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Inwestycje i remonty nie zwalniają
Pomimo trwającej wciąż
pandemii
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ROw
wielkim wysiłkiem organizacyjnym prowadzi
prace remontowe i inwestycyjne na zasobach
mieszkaniowych.
Sporo robót już wykonano, część jest realizowana,
kolejne czekają do wykonania jeszcze w 2020 roku.
Pora zatem prześledzić,
co dzieje się na osiedlach.
Analizując tegoroczne plany i programy remontowe

dla poszczególnych osiedli
można bez trudu zauważyć,
że wiele z przewidzianych
robót jest już zrealizowana.
I to mimo pewnych opóźnień wynikających z sytuacji epidemicznej. Na os.
Piastów, 1 września rozpoczął się remont budynku
Przemysława 1 i 11.
Na stronie Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW oraz
na łamach naszej gazety można zapoznać się
z kolorystyką budynków
ujętych do termomoder-

nizacji w I etapie w latach
2020-2021 a dotyczy to
budynków 1 i 11 oraz 7
i 15. Harmonogram termomodernizacji ustalony
z mieszkańcami na zebraniu, przewiduje realizację
tego przedsięwzięcia na
okres 4 lat i sukcesywnie będziemy informować
o kolejnych etapach robót.
W międzyczasie zakończono drugi etap remontu
chodnika w tym murków,
schodów i balustrad przy
budynku Przemysława 6.

BEZPŁATNA

wyremontowano elewację, na
ul. Ofiar Terroru 97 remontowane są balkony, stare ciężkie
betonowe zastąpią nowe lekkiej konstrukcji i odnowiona
zostanie również elewacja.
Wczesną wiosną w Rydułtowach na klatkach schodowych
w budynkach spółdzielczych
wymieniono lampy na energooszczędne typu LED. Obecnie
w całych zasobach spółdzielni
takie lampy są użytkowane,
co w zdecydowany sposób
wpływa na zminimalizowanie
kosztów zużycia energii elektrycznej.
Sporo dzieje się również
w Rydułtowach. Wykonana
została kompleksowo termomodernizacja bloku przy ul.
Ligonia 12. Budynek zmienił
się nie do poznania podnosząc
komfort życia mieszkańców,
zapewniając
oszczędności

w kosztach ogrzewania, ale
także dając ładny efekt wizualny. Warto dodać że w planie
jest podobne zadanie dla budynku przy ul. Ligonia 6 gdzie
przygotowywany jest projekt
inwestycji. Trwają również
mniejsze, ale niezbędne prace

remontowe i konserwatorskie.
W Rydułtowach przy ul. Łokietka 4, 6 i 8 zmodernizowano domofony i wymalowano
klatki schodowe, a na ul. Łokietka 8 dodatkowo wyremontowano instalację elektryczną.Przy ul. Plebiscytowej 44

Na wszystkich zasobach SM
ROW wykonano szereg prac
brukarskich oraz remonty
małej architektury. Cały czas
prowadzimy nowe nasadzenia
krzewów ozdobnych aby poprawić walory estetyczne naszych osiedli. ■

Spółdzielcze życie,
czyli sąsiad sąsiadowi…
Spółdzielcze życie… Współcześnie na osiedlach mieszkaniowych żyje się coraz lepiej. Dotyczy to również mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW.
Mieszkańcy przyzwyczaili
się do ocieplonych, ładnych
i nowoczesnych elewacji,
chodników z kostki brukowej, wyremontowanych
ulic, parkingów, estetycznej, zadbanej zieleni, szybkich działań związanych
z usuwaniem awarii hydraulicznych, elektrycznych itp.

