i ta sama osoba policjanci wytypowali sprawcę i rozpoczęli działania zmierzające do jego
ustalenia i zatrzymania.
W niedzielę 19.08 po kolejnym
zgłoszeniu o palącym się kontenerze,
w rejonie ulicy 26 Marca zatrzymali 29-latka podejrzanego o serię podpaleń.
Na razie mężczyźnie udowodniono 12 czynów przestępczych. W każdym z przypadków wartość uszkodzone go mie nia osza co wa no na kil ka
tysięcy złotych. Na tym jednak nie
koniec, gdyż do komendy policji wciąż
napływają zawiadomienia od kolejnych pokrzywdzonych.
Złapany przez wodzisławskich policjantów piroman był już karany za inne przestępstwa. O jego dalszym losie
zadecyduje prokurator, a później sąd.
Grozi mu do 5 lat więzienia.
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Prezes Zarządu SM „ROW”
JaN GRabOWiecki

Wieści z „pierwszej ręki”

Nie uciekniemy
przed postępem
Ktoś kiedyś stwierdził, że żyjemy w ciekawych czasach. Nie da się ukryć – miał
100-procentową rację. Inna sprawa, czy te
ciekawe czasy dają nam szansę, czy też
ograniczają nasze możliwości? Czy potrafimy się do nich dostosować, czy też rezygnujemy i wycofujemy się obawiając się,
że nie damy sobie rady w tym tak szybko
zmieniającym się świecie.
Wiele zależy od nas samych, od naszego
postrzegania rzeczywistości, od ciekawości
świata. Zachęcam zatem wszystkich do zaznajamiania się z tymi nowoczesnymi technologiami, gdyż wcześniej czy później moim zdaniem i tak to będzie nieuniknione.
W naszej spółdzielni zawsze staraliśmy
się stawiać na nowoczesność, innowacyjność i doświadczenie ale oczywiście nie
dla samej idei jakiegoś abstrakcyjnego postępu, ale dlatego, że ta nowoczesność pomaga, daje bardziej ekonomiczne rozwiązania. Dlatego naszym mottem jest, że
każda inwestycja, remont musi mieć swoje
ekonomiczne uzasadnienie. Przy czym kierujemy się zasadą, że to mieszkańcy, a ściślej ich potrzeby i wymagania mają decydujący wpływ na kształtowanie i zakres
zadań remontowych. Wszystkie inwestycje i remonty są poprzedzone wnikliwym
rozpoznaniem potrzeb wśród mieszkańców, prowadzeniem rozmów, konsultacji
zarówno pod względem zakresu robót jak
i analiz ekonomicznych, gdyż każda inwestycja czy też remont nawet ten najmniejszy ma służyć mieszkańcom, ich wygodzie i poprawie warunków zamieszkiwania.
Dlatego ważny jest dla nas wymiar ekonomiczny tych zadań aby miały one wymierne korzyści w latach następnych. Wszystkie kwe stie pro ce sów tech nicz nych
i ekonomicznych są wnikliwie analizowane z udziałem organów samorządowych,
gdyż ich synchronizacja gwarantuje opłacalną i terminową realizację prowadzonej
polityki inwestycyjnej i remontowej.
Biorąc pod uwagę dynamikę kosztów
utrzymania mieszkań naszym priorytetowym działaniem jest ostry rygor ekonomiczny oparty na racjonalnych wyliczeniach i przestrzeganiu założonych planów.
Wieloletnia tradycja i wspólny wysiłek doprowadził do osiągnięcia takich sukcesów
jak przeprowadzenie termomodernizacji
na poziomie 95% zasobów, poczynienie
Wrzesień 2012 r.

prac energooszczędnych oraz proekologicznych, wprowadzając tym samym wiele innowacyjnych rozwiązań do administrowanych budynków.
Najtrudniejszym zadaniem na dzień dzisiejszy jest realizacja zadań proekologicznych. Doświadczam tego również jako radny uczestniczący przy opracowywaniu
regulaminu i innych zadań wynikających
z ustawy tzw. śmieciowej, o czym szerzej
poinformujemy w następnym numerze naszej gazety. Na własnym podwórku również mamy takie zadania, a dotyczy to likwi da cji płyt tzw. ace ko lo wych wraz
z utylizacją i zastąpieniem ich elewacją
w nowoczesnej technologii wraz z termomodernizacją i regulacją sieci ciepłowniczych. Jest to zadanie na dzień dzisiejszy
bardzo kosztowne, gdyż z doświadczenia
wiemy, iż oprócz wymienionych czynności
konieczna jest jeszcze eliminacja wad technologicznych i wielu niedociągnięć powstałych podczas budowy tych budynków. Wspomnę tylko, że wstępnie oszacowany koszt
remontu jednego wysokiego budynku na osiedlu Piastów w Wodzisławiu Śląskim to
kwota około 2 600 000,00 zł. Bez pomocy
finansowej pozyskanej ze środków zewnętrznych udźwignięcie takiego kosztu przez samych mieszkańców danego budynku jest
niemożliwe. Czy zatem w nadchodzącym
kryzysie o czym nas nieustanie informują
rządzący możemy liczyć na jakąś pomoc?
Jak dotąd pozyskiwaliśmy środki finansowe i działania te prowadziliśmy bez
względu na makroekonomiczne uwarunkowania, które dotykają rynek nieruchomości, a na którym funkcjonuje spółdzielnia i od lat utrzymujemy silną pozycję
na lokalnym rynku. W dalszym ciągu będziemy czynić starania aby koszty prowadzonych prac jak najmniej obciążały naszych mieszkańców.
Nasze osiągnięcia modernizacyjne i nie
tylko nie byłyby możliwe bez współpracy
z organami samorządowymi i wieloma mieszkańcami, którzy na co dzień dzielą się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i oczekiwaniami. Jest to dla nas powód do satysfakcji,
gdyż nasza oferta usług i kompleksowa obsługa jest skierowana właśnie do naszych
mieszkańców, gdyż to Państwa zadowolenie
jest dla nas największym potencjałem i bodźcem do podejmowania kolejnych działań.
POD WSPÓLNYM DACHEM

