NASZA CODZIENNOŚĆ W DOBIE PANDEMII
– powoli ku normalności

Zmagania z koronawirusem nie ustają
mamy nadzieje, że jesteście zdrowi oraz
bezpiecznie korzystacie z pięknej pogody
razem z bliskimi i cieszycie się wspólnie
słonecznymi chwilami. Obostrzenia znikają, świat powoli wraca do normy, co
pozwala nam pełniej cieszyć się tą piękną
porą roku. Jednak w Spółdzielni Mieszkaniowej ROW wciąż mamy na uwadze to, że niebezpieczeństwo związane
z wirusem wcale nie minęło. Pracujemy
z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i higieny. Normalnie prowadzimy wszystkie prace remontowe,
konserwacyjne oraz zagospodarowania
terenu zaplanowane na ten rok na wszystkich zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.

wych na klatkach schodowych i częściach
wspólnych budynków. Nieprzerwalnie
prowadzona jest na całości zasobów Spółdzielni dezynfekcja. Zagrożenie epidemią
nadal jest aktualne a my znajdujemy się
w rejonie szczególnego zagrożenia. Dlatego musimy zachowywać ogromną ostrożność i przestrzegać zaleceń sanitarnych.

Pracownicy SM ROW stosują się nadal do
zasad bezpieczeństwa i zachowują szczególną staranność podczas prac porządko-

Bądźmy bezpieczni, wzajemnie
życzliwi i solidarni.

Zagospodarowanie terenu Pszów os. Traugutta

Nowe nasadzenia Wodzisław Śląski, os. Dąbrówki

Chcielibyśmy przekazać podziękowania
Zarządu SM ROW dla wszystkich członków spółdzielczych lokali za zrozumienie i dostosowanie się do wprowadzonych restrykcji.
Pamiętajmy, że przestrzeganie zasad sanitarnych to najlepszy sposób
na ochronę siebie i najbliższych.

Tarcze antykryzysowe
nie chronią spółdzielców
Po wydaniu przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z wystąpieniem koronawirusa (COVID-19) wiele branż stanęło
w miejscu, z dnia na dzień tracąc swoje źródło dochodu, a u wielu epidemia była
przyczyną znacznego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej i kłopotów finansowych.
Niemal od razu do Spółdzielni Mieszkaniowej ROW zaczęły napływać
wnioski najemców lokali spółdzielczych o pomoc, gdyż z uwagi na przymusowe zamknięcie lokalu mieliby
znacznie trudniej regulować opłaty
w ustalonej dotychczas wysokości.
Obostrzenia wprowadzone w kraju
dla obywateli i firm tłumaczono troską o nasze wspólne zdrowie. Jednak
ograniczenia spowodowały również
straty, których skalę trudno dziś nawet przewidzieć. Zamykanie galerii
handlowych, salonów usługowych,
siłowni, kawiarni, klubów, czy kin
wpłynęło na całą gospodarkę, płynność finansową, a od przetrwania tego

okresu zależało jak wiele z zamkniętych firm powróci na rynek.
Kłopoty spotkały też najemców lokali
użytkowych SM ROW. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i biorąc pod
uwagę ich ciężką sytuację, Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem
Spółdzielni, podjęła w dniu 28 maja
2020 roku Uchwałę nr 20/2020 o obniżeniu opłat na pokrycie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali użytkowych za okres od
13.03.2020r do 17.05.2020 r.
Powyższe zwolnienie nie objęło podatku od nieruchomości. Podatek ten nalicza Miasto, i to Miasto może zwolnić

Spółdzielnię czy inną firmę z płacenia. Zarząd Spółdzielni zwrócił się
na piśmie do Urzędów Miast z prośbą o zwolnienie z podatku od nieruchomości powierzchni lokali użytkowych, przeznaczonych na działalność
gospodarczą, których najemcy zmuszeni byli zawiesić swoją działalność.
Jednak Miasta nie wprowadziły takiego zwolnienia, z którego Spółdzielnia,
a tym samym najemcy mogliby skorzystać.
Szanowni Państwo mimo wyjątkowego
stanu w jakim przyszło nam obecnie
żyć, bądźmy dobrej myśli, że wyjdziemy wszyscy obronną ręką ze zmagań
z pandemią i jej nieznanymi jeszcze
obecnie skutkami. Mając na uwadze
dobro mieszkańców w stanie pandemii
dokładamy wszelkich starań o uzyskanie pomocy dla swoich członków
oraz użytkowników lokali na zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW, pomimo tego, że żadne tarcze antykryzysowe nie chronią spółdzielców.
Mieliśmy nadzieję, że wprowadzając
w życie przepisy prawne tworzące – jak
to rząd określa – tarczę antykryzysową, znajdą się w niej rozwiązania jakie
spółdzielczość (w tym mieszkaniowa)
będzie mogła wykorzystać. Nic z tego,
kolejne segmenty tarczy antykryzysowej nie chronią spółdzielców. Spółdzielnia musi sobie więc radzić sama
i robić wszystko, by utrzymać stabilność ekonomiczną jako przedsiębiorstwa. Zobowiązania niestety wzrastają.
Trzeba przeprowadzać regularnie kosztowne dezynfekcje i rygorystycznie stosować się do zasad sanitarnych. ■
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Wieści z pierwszej ręki
Drodzy Spółdzielcy, przychodzi nam się spotkać u progu wakacji. Uczniowie odebrali świadectwa. Mam nadzieję, że wszyscy
uczniowie z naszych zasobów zdali do kolejnej klasy, lub dobre
napisali egzaminy. Zdaję sobie sprawę, że ogromna jest w tym
zasługa rodziców, którzy musieli łączyć swoje codzienne obowiązki z pracą z dziećmi.

Ten kwartał był
również specyficzny
dla Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW.
Przyszło nam się
zmierzyć
z trudnościami,
jakich nigdy byśmy
się nie spodziewali.
Trudnościami, które wpłynęły na codzienne funkcjonowanie spółdzielni, i które
zweryfikowały nasze plany. Wreszcie trudnościami,
z którymi zostaliśmy pozostawieni sami sobie.
Przeglądając różne informacje na pewno natknęliście
się i na takie, że rząd chcąc
pomóc firmom i instytucjom
przetrwać czas pandemii
uruchomił tarcze antykryzysowe. Są ich już cztery.
Z przykrością stwierdzam
jednak, że ani jedna tarcza
nie zawiera pomocy dla spółdzielni
mieszkaniowych.
Ani jedna!