Mieszkańcy życzliwi,
kłótliwa garstka
Pracownicy, głównie administracji, mają bardzo trudną
pracę. Nie jest łatwo przyjmować zgłoszenia od osób,
które od wejścia do budynku
są opryskliwi i kłócąc się
pragną rozładować nerwy.
Na szczęście to niewielka
grupa osób. Trzeba przyznać, że większość mieszMając prawo odrębnej wła- kańców z sympatią i wyrosności mieszkań poczuli się zumiałością podchodzi do
pełnoprawnymi właścicie- pojawiających się spraw.
lami, choć niestety trzeba
podkreślić niektórzy podkre- Spółdzielcza kasa
ślają swoje prawa nie zawsze nie jest z gumy
w miły i elegancki sposób.
Najwięcej problemów dotyczy zgłaszanych remontów,
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gdzie trudno wytłumaczyć,
że fundusz remontowy jest
ograniczony, zaplanowany
z góry na dany rok. Ustalane
są priorytety prowadzonych
prac w oparciu o analizy.
Wiadomo jest, że potrzeby
są wszędzie i różnorodne dla
każdego osiedla i budynku.
Nie mniej jednak jak każdy
budżet czy to w firmie czy
domowy trzeba zaplanować.
Stwierdzenie które często
się słyszy od mieszkańców,
że: „na naszym bloku nic nie
robicie”, okazuje się czasem
nie zasadne gdyż niejednokrotnie wykonuje się remonty które nie widoczne są dla
mieszkańca, a dotyczy to np.

remontu dachu, u wymieniony zaworów czy wodomierzy, czyli prace o dużej wartości, które jednak nie są na
co dzień widoczne. A na zakresy robót głównie wpływ
mają sami mieszkańcy, gdyż
to z nimi uzgadniane jest na
corocznych zebraniach co
i gdzie będzie robione.

Hałasujące dzieci
- radość, czy kłopot
Wiele spraw dotyczy: placów zabaw i hałasowania
bawiących się dzieci (starsze
osoby chcą spokoju, a młodsze, żeby ich dzieci bawiły się jak najbliżej domu);
ustawiania ławek (każdy
chciałby w innym miejscu),
dokarmiania gołębi i kotów
(tylko jak temu zapobiec?
Zakazywać jest łatwo, ale
wyegzekwować, czy uka-
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rać bardzo trudno). Spory
sąsiedzkie o tak niby błahe
sprawy sprawiają, że życie
we wspólnym domu staje się
bardzo uciążliwe. A wcale
tak być nie musi.

darować jakieś miejsce do
wybudowania parkingu, to
powstają protesty, że np. za
blisko okien, nie pod tym budynkiem a tamtym.

Parkingi za blisko,
za daleko, za mało

Bo sąsiadka
ma nadpłatę
Następną sprawą są rozliczenia mediów i opłat
czynszowych (częste stwierdzenia niektórych osób: „bo
sąsiadka ma nadpłatę, a ja
niedopłatę, to na pewno jest
źle rozliczone”, pretensje
są zgłaszane bez zbadania
ustalonych zaliczek, kwoty
poniesionych kosztów ogrzewania, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych,
które stanowią podstawę
ustalania wysokości opłat).

Jeśli chodzi o parkingi i nieustanny brak miejsc dla naszych pojazdów, to również
problem który nieustannie
powraca. Samochodów coraz
więcej a miejsca na osiedlach
pod parkingi nie przybywa.
Jak już uda się wygospo-

Sprawa dla policji
Wiele zgłoszeń dotyczy wydobywających się nieprzyjemnych zapachów z mieszkań, podejrzenia o kradzieży
prądu, zachowania dzieci,
alkoholizmu, zagrożeń wynikających z niepoczytalno-

Od zawsze apelujemy,
żeby mieć na względzie
sąsiadów bo przecież
mieszkamy w jednym
wspólnym
budynku
i tylko od osób tam zamieszkałych będzie zależało czy będzie nam
się żyło w miłej i fajnej
atmosferze czy będzie to
pasmo ciągłej swady.

ści umysłowej, przeklinania,
nadmiernego hałasowania,
dewastacji, palenia papierosów na klatce, czy załatwiających się psów a także wyrzucania jedzenia za balkony
itp. Niestety Spółdzielnia
większości tego typu spraw
nie może rozwiązać, bo nie
posiada w tym zakresie kompetencji prawnych. Organami, kompetentnymi w tym
zakresie są organy administracji publicznej: Policja,
Straż Miejska, Sądy, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.

Spółdzielnia dba
o wszystkich
Dobrze, że pracownicy Spółdzielni to kompetentni, doświadczeni ludzie, którzy
w sposób kulturalny i przystępny, umieją się zachować
w każdych okolicznościach,
a swoją postawą „rozbrajają”
tych najbardziej wzburzonych interesantów. Stale polepsza się warunki zamieszkiwania w zasobach, jednak

nie zawsze jest to dobrze
oceniane przez wszystkich.
Spółdzielnia jako zarządca
i gospodarz, kieruje się dobrem i interesem większości
mieszkańców, nie poszczególnych grup czy jednostek.
Nie możemy „załatwiać”
spraw „tylko wymuszonych
i wykrzyczanych”, a inne
przesuwać w czasie (np.
remonty balkonów). Kierujemy się zawsze logiką,
pragmatyzmem i wolą większości. Niezadowoleni mogą
być ci, których problemy są
niezałatwione, ale to nie wynika z winy Spółdzielni, lecz
głównie z uwarunkowań środowiskowych, społecznych
i finansowych. Często to, co
wydaje się komuś oczywiste,
dla większej grupy ludzi już
takie nie jest, a wręcz przeciwnie. I to jest sedno sprawy. Trzeba umieć żyć w zgodzie z sąsiadami w bloku
i akceptować ich różnorodność i odmienność. ■

Ludzie listy piszą
Cieszą nas listy oraz emaile nadsyłane od mieszkańców, w których są pochwały i miłe słowa, ale
również dużą uwagę przywiązujemy do krytyki i sugestii. Wszystkie zgłaszania oraz spostrzeżenia
są wnikliwie omawiane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. wszelkie pytania odnośnie spraw, które
dzieją się na osiedlach i dotyczą mieszkańców kierowane są na adres: sekretariat@sm-row.
pl lub na stronie https://sm-row.pl/informacje-dla-mieszkancow/pytania-do-spoldzielni/.

Z osiedlowej skrzynki na listy
Witam, Zwracam się do państwa z prośbą o jakąkolwiek interwencję w sprawie uciążliwego lokatora który od przeszło
2 lat „umila” nam wieczory i noce swoją głośną muzyką, paleniem tytoniu na klatce schodowej, balkonie co szczególnie
latem jest niesamowicie uciążliwe gdyż dym nikotynowy zwyczajnie wlatuje nam do domów gdy mamy otwarte okna, ba,
również przez zamknięte ponieważ słaba wentylacja budynku nie pozwala na dokładne uszczelnienie okien ... pomimo pojawienia się komunikatu na tablicy n/t palenia na klatce ma on za nic wszelkie nakazy, zakazy czy też prośby – jest ciężkim
współlokatorem dla innych współmieszkańców bloku, klatki.
Codziennie po godzinie 21:00 rozpoczyna on maraton muzyczny który zazwyczaj trwa do godz 1,2 w nocy i przypomina
to rąbanie drewna w lesie piłą mechaniczną więc proszę to sobie wyobrazić jak w nocy drży podłoga – da się w takich
warunkach spać? Jesteśmy już na skraju wytrzymania nerwowego i psychicznego, zwyczajnie mamy tego serdecznie dość
szczególnie teraz gdy nastał czas pandemii, gdzie ludzie powinni przebywać w swoich mieszkaniach, niektórzy pracują
nadal i chcą po pracy zwyczajnie odpocząć a tu nie da się żyć! chcielibyśmy zwyczajnie mieć spokój...
Z wyrazami szacunku;
Lokatorzy bloku na ul Wyszyńskiego”
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Jak walczyć
z bazgrołami
na ścianach?
Wandale znów dali znać o sobie. Z 15 na
16 sierpnia zdewastowali ścianę budynku przy ul. Przemysława 3. Kolejnej nocy
pomalowali sprayem elewację klatki nr
35 na os. XXX-lecia i pojemnik na odzież.
Skutki chuligańskich wybryków czy też
pseudodziałalności artystycznej widać
też na blokach 104 – 107 czy na pobliskim
pawilonie. Temat może wydawać się odgrzewanym kotletem – znów ktoś nabazgrał, to się zamaluje i spokój.