Obecnie jest to wdrożenie informatycznego sytemu E-KARTOTEKA Online, która umożliwi szybki i bezpośredni wgląd
w kartotekę rozliczeniową swojego mieszkania. Będzie ona sukcesywnie rozwijana
poprzez jej uzupełnianie o coraz to większą ilość informacji o opłatach za mieszkanie dla każdego indywidualnie na jego e-kartotece – piszemy o niej dokładniej
w tym numerze naszej gazety.
Trzeba jednak czasami z tych nowoczesnych rozwiązań wrócić do naszej szarej
i przerażającej niekiedy rzeczywistości.
Gdy jedni starają się zdobywać XXI wiek
inni cofają się do epoki kamienia łupanego, mam tu oczywiście na myśli kolejne
przykłady wandalizmu i niszczenie naszego wspólnego mienia.
Nie potrafię zrozumieć dlaczego jest takie
ciche przyzwolenie na wandalizm, przecież
niemożliwe jest aby nikt nic nigdy nie widział lub nie słyszał. Brak reakcji z naszej
strony – mieszkańców tylko rozzuchwala
wandali. Przecież nie jednego z nas trafić
może fakt, że rano wychodząc na spacer, zakupy dostrzegam kolejne akty wandalizmu.
Czy naprawdę nie jesteśmy w stanie zareagować? Przecież większość wie kto i kiedy
w naszym budynku wraca, jak się zachowuje i czyim dziełem mogą być powstałe bazgroły i nie tylko. Naprawianie tych wszystkich szkód, które już dziś widać to ogromne
środki finansowe, które musielibyśmy dodatkowo ponieść na ich usuwanie.
Idzie okres jesienno-zimowy i znów wiele osób bez zainteresowań, bez chęci rozwijania swojej osobowości, intelektu i poszukiwania sobie przyzwoitego zajęcia
będzie wystawało na parterach budynków,
klatkach schodowych poszczególnych pięter i dewastowało otoczenie wokół siebie
pozostawiając na ścianach klatek wyraz
swojej głupoty i bezmyślności.
Apeluję zatem do mieszkańców i rodziców młodzieży i dorosłych zainteresujcie
się tym co robią wasze dzieci, a sąsiadów
proszę podpowiedzcie rodzicom tej młodzieży często marginalnej co ich dzieci robią. Z pewnością ta dwustronna wymiana
informacji przyczyni się do schludniejszego wyglądu naszych obejść.
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3
Na naszych osiedlach przecież każdy
może znaleźć dla siebie zajęcie jest Ośrodek Pracy Pozaszkolnej, który proponuje
szeroką ofertę zajęć pozaszkolnych, Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalno-sportową czy też Towarzystwo Przyjaciół Dzieciom, gdzie poza zajęciami dla
dzieci można włączyć się w wolontariat
czyli pomagać innym co z pewnością będzie z pożytkiem dla nas wszystkich.
Ten temat leży mi szczególnie na sercu
i nie mogę obojętnie przechodzić obok aktów niszczenia, dewastowania z takim trudem i wyrzeczeniami wypracowanego przez
wszystkich dorobku. Nie jesteśmy krajem
wielkiego dobrobytu, wiatr prawie zawsze

Nie
uciekniemy
przed
postępem
wiał nam w oczy, wszystko co osiągnęliśmy miało swoją bardzo wysoką cenę i zawsze wiązało się z wyrzeczeniami i poświęceniem czasem przez lata. I teraz jakiś
prymitywny osobnik, wierzący w swoją
bezkarność niszczy to, za co wszyscy zapłaciliśmy, a przecież wiem jak trudno wielu rodzinom związać „koniec z końcem”.
To naprawdę trudno znieść bez irytacji.
Na szczęście bezkarność jest ułudą, prędzej czy później jednak sprawiedliwość
zatriumfuje, tak jak w wielu przypadkach,
a ostatnio 26 letniego młodzieniaszka z Wodzisławia niszczącego nam klatkę schodową. Piszemy o nim specjalnie na stronie 1,
a dzięki bardzo rozsądnej decyzji sądu rejonowego możemy go przedstawić z imienia i nazwiska. Podobnie zrobiliśmy – podając nazwisko i imię skazanego starszego
już mężczyzny, którego głupie i jakże naganne zachowanie opisaliśmy – „Dewastacja i kara” – w poprzednim numerze naszej gazety. I będziemy takie informacje
publikować systematycznie, gdyż mamy
nadzieję iż może taki sposób piętnowania
wandali przyniesie jednak jakieś rezultaty
które spowodują chwilę refleksji i ustrzegą
nas w jakimś stopniu przed „powtórką
z rozrywki”. Niech priorytetem naszym
będzie działanie dla naszego dobra a nie
odwrotnie, gdyż te pozytywne aspekty
wpływają na nasze bezpieczeństwo i poprawę warunków zamieszkiwania, co bez
wątpienia przedkłada się na jakość zamieszkiwania czego Państwu i sobie życzę.
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Nowe rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze

e-kartoteka
czyli informacja przez internet
7 dni w tygodniu
24 godziny na dobę
Nikt nie ma dziś czasu na gromadzenie sterty dokumentów w szufladzie.
W dzisiejszych czasach stawiamy na szybkość, mobilność i przede wszystkim
wygodę. Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW wprowadza system – e-kartotekę.
który pozwali użytkownikom mieszkań, posiadających komputery połączone
z internetem, przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła, uzyskać dostęp do własnej kartoteki. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownikom lokali
e-kartoteka daje możliwości samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń,
zobowiązań i wpłat. Przy coraz powszechniejszym dostępie do Internetu
zmniejszają się koszty i czas pozyskania tej informacji. Wyeliminowane zostaną w ten sposób czasochłonne czasami przejazdy do siedziby spółdzielni, rozmowy telefoniczne, itp.

W każdej chwili i z każdego miejsca będziemy mogli uzyskać informacje z własnej kartoteki

Takie rozwiązania stosowane są w różnych urzędach, bankach, a nawet sklepach. Teraz przyszła pora na naszą spółdzielnię. Zwiększą one komfort zarówno
pracowników, ale w szczególności mieszkańców.
Aby zacząć korzystać z e-kartoteki wystarczy tylko przyjścia – po dniu 8 października 2012 roku w godzinach od 8.00
do 14.00, a w poniedziałki do godziny 16.00 – do biura Obsługi Klienta przy ul.
Kard. St. Wyszyńskiego 43 w Wodzisławiu Śląskim celem odebrania wygenerowanego przez system identyfikatora wraz
z ha słem. Wów czas moż li we bę dzie
również praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem e-kartoteki, gdyż w tym cePOD WSPÓLNYM DACHEM

lu stworzono oddzielne stanowisko, na którym będzie można dokonać pierwszego
logowania przy pomocy pracownika spółdzielni.
Po załogowaniu się do systemu mają
Państwo trzy opcje.
W pierwszej opcji będą Państwo mieli
możliwość sprawdzenia salda rozliczeń
z tytułu opłat za użytkowanie mieszkania
jakie zewidencjonowane zostały na indywidualnym koncie przypisanym do każdego mieszkania. Przedstawiona tabela informuje o wysokości naliczonej opłaty
oraz zaksięgowanych wpłatach saldzie
opłat pozujących również zaległości i nadpłaty.
Wrzesień 2012 r.

