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Słodkości dla pierwSzoklaSiStów

pierwSzy dzwonek

1

września tradycyjnie zadzwonił
pierwszy dzwonek. To znak dla
uczniów, nauczycieli i rodziców,
że rozpoczął się nowy rok szkolny.
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosi ło go Ro kiem Otwar tej Szko ły
– na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne.
W wodzisławskich placówkach nowy rok szkolny rozpoczęło niemal trzy
tysiące uczniów i prawie tysiąc dwieście przedszkolaków W tym roku szczególna niespodzianka czekała na pierwszoklasistów. Dla każdego z nich miasto
przygotowało Wodzisławską Tytę Pierwszaka.
Na naszym największym osiedlu XXX-lecia PRL wraz z Prezydentem Miasta
Mieczysławem Kiecą słodkości dzieciom rozpoczynającym swą szkolną edukacje wręczał przewodniczący Rady
Miasta i prezes naszej Spółdzielni Jan
Grabowiecki.
W tym roku w Szkole Podstawowej
nr 10 znajdującej się na naszym osiedlu XXX-lecia PRL utworzono 5 pierwszych klas. Pogoda dopisała dlatego
rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się
dla tej licznej gromadki na boisku szkolnym i tam też pierwszoklasiści, trochę
stremowani, choć wzruszeni rodzice
dodawali im otuchy, otrzymali rogi obfitości.
Pośród nieśmiałych uczniów dumnie
wkroczył z dużym uśmiechem na ustach
„Zozolek”, który chętnie ustawiał się
do zdjęć ku ich ra do ści czę stu jąc
pierwszaków cukierkami. My zaś wszystkim pierwszoklasistom, uczniom i gronu pedagogicznemu życzymy udanego,
pełnego sukcesów roku szkolnego.
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place zabaw

bezpieczne i eStetyczne
S
kończyły się wakacje, ale pogoda na dal do pi su je i za chę ca
do dłuższego przebywania na
dworze. Zwłaszcza gdy mamy dzieci
i staramy się, by jak najdłużej były
na świeżym powietrzu i korzystały
z promieni słonecznych, taka aura jest
wymarzona. Dobrze gdy jeszcze mamy gdzie udać się z naszymi milusińskimi.
Wychodząc na przeciw takim oczekiwaniom nasza Spółdzielnia już od ponad dwóch lat realizuje systematycznie społeczny program skierowany

w Rydułtowach i na os. tzw. Polana
w Pszowie. Te nowe inwestycje przyciągnęły całkiem sporą gromadkę dzieci, które chętnie korzystają z nowych
kolorowych i funkcjonalnych urządzeń.
Obok placów zabaw powstały również mini siłownie na wolnym powietrzu. Kiedy dzieci się bawią, mamy
chętnie korzystają z tej chwili i ćwiczą
ma jąc swo je po cie chy ca ły czas
„na oku”. Urządzenia do ćwiczeń są

do mieszkańców, mający poprawić otoczenie w jakim mieszkają, uczynić je
bardziej estetycznym i nowoczesnym.
Dzięki temu powstają miejsca, gdzie
nasze dzieci mogą miło, pożytecznie
i przede wszystkim bezpiecznie spędzać wolny czas.
Tego lata zmodernizowano kolejne
trzy place zabaw na os. XXX-lecia PRL
w Wodzisławiu Śl., na ul. Łokietka

również odwiedzane przez naszych starszych mieszkańców, co nas bardzo cieszy wi dząc, że każ dy nie za leż nie
od wieku, chętnie spędza czas na zmodernizowanych obiektach.
Te obserwacje potwierdzają, iż wybrany kierunek podoba się mieszkańcom i w przyszłym roku przystąpimy
do modernizacji kolejnych obiektów.
Nasze otoczenie zmienia się, pięknieje, jest coraz bardziej przyjazne dla
wszystkich ludzi mieszkających w naszych zasobach.
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zmiana w naliczeniu opłat za dźwigi

koniecznośĆ czy… obowiĄzek
Nieustannie malejąca ilość osób zamieszkałych w naszych zasobach spowodowałakoniecznośćzmianysposobu
naliczania opłaty za dźwigi z dotychczasowegood osóbna ilośćposiadanych
udziałów.

S

y tu acja, któ rą ob ser wu je my
na przestrzeni ostatnich lat wskazuje, że ilość osób w ewidencji
Spółdzielni ciągle maleje. Czy to jest
zgodne ze stanem faktycznym? Jedyną
informacją dla Spółdzielni o ilości osób
zamieszkałych jest oświadczenie właści cie la miesz ka nia, Spół dziel nia nie
ma wglą du do ksiąg mel dun ko wych.
Malejącą ilość osób obserwujemy od wielu lat, ale największe nasilenie miało
miejsce w 2013 roku, po wprowadzeniu ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. „ustawy śmieciowej”. Na przestrzeni lat 2010-2014
ilość osób korzystających z dźwigów
zmalała aż o 614 osób, z czego tylko
w 2013 roku o 297 osób.
Wiadomo jest, że wiele mieszkań jest
wynajmowanych jednakże bardzo mało
osób zgłasza ten fakt do Spółdzielni,
aby prawidłowo naliczyć opłatę czynszową. Dlatego stany zewidencjonowane w Spółdzielni nie są adekwatne do stanu faktycznego. W związku z powyższym
od kilku lat na zebraniach z mieszkańcami dyskutowano nad koniecznością
wprowadzenia zmiany jednostki naliczenia opłat tak, aby cały ciężar kosztów nie został przeniesiony na osoby,
któ re rze tel nie zgła sza ją rze czy wi ste
ilo ści osób za miesz ka łych. Zgod nie
z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. art. 4
członkowie i osoby nie będące członkami „obowiązane są do uczestniczenia
w po kry wa niu kosz tów zwią za nych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich
lokale”.
Reasumując, każdy kto posiada mieszka nie w da nym bu dyn ku obo wią za ny
jest do uczest ni cze nia w wy dat kach
zwią za nych z eks plo ata cją i utrzy ma niem nie ru cho mo ści. Obej mu je ona
wszystkie części budynku takie jak funda men ty, mu ry ze wnętrz ne, da chy, ko mi ny, stry chy, klat ki scho do we, ko ry ta rze, su szar nie, ro we row nie, win dy,
a tak że prze wo dy ko mi no we i in sta la cje ga zo we, ka na li za cyj ne wo do cią go we i cen tral ne go ogrze wa nia. Każ da
oso ba za miesz ka ła w bu dyn ku ma pra wo ko rzy stać z po miesz czeń wspól nych, a czy to ro bi to jest jej in dy wi Wrzesień 2015 r.

dualna decyzja. Jednakże decydując się
na za miesz ka nie w bu dyn ku wie lo ro dzin nym po dej mu je de cy zję o ko niecz no ści po no sze nia opłat z ty tu łu eks plo ata cji i utrzy ma nia nie ru cho mo ści
wspól nej, a za tem i wszyst kich urzą dzeń wcho dzą cych w jej skład – w tym
wind.
Dotychczasowa metoda naliczania opłat
za dźwigi od osób nie będzie w stanie
pokryć stałych kosztów utrzymania dźwi-

przeznaczoną do wspólnego użytkowania, stanowiącą współwłasność wszystkich mieszkańców, bez względu na tytuł
posiadanego prawa do lokalu, w kosztach ich utrzymania partycypują wszyscy mieszkańcy proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości
wspólnej.
Zatem zmiana ta kształtowałaby się następująco:

Dotychczasowaopłata

Proponowanaopłata

eksploatacja

3,34 zł/os./m-c

0,19 zł/m2/m-c

fundusz remontowy

4,50 zł/os./m-c

0,20 zł/m2/m-c

eksploatacja

5,62 zł/os./m-c

0,32 zł/m2/m-c

fundusz remontowy

5,25 zł/os./m-c

0,22 zł/m2/m-c

eksploatacja

3,32 zł/os./m-c

0,17 zł/m2/m-c

fundusz remontowy

4,13 zł/os./m-c

0,17 zł/m2/m-c

eksploatacja

3,20 zł/os./m-c

0,20 zł/m2/m-c

fundusz remontowy

5,02 zł/os./m-c

0,21 zł/m2/m-c

Os. Radlin

Os. Centrum

Os. XXX-lecia

Os. Piastów

gów i będzie skutkowała nieustannymi
podwyżkami dla tej ciągle zmniejszającej się grupy mieszkańców. Dlatego traktując dźwigi zgodnie z ustawą jako część
POD WSPÓLNYM DACHEM

Propozycja ta zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i po uzyskaniu jej pozytywnej opinii zostanie wprowadzona w życie.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

paSje pana zdziSława

na grzyby, na ryby i na… rowerze

Pan Zdzisław z żoną Heleną w domowym zaciszu

– Grzyby jeszcze mogą być w tym roku – mówi pan Zdzisław Żołędziewski – trzebabybyłaodpowiedniawilgotnośći chłodnenoce. Pan Zdzisław wie co
mówi, od lat zbiera grzyby i zna się na nich
doskonale.
Grzybiarstwo to zresztą nie jedyna pasja naszego sąsiada z Osiedla XXX-lecia
w Wodzisławiu Śląskim. Jeździ na rowerze i wędkuje, a więc ma doskonały sposób na wolny czas preferując aktywny
wypoczynek.
Od 2003 roku pan Zdzisław jest na emeryturze. Przedtem pracował jako górnik
w kopalniach „Jastrzębie” i „1 Maja”,
a następnie w służbach komunalnych w Radlinie. W końcu powiedział dość i zaczął
odpoczywać. Dla wielu osób przejście
od czynnego zawodowo życia do egzystencji emeryta jest trudne. Nie wiedzą co
zrobić z wolnym czasem, który pojawia
się nagle w dużych ilościach, mają kłopo6

ty z uregulowaniem swego dnia niegdyś
wyznaczanego i uporządkowanego godzinami pracy, załamują się, wpadają w depresję, a nawet w alkoholizm.
Pan Zdzisław też postawił sobie kiedyś
pytanie: co tu robić na emeryturze? I znalazł na to doskonałe odpowiedzi. Kupił
sobie rower i postanowił wykorzystywać
go jak najczęściej. Teraz 2 – 3 razy w tygodniu jeździ po 30 kilometrów i to doskonale pozwala mu się zrelaksować. – Preferujesamotnewyprawy – opowiada – wolę
byćsobiesamsteremżeglarzemi niezależęod innych.Mamwtedywięcejczasu
na poznawanieokolic,mogęsamdecydowaćna jakdługozatrzymamsięna postoju.Preferujęniezależnośći wolność.Objec hał em cał y pow iat i znam chyb a
wszystkietutejszedrogi,nawetześcieżkamiw lasach.
Podczas swych częstych wypraw odkrywa bardzo ciekawe miejsca, do któPOD WSPÓLNYM DACHEM

rych zapewne bez roweru by nie dotarł:
Pszowskie Doły, tereny Czyżowic, okolice Gorzyc. Zachęca też innych do takiego rodzaju aktywności. – Oczywiście
trzeba uważać – przestrzega – jeździć
w kasku,byćdobrzeoznakowanym.Całe szczęście, że zasady bezpieczeństwa
corazbardziejsięupowszechniają.Kiedyś, gdy jeździłem w kasku ludzie patrzylisięna mniez rozbawieniem.Teraz
jaksamwidzęjesttopowszechnewśród
rowerzystów.
Pan Zdzisław na rowerze jednak swej
aktywności nie kończy, codziennie się
gimnastykuje dbając o swoje zdrowie
i sprawność fizyczna.
Wielkim hobby naszego bohatera jest
wędkowanie. Poluje na ryby już od 1973
roku, ale nie tylko, udziela się również bardzo czynnie w Polskim Związku Wędkarskim, w kole w Wodzisławiu Śląskim.
Za swa pracę został kilkakrotnie wyróżnioWrzesień 2015 r.

Do grzybobrań przekonał żonę, a także swojego brata

Wędkarstwo to wielkie hobby pana Zdzisława

ny m.in. Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego.
Kiedyś łowił w okolicach Krzyżanowic,
Bukowa, Olzy i nieistniejącego zbiornika
w Kamieniu (teraz jest to polder przeciwpowodziowy). Nadal raz w tygodniu jeździ na ryby nad Olzę. Ryb jest dużo, a łowi się szczupaka, karpia, lina, leszcze,
płocie po karasia. Woda w wyrobiskach
po żwirowych jest bardzo czysta, a więc
i ryby są smaczne. W Wodzisławiu wędkarstwo cieszy się zresztą dużą popularnością. A miejscowe koło skupia ok. 900
osób, są również koła wędkarskie w Radlinie i Rydułtowach.
–Dlamniewędkarstwotorozkoszobcowania z naturą, spokój, cisza, rozluźnienie,a jednocześnieczasamidużeemocje,gdyrybabierzei radośćzwycięstwa,

gdy wspan iał y okaz wyc iąg a się
na brzeg – opowiada pan Zdzisław. –Łowię systemem spławikowym i zachęcam
do tegorodzajurekreacji,przestrzegając
przed jednym, by hobby, jak u niektórych, nie stało się obsesją.. Nie można
popadaćw przesadęi trzebaw naszych
zainteresowaniachi pasjachznaleźćzłotyśrodek.
– Wędkarstwotomojehobby – podkreśla pan Zdzisław – alepasjąjestgrzybobranie. Jeżdżę, a właściwie jeździmy, bo
swojąpasjązaraziłemmojążonęHelenę,
która niegdyś sceptycznie podchodziła
do szukaniagrzybów,a teraztowarzyszy
mi w grzybobraniach, w okolice Olesna,
Zawadzkiego.Czasamiwybieramysięrównież na grzyby z wodzisławskim kołem
emerytów.

Chodzenie po lasach i ciągłe schylanie
się bardzo dobrze robi na kręgosłup i daje
doskonały relaks. – Trzeba jednak uważać – przestrzega pan Zdzisław – i znaćsię
na grzybach, rozróżniać te dobre jadalne
od trujących,byprzeznasząniewiedzęi bezmyślnośćniedoszłodo tragedii.Nieśmiećmyrównieżw lasach.Niestetybardzodużo
znajduje się podczas grzybobrań odpadków,któretakzatruwająi szpecąnaturę.
Pan Zdzisław znalazł sposób by czynnie spędzać wolny czas, by jego pasje,
hobby nie pozwalały mu się nudzić. Może być dla nas: młodych i seniorów pozytywny przykładem jak żyć ciekawie. Możemy z niego brać przykład życząc mu
jed no cze śnie wie lu wspa nia łych wy praw – jak to śpiewali w kabarecie dwaj
starsi panowie – na grzyby, ryby i...

Wędkarstwo to rozkosz obcowania z naturą, spokój i cisza

Na rybach z synem i wnukami
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bezmyślne działania dużo koSztujĄ

Zdjęcia:FACEBOOK:WodzisławŚląski

dużo dymu bez ognia

N

ajpierw był niepokój, przerażenie, wzywanie pomocy. Później
akcja toczyła się jak sensacyjnym filmie: trzy wozy straży pożarnej,
błyskawiczne działania zgodne z proce du ra mi, od ci na nie ga zu i prą du – wszystko bardzo widowiskowe
i w dużym stylu.
Rozmach akcji usprawiedliwiony był
za gro że niem – pa li ło się w jed nym
z mieszkań na Osiedlu XXX-lecia w Wo-

8

dzisławiu Śląskim. Naprawdę paliło się?
Okazało się, że był to pożar na szczęście tylko domniemany.
Pra wi dło wą re ak cję miesz kań ców
i strażaków wywołał... remont mieszkania. Fachowcy, którzy w tym mieszkaniu pracowali, postanowili przeciąć
jakiś przedmiot i tym sposobem spowodowali ogromne zapylenie i zadymienie, które sugerowało jakiś poważny i niebezpieczny wypadek.

POD WSPÓLNYM DACHEM

Skończyło się tylko na strachu i oczywiście niepotrzebnych kosztach. Trudno wytłumaczyć to, że podczas remontu mieszkania wzywa się straż pożarną,
która odcina prąd i gaz. Koszty takiego
bezmyślnego działania są bardzo wysokie, gdyż ponowne tzw. zagazowanie
budynku to poważna sprawa.
Jedyny pozytyw, że przetestowano
pozytywnie szybkość reakcji mieszkańców i wodzisławskich strażaków.

Wrzesień 2015 r.

czad zabija

niewidzialny bezwonny zabójca

T

le nek wę gla (CO) zna ny też
po swojską nazwą „czad” to zabójca wyjątkowo niebezpieczny
i podstępny. Co roku w naszym kraju
jego ofiary można liczyć na dziesiątki.
Ilu ludzi systematycznie podtruwa tego
nie wie nikt. Trzeba jednak zdecydowanie podkreślić, że to my sami zapraszamy bardzo często tego zabójcę i truciciela do naszych domów. Szczelne
plastikowe okna, zatkane kratki wentylacyjne i „oszczędności” poczynione
na wizytach kominiarza. Oto najprostsze sposoby na zamienienie naszego
mieszkania w komorę gazową.
Czad jest dlatego tak niebezpieczny,
że nie pachnie, nie można go też zobaczyć. W mikroskopijnych ilościach towarzyszy nam na co dzień. Powstaje,
tak jak jego większy i powszechniej
występujący „kuzyn” – dwutlenek węgla, w trakcie spalania substancji organicznych, jak na przykład węgiel, gaz
ziemny, LPG, benzyna lub olej. Kłopoty zaczynają się wtedy, gdy ilość tlenku
węgla w powietrzu przekroczy bezpieczny poziom (polska norma to 26 PPM,
czyli 26 cząsteczek tlenku węgla na milion cząsteczek powietrza). Ilość czadu
powstającego w trakcie spalania zależy
przede wszystkim od dopływu zawartego w powietrzu tlenu. Upraszczając: im
mniej tlenu, tym więcej czadu.
NiebeZPiecZNa łaZieNKa
Lista miejsc, w których możemy ulec
zaczadzeniu jest długa. Ale najniebezpieczniejsza jest zawsze łazienka – zwykle pomieszczenie małe i słabo wentylowane. Źle działające piecyki gazowe
starego typu stanowią najczęstsze źródło zatruć. A przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by wezwać fachowców i co
roku zrobić przegląd „junkersa”. To nie
tylko zwiększy nasze bezpieczeństwo,
ale również pozwoli na oszczędności.
Oczyszczony piecyk spala znacznie
mniej bardzo drogiego przecież gazu
niż ten nie konserwowany.
Potencjalnie niebezpieczne są również wszelkie piece i kominki. Kluczowe znaczenie dla ich prawidłowego
działania ma stan instalacji kominowej – przy niedrożnym kominie gwałtownie rośnie ilość powstającego czadu. W szcze gól nych wa run kach
(zwłaszcza zimą, gdy ciężkie zimne powietrze opada w dół) może dojść do zjawiska tzw. ciągu wstecznego, tzn. sytuacji, w której dym zamiast wydostawać
Wrzesień 2015 r.

się kominem, pompowany jest do mieszkania.
Uwagi wymaga nawet zwykła kuchenka gazowa. Jeśli zauważymy jakiekolwiek problemy z paleniem się gazu (np. zmianę koloru z niebieskiego
na żółty) wyłączmy urządzenie i wezwijmy fachowca.

za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we.
W przypadku ich stosowania należy
zawsze pamiętać o umieszczeniu czujnika w pobliżu miejsca możliwego
po ja wie nia się cza du (w ła zien ce,
w po bli żu ko min ka, pie ca, kuch ni,
ga ra żu). Gdy po ten cjal nych źró deł
jest więcej, starajmy się instalować
więcej czujników. Choć i tak, lepszy
jeden alarm, niż żaden. Przed zakupem warto sprawdzić, czy urządzenie
posiada certyfikat zgodności z europejską normą EN 5029:2001.
DlacZeGotruJe?

Tlenek węgla zawarty jest również w spalinach
prawidłowo działającego gazowego podgrzewacza wody

KoMiNiarZi eleKtroNiKa
Pierwszą linią obrony przed czadem
jest zawsze powszechnie lubiany kominiarz. To jego wizyty mogą nam zaoszczędzić wielu kłopotów, a nawet tragedii. Wpuszczajmy więc do naszych
mieszkań panów w czarnych cylindrach,
to przecież nic nie kosztuje.
Innym sposobem zwiększającym nasze niebezpieczeństwo są urządzenia
elek tro nicz ne wy kry wa ją ce czad.
Na rynku obecna jest szeroka oferta
krajowych i zagranicznych producentów oferujących domowe wykrywacze CO w cenie 50-250 zł. Czad jest
na szczęście gazem łatwym do wykrycia przy użyciu tzw. ogniwa elektrochemicznego (wytwarzającego prąd
w przy pad ku po ja wie nia się CO).
Czujnik bada w ten sposób (zwykle
co 15 lub 30 sekund) stężenie tlenku
węgla w powietrzu. W przypadku poja wie nia się pod wyż szo ne go (lecz
jeszcze nie niebezpiecznego) stężenia, alarmuje dźwiękiem i miganiem
lamp ki. Urzą dze nie jest nie wiel kie
i ma zwy kle kil ku let nią gwa ran cję
producenta. Mogą być zasilane z baterii i/lub z sieci elektrycznej. Droższe modele potrafią także wykrywać
dym, stanowią więc zarazem proste
POD WSPÓLNYM DACHEM

Stwierdzenie, że czad dusi, nie jest
szczególnie odkrywcze, ale do działania tego gazu pasuje jak ulał. Truciciel ska moc tlen ku wę gla wy ni ka
z ogromnej łatwości, z jaką wchodzi
on w reakcję z hemoglobiną – zawierającym żelazo czerwonym barwnikiem krwi. Hemoglobina odpowiada
za transport atomów życiodajnego tlenu wewnątrz naszego ciała. W obecności tlenku węgla jednak proces ten
zostaje dramatycznie zakłócony – CO
niejako „podłącza się” do hemoglobiny zamiast tlenu. Powstała w ten sposób karboksyhemoglobina jest dla organizmu zupełnie bezużyteczna. CO
utrudnia jednocześnie przekazywanie
atomów tlenu tym cząsteczkom krwi,
które zdołały się z nim połączyć. Prowadzi to do nieuchronnego niedotlenienia organizmu – wewnętrznego dusze nia się. Brak tle nu upo śle dza
w pierwszej kolejności system nerwowy – stąd m.in. utrata lub zaburzenia
przytomności.
Najnowsze badania wskazują, że zatrucia tlenkiem węgla przebiegają niejako dwutorowo – prócz mechanizmu
opisanego wyżej, występuje jeszcze trujące działanie polegające na uszkadzaniu wewnętrznym komórek i wywoływania stanów zapalnych – także w tkance
nerwowej. Szczególnie narażone na zatrucie czadem są dzieci, ludzie starsi
i z chorobami krążenia. Czad jest bardzo niebezpieczny – i to już w bardzo
niewielkich ilościach – dla dzieci znajdujących się jeszcze w łonie matki.
Wśród dorosłych w sile wieku najbardziej narażeni są palacze papierosów.
Oni sami regularnie podtruwają się czadem powstającym także w spalaniu tytoniu.
Bywa i tak, że długotrwałe podtruwa nie tlen kiem wę gla da je efek ty
9

łudząco podobne do wielu znanych
cho rób. Szcze gól nie umy sło wych.
W przeszłości owocowało to nawet…
dziełami sztuki. Wielu badaczy uważa, że słynne opowiadanie Allana Edgara Poe „Zagłada domu Usherów”
opisuje także zatrucie autora czadem
w domu oświetlanym gazowymi lampami (dzieło ukazało się w roku 1839).
Poe opisał w nim, sięgając do własnych wspomnień, przeszło 30 symptomów typowych dla podtrucia czadem. Mogą to być omamy, kłopoty
z koncentracją i snem. Wiele z nich
przypomina jednak pospolite choroby – np. grypę. Dlatego może zdarzyć
się i dziś, że osoba podtruta czadem
nie zostanie prawidłowo zdiagnozowana przez lekarza pierwszego kontaktu.
NieDobraPora
Sezon na zatrucia czadem zaczyna się w Polsce już teraz od września.
Kulminacją jest zawsze okres siarczystych mrozów. Czasami bezmyślność
ro da ków wo ła po pro stu o po mstę
do nieba! Tak jak w przypadku pewnego 59-letniego mieszkańca Żagania. Mężczyzna nie zadbał o właściwą wentylację w łazience swego domu,
w której wodę ogrzewał piecyk gazowy. On sam i pozostali domownicy
wiedzieli o „niedostatkach” łazienki
i kąpali się przy uchylonym oknie.

Piecyk gazowy używany od wielu lat należy zgłosić do kontroli

Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych, bo to one chronią nas przed zatruciem!

Nie miała jednak o tym pojęcia narzeczona jego syna. Zasłabła kąpiąc się
pod prysznicem. Nie udało się jej uratować. Prokuratura postawiła właścicie lo wi do mu za rzut nie umyśl ne go
spowodowania śmierci, za co grozi
pięć lat więzienia. To sprawa sprzed
ponad roku.
Do se rii po dob nych wy pad ków do szło w ostat nich ty go dniach w ca łej
Polsce również odnotowano je w Wodzi sła wiu Śl. Dwu krotnie takie przy padki odno to wano na Osiedlu XXX -lecia oraz jeden na osiedlu Centrum.
Do li cza jąc do te go kil ka krot ne za czadzenia w ubiegłym ro ku można
stwier dzić, że jest to zja wi sko na gminne.
Za większość tragedii winne są stare pie cy ki ty pu „jun kers”. Tak na prawdę jednak, w tle tych wszystkich
nieszczęść jest czyjeś zaniedbanie lub
niefrasobliwość.
Musimy także bardzo uważać, gdy
wymieniliśmy naszą poczciwą wannę na kabinę prysznicową. Okazuje
się, że prysznic zamiast wanny nie
zawsze jest bezpieczny. Urządzenia
gazowe z otwartą komorą spalania,
a ta ki mi są pie cy ki „jun ker sy” do
ogrzewania wody, pobierają podczas
intensywnej pracy bardzo dużo tlenu.
W niewielkim zamkniętym pomieszczeniu, takim jak łazienka, może więc
wystąpić jego brak. Wiadomo, że zbyt
mała ilość tlenu w powietrzu skutkuje u człowieka zasłabnięciem lub nawet omdleniem. Dlatego przy piecykach ga zo wych z otwar tą ko mo rą

spalania nie należy brać prysznica.
Trzeba nalać wody do wanny i dopiero po zamknięciu dopływu wody (i wyłączeniu się piecyka) wziąć kąpiel.
To właśnie dlatego w starym budownic twie nie mon to wa no na try sków,
ale wan ny. Dziś, je śli chce my ko niecznie zamienić starą wannę na kabinę prysznicową, trzeba koniecznie
dostosować do tego także źródło ciepłej wody użytkowej i prawidłową
wentylację.
Na koniec trzeba zaapelować do posiadaczy „junkersów”, by dobrze zapoznali się z instrukcja obsługi dołą-

Od prawidłowej instalacji piecyka gazowego może zależeć nasze życie

czone do ich urządzeń i wzięli sobie
do serca zalecenia producentów tych
piecyków iż:
Drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia,
mieć sze ro kość co naj mniej 0,8 m
w świetle ościeżnicy i w dolnej części
otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niż 0,022 m dla dopływu
powietrza.
A zgodnie z Prawem Budowlanym
raz w roku powinna być wykonywana
okresowa kontrola i konserwacja „junkersa”, którą powinien przeprowadzać
autoryzowany serwis producenta piecyka.

pamiętajmy:
■ Nie zaklejajmy nigdy okienek wentylacyjnych! Sprawdzajmy regularnie, czy nie są czymś zatkane.
■ Nie zapominajmy o wymaganych przeglądach instalacji
kominowej i gazowej.
■ Nie majstrujemy przy samochodzie z zapalonym silnikiem w zamkniętym garażu!
■ W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących wadliwego działania piecyków, pieców, kuchenek oraz instalacji
kominowych i wentylacyjnych wzywajmy natychmiast
specjalistę i nie korzystajmy do czasu jego przybycia
z wadliwego urządzenia.
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■ Kupujmy czujniki czadu – ta niewielka inwestycja nie
tylko może uratować życie nam i naszym bliskim, ale
daje też wielki komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa.
■ Nie lekceważmy pierwszych objawów zatrucia czadem – zawrotów głowy, nudności. W razie podejrzeń
przystąpmy natychmiast do wietrzenia mieszkania i wzywania pomocy.
■ Zainteresujmy się zimą losem sąsiadów – zwłaszcza
starszych. Często zapukanie do drzwi we właściwym
momencie może uratować życie.
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adreSy
teleFony
ważne inFormacje
ZarZĄDSPÓłDZielNi
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;
DZiałobSłuGiKlieNta:
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

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. nad parterem. 6. leśna
głusza. 9. kran, zawór. 10. chęć, pragnienie. 11. stara łódź. 12. tłoczy
ciecz. 15. podpórka pomidora. 18. cecha bohatera. 21. główny posiłek
dnia. 22. odkładana pługiem. 23. aprobata, poklask. 24. na czele wyścigu. 25.
drugi raz nie zakwitnie. 28. miłośnik
piękna. 32. sortyment tarcicy. 34. pułapka bez wyjścia. 35. rzucana pod nogi. 36. krwisty befsztyk. 37. skrót podpisu. 40. wielbiciel. 43. zbiór map. 46.
wijąca roślina. 47. miasto na Śląsku. 48.
tasowana talia. 49. szkolna izba. 50.
wśród zajęcy.
Pionowo: 2. dwustronny zamsz. 3.
paski do przytraczania. 4. wystająca
część dachu. 5. produkt ze śmietany. 6.
kojący kompres. 7. las syberyjski. 8.
tłu sta po ma śle. 13. du żo blo ków

Rok
założenia

1924
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i wieżowców. 14. upominek. 15. zamiłowanie do czegoś. 16. imię żeńskie. 17. niedźwiadek australijski. 19.
figura w kartach. 20. ziemia pod uprawę. 26. lśnią ca ły si na. 27. kur su je
w wie żow cu. 29. świę ce nia bi sku pie. 30. futrzany szal. 31. roślinny ornament. 32. słodki ziemniak. 33. piłeczka z pióropuszem. 37. na środku
brzucha. 38. pokaz mody. 39. nabijana tytoniem. 41. stylowe w salonie. 42.
miano, określenie. 44. słaba kawa. 45.
kanał windy.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie
krzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki:
„Wiosnazaoknem”. Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: annareis,DanutaSmagacka,
HalinaWójcik.

■ aDMiNiStracJeoSieDloWe:
ceNt ruM: 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 od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00,
praca w terenie od 11.00 do 13.00, piątki od 12.00
do 15.00, praca w terenie od 9.00 do 12.00;
raDliN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
(32) 455 83 27, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ 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.

PoDWSPÓlNYMDacHeM– GazetaSpółdzielniMieszkaniowej„roW”w WodzisławiuŚląskim.
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

atrakcje rodzinnego parku rozrywki

„trzy wzgórza” zapraszają

O

Zdjęcia:RodzinnyParkRozrywki„TrzyWzgórza”

tym przedsięwzięciu pisaliśmy kilkakrotnie w naszej gazecie i trudno się temu dziwić. Była to ważna
inwestycja dla miasta i jego mieszkańców,
a dodatkowo park położony jest między
trzema naszymi osiedlami XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki, a więc to nasi Spółdzielcy i ich pociechy maja do niego najbliżej.
Rodzinny Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” budowany był od 2012 r. i jego historia nie należy do najweselszych, ale pomiń my prze szłość i skup my się na
przyszłości.
Park powstał w jarach pomiędzy trzema
największymi osiedlami: XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki. Zajmuje ok. 24 hektarów. Na jego terenie mieszkańcy znajdą
kilkadziesiąt obiektów, w tym m.in.: kompleks boisk sportowych, arenę do zabawy
w chowanego (pow. 7,5 tys. metrów kwadratowych), park linowy, miejsca do grillowania, boisko do gry w bule, tor dla
modeli zdalnie sterowanych, labirynt, tor
do kręgli, skate park, ogródki jordanowskie, tor rowerowy racingowy BMX, boiska do gier zespołowych, ścieżki piesze
i rowerowe oraz olbrzymi plac zabaw.
W parku jest również amfiteatr na 800
miejsc. Do dyspozycji gości odwiedzających park jest 150 miejsc parkingowych.
Sam park jest zaliczany do jednych z największych na Śląsku
Nazwę parku wybrali internauci, wygrała nazwa „Trzy Wzgórza”
Oficjalne otwarcie Rodzinnego Parku
Rozrywki nastąpiło pod koniec lipca
Na oficjalnym otwarciu pojawiło się
wielu mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, powiatu wodzisławskiego oraz miast
sąsiednich.

– Dla nas wodzisławian, dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu to
bardzo ważna chwila. Budowę tą rozpoczęto osiem lat temu od koncepcji, pomysłu, rozmów z mieszkańcami. A potem przyszedł czas na przetargi i kolejne
firmy wykonawcze. Trwało to długo, przyznaje szczerze i z tego miejsca przede
wszystkim mieszkańców osiedla: XXX-lecia – Piastów – Dąbrówki chciałbym
przeprosić za liczne utrudnienia, które
były udziałem tej budowy, ale mam nadzieje, że po oficjalnym otwarciu i korzystając z tego miejsca stwierdzicie, że
warto. Jest to jeden z największych parków na Śląsku, zagospodarowano 24 hektary nieużytków terenu zielonego, wybudo wa no po nad 31 ty się cy me trów
kwadratowych ścieżek różnego rodzaju, 15 tysięcy metrów kwadratowych kostki zwanej puzel zostało tutaj zabudowanej. Mamy rozrywki dla najmłodszych,
ogródki jordanowskie, labirynty, miejsca
do rekreacji, skateparki, parki liniowe,
tory biathlonowe, rowerowe, specjalistyczne dla modeli oraz wypożyczalnie.
Mam nadzieję, że w najbliższym czasie
oceniając ten park powiecie, czego tu
jeszcze brakuje i powoli będziemy ten
park rozrywki rozwijać – mówił na oficjalnym otwarciu prezydent miasta Mieczysław Kieca.
Ten wyjątkowy, wypełniony atrakcjami
park powstał z myślą o stworzeniu miejsca
nietuzinkowego, pozwalającego na rozrywkę i rekreację całym rodzinom. Dzięki inwestycji niegdyś niemal nieużytkowany teren, dziś staje się rekreacyjnym sercem
miasta i okolic. To idealne miejsce dla całej
rodziny.