Tak, jakby ktoś wyszedł
z założenia, że spółdzielnie
dają sobie radę bez żadnej
pomocy. Jest to myślenie absolutnie błędne, nie poparte
żadnymi twardymi faktami.
A fakty są takie – dochody
wielu rodzin w ostatnich
trzech miesiącach spadły
znacząco, co odbiło się na
możliwościach regulowania
różnych płatności, w tym na
rzecz spółdzielni. Widzimy
to po wzroście liczby wniosków mieszkańców o obniżenie, anulowanie lub rozłożenie na długotrwałe raty
płatności miesięcznych za
mieszkanie.
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Każdy niezapłacony czynsz
odbija się na kondycji finansowej naszej Spółdzielni. Pamiętajmy, że w tak zwanym
czynszu są wliczone opłaty
za media, które Spółdzielnia
tylko przekazuje dalej – czy
do ciepłowni, czy do wodociągów, energetyki. Dostawcy tych mediów nie pytają
się, czy mamy pieniądze.
Wystawiają faktury oczekując płatności.
Naszym decydentom regularnie przypominamy, że
spółdzielnia to nie jest firma
nastawiona na pomnażanie
zysków. To wspólnota osób,
która z opłat członkowskich
zaspokaja wspólne potrzeby.
Znaleźliśmy się w sytuacji,
w której opłaty członkowskie spadają, a potrzeby zostają.
Niestety, przepisy tarczy antykryzysowej wskazujące na
możliwość udzielania pomocy przedsiębiorstwom, które odnotowały zmniejszone
wpływy finansowe na skutek malejącej produkcji, nie
		

utożsamiają tego ze zmniejszonymi wpływami z opłat
miesięcznych za mieszkania.
Tego w ogóle nie uwzględniono. A przecież właśnie te
opłaty są fundamentem bytu
ekonomicznego każdej spółdzielni mieszkaniowej.
Jednak nie załamujemy rąk,
działamy i funkcjonujemy
normalnie jak dotąd. Prowadzimy remonty, szykujemy
się do kolejnych inwestycji.
Staramy się pomagać tym,
którzy z nami współpracują.
Naszym najemcom i lokatorom.
Oczywiście, to wszystko odbywa się w sytuacji zaostrzonego reżimu. Zmuszeni zostaliśmy do ograniczenia
bezpośredniego kontaktu naszych pracowników z mieszkańcami, również w terenie.
Prosimy więc o wyrozumiałość, jeśli konserwator nie
przybędzie tak szybko, jak
to stałoby się w normalnych
czasach. Kierujemy się jednak dobrem nadrzędnym –
troską o nasze wspólne zdrowie.
Z koronawirusem żyjemy
dopiero od trzech miesięcy.
Słyszymy, że szczyt zachorowań nadejdzie dopiero po
wakacjach, a epidemia towarzyszyć nam będzie nawet
dwa lata! Im szybciej więc
nauczymy się razem żyć
i funkcjonować, tym łatwiej
damy radę epidemii.
W tym miejscu życzę Wam
wiele, wiele zdrowia! Rozpoczęły się wakacje, zatem
życzę Wam również dobrego
wypoczynku, regeneracji,
spotkań i rozmów (z zachowaniem dystansu). Sam również zamierzam nabrać sił –
kto wie, może spotkamy się
gdzieś na spacerze? Miejsc
do relaksu nie brakuje nawet
blisko nas, o czym przeczytacie w naszej gazecie. Tak
samo, jak o wielu innych
ważnych i ciekawych sprawach. ■
Pod wspólnym dachem

3

Junkersy
trzeba czyścić.
Od tego zależy nasze
życie!
Ponawiamy apel do wszystkich mieszkańców posiadających
w domach piecyki gazowe – dbajcie o ich czystość i sprawność.
To nie tylko Wasz obowiązek. To również kwestia bezpieczeństwa i komfortu życia, Waszego i sąsiadów. Apel ponawiamy,
ponieważ wydarzenia z ostatnich dni udowodniły, że mieszkańcy nagminnie lekceważą konieczność dbania o należyty
stan junkersów.
Dniem, w którym nastąpiła kumulacja zdarzeń, był 13
czerwca 2020 roku. Strażacy zostali najpierw wezwani do przyjazdu do mieszkań przy ul. Sienkiewicza 30,
a także Makuszyńskiego 8. Powód? Podejrzenie wystąpienia tlenku węgla w wysokim stężeniu.
Strażacy wezwali dodatkowo na miejsce kominiarza.
Co się okazało? Kominiarz
stwierdził znaczne zanieczyszczenie piecy typu Junkers. Lokatorzy na piśmie
otrzymali zalecenia wyczyszczenia piecyków oraz
dostarczenia do administracji potwierdzającego ten fakt
dokumentu.
Tego samego dnia, około
godz. 22 30 straż pożarna
przyjechała ponownie na
ul. Sienkiewicza. Powód ten
sam – wystąpienie wyskokiego stężenia tlenku węgla
w mieszkaniach. Tym razem
strażacy i kominiarz sprawdzili piece gazowe w około
85 proc. mieszkań bloków
przy ul. Sienkiewicza 26,
28 i 30. Wyniki były przerażające. Po stwierdzeniu
braku czyszczenia junkersów kominiarz wydał zakaz
użytkowania piecy w wielu
mieszkaniach
4

Wyobraźcie sobie tę sytuację. To była sobota, wieczór. Wolny weekend, relaksujemy się z książką czy
przed telewizorem, albo szykujemy do snu a w mieszkaniu czai się cichy zabójca
CZAD.

Kominiarz stwierdził co
prawda, że wentylacja była
drożna w mieszkaniach,
a na zakłócenia ciągu wentylacyjnego wpływ miały też
warunki atmosferyczne. Ale
czad nie ulatniałby się, gdyby piecyki były czyszczone.
W przypadku czadu naprawdę nie ma żartów! Tego gazu
nie czuć. On nie ostrzega. Po
prostu roznosi się po mieszkaniach i truje. Dlatego prosimy – róbcie przeglądy piecyków.

Gazowe
podgrzewacze wody
– jak często robić
przegląd i po co?
Od prawidłowego działania piecyka zależy nie tylko
komfort domowników, ale
także ich bezpieczeństwo.
Nieprawidłowe
działanie
urządzeń gazowych może

powodować
wytwarzanie
niezwykle niebezpiecznego dla naszego życia czadu
(tlenku węgla). Nawet gdy
się nam wydaje, że piecyk
pracuje normalnie trzeba
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robić okresowe przeglądy.
Każdy pamięta o okresowym badaniu technicznym
swojego samochodu bo wie,
że to dla jego bezpieczeństwa, to samo dotyczy innych urządzeń właśnie takich jak gazowe.
Sprawdzanie stanu naszego piecyka powinno odbywać się przynajmniej raz
w roku. Dlaczego powinniśmy robić to tak często?
Przede wszystkim z uwagi
na bezpieczeństwo użytkowników piecyka. Ponadto,
tak regularna wymiana spowoduje zwiększenie żywotności pieca. Zgodnie z aktualnym prawem budowlanym
art. 62 ustawy Prawo budowlane, każdy użytkownik
urządzeń gazowych musi
wykonywać coroczny, odpłatny przegląd technicznych tych elementów.
Przeglądu powinien dokonywać autoryzowany serwis
producenta. Wtedy będziemy mieć pewność, że piecyk
nasz zachowa sprawność
jeszcze przez długi czas,
my sami zachowamy natomiast warunki gwarancji
a co najważniejsze będziemy
bezpieczni w naszym mieszkaniu.
Regularne przeglądy i naprawy urządzeń gazowych
to przede wszystkim gwarancja bezpiecznego działania. Przykładowo – zawartość toksycznego tlenku
węgla w spalinach jest
bardzo niewielka w przypadku prawidłowo konserwowanych kotłów gazowych. Oczywiście pewne
ilości tego tlenku znajdują
się w obiegu, ale związane
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są z procesami fizyko-chemicznymi, które zachodzą
w urządzeniu. Przeglądy
pozwalają również na szybką diagnozę usterek i zabieganie większym wypadkom

w przyszłości. Regularnie
sprawdzane urządzenia są
bezpieczne w użytkowaniu –
ryzyko zapłonu lub ucieczki
gazu jest w znacznym stopniu niwelowane.

Wiosna, lato
– najlepszy okres
na przegląd piecyka
Najlepiej, jeśli przegląd piecyka odbywa się w miesiącach wiosennych lub letnich,
bo wtedy obciążenie, z jakim urządzenie pracuje jest
(w porównaniu z okresem
zimowym) mniejsze, jednak
każdy czas jest dobry by
dbać o swoje i rodziny bezpieczeństwo.

Warto jeszcze dodać, że jeżeli korzystamy z ubezpieczenia mieszkania to w przypadku wypadków losowych
(np: pożaru), a nie posiadając
odpowiedniego dokumentu,
który potwierdza wykonanie
przeglądu, może okazać się,
że ubezpieczyciel odmówi
wypłaty odszkodowania.

Dlaczego należy
wietrzyć łazienkę
przed kąpielą?
Szczelność instalacji, prawidłowy montaż z dużym
naciskiem na swobodnie
odprowadzanie spalin jest
istotna przez cały rok i zapobiega powstawaniu tlenku
węgla i jego przenikaniu do
mieszkań. Jednak jednym
z warunków prawidłowego
(i bezpiecznego) działania
piecyka, jest zapewnienie
stałego dopływu świeżego
powietrza do pomieszczenia,
w którym jest on zamontowany. Jeśli w mieszkaniu nie

mamy sprawnie działającej
wentylacji, szczelność pomieszczeń uniemożliwia dopływu świeżego powietrza.
Brak świeżego powietrza
w pomieszczeniu z działającym urządzeniem spalania gazu powoduje niedobór tlenu, czego wynikiem
jest niecałkowite spalanie
i powstawanie tlenku węgla. Brak dopływu powietrza uniemożliwia również
swobodny odpływ spalin.
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Nowoczesne urządzenia gazowe wyposażone są w sygnalizację cofania się spalin
czy detektory tlenku węgla.
Ale jeśli nasz piecyk gazowy
nie posiada tych dodatkowych funkcji, tym bardziej
powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach,
które ochronią nas przed zatruciem tlenkiem węgla.

O czym musisz
pamiętać?
1. Łazienka, w której
zamontowany jest piecyk gazowy, musi być
wietrzona przed każdą
kąpielą
2. Bezwzględnie nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych
3. Drzwi do łazienki powinny wspierać wentylację, nie mogą więc być
zbyt szczelne.
4. Kąpiel nie powinna
trwać zbyt długo, a po
jej zakończeniu należy wyjść z łazienki. Nie
róbmy prania od razu
po kąpieli.
5. W czasie kąpieli nie
powinno się używać innych urządzeń do spalania gazu: kuchenek gazowych czy piekarników,
a także nie należy palić
papierosów! Wszystko
to zmniejsza ilość tlenu
w mieszkaniu.

		

Jeżeli w trakcie eksploatacji
palnik zgaśnie, to nastąpiło
prawdopodobnie wyłączenie
przez czujnik cofania spalin.
W takim przypadku należy
przewietrzyć pomieszczenie
i odczekać ok. 10 minut, do
czasu ostygnięcia czujnika
i dopiero uruchomić ponownie urządzenie. Nie należy
przebywać w wannie zbyt
długo, jeśli piecyk parokrotnie wyłączał się i był włączany.
Wyrobienie powyższych nawyków to naprawdę niewielkie wyrzeczenie względem
naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że
tlenek węgla jest niewidoczny, nie ma zapachu, ani smaku, więc bardzo trudno go
zdiagnozować.
Niezbędny dodatek do piecyka: czujnik czadu
Zamontowanie tego urządzenia uchroni nas w pewnej mierze przed niebezpieczeństwem, przed zatruciem
tlenkiem węgla (czyli inaczej
właśnie czadem). Przyczyną
wytworzenia się czadu jest
zbyt mała ilość zdrowego
– czyli pełnego tlenu – powietrza jakie dopływa do
paleniska za pośrednictwem
konkretnego
urządzenia
grzewczego.
Czad jest bezbarwny i nie ma
zapachu; wykryć go może
więc jedynie odpowiednio
dobrany czujnik (lub inaczej
detektor) tlenku węgla. ■
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Termomodernizacje na Piastów
– wypracowaliśmy kompromis
po gorącej dyskusji
Tam, gdzie potrzeb jest więcej, niż możliwości finansowych, zawsze mogą pojawić się
różnice zdań. Dotyczy to wielu dziedzin życia. A w życiu naszej spółdzielni dotyczy to
realizacji inwestycji i innych zadań, jakich od administracji oczekują nasi spółdzielcy.

Przemysława 18, pierszy odnowiony niski blok

Jednym z największych
pod względem finansowym
przedsięwzięć jest realizowany od lat przez SM ROW
ambitny program termomodernizacji swoich osiedli. Powodów, dla których
zarząd spółdzielni podjął
ten wysiłek w porozumieniu
z radą nadzorczą i mieszkańcami, jest co najmniej kilka.
Pierwszym są oszczędności
– budynek poddany termomodernizacji zużywa około
40 proc. mniej energii. To
odczuwalny spadek kosztów
dla naszych portfeli.
Drugim elementem jest
podniesienie komfortu zamieszkiwania. W ocieplonych budynkach mieszka
się zwyczajnie przytulniej
i zdrowiej.
Trzecim, najbardziej widocznym efektem jest estetyka. Chyba każdy się
6

zgodzi, że budynki po termomodernizacji wyglądają ładnie a efekt jest większy, jeśli
wszystkie bloki na danym
osiedlu są odnowione. To
również sprawia, że w takim
otoczeniu mieszka się lepiej.
Wiele zasobów w naszej
spółdzielni jest już odnowionych. Ale na termomodernizację czekają budynki przy
ul. Przemysława na osiedlu
Piastów w Wodzisławiu Śląskim. Jak zaplanować harmonogram prac? Jak rozłożyć koszty finansowania, bo
inwestycje będą współfinansowane z opłat mieszkańców? Aby odpowiedzieć na
te pytania 12 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW zorganizował spotkanie z mieszkańcami. Spotkanie dotyczyło budynków
położonych przy ul. Przemysława 1, 2, 7, 8, 11, 14, 15.

Jak nietrudno się domyślić,
dyskusje o termomodernizacji budynków toczyły się
w gorącej atmosferze. Mieszkańcy poszczególnych bloków chcieli, aby to właśnie
ich budynek remontowany
był w pierwszej kolejności.
A jednak wszystkiego zrobić
się na raz nie da. Ostatecznie
poprzez głosowanie udało
się ustalić, że ocieplane będą
w pierwszej kolejności budynki z największymi stratami ciepła. Zaś termomodernizacja całego osiedla zajmie
około czterech – pięciu lat.
Można zatem założyć, że jeżeli po drodze nie pojawią się
trudności, których dziś nie
sposób przewidzieć, Osiedle
Piastów będzie ocieplone do
2025 roku.
Kolejną kwestią do ustalenia
była opłata za termomoder-
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nizację. Zarząd przedstawił
mieszkańcom trzy warianty
spłaty inwestycji – na 5, 7
i 10 lat spłaty. Spółdzielcy
po wysłuchaniu argumentów
zarządu zdecydowali się na
wariant 10-letni.
Termomodernizacja Osiedla
Piastów ma się rozpocząć
jesienią 2020 roku. Obecnie
są prowadzone prace przygotowawcze. Jednocześnie
SM ROW stara się zdobyć
fundusze zewnętrzne na dofinansowanie inwestycji, tak,
aby mieszkańcy ponieśli jak
najmniejsze koszty. Już zostały złożone odpowiednie
wnioski o dofinansowanie ze
środków unijnych termomodernizacji na częściowe sfinansowanie bezzwrotnymi
środkami unijnymi. Wypada
trzymać kciuki za pozytywne rozpatrzenie wniosków. ■
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Niewybuch

na Osiedlu
Grunwaldzkim
To popołudnie mieszkańcy ul. Jagienki
w Pszowie zapamiętają długo.
22 maja na osiedlu trwały prace ziemne związane z awarią gazociągu. Prace trzeba było jednak przerwać, ponieważ około godz. 17.00 robotnicy natrafili na sporej
wielkości ciężki metalowy przedmiot, który przypominał
wojskowy pocisk.
Wezwano na miejsce policję
i straż pożarną. Po oględzinach funkcjonariusze stwierdzili, że rzeczywiście odkopano pocisk artyleryjski, który
tkwił głęboko w ziemi od
czasów II wojny światowej.
Powodem akcji strażaków
było odkrycie w bezpośred-

nim
sąsiedztwie
bloku
mieszkalnego niewybuchu
z czasów II wojny światowej – mówił oficer dyżurny
Komendy Powiatowej PSP
w Wodzisławiu Śląskim.
Straż pożarna zarządziła
ewakuację
mieszkańców.
Swoje mieszkania na pewien

czas musiało opuścić 30 osób.
Wezwano patrol saperski. Do
czasu przyjazdu saperów
z jednostki w Gliwicach straż
pożarna z Pszowa, Krzyżkowic, Rydułtów i policja
zabezpieczały teren. Obszar
został wygrodzony barierkami i taśmami, głównie dla
zabezpieczenia przed mieszkańcami, którzy zaciekawieni przystawali, by zobaczyć,
co się dzieje. Widok straży
pożarnej i polisji na osiedlu
przecież zawsze wiąże się
z jakimś konkretnym powodem. Zagrodzona była też

ulica. Saperzy zabrali niewybuch i przewieźli na poligon,
na którym został zdetonowany. Robotnicy mogli bezpiecznie kontynuować pracę.
Aż strach pomyśleć, co by
się stało, gdyby pracownicy
usuwający awarię uszkodzili
niewybuch. Trudno wierzyć,
że niebezpieczne pozostałości po wojnie wciąż znajdują się tak blisko ludzkich
siedzib. Może jest to sygnał,
aby spróbować sprawdzić
wykrywaczami
tereny
w bezpośrednim sasiedztwie
zabudowań mieszkalnych? ■

Dwa wirtualne posiedzenia
Rady Nadzorczej.
Zapadły ważne decyzje
Spółdzielnia działa zdalnie
W ostatnim czasie odbyły
się dwa posiedzenia Rady
Nadzorczej
Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW.
Na skutek zaistniałej wyjątkowej sytuacji w kraju
związanej z pandemią choroby COVID – 19, po raz
pierwszy w Spółdzielni Rada
Nadzorcza na czele z przewodniczącym mgr Janem
Kaczyńskim
obradowała
w sposób zdalny z zachowaniem wprowadzonych unormowań bezpieczeństwa. Jak

zapewne doskonale Państwo
wiecie musieliśmy sprostać
wszelkim obowiązującym
rygorom sanitarno-porządkowym aby ograniczyć
ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa. Podczas zdalnych posiedzeń
Rady Nadzorczej zapoznano
się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego
za rok 2019 , sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni za 2019 rok oraz
zwolnień z opłat najemców
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lokali użytkowych związanych z wynajmem. Prezes
Zarządu Jan Grabowiecki przedstawił informacje
w sprawach bieżących dotyczące zmiany ceny wody
i odprowadzenia ścieków od
1 maja 2020 roku nie kryjąc
oburzenia, iż wprowadzony w takim czasie wzrost
kosztów za główne media
zdecydowanie nie pomaga
mieszkańcom. Pomimo panującej pandemii koronawirusa Spółdzielnia realizuje
na bieżąco wszystkie obowiązki, zarówno od strony
formalno-prawnej i admi		

nistracyjnej, jak również
w zakresie bieżącej obsługi
mieszkańców i budynków
pod względem technicznym
takim jak usuwanie awarii i prowadzenie inwestycji. Okres pierwszych 5-ciu
miesięcy działalności Spółdzielni był bardzo pracowity
i zaowocował rozpoczęciem
wielu nowych działań remontowych i inwestycyjnych, które z uwagi na panujące obostrzenia w zakresie
niebezpieczeństwa
epidemicznego prowadzone były
w reżimie sanitarnym. ■
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Tak blisko i tak fajnie
– wakacyjne atrakcje
w zasięgu ręki

zobaczymy z niej raciborskie miejscowości, jak Tworków, Bieńkowice, również Zbiornik Racibórz Dolny, a nawet
Sudety czy Pasmo Jeseników.

Wakacje 2020 to będą zupełnie inne wakacje, niż te,
które znaliśmy do tej pory. Wielu z nas spędzi urlopy
na miejscu. Tylko, czy to oznacza, że na miejscu nie ma
co robić? Nic z tych rzeczy. Zrobiliśmy błyskawiczny
przegląd pobliskich atrakcji. Znajdują się w promieniu
20–30 km od naszych domów. Można je swobodnie zaliczyć nawet rowerem.

Drugi z punktów ulokowano w jednej
z wież bazyliki św. Antoniego. Aby
podziwiać widoki z popularnego Antoniczka trzeba pokonać 200 schodów.
Ale naprawdę warto.

Jednym z takich miejsc jest Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wielikąt”, znajdujący się na terenie
gminy Lubomia. Miejsce to stanowi
siedlisko różnego rodzaju ptactwa
wodnego, które świetnie się czuję
w tutejszym kompleksie stawów hodowlanych. A prz tym miejsce przygotowane jest dla turystów. Do ich
dyspozycji oddano 4-kilometrową
ścieżkę dydaktyczną.
Wielikąt zajmuje ponad 630 hektarów
powierzchni, z czego ponad połowa to
zbiorniki wodne. Zobaczymy tu trzciny,
wierzby, a także kalina. Stawy zasilają
potoki Syrynka i Lubomka. Doskonale
tutaj czują się różne gatunki ptaków, jest
to ważny element korytarza ekologicznego. Zarejestrowano tu aż 226 gatunki
ptaków, w tym tak rzadkie i cenne przyrodniczo jak mała czapla – bąk, orzeł
bielik, zimorodek, podróżniczka. Zatrzymują się tutaj także ptaki w okresie
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Wyższe punkty widokowe znajdziemy
w Rybniku. Pierwszy z nich jest na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Niewiadomiu, tuż przy granicy z Radlinem.
To przekształcona wieża ciśnień. Taras
widokowy znajduje się na wysokości
około 45 metrów.

Mamy to szczęście, że na terenie powiatu wodzisławskiego znajdziemy też
miejsca idealne do typowej wakacyjnej

przelotów. Jeśli dopisze nam szczęście,
możemy je zobaczyć.
Na pewno przyda się
lornetka.
Nieco dalej, już w Pogrzebieniu, przy ul.
Lubomskiej znajduje się wieża widokowa wysoka na 20
metrów. Ma kształt
ostrej piramidy. Być
może nie słyszeliście
jeszcze o niej, została ustawiona we wrześniu 2019 roku.
To idealne miejsce dla miłośnikom
pięknych widoków. Wieża składa się
z trzech podestów na poziomach: 3.21
m, 6,42 m oraz 9,21 m. Wybierając się
tam, należy mieć na uwadze, że schody
prowadzące na obiekt są strome, szczególnie na ostatnią kondygnację. Schodzić trzeba tyłem. Przy dobrej pogodzie
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laby. Tutaj na pierwszy plan wysuwa
się Ośrodek Wypoczynkowy „Olza”,
położony urokliwie na półwyspie otoczonym z trzech stron wodą. Akwen
zachęca latem turystów nie tylko czystą wodą, strzeżonym kąpieliskiem
czy piękną piaszczystą plażą, na której można odpocząć, z aleja palm, ale
również malowniczym położeniem
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Będąc w okolicach Bełsznicy, warto
zajrzeć do „Stajni na Stawach”. Jest to
gospodarstwo agroturystyczne, będące idealnym miejscem dla miłośników
koni i jazdy wierzchem. Gospodarstwo
w swojej ofercie posiada również zajęcia z hipoterapii. Pobyt w „Stajni na
Stawach” to wspaniały pomysł na aktywny wypoczynek w miłej, rodzinnej
atmosferze. Gospodarstwo oferuje również bazę noclegową.

wśród zieleni. Sama miejscowość Olza,
usytuowana jest w dolinie Odry u stóp
Bramy Morawskiej i leży w niedalekiej
odległości od międzynarodowego szlaku komunikacyjnego pomiędzy Wodzisławiem Śląskim a przejściem granicznym Chałupki-Bohumin. Ośrodek
oferuje także takie atrakcje jak dyskoteki, festyny oraz dysponuje bazą gastronomiczno-usługową. Na terenie obiektu
dostępne są domki letniskowe oraz pole
namiotowe.
Niedaleko znajduje się Pole Biwakowe
„Europa”, które położone jest na terenach starego rozlewiska rzeki Olzy,
w sąsiedztwie Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Meandry rzeki Odry”.
Ten unikatowy zakątek granicznych
terenów Polski i Republiki Czeskiej
został objęty programem NATURA
2000. Poza licznymi walorami przyrodniczymi terenu, camping „Europa”
posiada również kompletną infrastrukturę. Można tam znaleźć boiska do
piłki nożnej i siatkowej, punkt gastronomiczny serwujący domową kuchnię
oraz pełny węzeł sanitarny. Na terenie
obiektu znajduje się również mała wypożyczalnia rowerów i bilard. Camping
posiada własny dostęp do przyległego
akwenu. Zbiornikiem opiekuje się miej-

scowe koło wędkarskie, które odpowiada m.in. za jego regularne zarybianie.
Ciekawym miejscem na wypoczynek
wśród malowniczych krajobrazów jest
ośrodek sportowo-rekreacyjny „Gosław Sport Center”, który znajduje się
w spokojnej dzielnicy Wodzisławia
Śląskiego-Jedłowniku. Ze względu na
swoje położenie i liczne szlaki spacerowe oraz trasy rowerowe miejsce to jest
znakomitą bazą wypadową na wycieczki na dwóch kółkach lub marszruty
nordic walking. Na miejscu można wynająć domek campingowy oraz miejsca
dla przyczep campingowych. Dodatkowo istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu sportowego, a także skorzystania z miejsca na ognisko i grilla. Ponadto na terenie ośrodka znajdują się trzy
pełnowymiarowe boiska o wysokim
standardzie murawy, a w sezonie letnim
dostępny jest tu odkryty basen.
Przy ośrodku działa również stajnia
koni, w której prowadzona jest nauka
jazdy konnej, a także zajęcia z hipoterapii oraz obozy konne dla dzieci i młodzieży. Ośrodek dysponuje ujeżdżalnią
oraz halą, dzięki czemu zajęcia mogą
odbywać się bez względu na warunki
atmosferyczne.
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Z kolei na skraju lasu w Bełsznicy funkcjonuje gospodarstwo agroturystyczne
„Kasztanka”. Oferuje ono naukę jazdy
konnej, jazdę w terenie, jazdy konne
dla zaawansowanych, możliwość nauki
skoków przez przeszkody, jazdę konną
dla najmłodszych, obozy jeździeckie
oraz tzw. wczasy w „siodle”. Z trzech
stron otoczone jest lasem, a od strony
południowej rozpościera się widok na
Dolinę Nadodrzańską oraz Bramę Morawską. Do dyspozycji odwiedzających
są pokoje z aneksem kuchennym i łazienką. Goście mają też możliwość zorganizowania ogniska czy grilla, a także
grzybobrania i zbierania owoców leśnych. Ze względu na to, że gospodarstwo usytuowane jest z dala od głównych dróg, przy samym lesie, stwarza
idealne warunki dla osób pragnących
ciszy i odpoczynku w zgodzie z naturą.
Na terenie powiatu znajduje się jeszcze
wiele innych ośrodków jazdy konnej,
na przykład Ośrodek Sportów Konnych MUSTANG w Krostoszowicach
czy Ośrodek Szkolenia Jeździeckiego
w Marklowicach, które organizują nauki jazdy konnej, przejażdżki bryczką
czy zimowe kuligi.
Oczywiście w samym Wodzisławiu
mamy kąpielisko Balaton czy Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza, ale to
są tak bliscy sąsiedzi, że z pewnością
wiecie o nich wszystko. ■
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Pamiętajmy, że musimy
segregować odpady
Śmieci zalegają przy wiatach – będą kamery
Segregacja odpadów jest
obowiązkiem wprowadzonym już ładnych parę lat
temu. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że wciąż
wielu mieszkańców lekceważy ten obowiązek wychodząc z założenia, że
jak wyrzuci swoje odpady
nie tam, gdzie trzeba, to
i tak nikt się nie zorientuje. Ponieważ skutki takiej
nieodpowiedzialnej postawy spadają na wszystkich
mieszkańców,
przyszła
pora na reakcję. Reakcją
jest montaż kamer przy
wiatach z kontenerami.
Oznacza to koniec anonimowości i bezkarności.
Chociaż dziś każdy pojemnik przeznaczony jest na
odpowiedni rodzaj odpadów, znajdujemy w nich inne
śmieci. Szkło, papier, gruz
czy nawet starą elektronikę
znajdowaliśmy w żółtych
kontenerach na plastik.
W śmietnikach nierzadko lądują stare tapczany, kanapy,
albo inne wielkogabarytowe
meble, tak jakby właściciele
tych sprzętów nie wiedzieli,
że można się ich pozbyć albo
podczas zbiórki wielogabarytów, albo wywożąc do
PSZOK-u.
Tak samo wygląda sprawa
z oponami. Sterty zużytego
ogumienia rosną przy wiatach śmietnikowych, choć ich
miejsce też jest w PSZOK-u.
Zwracamy uwagę, że oddanie niechcianych mebli
do PSZOK-u nie wiąże się
z żadnymi opłatami. Trzeba
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---------------------------------

ŚMIECI I ODPADY
– OBOWIĄZKI
MIESZKAŃCÓW
jednak wykazać się inicjatywą i te odpady zwyczajnie
wywieźć. Przykro jednak
przyznać, że są wśród mieszkańców jednostki, które idą
po najmniejszej linii oporu
i po prostu zostawiają wielkie gabaryty przy śmietnikach, jak to bywało w starych czasach. Czasy jednak
się zmieniły. Tak samo, jak
poczucie estetyki. Kto chce
mieć pod oknami hałdy
śmieci? Chyba nikt, a jednak
sami sobie gotujemy ten los.
Zdajemy sobie sprawę, że są
setki, tysiące mieszkańców,
którzy sumiennie segregują

odpady. Ale codzienne historie pokazują, że niestety,
są też osoby skrajnie nieodpowiedzialne. Żeby jednak
nikogo bezpodstawnie nie
oskarżyć, postanowiono zamontować kamery w miejscach, w których takie historie zdarzają się najczęściej.
Miejmy nadzieję, że sama
obecność kamer odstraszy
potencjalnych śmieciarzy.
A nie da się ukryć, że na
pewno łatwiej byłoby opanować śmieciowy problem,
gdyby mieszkańcy kontrolowali się też wzajemnie.

Pamiętajmy! Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w naszych domach. Warto oddzielać surowce od śmieci,
które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jeśli będziesz pozbywać się odpadów
z domu tylko w formie zmieszanej – opłata za
odbiór śmieci będzie coraz wyższa. Segregując odpady – zapłacisz mniej! Korzyści jakie
płyną z selektywnej zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy,
lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy.
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1. Śmieci należy segregować wg dotychczasowych zasad (informacja na str. 11)
2. Odpady
wielkogabarytowe jak meble,
kartony można wystawić w miejscach
na odpady zmieszane najlepiej na dzień
przed wystawionym
terminem wywozu.
3. Lodówek,
pralek,
telewizorów i komputerów nie można
wystawiać, należy je
oddać nieodpłatnie
do PSZOK-u lub zobowiązać do odbioru
firmę dostarczającą
nowy sprzęt.
4. Gruzu z remontu
mieszkań nie można
wystawić, należy go
oddać nieodpłatnie
do PSZOK-u lub zobowiązać do wywozu
firmę wykonującą remont.
---------------------------------
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PSZOK – Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Wodzisław Śląski:
ul. Marklowicka 21 f,
Czynne:
wtorek, czwartek 8.00 – 18.00,
piątek 8.00 – 15.00,
sobota 9.00 – 13.00.
Tel. 32 455 51 93 w. 35

Pszów:
ul. Traugutta 101 (teren ZGKiM)
Czynne: wtorek 9.00 – 14:00,
w czwartek 13:00 – 18.00,
sobota 11.00 – 17.00
Tel. 32 455 78 81
Rydułtowy:
ul. Jesionowa 70
Czynne:
poniedziałek 10.00 – 18.30,
środa 11.00 – 18.30,

piątek 8.00 – 16.30,
sobota 8.00 – 14.00
Tel. 514 497 562
Radlin:
ul. Rymera (zaplecze ZGK)
Czynne: środa 12.00 – 18.00,
sobota 9.00 – 17.00
Tel. Brak numeru bezpośredniego,
obsługą PSZOK w Radlinie
zajmuje się firma Naprzód
z Rydułtów.

Jak wytwarzać mniej odpadów w domu?
Nie stosuj toreb jednorazowego użytku!
Zabieraj ze sobą na zakupy ekologiczną torbę wielokrotnego użytku,
która będzie ci służyć przez długi czas.
Unikaj przedmiotów jednorazowego użytku, np. plastikowych kubeczków, talerzyków, sztućców!
Kupuj towary w opakowaniach zwrotnych!
Zainwestuj w produkty wysokiej jakości, które posłużą przez kilka lat.
Nie wyrzucaj zabawek, drobnych ubrań czy mebli! Możesz je sprzedać lub oddać potrzebującym!

PAPIER
gromadzimy w worku
lub pojemniku (typu dzwon)
KOLORU NIEBIESKIEGO

TU WRZUCAMY:

• gazety i czasopisma
• worki papierowe
• katalogi i reklamy
• zużyte zeszyty
• koperty
• kartony i tektury
• książki w miękkich
okładkach
lub z usuniętymi
twardymi okładkami

TU NIE WRZUCAMY:
• tapet
• zabrudzonego,
szczególnie zatłuszczonego
papieru
• papieru z folią
• pieluch
• artykułów higienicznych
• worków po cemencie
• papieru faksowego,
termicznego
i przebitkowego

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
gromadzimy w worku
lub pojemniku (typu dzwon)
KOLORU ŻÓŁTEGO

TU WRZUCAMY:

• puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu PET)
• puste butelki plastikowe
po kosmetykach i środkach czystości
• plastikowe opakowania po żywności
(np. po jogurtach, serkach, margarynach)
• plastikowe zakrętki
• folię i torebki z tworzyw sztucznych
• puszki po napojach, konserwach
• drobny złom żelazny oraz drobny
złom metali kolorowych
(np. zabawki, narzędzia)
• odpady wielomateriałowe,
kartony po sokach i innych napojach,
tzw. tetrapaki

TU NIE WRZUCAMY:
• opakowań po olejach spożywczych
czy samochodowych
• styropianu, gumy
• opakowań z jakąkolwiek zawartością,
puszek po farbach czy baterie
• opakowań po aerozolach, lekach
• opakowań po środkach chwastoczy owadobójczych
• sprzętu AGD

SZKŁO KOLOROWE

gromadzimy w worku
lub pojemniku (typu dzwon)
KOLORU ZIELONEGO

TU WRZUCAMY:

• kolorowe słoiki szklane po napojach
i żywności
• kolorowe butelki po napojach
(np. alkoholowych)
• szklane opakowania
po kosmetykach

SZKŁO BIAŁE
gromadzimy w worku
KOLORU BIAŁEGO

TU WRZUCAMY:

• bezbarwne butelki i słoiki szklane
po napojach i żywności
• bezbarwne butelki po nap. alkoholowych
• bezbarwne szklane opakowania
po kosmetykach

TU NIE WRZUCAMY:

• porcelany, fajansu i ceramiki
• żarówek, świetlówek, lamp neonowych,
fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów
• szkła stołowego, okularowego,
żaroodpornego
• ekranów i lamp telewizyjnych
• luster, szyb samochodowych
• termometrów rtęciowych,
strzykawek czy opakowań
po lekarstwach

ulotka segregacja smieci.indd 1
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ODPADY NIEBEZPIECZNE
W NASZYCH ŚMIECIACH

Odpady niebezpieczne
stanowią szczególne zagrożenie
dla zdrowia ludzi i środowiska,
dlatego należy postępować
z nimi bardzo ostrożnie
i odpowiedzialnie!
Przykładowo do odpadów
niebezpiecznych można zaliczyć:
• zużyte baterie, akumulatory itp.
• odpady zawierające rtęć
(termometry, przełączniki, lampy
rtęciowe, w tym świetlówki)
• pozostałości oraz opakowania po
farbach i lakierach, odpady zawierające oleje (ﬁltry oleju, czyściwo,
szlamy zaolejone itp.), smary,
środki do konserwacji metali itp.
• przeterminowane lub częściowo
wykorzystane leki
• środki ochrony roślin (pestycydy)
oraz opakowania po nich
• środki do konserwacji i ochrony
drewna oraz opakowania po nich
• pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach
do dezynfekcji i dezynsekcji.
Odpady te nie powinny traﬁać
na wysypiska – podlegają one
obowiązkowi selektywnego
zbierania i powinny zostać poddane
odrębnemu zagospodarowaniu.
Ze sposobem zagospodarowania odpadów
niebezpiecznych można zapoznać się
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Cieszynie, poświęconej gospodararce
odpadami komunalnymi pod adresem:
um.cieszyn.pl/smieci

2018-10-10 10:12:29
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Internetowe biuro kontaktowe
spółdzielni
czynne jest 7 dni w tygodniu
E-kartoteka – dzięki niej pandemia nam niestraszna
E-kartotekę wprowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW już 8 lat
temu! Wówczas wyprzedzaliśmy
swoje czasy, bo podobnych rozwiązań
w kontaktach ze swoimi spółdzielcami spółdzielnie nie praktykował.
Dziś e-kartoteka to już nasza codzienność. Ale świat znów poszedł do
przodu, dziś wiele osób w internecie
korzysta głównie z Facebooka, czy podobnych serwisów, tak zwanych społecznościowych.
Ktoś więc powie – dlaczego nie można kontaktować się ze spółdzielnią
przez Facebooka? Przecież Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW ma swój profil w tym serwisie społecznościowym.
Tak, mamy, ale to jest miejsce, w którym
pokazujemy wydarzenia, które miały
u nas miejsce, czy zamieszczamy szybkie komunikaty, na przykład o planowanych wyłączeniach w dostawie energii elektrycznej, o rozpoczęciu sezonu
grzewczego, o konkursach czy atrakcjach na wakacje.

przez serwis internetowy – też musicie
udowodnić, że to jesteście Wy, a nie
ktoś inny. Dlatego podajecie login, czy
hasło klienta, numer karty dekodera tv,
itd. Dopiero wtedy bank, czy spółdzielnia wie, z kim się kontaktuje. Przecież
w takich zapytaniach i odpowiedziach
umieszcza się dane drażliwe, które powinno się chronić przed osobami obcymi! A Facebook nie daje żadnej prywatności. W przypadku naszej Spółdzielni
najprostszą metodą kontaktu jest strona
internetowa. W zakładce „Informacje
dla mieszkańców” interesują nas dwie
pierwsze pozycje – „E-kartoteka” oraz

„Pytania do spółdzielni”. One się uzupełniają, co wyjaśnimy dalej.
E-kartoteka czynna jest cały czas, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę. Nie ma przerw w pracy, urlopu,
nie jest na zwolnieniu lekarskim. W rezultacie o każdej porze można sprawdzić i odnaleźć informacje na nurtujące pytania. System jest całkowicie
bezpieczny i gwarantuje wysoki poziom ochrony danych osobowych. To
ważne, bo teraz, w czasie pandemii,
kontakt bezpośredni z naszymi pracownikami ograniczony jest do minimum. Pracownicy pod telefonami też
pracują w określonych godzinach.

Na Facebooku możemy się też na przykład wymienić opiniami na temat wykonanej rabaty kwiatowej, możecie tam
umieścić zdjęcia z udekorowanego balkonu, zabawy dzieci, spotkania z Mikołajem, ogólnie – z życia spółdzielni.
Ale to nie jest miejsce do zgłaszania
problemów, zwłaszcza indywidualnych. My, jako administratorzy, musimy przede wszystkim wiedzieć, z kim
rozmawiamy. W mediach społecznościowych można podszyć się pod kogoś, albo pisać jako osoba fikcyjna.
A zależy nam, aby wiedzieć, czy piszący jest naszym mieszkańcom zamieszkałym na naszych zasobach. Zwróćcie
uwagę, że przecież jak kontaktujecie się
z bankiem, dostawcą telewizji, internetu – nieważne, czy telefonicznie, czy
12
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Czego dowiemy się dzięki e-kartotece? To jest tak naprawdę
elektroniczny segregator z naszymi wszystkimi rachunkami,
wykazami opłat i dokumentami.
Chcemy na przykład dowiedzieć
się, jak wygląda bieżące saldo?
Wybieramy ikonkę „Rozrachunki” i widzimy stan naszych rachunków.
Chcemy się dowiedzieć, jaką
część czynszu stanowi opłata eksploatacyjna, wybieramy
ikonkę „Wykaz opłat miesięcznych” i wybieramy czynsz za
Wykaz opłat
interesujący nas miesiąc.
Mało tego, możemy zaznaczyć
interesujący nas czas i sprawdzić, jak zmieniła się w jego
trakcie konkretna opłata. A jeśli
jakaś pozycja jest dla nas nie- Wykaz opłat
jasna, możemy o to zapytać
korzystając właśnie z drugiej
funkcjonalności na stronie internetowej – „Pytania do spółdzielni”. Musimy wypełnić rubryki z danymi, które – jak już
wyjaśnialiśmy – pozwolą spółdzielni dowiedzieć się, kto pytanie zadaje, następnie wybieramy
dział, którego pytanie potyczy
(w przypadku opłat wybieramy
„opłaty za użytkowanie mieszkania”), w treści wpisujemy
pytanie, potem musimy jeszcze
zaznaczyć zgodę RODO – to akturat jest wymóg Unii Europejskiej – i klikamy „Wyślij zapytanie”. Odpowiedź zostanie nam
udzielona na maila z którego
przyszło zapytanie.
Nigdy nie korzystaliście z e-kartoteki? Polecamy, naprawdę,
nie warto czekać. Jak skorzystać? Na majowych czynszach
umieszczony był login i hasło
dla każdego mieszkańca, dzięki któremu można się dostać do
e-kartoteki.

2

2

Jeśli nie macie kwitka, nic straconego. Wystarczy znów poprzez „Pytanie do spółdzielni”, w tym wypadku w sprawie
członkowsko – mieszkaniowej, zgłosić ten temat i na adres
mailowy wysłane zostanie hasło.

o czym muszę pamiętać? Kiedy będzie malowana klatka?
Czy są wymogi dotyczące ustawienia doniczek na balkonie?
Jak załatwić mi dodatek mieszkaniowy? Chcę komuś podnająć mieszkanie – jak to zrobić?, itd.

Nawiasem mówiąc, w „Pytaniach do spółdzielni” możecie
zadać pytanie o każdą sprawę, która was interesuje, np. urodziło mi się dziecko – co robić? Chcę przerobić łazienkę,

Jeśli nie jesteście pewni, jaki dział wybrać – wybierzcie dział
„inne”. Zachęcamy. Kontakt drogą internetową jest najszybszy, oszczędza nasz wspólny czas. ■
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Gotujmy razem
Pyszne ciasto z truskawkami
Sprawdzony i najlepszy przepis
na ciasto z truskawkami. Niezawodny i super prosty do upieczenia placek z truskawkami, który zrobisz
tylko z sześciu składników. To ciasto,
które każdemu wychodzi.
Czas przygotowania:
20 minut
Czas pieczenia:
50 minut
Ilość porcji:
forma 24 x 24 cm – 1450 g ciasta
Kaloryczność kcal:
215 w 100 g ciasta

Składniki:
• 2 szklanki mąki pszennej tortowej
– 320 g
• kostka prawdziwego masła – 200 g
• 5 średnich jajek
• około 3/4 szklanki cukru – 170 g
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia
• 800 g truskawek
• Ciasto ucierane z truskawkami
Możesz już zacząć nagrzewać piekarnik
do 180 stopni, środkowa półka z opcją
pieczenia góra/dół. Z termoobiegiem
ustaw 170 stopni.
Do średniej wielkości szklanego lub
metalowego naczynia wsyp około 3/4
szklanki drobnego cukru. Będzie to

170-180 gramów cukru. Wbij pięć średniej wielkości jajek. Cukier z jajkami
ubijaj mikserem na wysokich obrotach
przez kilka minut. Cukier powinien
całkowicie rozpuścić się w jajkach. Pod
koniec ubijania ma powstać puszysta
i jasna masa.
Kostkę prawdziwego masła, czyli
200 gramów roztop w mikrofalówce,
w   rondelku na minimalnej mocy palnika lub w kąpieli wodnej. Przestudź je,
by nie było gorące. Tak samo możesz
użyć i roztopić olej kokosowy.
Do miski z puchem jajecznym zacznij
wlewać masło lub ewentualnie olej
w tej samej ilości co masło (kujawski,
ryżowy lub z pestek winogron). Masło
lub olej wlewaj cienką strużką. Puch
cały czas ubijaj na wysokich obrotach.
Tak więc polecam masło, ale możesz
też użyć olej kokosowy lub inny olej
roślinny.
Możesz w tym momencie dodać też
kilka kropel ulubionego olejku zapachowego do ciast (śmietankowy,
waniliowy, rumowy, cytrynowy). Po
chwili wyłącz mikser. Do miski wsyp
mieszankę sypkich składników (mąka
i proszek do pieczenia). Dwie szklanki
mąki pszennej – najlepiej tortowej typ.
450 to około 320 gramów mąki. Całość
wymieszaj powoli, ale dokładnie szpatułką z sylikonową łopatką lub drewnianą łyżką.

Gotowe do pieczenia ciasto przelej do
formy. Na dno wyłóż papier do pieczenia. Formę od wewnątrz wysmaruj
odrobiną oleju lub masła i obsyp bułką
tartą. Wylej całe ciasto do formy i wyrównaj powierzchnię.
Świeże truskawki umyj pod zimną, bieżącą wodą i zdejmij szypułki. Truskawki osusz delikatnie ręcznikiem papierowym. Układaj je jedna obok drugiej na
cieście. Potem już kładź truskawki jedna na drugiej. Możesz użyć od 800 gramów do kilograma truskawek. Nie wciskaj truskawek w ciasto. One i tak same
lekko zapadną się w cieście w trakcie
pieczenia.
Formę z ciastem truskawkowym
umieść na środkowej półce, w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Ustaw
opcję pieczenia góra/dół. Ciasto piecz
do 50 minut. Po około 45 minutach
sprawdź, czy ciasto jest już upieczone.
Ostrożnie uchyl drzwi piekarnika i wbij
w ciasto drewniany patyczek do szaszłyków. Jeśli po wyjęciu patyczek jest
suchy, to znaczy, że ciasto z truskawkami jest już upieczone. Po przestudzeniu
ciasto z truskawkami oprószyłam lekko
cukrem pudrem.

Lemoniada cytrynowa – najprostsza
Lemoniada cytrynowa smakuje wybornie i jest super
prosta w przygotowaniu. Wyszoruj pięć cytryn – z trzech
wyciśnij sok, a dwie pozostałe pokrój w plasterki.
W dzbanku zmieszaj sok, litr
wody i 4 łyżki cukru – całość mieszaj, aż się rozpuści.
Następnie wrzuć plasterki
owoców i wstaw do lodówki,
aż się schłodzi. Jak zmodyfikować ten przepis na lemo14

niadę? Lemoniada świetnie
smakuje z dodatkiem plastrów i soku z pomarańczy.
Lemoniada sprawdzi się
również, gdy zamienimy
jedną cytrynę na limonkę.
Możesz też dodać do lemoniady liście mięty. Jeśli dodatkowo zamienisz biały
cukier na brązowy, a cytryny
na limonki, otrzymasz virgin mojito – bezalkoholową
wersję słynnego drinka.
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