Korzystając z e-kartoteki zaoszczędzimy dużo czasu i nerwów

W kolejnej opcji wykaz opłat miesięcznych uzyskają Państwo informację
o numerze indywidualnego konta, na które należy dokonywać opłat jak również
wykaz poszczególnych składników opłaty czynszowej wraz z możliwością graficznego przedstawienia struktury opłat
miesięcznych. Dla szerszej analizy porównawczej w ustawieniach opłat obowiązujących mogą Państwo zobaczyć
zmiany opłat, jakie dokonane zostały
na mieszkaniu. Wystarczy tylko zaznaczyć interesujący nas okres czasu, dać
polecenie wykonaj i otrzymać można
w ten sposób stawki opłat z zaznaczonego okresu. Jeżeli uznają Państwo, iż potrzebna jest forma papierową zestawienia opłat czynszowych wystarczy pobrać
raport w pliku pdf i dokonać wydruku.
W ostatniej opcji uzyskać można informację o podstawowych danych teleadresowych niezbędnych dla kontaktu bezpośred nie go z na szą spół dziel nią wraz
z możliwością przekierowania na główną
stronę internetową naszej spółdzielni:
www.sm-row.pl
Informacje zawarte w e-kartotece będą
dostępne bez ograniczeń. W rezultacie o każdej porze można wejść, sprawdzić i odnaleźć informacje na nurtujące pytania.
Sys tem jest cał ko wi cie bez piecz ny,
a przyjęte rozwiązania gwarantują wysoki poziom ochrony danych osobowych.
W przypadku wątpliwości i dodatkowych
pytań, zarząd spółdzielni udzieli wszystkim dodatkowych informacji.
Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia naszej strony internetowej, na któWrzesień 2012 r.

rej podajemy najważniejsze informacje
dotyczące działalności spółdzielni. Z naszej witryny również za pomocą stworzonego linku można dokonać przekierowania do strony logowania e-kartoteki.
Należy zauważyć, że nowe rozwiązanie nie tylko będzie pomagać lokatorom
w uzyskaniu szerszego dostępu do bazy
danych rozliczeniowych, ale również wykorzystane będą w celu informowania
mieszkańców o najważniejszych sprawach.
Udostępniając e-kartoteke chcemy umożliwić bieżące śledzenie kosztów utrzymania mieszkań. Na razie w zakresie rozliczania mediów, ale docelowo wszystkich

kosztów z tytułu użytkowania mieszkania
w taki sposób, aby mieszkaniec mógł przeanalizować swoje opłaty w dłuższym okresie czasu chociażby z tytuły wody, c.o.
i innych, które będą sukcesywnie wprowadzane.
Szeroki wachlarz usług internetowych
jaki proponujemy, a który w dalszym ciągu będzie podlegał modyfikacji, spowoduje, iż dotychczasowe książeczki opłat
za użytkowanie mieszkania uznają Państwo za bezużyteczne, a wręcz zbędne.
Jeżeli stwierdzą Państwo, że tak jest to
prosimy o wypełnienie poniższego druku
i dostarczenie do Biura Obsługi Klienta
lub administracji Osiedla.

Wodzisław Śląski dnia ....................................... 2012 r.
...............................................................
Imię i nazwisko
...............................................................
Ulica zamieszkania
...............................................................
Miejscowość
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
Wodzisław Śląski
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że rezygnuję z druku książeczki opłat za użytkowanie mieszkania na roku 2013.
...............................................................
podpis
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W tym roku w Spółdzielni Mieszkaniowej ROW wykonano już wiele zaplanowany, a także interwencyjnych prac

Sezon remontowy trwa
na okrągło

Lato za nami, ale ten okres w naszej
Spółdzielni wcale nie był okresem kanikuły. Tak jak w latach ubiegłych korzystając
z pięknej pogody wszędzie trwały prace
służące poprawie funkcjonalność i estetyki zasobów mieszkaniowych. Remontowy
sezon właściwie nigdy się nie kończy, zawsze jest coś nowego do zrobienia, do wymiany, naprawienia, zmodernizowania.
W tym roku w Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW front robót był bardzo szeroki i zróżnicowany, ale efekty są imponujące i jest
się czym pochwalić. Oczywiście pracowano i dużo rzeczy zrobiono podczas ostatnich 2 miesięcy. W tym czasie gdy wiele
osób wypoczywało na łonie natury firmy
remontowe cały czas działały i wykonywały zaplanowane wcześniej prace. Do tego wszystkiego doszły jeszcze działania
interwencyjne. 3 lipca br. nad Wodzisławiem przeszła gwałtowna burza połączo-
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na z gradobiciem. „Bombardowanie” gradem wielkości piłek golfowych wyrządziło wiele szkód i oczywiście trzeba było te
uszkodzenia, spowodowane kaprysami aury, jak najszybciej usunąć.
Zacznijmy jednak od remontów, które
były już planowane od dawna. W budynkach podległych administracji Centrum,
przy ul. 26 Marca 168, 170 przeprowadzona została, niestety dość uciążliwa dla
lokatorów, ale niezbędnie konieczna, wymia na in sta la cji ka na li za cji sa ni tar nej
na no wo cze sną zro bio ną z two rzy wa
sztucznego i niezwykle odporną. Remont
starał się być zrobiony, dzięki sprawnym
wykonawcom, w jak najmniej dokuczliwy dla lokatorów sposób, ale oczywiście
każ de ta kie przed się wzię cie łą czy się
z pewnymi kłopotami i utrudnieniami.
Trzeba było je jakoś przeżyć, ale teraz
lokatorzy tych budynków będą mieli sieć
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dobrze im służącą i bezawaryjną Efekty
tych prac remontowych będą trwały dziesiątki lat.
W budynkach administracji Centrum
w ciągu minionych miesięcy ostro wzięto
się też za remont klatek schodowych. Malowanie klatek schodowych i pomieszczeń
wspólnych wraz z wymianą okienek piwnicznych i drzwi wejściowych do piwnic
wykonano w budynkach przy Placu Zwycięstwa 2, 4, ul. 26 Marca 168 oraz 156.
Z kolei wymianę drzwi wejściowych do budynków na nowe znacznie solidniejsze niż
poprzedniowykonano w budynkach przy
ul. Kubsza 24b, ul. Pokoju 1-5, ul. 26 Marca 136 i 138, ul. Wa ryń skie go 10-12
i ul. Radlińska 11.
W Centrum zadbano w tym roku o remont tego po czym chodzimy. Starano się
by nie było kłopotów z chodnikami i żeby
nikt już więcej nie potknął się na nierów-
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nym bruku. Przy ul. Wyszyńskiego 25-29
wykonano przekładkę chodnika i naprawiono schody terenowe. Przy ul. Wyszyńskiego 1-3 i Tysiąclecia 4-6, 8-10 rozebrano sta ry chod nik i po ło żo no no wy
wykonany z kostki betonowej Na tym nie
koniec. Remont podestów przed wejściami do budynków zrobiono w budynku
przy ul. Wyszyńskiego 14-16 i 18-20. Natomiast przy ul. Wojska Polskiego wyremontowano schody terenowe – budynek10 -12 oraz prze pro wa dzo no re mont
podestów i schodów wejściowych do budynków 6-8, 10-12.
Budynki przy ul. 26 Marca 158 i 170 doczekały się remontu elewacji. W pierwszym budynku ściany zachodniej, w drugim ścian po łu dnio wej, za chod niej,
wschodniej Dzięki tym pracom budynki
wyglądają jak nowe i cieszą już z daleka
oczy, a efekt cieply i energooszczędny będzie odczuwalny dla mieszkańców tych budynków.
Wykonano również izolację ściany fundamentowej w budynku przy ul. Tysiąclecia 4-6, prac naprawcze w stacjach wymienników ciepła oraz wymianę rozdzielni
elektrycznych – przy ul. Waryńskiego 6-8,
Placu Zwycięstwa 2.
Przeprowadzony został remont 2 dźwigów osobowych w budynku przy ul. 26
Marca 156, zgodnie z ustalonym haromonogramem..
Na koniec trzeba wspomnieć o wymianie uszkodzonych rynien po gradobiciu
w budynkach przy ulicach: Tysiąclecia 46, 8-10, Radlińskiej 5-7, 9-11, Szkolnej 68, Kubsza 24 B, Wałowej 22, Wyszyńskiego 40-48, 22-28, 13-19, 14-16, 18-20, 26
Marca 70-72, Waryńskiego 10-12, 14-16.
W budynkach podległych administracji
na osiedlu XXX-lecia przeprowadzony został w budynkach nr 110-113 remont balustrad balkonowych co powinno zwiększyć
bezpieczeństwo lokatorów chętnie przecież używających balkonów w celach rekreacyjnych.
Spół dziel nia – o czym już pi sa li śmy – konsekwentnie realizuje plan remontu komórek lokatorskich na przejściach. Tym razem roboty wykonane zostały
w budynkach nr 121 i 123-125. Pomalowano również klatki schodowe i wymieniono drzwi wejściowych do piwnic w budynkach 1-4. Miejmy nadzieję, że ten trud
i pieniądze służące, zwiększeniu estetyki
i funkcjonalności pomieszczeń, nie zostaną znowu zmarnowane – jak to było wielokrotnie przedtem – przez domorosłych
wandali czyli przez nudzące się i pozbawione rodzicielskiej kontroli nasze „pociechy”.
Zimowe chłody i mrozy nie powinny już
dawać się tak bardzo we znaki lokatorom
budynków 131-135, gdzie kontynuując roboty z roku ubiegłego, zostało wykonane
ocieplenie ściany balkonowej
Na osie dlu XXX -le cia miesz kań cy
bud. 42-50 będą mieli z kolei znacznie
bardziej estetyczne wejścia do swych doWrzesień 2012 r.

mów gdyż wykonano tam remont cokołów
i wejść do klatek schodowych.
Mimo, że mamy teraz dość przerażającą
suszę, to jednak deszcze przecież muszą
znowu spaść. Z myślą o opadach i kałużach na chodnikach w rejonie budynków
nr 73-75 wykonanie odwodnienia terenu
poprzez ułożenie korytek ściekowych i rur
drenażowych oraz dokonano przekładki
nawierzchni z kostki betonowej.
Na osiedlu Piastów w tym roku też przeprowadzano prace służące poprawieniu estetyki i funkcjonalności domów. W budynku nr 12, kontynuując roboty z 2011,
trwało wielkie malowanie klatek schodowych. W budynku nr 14 dokonano wymiany 2 drzwi wejściowych – ewakuacyjnych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW konsekwentnie i systematycznie wykonuje
remonty dźwigów osobowych. Prace te
przeprowadzono w tym roku na osiedlu
Piastów w budynkach nr 4 – 2 sztuk oraz

w budynkach nr 5, 6 i 12 po 1 sztuk.
Na tym osiedlu dokonano także remontu
podestów przy wejściu do klatki 8A i F
oraz wykonano chodnik przed budynku
nr 1.
Na koniec trzeba ponownie wspomnieć
o konsekwencjach niszczycielskiego gradu, który przeszedł w lipcu nad Wodzisławiem powodując duże straty. Po tych niszczy ciel skich na wał ni cach trze ba by ło
wymienić płyty poliwęglanowych przy wejściach do klatek na os. Piastów nr 15A,
B, C i nr 18C kosztem ponad 17 tys. zł.
Na osiedlu Dąbrówki wykonano malowanie połaci dachowej wraz z wymianą
rynien i rur spustowych w budynkach
nr 4 i 5. Rynny wymieniono również
w budynkach nr 14, 15 i 12C-D, E, ale
przyczyną tych prac interwencyjnych było uszkodzenie ich po gradobiciu, które
zniszczyło – jak już pisaliśmy – inne
obiekty administrowane przez naszą Spółdzielnię.
Z innych prac wykonanych na tym osiedlu trzeba wymienić malowanie klatki schodowej i pomieszczeń ogólnego użytku, wymianę drzwi wejściowych do budynku oraz
okien na klatce w budynku nr 25. Wymianę 7 zadaszeń balkonów z witrolitów. Roboty na wewnętrznej instalacji c.w.u. – wyPOD WSPÓLNYM DACHEM

miana niesprawnych zaworów oraz zabudowa zaworów regulacyjnych MTCV.
Pisząc o osiedlu Dąbrówka trzeba koniecznie wspomnieć, że zainstalowano tu
system kamer monitorujących teren, co zapewne będzie miało wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałać będzie aktom wandalizmu i chuligaństwa.
W Rydułtowach, podobnie jak w administracji Centrum, przeprowadzano w tym
roku dość uciążliwe dla lokatorów, ale konieczne prace związane z wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej. Takie roboty
połączone z wymianą instalacji ciepłej
i zimnej wody na nowoczesne rury hydroplast przeprowadzono w budynku przy
ul. Plebiscytowa 36 B.
Klatki schodowe budynków naszej Spółdzielni w Rydułtowach zostały tez poddane niezbędnym zabiegom remontowym.
Przy ul. Plebiscytowej 42, 44, 32, 36,
ul. Szpitalnej 2A i ul. Ofiar Terroru 93
wymieniono 12 drzwi wejściowych do budynków. Przeprowadzona została wymiana 36 okien na klatkach schodowych oraz
9 drzwi do piwnic w budynkach przy
ul. Ofiar Terroru 93 i 97. Nowe rozwiązania wprowadzono na klatkach schodowych
przy ul. Plebiscytowej 44, Ofiar Terroru 93 i 97, gdzie wymieniono oprawy
oświetleniowe na nowoczesne z z czujkami ruchu.
W Rydułtowach wymieniono też zewnętrzną sieć centralnego ogrzewania zasilającą budynek przy ul. Krzyżkowickiej 20, 22 i 24, prze pro wa dzo no
odwodnienie piwnic – ul. Plebiscytowa 4
oraz wykonano prace naprawcze w stacjach wymienników ciepła.
W Radlinie wymieniono instalację kanalizacji sanitarnej na PP w budynku przy
ul. Rymera 8. To kolejny tego typu remont
w naszej Spółdzielni. Trochę uciążliwy dla
lokatorów, ale przecież konieczny i służący później ludziom przez długie lata.
Przeprowadzono – kontynuując prace
z ubiegłego roku – malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych
przy ul. Sienkiewicza 26-30.
Dokonano wymiany 6 drzwi wejściowych na stalowe w budynkach ul. Korfantego 18, 22, 26, Makuszyńskiego 8-12.
Naprawiono elewację na ścianie zachodniej w budynku przy ul. Findera 7. Natomiast w budynku przy ul Makuszyńskiego 8-10 prze pro wa dzo no kon ser wa cje
pokrycia dachowego połączone z naprawą
kominów.
W Pszowie również remontowano dach
i kominy przy ul. Juranda 4. Natomiast remont samych kominów wykonano w budynku przy ul. Tytki 4 i 7. Przy budynku
Jagienki 6 będzie można bez kłopotu zaparkować swój samochód gdyż powstały
miejsca postojowe.
Efekty remontów przeprowadzonych
w tym roku są więc imponujące, a trzeba
dodać, że zaplanowane na 2012 rok prace
oczywiście trwają nadal.
7

Rydułtowy
– podobóz niemieckiego,
nazistowskiego obozu kL auschwitz
Historia filii obozu zagłady w Auschwitz w Rydułtowach
zaczęła się w 1942 roku, gdy niemieckie władze okupacyjne utworzyły obóz przymusowej pracy w należącej do koncernu Hermann Goering Werke kopalni „Charlottengrube”
w Rydułtowach. W obozie byli uwięzieni robotnicy przymusowi, a następnie jeńcy wojenni radzieccy, francuscy
i angielscy. Ten pierwszy obóz był umiejscowiony na terenie tzw. „noclegowni”, czyli hotelu robotniczego. W 1943
r. utworzono drugi obóz przymusowej pracy, który był zlokalizowany w siedmiu barakach wybudowanych w odległości 600 metrów od stacji kolejowej, przy kopalni „Leon
II” (Adolf Hitlerstrasse, obecnie ul. Ofiar Terroru)
W 1943 r. administracja koncernu Hermann Goering
Werke rozpoczęła rozmowy z władzami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w sprawie zatrudnienia więźniów oświęcimskich.
Na przełomie 1944 i 1945 roku Niemcy utworzyli podoobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
w Rydułtowach. Wcześniej z obozu usunięto robotników
przymusowych i jeńców wojennych. Pierwszy transport
więźniów dotarł 19 września1944 roku. Przyjechało
w nim 200 Żydów z Węgier i Rumunii, których umieszczono w obozie przy kopalni „Charlottengrube”. Drugi
transport dotarł 7 października 1944 roku. Było w nim
około 600-700 Żydów, których umieszczono w obozie
przy kopalni „Leon II” i „Leon III”. Były to dwa największe transporty. Następne były już mniejsze i stanowiły
uzupełnienie więźniów zmarłych z wycieńczenia, głodu
i chorób. Więźniowie pochodzili z Polski, Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Włoch,
Grecji i Rumunii. Wszyscy oni pracowali w kopalniach.
W połowie 1944 roku powstał trzeci obóz w Rydułtowach.
Znajdował się on na terenie cegielni Harcera w Rydułtowach.

W wybudowanych tutaj barakach uwięziono grupę około 100
Polek przywiezionych z obozu karnego w Wadowicach. Były
one zmuszone do niewolniczej pracy w cegielni.
W listopadzie 1944 roku zorganizowano czwarty obóz
nazywany przez miejscowych „Judenlager” albo „lager
za hał dą”. Prze pro wa dza no tu taj se lek cje więź niów,
oddzielając najsłabszych, których następnie wysyłano do komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Piąty obóz powstał na terenie tzw. masztalni, czyli stajni końskich.
Ewakuacja obozów nastąpiła 19 stycznia 1945 r. Więźniowie przeszli w „Marszu śmierci” do Wodzisławia Śląskiego, a następnie przewieziono ich otwartymi wagonami
do obozu koncentracyjnego Mauthausen
W 1975 roku w miejscu, gdzie znajdował się obóz,
przy ul. Ofiar Terroru, odsłonięto pomnik.

Podobnie jak w KL Auschwitz również w podobozie w Rydułtowach hitlerowcy stosowali nieludzki i morderczy terror wobec więźniów

Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW wyremontowała pomnik w Rydułtowach

Miejsce upamiętniające
zbrodnie hitlerowskie
uzyskało godną oprawę
Spółdzielnia ze względu na to, iż
pomnik stoi na naszym terenie, jest
zobowiązana zgodnie z przepisami
prawa uczestniczyć w renowacji
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miejsc pamięci. Dzięki przychylno ści władz mia sta Ry duł to wy w sierp niu br. Spół dziel nia
Mieszkaniowa ROW przystąpiła
POD WSPÓLNYM DACHEM

do remontu, upamiętniającego ofiary hitlerowskich zbrodni, Pomnika
przy ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach. Projekt renowacji monumenWrzesień 2012 r.

tu przygotował Marcin Połomski,
architekt Urzędu Miasta Rydułtowy. Całe prace odbywały się też
pod jego nadzorem.
Nasza spółdzielnia zajęła się pracami budowlanymi – wymieniono
tablicę, wyremontowano pomnik
wymieniając płytki okładzinowe
na antracytowe, które symbolicznie
nawiązują do niewolniczej pracy
więźniów w miejscowej kopalni węgla kamiennego. Uporządkowano
również otoczenie – wykarczowano m.in. żywopłot zapewniając dobrą widoczność pomnika, zasiano
trawę, ustawiono ozdobne donice.
Efekt renowacji jest wart poniesionych nakładów, z pewnością przyczynił się do tego, iż miejsce to stało się bardziej widoczne, a teren
na którym stoi pomnik jak i sam
monument doznał bardzo korzystnej odmiany.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW
zajmie się również renowacją „Skałki” – pomnika przyrody nieożywionej, któ ry znaj du je się rów nież
przy ul. Ofiar Terroru 95 w Rydułtowach. Na pomniku przyrody ma
pojawić się nowa tablica, przed nią
ozdobne rośliny, wybrukowana zostanie ścieżka i postawione będą ławeczki. Na razie jednak trwa jeszcze zorganizowane przez Wydział
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Rydułtowach badania dendrologiczne drzew rosnących na skarpie i po uzyskaniu ekspertyz będzie
można przystąpić do prac renowacyjnych.
– W tym roku odnowiliśmy Pomnik przy ul. Ofiar Terroru. Teraz
po sta ra my się od no wić „Skał kę” – mówi Jan Grabowiecki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
w Wodzisławiu Śl. – Ta inicjatywa
by ła moż li wa dzię ki wzo ro wej
współpracy naszej spółdzielni z miastem. Wiele pracy w przygotowanie dokumentacji włożyli pracownicy Urzędu Miasta w Rydułtowach.
Dzięki przychylności Pani Burmistrz
możliwe były sprawne działania
w tej kwestii – podkreśla prezes
Grabowiecki. Dziękuje jednocześnie pracownikom Urzędu Miasta
za ich zaangażowanie.
Wrzesień 2012 r.

Pomnik przed remontem nie wyglądał zbyt dobrze

Teraz teren przed pomnikiem jest uporządkowany i zadbany

Wymieniona została tablica na pomniku

„Skałka" - pomnik przyrody nieożywionej być może również w tym roku doczeka się renowacji

POD WSPÓLNYM DACHEM
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Po modernizacji sieć będzie
pracowała bardziej niezawodnie
Rozmowa z Józefem cieślą – kierownikiem Zakładu cieplnego w Wodzisławiu Śląskim
– Skala prac remontowo-inwestycyjnych wykonanych przez PEC SA Jastrzębie dla SM ROW była dość imponująca. Na jakim terenie przeprowadzono
remont?
– Remont, a w zasadzie modernizacja,
była przeprowadzona na terenie zasobów
SM ROW, UM Wodzisław Śl i na działkach paru prywatnych posesji. Wymieniona sieć zasila głównie zasoby SM ROW:
osiedle Dąbrówki, Piastów, budynki przy ulicy Leszka oraz pośrednio przez grupowy
wymiennik ciepła północną część osiedla XXX-lecia PRL.
Padło tutaj słowo modernizacja, ponieważ sieć została wykonana w nowej technologii rur preizolowanych oraz także została zoptymalizowana pod kątem średnic
do aktualnego zapotrzebowania ciepła. Rury preizolowane mają lepszą izolację oraz
posiadają systemy alarmowe pozwalające
zdalnie wykryć w przyszłości najmniejsze
nieszczelności i są ciągle pod tym kątem
monitorowane.
– Jak długo trwał remont, który pozbawił ciepłej wody wiele mieszkań, co
udało się zrobić i ile kosztowała ta inwestycja?
– Mo der ni za cja zo sta ła roz po czę ta
po 16 lip ca ro bo ta mi ziem ny mi oraz
montażem prefabrykatów nad wykopem.
Wszystko to było podporządkowane jednemu celowi, a mianowicie: skróceniu
postoju w dostawie ciepłej wody użytkowej, którą dostarczamy głównie na osiedle Piastów, Dąbrówki i Leszka. Sama
przerwa nastąpiła w dniach od 31 lipca
do 13 sierpnia. Ciepłą wodę uruchomiono 14 sierpnia.
Główny wykonawca firma Kelvin z Bielska podzielił trasę na trzy odcinki, które były wykonywane przez trzech niezależnych
podwykonawców. W tym to krótkim okre-
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sie firmy musiały położyć, zespawać, połączyć instalację alarmową, zamufować oraz
częściowo zasypać około 850 metrów sieci,
a to przecież w tym systemie grzewczym 1700
metrów rur. I to zostało wykonane z pełnym
sukcesem. Wykonawca dalej prowadzi prace polegające na doprowadzeniu terenu
do stanu pierwotnego.
Termin zakończenia to 15 październik br.
Koszt inwestycji to około 1,5 miliona zł.
– Jakie będą efekty modernizacji, co
da on mieszkańcom domów Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW?
– Efekty to przede wszystkim mniejsze
straty ciepła oraz nośnika. Nośnikiem w tym
wypadku jest gorąca woda. Ponadto sieć
będzie pracowała bardziej niezawodnie.
Poprzednia wytrzymała 29 lat.
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– Czy planowane są inne roboty remontowe, modernizacyjne na terenie
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW?
– W tym roku dla zasilania budynków
SM ROW wykonaliśmy jeszcze dwa przyłącza do budynków 54-58; 182 metry sieci i do 131-135; 125 metrów na osiedlu XXX-lecia, również w technologii
rur preizolowanych. Może były to roboty
mniej spektakularne, ale także pochłonęły kwotę około 180 000 zł. W następnym
roku planujemy modernizację głównej
magistrali od budynku nr 68 przy ul.
Ra dliń skiej pra wie do bu dyn ku 170
przy ul. 26 Marca z tą różnicą, że przerwy w dostawie ciepłej wody już nie przewidujemy.
– Dziękujemy z a rozmowę.

Wrzesień 2012 r.

Demontaz sieci tradycyjnej

Sieć przed mufowaniem

Montaż sieci preizolowanej

Montaż nowej sieci

Wrzesień 2012 r.
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We wrześniu i w październiku

bezpłatna, cyfrowa mammografia
w Rydułtowach i Pszowie
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
pełniące rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy wraz z Urzędami Miast Rydułtowy i Pszów zapraszają na Dni
Promocji Zdrowia w Rydułtowach i Pszowie.
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet jednak wczesne wykrycie i leczenie dają wielką szanse na całkowite wyleczenie. W 2006 r. zapoczątkowany został „Populacyjny program
wczesnego wykrywania raka piersi”, którego celem jest zapewnienie bezpłatnego badania piersi
co dwa lata wszystkim ubezpieczonym kobietom
w wieku 50-69 lat. U kobiet z wysokim ryzykiem

mieszkania oraz bez wcześniejszych zapisów
i oczekiwania w kolejkach. Cyfrowy aparat mammograficzny znajdujący się w mammobusie pozwala na ocenę obrazu gruczołu piersiowego nie
na kliszy, lecz na monitorze wysokiej rozdzielczości, co daje możliwość jego powiększania oraz
wpływa na precyzyjny opis badania. Ponadto,
specjalne oprogramowanie pozwala dokładnie

wotnego (karta chipowa) lub dowód osobisty.
Na miejscu należy wypełnić ankietę dlatego osoby z wadą wzroku prosimy o zabranie okularów.
Oczywiście jeżeli będzie jakiś problem rejestratorka we wszystkim Pani pomoże.
2) Badanie – technik (kobieta) poprosi o rozebranie się w przebieralni. Wszystkie pomieszczenia w mammobusie są klimatyzowane. Zdjęcia rentgenowskie każdej piersi zostaną wykonane
metodą cyfrową w dwóch podstawowych projekcjach Podczas badania pacjentka pozostaje
w pozycji stojącej lub siedzącej. Badana pierś
zostanie uciśnięta plastikową płytą kompresyjną
(Ryc. 1). Uciskowi, trwającemu kilka sekund,

„Skryningostrada – badam się, więc mam pewność”
Termin: 28 WRZEŚNIA br. (piątek), godzina: od 17.00
Miejsce: RYDUŁTOWSKIE CENTRUM KULTURY (ul. Strzelców Bytomskich 9a)
godz.: 17.00 – emisja filmów o tematyce profilaktycznej,
godz.: 17.30 – spotkanie oraz dyskusja z lekarzem onkologiem
i pielęgniarką onkologiczną, poświęcone tematyce profilaktyki.
W ramach spotkania przeprowadzony zostanie instruktaż samobadania piersi.
Cyfrowa darmowa mammografia w Rydułtowach
Termin: 28 WRZEŚNIA br. (piątek), w godzinach od 8.00 do 15.00
1, 2 PAŹDZIERNIKA br. (poniedziałek, wtorek), w godzinach od 10.00 do 18.00
3, 4 PAŹDZIERNIKA br. (środa, czwartek), w godzinach od 9.00 do 16.00
Miejsce postoju mammobusu: RYNEK w RYDUŁTOWACH (ul. Bema)
Cyfrowa darmowa mammografia w Pszowie
Termin: 5 i 8 PAŹDZIERNIKA br. (piątek, poniedziałek), w godzinach od 9.00 do 16.00
Miejsce postoju mammobusu: LODOWISKO w PSZOWIE (ul. Sportowa 1)
występowania raka piersi (rak sutka u matki, siostry lub córki; obecność mutacji genu BRCA1 lub
BRCA2) bezpłatne badanie może być powtarzane
każdego roku. Ograniczenie wiekowe do przedziału od 50 do 69 lat ma swoje znaczenie, gdyż
ww. grupa wiekowa jest najbardziej narażona na zachorowanie na raka piersi.
Mimo, iż badania są bezpłatne, wciąż korzysta z nich niewielka liczba kobiet
np. w całym powiecie wodzisławskim na bezpłatną mammografię kwalifikuje się prawie 20 000
kobiet. Niestety tylko 41% mieszkanek z takiej
możliwości skorzystało. Nieuzasadniony lęk
przed badaniem i jego wynikiem, wstyd, brak
czasu, czy przekonanie, że „mnie to nie dotyczy” odbierają kobietom możliwość wykrycia
wczesnych zmian, a tym samym możliwość całkowitego wyleczenia.
Aby zachęcić i jednocześnie ułatwić kobietom
dostęp do pracowni mammograficznej gliwickie
Centrum Onkologii zakupiło nowoczesny mammobus. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest
skorzystanie z mammografii blisko miejsca za-

ocenić drobne szczegóły, a cyfrowo archiwizowany obraz daje możliwość porównywania wyniku
z późniejszymi badaniami. Jest to niezwykle ważne w diagnozowaniu chorób piersi.
Przed badaniem.
Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. W mammobusie zapewniamy komfortowe warunki porównywalne do nowoczesnych placówek stacjonarnych tj. rejestrację,
przebieralnię oraz gabinet, w którym wykonywana jest mammografia. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i ogrzewane. Ponieważ
konieczne będzie rozebranie się od pasa w górę,
warto odpowiednio wygodnie się ubrać. W sytuacji, gdy mammografia wykonywana jest po raz
kolejny, prosimy zabrać ze sobą zdjęcie i opis
poprzedniego badania dla porównania – to bardzo pomaga lekarzom zinterpretować wynik.
Przebieg badania w mammobusie.
1) Rejestracja – po przyjściu do pracowni należy przedstawić dokument ubezpieczenia zdro-

może towarzyszyć ból, który warto wytrzymać.
Ucisk jest konieczny, aby uzyskać zdjęcie dobrej
jakości, a tylko dobra jakość pozwoli na dokładny opis badania.
3) Każda Pani otrzyma karteczkę z numerem
badania oraz informacją o miejscu odbioru wyniku. Prosimy zachować karteczkę, będzie potrzebna przy odbiorze wyniku.
4) Jeżeli wynik badania jest prawidłowy – zapraszamy na kolejną mammografię za dwa lata.
W przypadku, gdy wynik wzbudzi wątpliwości
lekarzy, skierują oni pacjentkę na bezpłatną dalszą diagnostykę, a jeśli okaże się to konieczne – na leczenie.
Badanie mammograficzne jest proste, krótkie,
bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania podczas mammografii jest niska i bezpieczna dla zdrowia. Badanie nie wymaga żadnego dodatkowego przygotowania. Potrzebna jest
Twoja dobra wola. Dlatego zachęcamy, aby skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnej cyfrowej mammografii w mammobusie w miejscu
zamieszkania.

Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata każdej ubezpieczonej Polce w wieku od 50 do 69 lat.
Nie ma znaczenia adres zamieszkania. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty/kartę chipową oraz zdjęcia/płyty z poprzedniej mammografii, jeżeli była wykonana.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzisławiu Śl.

Rok
założenia

1924

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

of e r uje do wy na ję c ia
■ LOKALE UŻYTKOWE

■ POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Wodzisław Śl.:
Ul. Kard.St.Wyszyńskiego 43

pow. 78,50 m2

Radlin:
Ul. Józefa Rymera 4

pow. 92,82 m2

Wodzisław Śl.:
Ul. Marklowicka 23
Ul. Marklowicka 23

pow. 106,80 m2
pow. 102,10 m2

Bliższych informacji udziela
Dział Lokali Użytkowych w budynku Zarządu SM „ROW” Wodzisław Śl.,
ul. Kard. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29,
tel. (32) 455-66-86 wew. 127.

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 ● wynajmniesz

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
Wrzesień 2012 r.
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Korzystajmy
z bezpośrednich
telefonów
Bardzo często dzwoniąc do naszej spółdzielni w różnych sprawach korzystacie
Państwo z pośrednictwa centrali – telefon
(32) 455 66 86. Tymczasem znacznie prościej i szybciej załatwicie swoją sprawę
korzystając bezpośrednio z numerów poszczególnych działów naszej Spółdzielni.
Oto te numery:
* dział członkowsko-mieszkaniowy:
32 456 39 05;
* dział techniczny: 32 456 39 04;
* dział rozliczeń z członkami:
32 455 38 72;
* Licencjonowane Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa: 32 455 24 04
* dział lokali użytkowych: 32 455 67 56
14
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aDReSY
TeLeFONY
WaŻNe
iNFORMacJe
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00,
piątki 7:00 do 14:00.
Telefon centrala – 32 455 66 86;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7.30-16.00;
od wtorku do czwartku 7.30-15.00
piątki 7.30-14.00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 456 39 05;
dział wkładów: 32 55 66 86 wew. 114;
dział naliczeń czynszowych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;
dział rozliczeń z członkami: 32 455 38 72;
dział techniczny: 32 456 39 04;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
(32) 455 24 04;
dział lokali uzytkowych: 32 455-67-56.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:

żeńskie. 12. narzędzie używane do gaszenia wapna. 13. stolica Włoch. 14.
minerał, odmiana kwarcu. 15. tkanina
o powierzchni lekko pomarszczonej. 16.
mała nać. 21. niewielki ptak z kruków. 22. cynaderki. 24. przedmiot. 25.
zwierzę wodne z kun. 26. stała opłata
urzędowa. 27. rezerwa. 28. ruchomy
wałek. 32. zbyt, zapotrzebowanie na jakiś towar. 33. wał usypany z ziemi. 34.
sknera, dusigrosz. 36. małe wzniesienie. 37. zakaźna choroba wirusowa. 39.
nic. 40. daje słodkie mleko.

Poziomo: 1. duże lusterko. 4. na sieczkę. 7. tymczasowy budynek. 8. ogłaszany syreną. 9. wentyl. 10. zmyślenie. 14. lasso. 17. tank. 18. technika
barwienia tkanin. 19. praktykant. 20.
popularny motyw dekoracyjny. 23. wiąza ny przy koł nie rzu ko szu li. 27.
wnet. 29. czwarta część garnca. 30. narodowy demokrata. 31. jeden z pięciu
u rę ki. 32. na gły, nie po ha mo wa ny
strach. 35. uczucie pieczenia w przełyku. 38. ga cek wiel ko uch. 41. ce na,
wartość. 42. głośne zawołanie. 43. napisane słowo. 44. bułka w mleku. 45.
ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 12 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Pio no wo: 1. pu blicz na sprze daż
z udziałem licytatora. 2. ograniczona
część przestrzeni. 3. zgodność z rzeczywi sto ścią. 4. ma ją tek, bo gac two. 5.
strach, lęk. 6. woj sko. 11. imię

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
PRZED NAMI LATO.
Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: Anna Reiss, Tomasz
Hetmaniuk, Franciszek Pawlenka.
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■ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CENTRUM: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel.
(32) 729 10 40 czynna: wtorki i piątki od 13.00
do 15.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. (32) 455 83 27, czynna: poniedziałki i czwartki od 13.00 do 15.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
– Wodno-kanalizacyjne: Administracja Centrum
– (0) 607 041 129,
– Administracja XXX-lecia, 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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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śl.
pomiędzy trzema osiedlami już powstaje

atrakcje „Trzech Wzgórz”
Już została umieszczona tablica informująca o rozpoczęciu
budowy Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” – nazwa parku została wyłoniona w konkursie, a autorem zwycięskiej nazwy jest mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego.
Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowo-kulturalne
jarów na os. XXX-Lecia-Piastów-Dąbrówki w Wodzisławiu
Śląskim to zadanie ogromne, bo też skala tego projektu wykracza poza standardy. Po oddaniu do użytku parku będzie to centrum wypoczynkowo-rekreacyjne nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale i całego regionu, gdyż Rodzinny Park Rozrywki
będzie największy na Śląsku! Jak można przeczytać na stronie
internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego z której to
informacji wynika również iż teren „Trzech Wzgórz” będzie
złożony z trzech z stref. Pierwsza służyć będzie do nauki, druga
dla osób bardziej zaawansowanych, a trzecia dla prawdziwych
profesjonalistów. Park nie będzie kopią innych podobnych
miejsc ale projektem oryginalnym, jedynym w swoim rodzaju.
Na powierzchni 24 hektarów ma powstać park linowy z sześcioma trasami, arena do gry w chowanego, tor do gry w kapsle, tor do gry w bule, kręgle rosyjskie, trzy labirynty, skate
park, trzy ogródki jordanowskie. Miasto chce, by na placu zabaw dla najmłodszych była m.in. karuzela obrotowa, trampolina oraz zjazd linowy o długości co najmniej 30 metrów.
Sporą atrakcją może być zespół torów dla modeli sterowanych napędem spalinowym i elektrycznym. Na trasach będzie
można rozgrywać wszelkiego rodzaju zawody.
Atrakcjami mogą być także: tor rowerowy dla miłośników
BMX, góra saneczkowa i kilka boisk. Całość mają uzupełnić
ścieżki rowerowe i amfiteatr.
Planowany koszt inwesycji to ok. 15 mln zł, ale aż 12,4 mln zł
to unijna dotacja.
W tym roku rozpoczną się roboty ziemne, porządkowe, związane z instalacją elektryczną, a także wygrodzeniem placu bu-

dowy. Wykonano już inwentaryzację zieleni, część pomiarów
geodezyjnych, które są niezbędne do rozpoczęcia robót. Pomimo częstych stwierdzeń mieszkańców, że nic się tam nie robi,
to informujemy, że roboty tzw. przygotowawcze pod całość inwestycji trwają. Zasadnicza część inwestycji będzie wykonywana w przyszłym roku. Wtedy będzie widać, jak powstają kolejne elementy parku tworząc w efekcie końcowym jedną całość.
Mieszkańcy osiedli, pomiędzy którymi będzie powstawał
park, w tym roku nie powinni spodziewać się znaczących
utrudnień. Mogą one natomiast pojawić się w przyszłym roku.
Jak jednak zapewnia wykonawca, pracownicy firmy zrobią
wszystko, by prowadzone na terenie parku prace w jak najmniejszym stopniu były uciążliwe dla zamieszkujących osiedla wodzisławian. O postępach robót będziemy Państwa informować na bieżąco.