Otóż nie!
Przypomnijmy, że każda celowa dewastacja czegoś, co
mogłoby służyć miesiącami, latami to zbędne wydatki
a ten koszt pokrywamy z naszych kieszeni! To po prostu
wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo nikt inny na utrzymanie budynków i ich otoczenia nie płaci tylko sami mieszkańcy.
Ciekawe kiedy zrozumiemy,
że niszczymy swoje, a niszcząc zubażamy remontowe
budżety nie mówiąc o fatalnym wpływie na wygląd
estetyczny naszego otoczenia – jego odbiór przez po-

stronne osoby. Gdy inni starają się, by wokoło nich był
porządek, gdy nie szczędzą
swojego czasu i pieniędzy,
by zadbać o ładny wygląd
okolic ich domów inni niszczą, dewastują i psują to co

powstało wysiłkiem całej
spółdzielczej społeczności.
Na łamach gazety spółdzielczej, już wielokrotnie był
powtarzany temat dewastacji
i poczynań wandali. Podawaliśmy również nazwiska
ludzi nie liczących się z dobrem ogólnym, którzy dzięki
wyrokom sądowym zostali
ukarani.
Niestety nadal przybywa kolejnych bezmyślnych ataków
destrukcji. Możliwe, że jest
to nowa „fala” młodych graficiarzy, którzy chcą pokazać
światu swoje „artystyczne
dzieła”. Muszą sobie oni
a także ich opiekunowie zdawać sprawę, że są to czyny
karalne i nie jeden wandal
stanął już przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu ponosząc konsekwencję swojego czynu.
Niestety dewastacje są dużym problemem na naszym
osiedlu. Spółdzielnia, która
jest zarządcą i administratorem zasobów radzi sobie
z tymi problemami jak może.
W bieżącym roku najwyższą pozycję w likwidacji
skutków zniszczeń stanowią
koszty związane z usuwaniem graffiti – sprayowych
napisów. Jest to kwota znacząca w budżecie rocznego
funduszu remontowego spółdzielni. Usuwanie graffiti
robione jest na bieżąco, ponieważ utrzymanie budynków zarówno w odpowiednim stanie technicznym,
jak i estetycznym należy do
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obowiązków zarządcy czyli
spółdzielni.

Nasuwa
się
pytanie:
Czy
można
z tym
skutecznie
walczyć?
Jak wiadomo, walka z „grafficiarzami” nie jest łatwa.
Ważną, a może najistotniejszą rzeczą jest, by mieszkańcy zwracali uwagę na to, co
dzieje się w okolicy ich miejsca zamieszkania.
Dzięki szybkiej i przytomnej
reakcji świadków zatrzymanie sprawcy niszczenia
mienia na gorącym uczynku
pozwoli na pociągnięcie do
odpowiedzialności za taki
czyn oraz do pokrycia kosztów za zniszczenie cudzego
mienia. Pamiętajmy, że nie
wolno być obojętnym na
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akty wandalizmu i należy zawiadamiać o takich spostrzeżeniach policję.
Otoczenie, w którym żyjemy, jest
dobrem wspólnym i na każdym spoczywa społeczny obowiązek dbania

o nie. Niszczenie cudzego mienia
jest przestępstwem zagrożonym
karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Tu apel do rodziców i opiekunów
- uczmy dzieci dobrych zachowań
„od małego”
Poruszając ten przykry poniekąd temat, chcielibyśmy wyczulić rodziców
i opiekunów, aby już od najmłodszych
lat wpajali dzieciom, jak bardzo istotne
jest uszanowanie okolicy, w której się
mieszka.
Dewastacje najczęściej są dokonywane
przez nieco starsze dzieci, czyli przez
młodzież. Te młode osoby mieszkają wraz ze swoimi rodzicami (nikt nie
przyjeżdżałby z zewnątrz żeby niszczyć obce miasto). Wszelkiego rodzaju „mszczenie się” czy „siłowanie”
z obiektami w przestrzeni publicznej
jest nieposzanowaniem wspólnego dobra; najczęściej wiąże się z nudą, frustracją i nieodpowiednim spożytkowaniem własnej energii. Jeśli zauważymy,
że nasze pociechy obracają się w „podejrzanym” towarzystwie lub po prostu
rozpiera je energia – nie pozostawajmy
bierni (może właśnie nadszedł czas na
rozmowę?).

siał zapłacić. Apelujemy o więcej rozwagi, rozsądku… i uczciwości. Aż żal,
że pouczamy o tym, co dla wszystkich
powinno być oczywiste. Prosimy nie
robić sobie nawzajem na złość i pamiętać o pewnym znanym powszechnie
powiedzeniu: „Jak dbasz - tak masz”.
Zarząd SM ROW czeka na Państwa
zgłoszenia, gdyż nie zamierza pobłażać
niszczącym wspólne mienie. Jeżeli ktoś
zamierza przekazać takie informacje, to
należy składać je pisemnie, bądź telefoniczne. ■

Może się zdarzyć, że dzieci podczas
zabawy zbiją okno czy lampę „niechcący”. Nie należy wówczas udawać, że
nic się nie stało i problemu nie ma. Ktoś
przecież za te zniszczenia będzie mu-
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Wytyczne GIS
w sprawie
placów zabaw
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie
funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na otwartym powietrzu w trakcie
epidemii SARS-CoV-2.
Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak
również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod
linkiem: http://bip.urpl.gov.pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biobójcze.

Zasady organizacji
i funkcjonowania placów
zabaw w dobie COVID-19
1. Uczestnikiem placu zabaw może
być dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
2. Opiekunowie powinni zachować
dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2m (dotyczy to
osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie
można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2m z uwagi na
dużą liczbę osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację
w późniejszym czasie.
4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na
utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali,
nad przestrzeganiem podstawowych
zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy,
kasłanie/kichanie w chusteczkę lub
zgięcie łokciowe – nie w kierunku
innych).
6

5. Należy bezwzględnie pamiętać
o higienie rąk dziecka oraz opiekuna
każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw (1).
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi.
7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie
przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas
zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na
bieżąco pilnować, aby nie były one
udostępniane innym dzieciom, a po
powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu
lub wyprane.
10. Dezynfekcję zabawek używanych
na placu zabaw przeprowadza się
zgodnie z przeznaczeniem danego
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11. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych
czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu
produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu
(zabawki) przed kolejnym użyciem
należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
12. Właściciel lub zarządca placu zabaw
utrzymuje i użytkuje go zgodnie
z przeznaczeniem, w szczególności
dotyczy to zachowania należytego
stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczenie
do nadmiernego pogorszenia jego
właściwości użytkowych i sprawności technicznej (2).
13. W przypadku korzystania z placów
zabaw przez grupy zorganizowane
(np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nie posiadające
własnego terenu rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca
placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania
dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na
tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzy-
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stanie z placu zabaw przez dzieci
z jednej grupy, środowiska.
14. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu (3) min.
Poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady
komunalne, zależnie od wielkości
obiektu i liczby przebywających
osób.
15. Właściciel lub zarządca placu zabaw
monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia
sprzętu i wyposażenia placu zabaw
z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych.
Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie,
gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
16. W przypadku gdy na placu zabaw
zlokalizowana jest piaskownica,

właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełniania
wymagań higienicznych poprzez:
• Ogradzanie terenów placów zabaw,
• Zasłanianie piaskownic na noc
i w innych okresach, gdy nie jest
użytkowana,
• Wymienianie pisku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu
w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).
17. Zaleca się (w miarę możliwości)
wywieszanie na tablicy ogłoszeń
przy placu zabaw ogólnych zasad
zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwej ze względu na
lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.

18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach goc.pl lub Https://
w w w.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów
prawa.
19. https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady
-prawidlowego-mycia-rak/
20. art. 61 ustawy Prawo budowlane
https://www.arslege.pl/obowiazki-wlasciciela-lub-zarzadcy-przy
-utrzymywaniu-obiektu/k36/a8004/
21. Art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi https://www.
lexlege.pl/ustawa-o-zapobieganiu
-oraz-zwalczaniu-zakazan-i-chorob
-zakaznych-u-ludzi/art-22/ ■

Rozpoczął się
sezon grzewczy
– jak ogrzewać, żeby koszty
nie były wysokie
Rozpoczęliśmy kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim pytania – jaka będzie zima, jak długo trzeba będzie grzać
w mieszkaniach i ile będzie to tym razem kosztowało.
Na pewne kwestie, takie jak ustalona odgórnie przez ciepłownię taryfa
na pokrycie kosztów stałych spółdzielcy wpływu nie mają. Mają natomiast wpływ na ilość zużytego ciepła w mieszkaniach, czy w częściach
wspólnych budynków między innymi
na klatkach schodowych, przejściach
pomiędzy piętrami w wysokich budynkach i to bezpośrednio przekłada się na
koszty. Warto więc przypomnieć sobie
kilka zasad prawidłowego ogrzewania
pomieszczeń.

Temat, który wraca regularnie dotyczy
wietrzenia mieszkań. Wiadomo, że regularna wymiana powietrza w mieszkaniu jest niezbędna do prawidłowego
i zdrowego funkcjonowania każdego
człowieka. Ponieważ jednak wymiana
zużytego powietrza wiąże się z kosztami, dlatego też mieszkanie należy
wietrzyć krótko, ale intensywnie – najlepiej przeciągiem.
Przed otwarciem okien należy całkowicie zakręcić zawory termosta-
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tyczne. W przeciwnym razie umieszczony w pobliżu okna zawór uruchomi
grzejnik, a całe pobrane ciepło zostanie
wywiane z mieszkania. Takie postępowanie prowadzi do straty
ciepła w mieszkaniu i poniesieniu
za to kosztów co w skali całego roku
może stanowić znaczącą kwotę. Długotrwałe i mało intensywne
wietrzenie (np. lufcikiem lub poprzez
nieznaczne uchylenie okna) przy włączonym zaworze termostatycznym
również powoduje STRATY CIEPŁA.
Po zamknięciu okien, chwilę odczekać
i ponownie zawory termostatyczne nastawić na odpowiadającą nam temperaturę.
Pod wspólnym dachem
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wych. Bywa, że mieszkańcy
skrupulatnie dbają o ciepło
w mieszkaniach, a beztrosko
stoją w drzwiach wejściowych i rozmawiają z sąsiadami wychładzając całą klatkę.
Podobnie okna na klatkach –
jeśli chce się wietrzyć części
wspólne, należy to robić tak
samo, jak mieszkania.
Krótko i intensywnie. Oczywiście, przydaje się tutaj
obywatelska
samodyscyplina i sąsiedzka solidarność. Tylko wspólna dbałość
o wspólne dobro przynosi
efekty. Pewnym rozwiązaniem, które pozwala mieć
jeszcze większą kontrolę
nad kosztami ogrzewania są
podzielniki ciepła na grzejnikach. Praktyka pokazała,
że to rozwiązanie ma jednak
zarówno zwolenników jak
i przeciwników.

Co jeszcze wpływa na
straty ciepła?
A mianowicie zastawianie
grzejników meblami, obudowywanie ich, przysłanianie
długimi i gęstymi zasłonami lub suszenie ręczników
to wszystko utrudnia przemieszczanie się ciepła do
reszty pomieszczenia.
Większość ogrzanego powietrza pozostaje w najbliższym sąsiedztwie grzejnika,
przy (często nieszczelnym)
oknie. Doprowadzenie do

uzyskania żądanej temperatury w całym pomieszczeniu
zwiększa zużycie ciepła.
Lepiej jest też korzystać
ze wszystkich grzejników
grzejących równomiernie,
niż wykorzystywać tylko niektóre, włączone na
maksimum.
Na noc można obniżyć temperaturę w mieszkaniu poprzez ustawienie zaworu
termostatycznego na mniejszy przepływ. Opuszczając
mieszkanie na dłuższy czas

można zawory ustawić na
mniejszy przepływ, a drzwi
pozostawić otwarte, aby zapewnić równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach.
Grzejniki w razie potrzeby należy odpowietrzać,
a zawory termostatyczne
powinny być przykręcone
trwale i bez żadnych luzów.
Kolejną, niezmiernie ważną
sprawą jest zamykanie drzwi
wejściowych do bloków, czy
okien na klatkach schodo-

Dlaczego?
Podzielniki kosztów ogrzewania są urządzeniami
wskaźnikowymi pozwalającymi określić udział użytkownika w kosztach zużycia
ciepła. Dzięki nim domownicy nie ponoszą kosztów za
ogrzewanie wg ryczałtowej
stawki, niezależnej od ilości
ciepła zużytego w mieszkaniu.
Podzielniki wykazują bowiem, ile jednostek ciepła
się zużyło na danym mieszkaniu. Narzędziem umożliwiającym dozowanie energii
cieplnej odpowiednio do aktualnych potrzeb i okoliczności są przygrzejnikowe zawory termostatyczne. ■

Udowodniono, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1 stopień C powoduje
zmniejszenie zużycia energii o około 6% co daje znaczne oszczędności w ciągu roku.
Warto więc zastanowić się, czy przypadkiem nie przegrzewa się swoich mieszkań
i rozważyć, czy nie warto zmniejszyć ciepłoty o jeden stopień.
Różnica w odczuciu duża nie będzie, za to opłata spadnie realnie.

8
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Działania windykacyjne
- jak uniknąć zaległości?
Jak wszyscy wiemy, sytuacja na rynku pracy wcale nie
jest łatwa. Sytuacja epidemiologiczna, jaka ma miejsce
w naszym kraju i na świecie dodatkowo przyczynia się
do pogorszenia sytuacji materialnej.
SM ROW analizuje na bieżąco sytuację w zakresie płatności. Staramy
się nawiązywać kontakt z dłużnikami, służyć dobrą radą i pomocą
w tym jak wyjść z pętli zadłużenia.

Dzieli się ono na etapy:

Wiadomo bowiem, że w efekcie długotrwałego niepłacenia za mieszkanie
po rozstrzygnięciach sądowych w konsekwencji może nawet dojść do utraty
lokalu mieszkaniowego na mocy ostatecznego wyroku sądowego o eksmisję.
Taki finał nie jest to celem działań SM
ROW, niestety czasem dotyczy naszych
mieszkańców. Często tych, którzy posiadają prawo odrębnej własności i zadłużenia dotyczą nie tylko zaległości
wobec spółdzielni ale również innych
podmiotów. Wówczas mieszkanie jest
skierowane na licytację komorniczą.

Pierwszym etapem jest postępowanie wstępne.

Mając to na uwadze zachęcamy do składania wniosków o dodatki mieszkaniowe. Zachęcamy również do korzystania
z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej w naszym regionie oraz do kontaktu
telefonicznego z naszymi pracownikami, którzy służą pomocą, doradzą co
można zrobić by nie popaść w spiralę
zadłużenia

1. postępowanie wstępne (przedsądowe),
2. postępowanie sądowe,
3. postępowanie egzekucyjne.

Proces rozpoczyna się w przypadku
dwumiesięcznego zadłużenia, po tym
okresie wysyłamy do dłużnika wezwanie do zapłaty, podając termin do uregulowania zadłużenia. Gdy dłużnik nie
ureguluje zaległości w określonym terminie, zostaje mu wysłane ostateczne
wezwanie do zapłaty i w przypadku ponownego niedochowania terminu spłaty zaległości sprawa zostaje skierowana
do sądu.

Drugi etap postępowania – postępowanie sądowe.
Nie przystąpienie do rozmów dotyczącej dobrowolnej spłaty należności skutkuje skierowaniem sprawy na drogę
postępowania sądowego. Należałoby
tu dodać, że koszty związane z postępowaniem sądowym obciążają dłużnika, tym samym do należności głównej
dodawane są odsetki oraz koszty sądowe. Po uzyskaniu nakazu zapłaty informujemy dłużnika o tym, że jesteśmy
w jego posiadaniu i w przypadku, gdy
nie ureguluje zasądzonego zadłużenia,
sprawa zostanie przekazana do egzekucji komorniczej.

Na każdym etapie postępowania możliwe jest zawarcie ugody z dłużnikiem na
spłatę zaległości. Warunkiem skuteczności zawartej ugody jest regulowanie
bieżącego czynszu i kwoty uzgodnionej
na spłatę zaległości. Termin ostatecznej spłaty zadłużenia, jak również ilość
rat zależna jest od sytuacji i możliwości
finansowych dłużnika, wynikających
z jego oświadczenia.
CHCEMY ZAZNACZYĆ ŻE
JESTEŚMY OTWARCI
NA PROBLEMY NASZYCH
MIESZKAŃCÓW I CHCĘTNIE
SŁUŻYMY POMOCĄ.
ZADZWOŃ, POROZMAWIAJ
– WSPÓLNIE ZNAJDZIEMY
ROZWIĄZANIE

Doceniamy
najsolidniejszych
płatników!
Od zawsze mamy do czynienia z lokatorami, którzy mają problem z zaległościami w uiszczaniu opłat miesięcznych
za mieszkanie. Jednak wielu płaci solidnie i na czas i właśnie na nich chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę.
Postanowiliśmy więc podziękować na
łamach gazety „Pod Wspólnym Dachem” tym najsolidniejszym lokatorom
spółdzielczych zasobów za tak wzorową postawę.
Sporządziliśmy analizę porównawczą
zaległości płatniczych z konkretnego
okresu czasu (styczeń – czerwiec) za
lata 2019 i 2020 i mimo, że w tym roku
dosięgła nas pandemia i wielu mieszkańcom pogorszyła się sytuacja finansowa, to stwierdzono, że są tacy spółdzielcy, którzy zawsze mają na bieżąco
uiszczone opłaty.

Kolejny etap postępowania –
postępowanie egzekucyjne.
Skierowanie sprawy do egzekucji koBywają jednak niestety sytuacje, w któ- morniczej, powoduje naliczenie dodatrych mimo wielu zachęt, podpowiedzi, kowych kosztów egzekucyjnych, któnależności są nie regulowane i powstają rymi znowu zostaje obciążony dłużnik.
zaległości. Wówczas wszczynane jest
postępowanie windykacyjne.
Jak widać każdy z procesów windykaDziękujemy! ■
cyjnych generuje dodatkowe koszty.
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Biuro pośrednictwa i sprzedaży
mieszkań kończy działalność
Istniejące w Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW biuro pośrednictwa i sprzedaży
mieszkań kończy działalność.
Powody, dla których tak się
stanie, są dwa. Biuro pośrednictwa i sprzedaży mieszkań
znajdujące się w budynku
głównym Spółdzielni przy
ul. Wyszyńskiego istnieje tu
od lat. Właściwie, można powiedzieć, że po przemianach
ustrojowych było przedsięwzięciem na wskroś pionierskim. Wówczas pojawił się
na szeroką skalę rynek wtórny mieszkań, a typowych
biur nieruchomości aż tyle
nie było. Tak samo mało kto
słyszał przed laty o kupowaniu i sprzedawaniu mieszkań
w internecie. Raczej oglądało się oferty w gablotkach.
Biuro nieruchomości w SM
ROW prowadziła od samego początku pani Małgo10

rzata Olszar, licencjonowany pośrednik w obrocie
nieruchomościami z wieloletnim stażem zawodowym. Przez wszystkie lata
pomogła dziesiątkom, żeby
nie powiedzieć – setkom
naszych mieszkańców z zyskiem sprzedać mieszkania,
kupić wymarzone M, czy też
zamienić. