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Słodkości dla pierwSzoklaSiStów 

pierwSzy dzwonek

1wrze śnia tra dy cyj nie za dzwo nił
pierw szy dzwo nek. To znak dla
uczniów, na uczy cie li i ro dzi ców,

że roz po czął się no wy rok szkol ny. 
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej ogło -
si ło go Ro kiem Otwar tej Szko ły 
– na kul tu rę, sztu kę, sport i śro do wi -
sko lo kal ne. 

W wo dzi sław skich pla ców kach no -
wy rok szkol ny roz po czę ło nie mal trzy 
ty sią ce uczniów i pra wie ty siąc dwie -
ście przed szko la ków W tym ro ku szcze -
gól na nie spo dzian ka cze ka ła na pierw -
szoklasistów. Dla każ de go z nich mia sto
przy go to wa ło Wo dzi sław ską Ty tę Pierw -
sza ka. 

Na na szym naj więk szym osie dlu XXX -
-le cia PRL wraz z Pre zy den tem Mia sta
Mie�czy�sła�wem� Kie�cą� słod ko ści dzie -
ciom roz po czy na ją cym swą szkol ną edu -
ka cje wrę czał prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta i pre zes na szej Spół dziel ni Jan
Gra�bo�wiec�ki.

W tym ro ku w Szko le Pod sta wo wej
nr 10 znaj du ją cej się na na szym osie -
dlu XXX -le cia PRL utwo rzo no 5 pierw -
szych klas. Po go da do pi sa ła dla te go
roz po czę cie ro ku szkol ne go od by ło się
dla tej licz nej gro mad ki na bo isku szkol -
nym i tam też pierw szo kla si ści, tro chę
stre mo wa ni, choć wzru sze ni ro dzi ce
do da wa li im otu chy, otrzy ma li ro gi ob -
fi to ści. 

Po śród nie śmia łych uczniów dum nie
wkro czył z du żym uśmie chem na ustach
„Zo zo lek”, któ ry chęt nie usta wiał się
do zdjęć ku ich ra do ści czę stu jąc
pierwszaków cu kier ka mi. My zaś wszyst -
kim pierw szo kla si stom, uczniom i gro -
nu pe da go gicz ne mu ży czy my uda ne go,
peł ne go suk ce sów ro ku szkol ne go.



4 POD WSPÓLNYM DACHEM Wrzesień 2015 r.

place zabaw 

bezpieczne i eStetyczne
Skoń czy ły się wa ka cje, ale po go -

da na dal do pi su je i za chę ca
do dłuż sze go prze by wa nia na

dwo rze. Zwłasz cza gdy ma my dzie ci
i sta ra my się, by jak naj dłu żej by ły
na świe żym po wie trzu i ko rzy sta ły
z pro mie ni sło necz nych, ta ka au ra jest
wy ma rzo na. Do brze gdy jesz cze ma -
my gdzie udać się z na szy mi mi lu siń -
ski mi. 

Wy cho dząc na prze ciw ta kim ocze -
ki wa niom na sza Spół dziel nia już od po -
nad dwóch lat re ali zu je sys te ma tycz -
nie spo łecz ny pro gram skie ro wa ny

do miesz kań ców, ma ją cy po pra wić oto -
cze nie w ja kim miesz ka ją, uczy nić je
bar dziej es te tycz nym i no wo cze snym.
Dzię ki te mu po wsta ją miej sca, gdzie
na sze dzie ci mo gą mi ło, po ży tecz nie
i przede wszyst kim bez piecz nie spę -
dzać wol ny czas. 

Te go la ta zmo der ni zo wa no ko lej ne
trzy pla ce za baw na os. XXX -le cia PRL
w Wo dzi sła wiu Śl., na ul. Ło kiet ka

w Ry duł to wach i na os. tzw. Po la na
w Pszo wie. Te no we in we sty cje przy -
cią gnę ły cał kiem spo rą gro mad kę dzie -
ci, któ re chęt nie ko rzy sta ją z no wych
ko lo ro wych i funk cjo nal nych urządzeń.

Obok pla ców za baw po wsta ły rów -
nież mi ni si łow nie na wol nym po wie -
trzu. Kie dy dzie ci się ba wią, ma my
chęt nie ko rzy sta ją z tej chwi li i ćwi czą
ma jąc swo je po cie chy ca ły czas
„na oku”. Urzą dze nia do ćwi czeń są

rów nież od wie dza ne przez na szych star -
szych miesz kań ców, co nas bar dzo cie -
szy wi dząc, że każ dy nie za leż nie
od wieku, chęt nie spę dza czas na zmo -
der ni zo wa nych obiek tach.

Te ob ser wa cje po twier dza ją, iż wy -
bra ny kie ru nek po do ba się miesz kań -
com i w przy szłym ro ku przy stąpi my
do mo der ni za cji ko lej nych obiek tów. 

Na sze oto cze nie zmie nia się, pięk -
nie je, jest co raz bar dziej przy ja zne dla
wszyst kich lu dzi miesz ka ją cych w na -
szych za so bach. 
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Nie�ustan�nie� ma�le�ją�ca� ilość� osób� za�-
miesz�ka�łych� w na�szych� za�so�bach� spo�-
wo�do�wa�ła�ko�niecz�ność�zmia�ny�spo�so�bu
na�li�cza�nia� opła�ty� za dźwi�gi� z do�tych�-
cza�so�we�go�od osób�na ilość�po�sia�da�nych
udzia�łów.�

Sy tu acja, któ rą ob ser wu je my
na prze strze ni ostat nich lat wska -
zu je, że ilość osób w ewi den cji

Spół dziel ni cią gle ma le je. Czy to jest
zgod ne ze sta nem fak tycz nym? Je dy ną
in for ma cją dla Spół dziel ni o ilo ści osób
za miesz ka łych jest oświad cze nie wła -
ści cie la miesz ka nia, Spół dziel nia nie
ma wglą du do ksiąg mel dun ko wych.
Ma le ją cą ilość osób ob ser wu je my od wie -
lu lat, ale naj więk sze na si le nie mia ło
miej sce w 2013 ro ku, po wpro wa dze -
niu usta wy o Utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach tzw. „usta wy śmie -
cio wej”. Na prze strze ni lat 2010-2014
ilość osób ko rzy sta ją cych z dźwi gów
zma la ła aż o 614 osób, z cze go tyl ko
w 2013 ro ku o 297 osób.

Wia do mo jest, że wie le miesz kań jest
wy naj mo wa nych jed nak że bar dzo ma ło
osób zgła sza ten fakt do Spół dziel ni,
aby pra wi dło wo na li czyć opła tę czyn -
szo wą. Dla te go sta ny ze wi den cjo no wa -
ne w Spół dziel ni nie są ade kwat ne do sta -
nu fak tycz ne go. W związ ku z po wyż szym
od kil ku lat na ze bra niach z miesz kań -
ca mi dys ku to wa no nad ko niecz no ścią
wpro wa dze nia zmia ny jed nost ki na li -
cze nia opłat tak, aby ca ły cię żar kosz -
tów nie zo stał prze nie sio ny na oso by,
któ re rze tel nie zgła sza ją rze czy wi ste
ilo ści osób za miesz ka łych. Zgod nie
z Usta wą o spół dziel niach miesz ka nio -
wych z dnia 15 grud nia 2000 r. art. 4
człon ko wie i oso by nie bę dą ce człon -
ka mi „obo wią za ne są do uczest ni cze nia
w po kry wa niu kosz tów zwią za nych
z eks plo ata cją i utrzy ma niem nie ru cho -
mo ści w czę ściach przy pa da ją cych na ich
lo ka le”. 

Re asu mu jąc, każ dy kto po sia da miesz -
ka 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
wszyst kie czę ści bu dyn ku ta kie jak fun -
da 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 -

du al na de cy zja. Jed nak że de cy du jąc 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.

Do tych cza so wa me to da na li cza nia opłat
za dźwi gi od osób nie bę dzie w sta nie
po kryć sta łych kosz tów utrzy ma nia dźwi -

gów i bę dzie skut ko wa ła nie ustan ny mi
pod wyż ka mi dla tej cią gle zmniej sza ją -
cej się gru py miesz kań ców. Dla te go trak -
tu jąc dźwi gi zgod nie z usta wą ja ko część

prze zna czo ną do wspól ne go użyt ko wa -
nia, sta no wią cą współ wła sność wszyst -
kich miesz kań ców, bez wzglę du na ty tuł
po sia da ne go pra wa do lo ka lu, w kosz -
tach ich utrzy ma nia par ty cy pu ją wszy -
scy miesz kań cy pro por cjo nal nie do po -
sia da nych udzia łów w nie ru cho mo ści
wspól nej. 

Za tem zmia na ta kształ to wa ła by się na -
stę pu ją co:

Pro po zy cja ta zo sta nie przed sta wio -
na na naj bliż szym po sie dze niu Ra dy Nad -
zor czej i po uzy ska niu jej po zy tyw nej opi -
nii zo sta nie wpro wa dzo na w ży cie.

zmia na w na li cze niu opłat za dźwi gi

ko niecz nośĆ czy… obo wiĄ zek

Dotychczasowa�opłata Proponowana�opłata

Os. Radlin
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

Os. Centrum
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

Os. XXX-lecia
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

Os. Piastów
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
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na grzy by, na ry by i na… ro we rze

Sąsiad z osiedla SM „ROW” paSje pana zdziSława

– Grzy�by� jesz�cze� mo�gą� być� w tym� ro�-
ku� – mó wi pan Zdzi�sław� Żo�łę�dziew�-
ski – trze�ba�by�by�ła�od�po�wied�nia�wil�got�-
ność�i chłod�ne�no�ce. Pan Zdzi sław wie co
mó wi, od lat zbie ra grzy by i zna się na nich
do sko na le. 

Grzy biar stwo to zresz tą nie je dy na pa -
sja na sze go są sia da z Osie dla XXX -le cia
w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Jeź dzi na ro we -
rze i węd ku je, a więc ma do sko na ły spo -
sób na wol ny czas pre fe ru jąc ak tyw ny
wy po czy nek. 

Od 2003 ro ku pan Zdzi sław jest na eme -
ry tu rze. Przed tem pra co wał ja ko gór nik
w ko pal niach „Ja strzę bie” i „1 Ma ja”,
a na stęp nie w służ bach ko mu nal nych w Ra -
dli nie. W koń cu po wie dział dość i za czął
od po czy wać. Dla wie lu osób przej ście
od czyn ne go za wo do wo ży cia do eg zy -
sten cji eme ry ta jest trud ne. Nie wie dzą co
zro bić z wol nym cza sem, któ ry po ja wia
się na gle w du żych ilo ściach, ma ją kło po -

ty z ure gu lo wa niem swe go dnia nie gdyś
wy zna cza ne go i upo rząd ko wa ne go go dzi -
na mi pra cy, za ła mu ją się, wpa da ją w de -
pre sję, a na wet w al ko ho lizm. 

Pan Zdzi sław też po sta wił so bie kie dyś
py ta nie: co tu ro bić na eme ry tu rze? I zna -
lazł na to do sko na łe od po wie dzi. Ku pił
so bie ro wer i po sta no wił wy ko rzy sty wać
go jak naj czę ściej. Te raz 2 – 3 ra zy w ty -
go dniu jeź dzi po 30 ki lo me trów i to do -
sko na le po zwa la mu się zre lak so wać. – Pre�-
fe�ru�je�sa�mot�ne�wy�pra�wy – opo wia da – wo�lę
być�so�bie�sam�ste�rem�że�gla�rzem�i nie�za�-
le�żę�od in�nych.�Mam�wte�dy�wię�cej�cza�su
na po�zna�wa�nie�oko�lic,�mo�gę�sam�de�cy�do�-
wać�na jak�dłu�go�za�trzy�mam�się�na po�sto�-
ju.�Pre�fe�ru�ję�nie�za�leż�ność�i wol�ność.�Ob�-
je�cha�łem� ca�ły� po�wiat� i znam� chy�ba
wszyst�kie�tu�tej�sze�dro�gi,�na�wet�ze�ścież�ka�-
mi�w la�sach.

Pod czas swych czę stych wy praw od -
kry wa bar dzo cie ka we miej sca, do któ -

rych za pew ne bez ro we ru by nie do tarł:
Pszow skie Do ły, te re ny Czy żo wic, oko -
li ce Go rzyc. Za chę ca też in nych do ta -
kie go ro dza ju ak tyw no ści. – Oczy�wi�ście
trze�ba� uwa�żać� – prze strze ga – jeź�dzić
w ka�sku,�być�do�brze�ozna�ko�wa�nym.�Ca�-
łe� szczę�ście,� że� za�sa�dy� bez�pie�czeń�stwa
co�raz�bar�dziej�się�upo�wszech�nia�ją.�Kie�-
dyś,� gdy� jeź�dzi�łem� w ka�sku� lu�dzie� pa�-
trzy�li�się�na mnie�z roz�ba�wie�niem.�Te�raz
jak�sam�wi�dzę�jest�to�po�wszech�ne�wśród
ro�we�rzy�stów.�

Pan Zdzi sław na ro we rze jed nak swej
ak tyw no ści nie koń czy, co dzien nie się
gim na sty ku je dba jąc o swo je zdro wie
i spraw ność fi zycz na.

Wiel kim hob by na sze go bo ha te ra jest
węd ko wa nie. Po lu je na ry by już od 1973
ro ku, ale nie tyl ko, udzie la się rów nież bar -
dzo czyn nie w Pol skim Związ ku Węd kar -
skim, w ko le w Wo dzi sła wiu Ślą skim.
Za swa pra cę zo stał kil ka krot nie wy róż nio -

Pan Zdzi sław z żo ną He le ną w do mo wym za ci szu
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ny m.in. Zło tą Od zna ką PZW z Wień ca mi
za Za słu gi dla Węd kar stwa Pol skie go.

Kie dyś ło wił w oko li cach Krzy ża no wic,
Bu ko wa, Ol zy i nie ist nie ją ce go zbior ni ka
w Ka mie niu (te raz jest to po lder prze ciw -
po wo dzio wy). Na dal raz w ty go dniu jeź -
dzi na ry by nad Ol zę. Ryb jest du żo, a ło -
wi się szczu pa ka, kar pia, li na, lesz cze,
pło cie po ka ra sia. Wo da w wy ro bi skach
po żwi ro wych jest bar dzo czy sta, a więc
i ry by są smacz ne. W Wo dzi sła wiu węd -
kar stwo cie szy się zresz tą du żą po pu lar -
no ścią. A miej sco we ko ło sku pia ok. 900
osób, są rów nież ko ła węd kar skie w Ra -
dli nie i Ry duł to wach. 

–�Dla�mnie�węd�kar�stwo�to�roz�kosz�ob�-
co�wa�nia� z na�tu�rą,� spo�kój,� ci�sza,� roz�luź�-
nie�nie,�a jed�no�cze�śnie�cza�sa�mi�du�że�emo�-
cje,�gdy�ry�ba�bie�rze�i ra�dość�zwy�cię�stwa,

gdy� wspa�nia�ły� okaz� wy�cią�ga� się
na brzeg – opo wia da pan Zdzi sław. –�Ło�-
wię� sys�te�mem� spła�wi�ko�wym� i za�chę�cam
do te�go�ro�dza�ju�re�kre�acji,�prze�strze�ga�jąc
przed jed�nym,� by� hob�by,� jak� u nie�któ�-
rych,� nie� sta�ło� się� ob�se�sją..� Nie� moż�na
po�pa�dać�w prze�sa�dę� i trze�ba�w na�szych
za�in�te�re�so�wa�niach�i pa�sjach�zna�leźć�zło�-
ty�śro�dek.

– Węd�kar�stwo�to�mo�je�hob�by – pod kre -
śla pan Zdzi sław – ale�pa�sją�jest�grzy�bo�-
bra�nie.� Jeż�dżę,� a wła�ści�wie� jeź�dzi�my,� bo
swo�ją�pa�sją�za�ra�zi�łem�mo�ją�żo�nę�He�le�nę,
któ�ra� nie�gdyś� scep�tycz�nie� pod�cho�dzi�ła
do szu�ka�nia�grzy�bów,�a te�raz� to�wa�rzy�szy
mi�w grzy�bo�bra�niach,�w oko�li�ce�Ole�sna,
Za�wadz�kie�go.�Cza�sa�mi�wy�bie�ra�my�się�rów�-
nież� na grzy�by� z wo�dzi�sław�skim� ko�łem
eme�ry�tów.�

Cho dze nie po la sach i cią głe schy la nie
się bar dzo do brze ro bi na krę go słup i da je
do sko na ły re laks. –� Trze�ba� jed�nak� uwa�-
żać – prze strze ga pan Zdzi sław – i znać�się
na grzy�bach,� roz�róż�niać� te� do�bre� ja�dal�ne
od tru�ją�cych,�by�przez�na�szą�nie�wie�dzę�i bez�-
myśl�ność�nie�do�szło�do tra�ge�dii.�Nie�śmieć�-
my�rów�nież�w la�sach.�Nie�ste�ty�bar�dzo�du�żo
znaj�du�je� się� pod�czas� grzy�bo�brań� od�pad�-
ków,�któ�re�tak�za�tru�wa�ją�i szpe�cą�na�tu�rę.�

Pan Zdzi sław zna lazł spo sób by czyn -
nie spę dzać wol ny czas, by je go pa sje,
hob by nie po zwa la ły mu się nu dzić. Mo -
że być dla nas: mło dych i se nio rów po zy -
tyw ny przy kła dem jak żyć cie ka wie. Mo -
że my z nie go brać przy kład ży cząc mu
jed no cze śnie wie lu wspa nia łych wy -
praw – jak to śpie wa li w ka ba re cie dwaj
star si pa no wie – na grzy by, ry by i... 

Do grzy bo brań prze ko nał żo nę, a tak że swo je go bra ta

Na ry bach z sy nem i wnu ka mi

Węd kar stwo to wiel kie hob by pa na Zdzi sła wa

Węd kar stwo to roz kosz ob co wa nia z na tu rą, spo -
kój i ci sza
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bez myśl ne dzia ła nia du żo koSz tu jĄ

du żo dy mu bez ognia

Naj pierw był nie po kój, prze ra że -
nie, wzy wa nie po mo cy. Póź niej
ak cja to czy ła się jak sen sa cyj -

nym fil mie: trzy wo zy stra ży po żar nej,
bły ska wicz ne dzia ła nia zgod ne z pro -
ce du ra mi, od ci na nie ga zu i prą -
du – wszyst ko bar dzo wi do wi sko we
i w du żym sty lu. 

Roz mach ak cji uspra wie dli wio ny był
za gro że niem – pa li ło się w jed nym
z miesz kań na Osie dlu XXX -le cia w Wo -

dzi sła wiu Ślą skim. Na praw dę pa li ło się?
Oka za ło się, że był to po żar na szczę -
ście tyl ko do mnie ma ny.

Pra wi dło wą re ak cję miesz kań ców
i stra ża ków wy wo łał... re mont miesz -
ka nia. Fa chow cy, któ rzy w tym miesz -
ka niu pra co wa li, po sta no wi li prze ciąć
ja kiś przed miot i tym spo so bem spo -
wo do wa li ogrom ne za py le nie i za dy -
mie nie, któ re su ge ro wa ło ja kiś po waż -
ny i nie bez piecz ny wy pa dek.

Skoń czy ło się tyl ko na stra chu i oczy -
wi ście nie po trzeb nych kosz tach. Trud -
no wy tłu ma czyć to, że pod czas re mon -
tu miesz ka nia wzy wa się straż po żar ną,
któ ra od ci na prąd i gaz. Kosz ty ta kie go
bez myśl ne go dzia ła nia są bar dzo wy -
so kie, gdyż po now ne tzw. za ga zo wa nie
bu dyn ku to po waż na spra wa. 

Je dy ny po zy tyw, że prze te sto wa no
po zy tyw nie szyb kość re ak cji miesz kań -
ców i wo dzi sław skich stra ża ków. 
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czad za bi ja

nie wi dzial ny bez won ny za bój ca
Tle nek wę gla (CO) zna ny też

po swoj ską na zwą „czad” to za -
bój ca wy jąt ko wo nie bez piecz ny

i pod stęp ny. Co ro ku w na szym kra ju
je go ofia ry moż na li czyć na dzie siąt ki.
Ilu lu dzi sys te ma tycz nie pod tru wa te go
nie wie nikt. Trze ba jed nak zde cy do -
wa nie pod kre ślić, że to my sa mi za pra -
sza my bar dzo czę sto te go za bój cę i tru -
ci cie la do na szych do mów. Szczel ne
pla sti ko we okna, za tka ne krat ki wen ty -
la cyj ne i „oszczęd no ści” po czy nio ne
na wi zy tach ko mi nia rza. Oto naj prost -
sze spo so by na za mie nie nie na sze go
miesz ka nia w ko mo rę ga zo wą.

Czad jest dla te go tak nie bez piecz ny,
że nie pach nie, nie moż na go też zo ba -
czyć. W mi kro sko pij nych ilo ściach to -
wa rzy szy nam na co dzień. Po wsta je,
tak jak je go więk szy i po wszech niej
wy stę pu ją cy „ku zyn” – dwu tle nek wę -
gla, w trak cie spa la nia sub stan cji or ga -
nicz nych, jak na przy kład wę giel, gaz
ziem ny, LPG, ben zy na lub olej. Kło po -
ty za czy na ją się wte dy, gdy ilość tlen ku
wę gla w po wie trzu prze kro czy bez piecz -
ny po ziom (pol ska nor ma to 26 PPM,
czy li 26 czą ste czek tlen ku wę gla na mi -
lion czą ste czek po wie trza). Ilość cza du
po wsta ją ce go w trak cie spa la nia za le ży
przede wszyst kim od do pły wu za war te -
go w po wie trzu tle nu. Uprasz cza jąc: im
mniej tle nu, tym wię cej cza du.

Nie�beZ�PiecZ�Nała�ZieN�Ka

Li sta miejsc, w któ rych mo że my ulec
za cza dze niu jest dłu ga. Ale naj nie bez -
piecz niej sza jest za wsze ła zien ka – zwy -
kle po miesz cze nie ma łe i sła bo wen ty -
lo wa ne. Źle dzia ła ją ce pie cy ki ga zo we
sta re go ty pu sta no wią naj częst sze źró -
dło za truć. A prze cież nic nie stoi na prze -
szko dzie, by we zwać fa chow ców i co
ro ku zro bić prze gląd „jun ker sa”. To nie
tyl ko zwięk szy na sze bez pie czeń stwo,
ale rów nież po zwo li na oszczęd no ści.
Oczysz czo ny pie cyk spa la znacz nie
mniej bar dzo dro gie go prze cież ga zu
niż ten nie kon ser wo wa ny.

Po ten cjal nie nie bez piecz ne są rów -
nież wszel kie pie ce i ko min ki. Klu czo -
we zna cze nie dla ich pra wi dło we go
dzia ła nia ma stan in sta la cji ko mi no -
wej – przy nie droż nym ko mi nie gwał -
tow nie ro śnie ilość po wsta ją ce go cza -
du. W szcze gól nych wa run kach
(zwłasz cza zi mą, gdy cięż kie zim ne po -
wie trze opa da w dół) mo że dojść do zja -
wi ska tzw. cią gu wstecz ne go, tzn. sy tu -
acji, w któ rej dym za miast wy do sta wać

się ko mi nem, pom po wa ny jest do miesz -
ka nia. 

Uwa gi wy ma ga na wet zwy kła ku -
chen ka ga zo wa. Je śli za uwa ży my ja -
kie kol wiek pro ble my z pa le niem się ga -
zu (np. zmia nę ko lo ru z nie bie skie go
na żół ty) wy łącz my urzą dze nie i we -
zwij my fa chow ca.

Ko�Mi�NiarZ�i eleK�tro�Ni�Ka

Pierw szą li nią obro ny przed cza dem
jest za wsze po wszech nie lu bia ny ko mi -
niarz. To je go wi zy ty mo gą nam za osz -
czę dzić wie lu kło po tów, a na wet tra ge -
dii. Wpusz czaj my więc do na szych
miesz kań pa nów w czar nych cy lin drach,
to prze cież nic nie kosz tu je.

In nym spo so bem zwięk sza ją cym na -
sze nie bez pie czeń stwo są urzą dze nia
elek tro nicz ne wy kry wa ją ce czad.
Na ryn ku obec na jest sze ro ka ofer ta
kra jo wych i za gra nicz nych pro du cen -
tów ofe ru ją cych do mo we wy kry wa -
cze CO w ce nie 50-250 zł. Czad jest
na szczę ście ga zem ła twym do wy -
kry cia przy uży ciu tzw. ogni wa elek -
tro che micz ne go (wy twa rza ją ce go prąd
w przy pad ku po ja wie nia się CO).
Czuj nik ba da w ten spo sób (zwy kle
co 15 lub 30 se kund) stę że nie tlen ku
wę gla w po wie trzu. W przy pad ku po -
ja wie nia się pod wyż szo ne go (lecz
jesz cze nie nie bez piecz ne go) stę że -
nia, alar mu je dźwię kiem i mi ga niem
lamp ki. Urzą dze nie jest nie wiel kie
i ma zwy kle kil ku let nią gwa ran cję
pro du cen ta. Mo gą być za si la ne z ba -
te rii i/lub z sie ci elek trycz nej. Droż -
sze mo de le po tra fią tak że wy kry wać
dym, sta no wią więc za ra zem pro ste

za bez pie cze nie prze ciw po ża ro we.
W przy pad ku ich sto so wa nia na le ży
za wsze pa mię tać o umiesz cze niu czuj -
ni ka w po bli żu miej sca moż li we go
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 wię cej, sta raj my się in sta lo wać
wię cej czuj ni ków. Choć i tak, lep szy
je den alarm, niż ża den. Przed za ku -
pem war to spraw dzić, czy urzą dze nie
po sia da cer ty fi kat zgod no ści z eu ro -
pej ską nor mą EN 5029:2001.

Dla�cZe�Go�tru�Je?

Stwier dze nie, że czad du si, nie jest
szcze gól nie od kryw cze, ale do dzia ła -
nia te go ga zu pa su je jak ulał. Tru ci -
ciel ska moc tlen ku wę gla wy ni ka
z ogrom nej ła two ści, z ja ką wcho dzi
on w re ak cję z he mo glo bi ną – za wie -
ra ją cym że la zo czer wo nym barw ni -
kiem krwi. He mo glo bi na od po wia da
za trans port ato mów ży cio daj ne go tle -
nu we wnątrz na sze go cia ła. W obec -
no ści tlen ku wę gla jed nak pro ces ten
zo sta je dra ma tycz nie za kłó co ny – CO
nie ja ko „pod łą cza się” do he mo glo bi -
ny za miast tle nu. Po wsta ła w ten spo -
sób kar bok sy he mo glo bi na jest dla or -
ga ni zmu zu peł nie bez u ży tecz na. CO
utrud nia jed no cze śnie prze ka zy wa nie
ato mów tle nu tym czą stecz kom krwi,
któ re zdo ła ły się z nim po łą czyć. Pro -
wa dzi to do nie uchron ne go nie do tle -
nie nia or ga ni zmu – we wnętrz ne go du -
sze nia się. Brak tle nu upo śle dza
w pierw szej ko lej no ści sys tem ner wo -
wy – stąd m.in. utra ta lub za bu rze nia
przy tom no ści. 

Naj now sze ba da nia wska zu ją, że za -
tru cia tlen kiem wę gla prze bie ga ją nie -
ja ko dwu to ro wo – prócz me cha ni zmu
opi sa ne go wy żej, wy stę pu je jesz cze tru -
ją ce dzia ła nie po le ga ją ce na uszka dza -
niu we wnętrz nym ko mó rek i wy wo ły -
wa nia sta nów za pal nych – tak że w tkan ce
ner wo wej. Szcze gól nie na ra żo ne na za -
tru cie cza dem są dzie ci, lu dzie star si
i z cho ro ba mi krą że nia. Czad jest bar -
dzo nie bez piecz ny – i to już w bar dzo
nie wiel kich ilo ściach – dla dzie ci znaj -
du ją cych się jesz cze w ło nie mat ki.
Wśród do ro słych w si le wie ku naj bar -
dziej na ra że ni są pa la cze pa pie ro sów.
Oni sa mi re gu lar nie pod tru wa ją się cza -
dem po wsta ją cym tak że w spa la niu ty -
to niu. 

By wa i tak, że dłu go trwa łe pod tru -
wa nie tlen kiem wę gla da je efek ty 

Tle nek wę gla za war ty jest rów nież w spa li nach
pra wi dło wo dzia ła ją ce go ga zo we go pod grze wa -
cza wo dy 
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łu dzą co po dob ne do wie lu zna nych
cho rób. Szcze gól nie umy sło wych.
W prze szło ści owo co wa ło to na wet…
dzie ła mi sztu ki. Wie lu ba da czy uwa -
ża, że słyn ne opo wia da nie Al la na Ed -
ga ra Poe „Za gła da do mu Ushe rów”
opi su je tak że za tru cie au to ra cza dem
w do mu oświe tla nym ga zo wy mi lam -
pa mi (dzie ło uka za ło się w ro ku 1839).
Poe opi sał w nim, się ga jąc do wła -
snych wspo mnień, prze szło 30 symp -
to mów ty po wych dla pod tru cia cza -
dem. Mo gą to być oma my, kło po ty
z kon cen tra cją i snem. Wie le z nich
przy po mi na jed nak po spo li te cho ro -
by – np. gry pę. Dla te go mo że zda rzyć
się i dziś, że oso ba pod tru ta cza dem
nie zo sta nie pra wi dło wo zdia gno zo -
wa na przez le ka rza pierw sze go kon -
tak tu.

Nie�Do�bra�Po�ra

Se zon na za tru cia cza dem za czy -
na się w Pol sce już te raz od wrze śnia.
Kul mi na cją jest za wsze okres siar czy -
stych mro zów. Cza sa mi bez myśl ność
ro da ków wo ła po pro stu o po mstę
do nie ba! Tak jak w przy pad ku pew -
ne go 59-let nie go miesz kań ca Ża ga -
nia. Męż czy zna nie za dbał o wła ści -
wą wen ty la cję w ła zien ce swe go do mu,
w któ rej wo dę ogrze wał pie cyk ga zo -
wy. On sam i po zo sta li do mow ni cy
wie dzie li o „nie do stat kach” ła zien ki
i ką pa li się przy uchy lo nym oknie.

Nie mia ła jed nak o tym po ję cia na rze -
czo na je go sy na. Za sła bła ką piąc się
pod prysz ni cem. Nie uda ło się jej ura -
to wać. Pro ku ra tu ra po sta wi ła wła ści -
cie lo wi do mu za rzut nie umyśl ne go
spo wo do wa nia śmier ci, za co gro zi
pięć lat wię zie nia. To spra wa sprzed
po nad ro ku. 

Do se rii po dob nych wy pad ków do -
szło w ostat nich ty go dniach w ca łej
Pol sce rów nież od no to wa no je w Wo -
dzi sła wiu Śl. Dwu krot nie ta kie przy -
pad ki od no to wa no na Osie dlu XXX -
-le cia oraz je den na osie dlu Cen trum.
Do li cza jąc do te go kil ka krot ne za -
cza dze nia w ubie głym ro ku moż na
stwier dzić, że jest to zja wi sko na -
gmin ne.

Za więk szość tra ge dii win ne są sta -
re pie cy ki ty pu „jun kers”. Tak na -
praw dę jed nak, w tle tych wszyst kich
nie szczęść jest czy jeś za nie dba nie lub
nie fra so bli wość.  

Mu si my tak że bar dzo uwa żać, gdy
wy mie ni li śmy na szą po czci wą wan -
nę na ka bi nę prysz ni co wą. Oka zu je
się, że prysz nic za miast wan ny nie
za wsze jest bez piecz ny. Urzą dze nia
ga zo we z otwar tą ko mo rą spa la nia,
a ta ki mi są pie cy ki „jun ker sy” do
ogrze wa nia wo dy, po bie ra ją pod czas
in ten syw nej pra cy bar dzo du żo tle nu.
W nie wiel kim za mknię tym po miesz -
cze niu, ta kim jak ła zien ka, mo że więc
wy stą pić je go brak. Wia do mo, że zbyt
ma ła ilość tle nu w po wie trzu skut ku -
je u czło wie ka za słab nię ciem lub na -
wet omdle niem. Dla te go przy pie cy -
kach ga zo wych z otwar tą ko mo rą

spa la nia nie na le ży brać prysz ni ca.
Trze ba na lać wo dy do wan ny i do pie -
ro po za mknię ciu do pły wu wo dy (i wy -
łą cze niu się pie cy ka) wziąć ką piel.
To wła śnie dla te go w sta rym bu dow -
nic twie nie mon to wa no na try sków,
ale wan ny. Dziś, je śli chce my ko -
niecz nie za mie nić sta rą wan nę na ka -
bi nę prysz ni co wą, trze ba ko niecz nie
do sto so wać do te go tak że źró dło cie -
płej wo dy użyt ko wej i pra wi dło wą
wen ty la cję. 

Na ko niec trze ba za ape lo wać do po -
sia da czy „jun ker sów”, by do brze za -
po zna li się z in struk cja ob słu gi do łą -

czo ne do ich urzą dzeń i wzię li so bie
do ser ca za le ce nia pro du cen tów tych
pie cy ków iż: 

Drzwi do ła zien ki po win ny otwie -
rać się na ze wnątrz po miesz cze nia,
mieć sze ro kość co naj mniej 0,8 m
w świe tle oścież ni cy i w dol nej czę ści
otwo ry o su ma rycz nym prze kro ju nie
mniej szym niż 0,022 m dla do pły wu
po wie trza.

A zgod nie z Pra wem Bu dow la nym
raz w ro ku po win na być wy ko ny wa na
okre so wa kon tro la i kon ser wa cja „jun -
ker sa”, któ rą po wi nien prze pro wa dzać
au to ry zo wa ny ser wis pro du cen ta pie -
cy ka. 

Nie za sła niać kra tek wen ty la cyj nych (na wiew -
nych w drzwiach ła zien ko wych oraz wy wiew -
nych, bo to one chro nią nas przed za tru ciem! 

Pie cyk ga zo wy uży wa ny od wie lu lat na le ży zgło -
sić do kon tro li

Od pra wi dło wej in sta la cji pie cy ka ga zo we go mo -
że za le żeć na sze ży cie

■ Nie za kle jaj my ni gdy okie nek wen ty la cyj nych! Spraw -
dzaj my re gu lar nie, czy nie są czymś za tka ne. 

■ Nie za po mi naj my o wy ma ga nych prze glą dach in sta la cji
ko mi no wej i ga zo wej. 

■ Nie maj stru je my przy sa mo cho dzie z za pa lo nym sil ni -
kiem w za mknię tym ga ra żu! 

■ W ra zie ja kich kol wiek po dej rzeń do ty czą cych wa dli we -
go dzia ła nia pie cy ków, pie ców, ku che nek oraz in sta la cji
ko mi no wych i wen ty la cyj nych wzy waj my na tych miast
spe cja li stę i nie ko rzy staj my do cza su je go przy by cia
z wa dli we go urzą dze nia. 

■ Ku puj my czuj ni ki cza du – ta nie wiel ka in we sty cja nie
tyl ko mo że ura to wać ży cie nam i na szym bli skim, ale
da je też wiel ki kom fort psy chicz ny i po czu cie bez pie -
czeń stwa. 

■ Nie lek ce waż my pierw szych ob ja wów za tru cia cza -
dem – za wro tów gło wy, nud no ści. W ra zie po dej rzeń
przy stąp my na tych miast do wie trze nia miesz ka nia i wzy -
wa nia po mo cy.

■ Za in te re suj my się zi mą lo sem są sia dów – zwłasz cza
star szych. Czę sto za pu ka nie do drzwi we wła ści wym
mo men cie mo że ura to wać ży cie.

pa mię taj my: 
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krzyżówka z HaSłem

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

PoD�WSPÓl�NYM�Da�cHeM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„roW”�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. (32) 455 66 86,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

ad re Sy
te le Fo ny

waż ne in For ma cje
Za�rZĄD�SPÓł�DZiel�Ni

MieSZ�Ka�Nio�WeJ�„roW”:
44-300 Wo dzi sław Ślą ski,

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

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

piątek od 7:00 do 14:00
Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

DZiał�obSłuGi�KlieNta:
Godziny otwarcia: 

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

piątki 7:30-13:00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 456 39 05;
dział wkła dów: 32 55 66 86 wew. 114;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 455 38 72;
kasa: 32 455 66 86 wew. 109;

dział roz li czeń z człon ka mi: 32 455 38 72;
dział tech nicz ny: 32 456 39 04;

Li cen cjo no wa ne
Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa:

(32) 455 24 04;
dział lokali użytkowych: 32 455-67-56.

Stro na in ter ne to wa:
www.sm�-row.pl

■aD�Mi�Ni�Stra�cJe�oSie�Dlo�We:
ceN�truM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX�-le�cia, Pia�StÓW i DĄ�brÓW�Ki:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. (32) 456 47 10, (32) 456 51 80, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

rY�Duł�to�WY: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pra cy:
od po nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW:44-370 Pszów, ul. Tyt ki9, tel. (32)7291040,
czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00,
pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00, piąt ki od 12.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 9.00 do 12.00;

ra�DliN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18, tel.
(32) 455 83 27, kom. 887 133 233, czyn na: po -
nie dział ki i czwart ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00.

■ aWa�rie po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
Wod�no�-ka�na�li�za�cyj�ne
• Ad mi ni stra cja Cen trum  – (0) 607 041 129 
• Ad mi ni stra cja XXX -le cia, Pia stów i Dą brów ki

– (0) 601 857 402,
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – (0) 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:

Po�zio�mo: 1. nad par te rem. 6. le śna
głu sza. 9. kran, za wór. 10. chęć, pra -
gnie nie. 11. sta ra łódź. 12. tło czy
ciecz. 15. pod pór ka po mi do ra. 18. ce -
cha bo ha te ra. 21. głów ny po si łek
dnia. 22. od kła da na płu giem. 23. apro -
ba ta, po klask. 24. na cze le wy ści gu. 25.
dru gi raz nie za kwit nie. 28. mi ło śnik
pięk na. 32. sor ty ment tar ci cy. 34. pu -
łap ka bez wyj ścia. 35. rzu ca na pod no -
gi. 36. krwi sty bef sztyk. 37. skrót pod -
pi su. 40. wiel bi ciel. 43. zbiór map. 46.
wi ją ca ro śli na. 47. mia sto na Ślą sku. 48.
ta so wa na ta lia. 49. szkol na izba. 50.
wśród za ję cy.

Pio�no�wo: 2. dwu stron ny za msz. 3.
pa ski do przy tra cza nia. 4. wy sta ją ca
część da chu. 5. pro dukt ze śmie ta ny. 6.
ko ją cy kom pres. 7. las sy be ryj ski. 8.
tłu sta po ma śle. 13. du żo blo ków

i wie żow ców. 14. upo mi nek. 15. za -
mi ło wa nie do cze goś. 16. imię żeń -
skie. 17. niedź wia dek au stra lij ski. 19.
fi gu ra w kar tach. 20. zie mia pod upra -
wę. 26. lśnią ca ły si na. 27. kur su je
w wie żow cu. 29. świę ce nia bi sku -
pie. 30. fu trza ny szal. 31. ro ślin ny or -
na ment. 32. słod ki ziem niak. 33. pi -
łecz ka z pió ro pu szem. 37. na środ ku
brzu cha. 38. po kaz mo dy. 39. na bi ja -
na ty to niem. 41. sty lo we w sa lo nie. 42.
mia no, okre śle nie. 44. sła ba ka wa. 45.
ka nał win dy.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro -
wa nych od 1 do 13 da dzą roz wią za nie
krzy żów ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Wiosna�za�oknem”. Na gro dy książ -
ko we za roz wią za nie krzy żów ki otrzy -
mu ją: anna�reis,�Danuta�Smagacka,
Halina�Wójcik.



atrak cje ro dzin ne go par ku roz ryw ki 

„trzy wzgó rza” za pra sza ją

Otym przed się wzię ciu pi sa li śmy kil -
ka krot nie w na szej ga ze cie i trud -
no się te mu dzi wić. By ła to waż na

in we sty cja dla mia sta i je go miesz kań ców,
a do dat ko wo park po ło żo ny jest mię dzy
trze ma na szy mi osie dla mi XXX-le cia, Pia -
stów i Dą brów ki, a więc to na si Spół dziel -
cy i ich po cie chy ma ja do nie go naj bli żej.

Ro dzin ny Par ku Roz ryw ki „Trzy Wzgó -
rza” bu do wa ny był od 2012 r. i je go hi sto -
ria nie na le ży do naj we sel szych, ale po -
miń my prze szłość i skup my się na
przy szło ści. 

Park po wstał w ja rach po mię dzy trze ma
naj więk szy mi osie dla mi: XXX -le cia, Pia -
stów i Dą brów ki. Zaj mu je ok. 24 hek ta -
rów. Na je go te re nie miesz kań cy znaj dą
kil ka dzie siąt obiek tów, w tym m.in.: kom -
pleks bo isk spor to wych, are nę do za ba wy
w cho wa ne go (pow. 7,5 tys. me trów kwa -
dra to wych), park li no wy, miej sca do gril -
lo wa nia, bo isko do gry w bu le, tor dla
mo de li zdal nie ste ro wa nych, la bi rynt, tor
do krę gli, ska te park, ogród ki jor da now -
skie, tor ro we ro wy ra cin go wy BMX, bo -
iska do gier ze spo ło wych, ścież ki pie sze
i ro we ro we oraz ol brzy mi plac za baw.
W par ku jest rów nież am fi te atr na 800
miejsc. Do dys po zy cji go ści od wie dza ją -
cych park jest 150 miejsc par kin go wych.
Sam park jest za li cza ny do jed nych z naj -
więk szych na Ślą sku

Na zwę par ku wy bra li in ter nau ci, wy -
gra ła na zwa „Trzy Wzgó rza” 

Ofi cjal ne otwar cie Ro dzin ne go Par ku
Roz ryw ki na stą pi ło pod ko niec lip ca 

Na ofi cjal nym otwar ciu po ja wi ło się
wie lu miesz kań ców Wo dzi sła wia Ślą skie -
go, po wia tu wo dzi sław skie go oraz miast
są sied nich. 

– Dla nas wo dzi sła wian, dla wszyst -
kich miesz kań ców na sze go po wia tu to
bar dzo waż na chwi la. Bu do wę tą roz po -
częto osiem lat te mu od kon cep cji, po -
my słu, roz mów z miesz kań ca mi. A po -
tem przy szedł cza s na prze tar gi i ko lej ne
fir my wy ko naw cze. Trwa ło to dłu go, przy -
zna je szcze rze i z te go miej sca przede
wszyst kim miesz kań ców osie dla: XXX -
-le cia – Pia stów – Dą brów ki chciał bym
prze pro sić za licz ne utrud nie nia, któ re
by ły udzia łem tej bu do wy, ale mam na -
dzie je, że po ofi cjal nym otwar ciu i ko -
rzy sta jąc z te go miej sca stwier dzi cie, że
war to. Jest to je den z naj więk szych par -
ków na Ślą sku, za go spo da ro wa no 24 hek -
ta ry nie użyt ków te re nu zie lo ne go, wy bu -
do wa no po nad 31 ty się cy me trów
kwa dra to wych ście żek róż ne go ro dza -
ju, 15 ty się cy me trów kwa dra to wych kost -
ki zwa nej pu zel zo sta ło tu taj za bu do wa -
nej. Ma my roz ryw ki dla naj młod szych,
ogród ki jor da now skie, la bi ryn ty, miej sca
do re kre acji, ska te par ki, par ki li nio we,
to ry bia th lo no we, ro we ro we, spe cja li -
stycz ne dla mo de li oraz wy po ży czal nie.
Mam na dzie ję, że w naj bliż szym cza sie
oce nia jąc ten park po wie cie, cze go tu
jesz cze bra ku je i po wo li bę dzie my ten
park roz ryw ki roz wi jać – mó wił na ofi -
cjal nym otwar ciu pre zy dent mia sta Mie -
czy sław Kie ca. 

Ten wy jąt ko wy, wy peł nio ny atrak cja mi
park po wstał z my ślą o stwo rze niu miej sca
nie tu zin ko we go, po zwa la ją ce go na roz ryw -
kę i re kre ację ca łym ro dzi nom. Dzię ki in -
we sty cji nie gdyś nie mal nie użyt ko wa ny te -
ren, dziś sta je się re kre acyj nym ser cem
mia sta i oko lic. To ide al ne miej sce dla ca łej
ro dzi ny. 
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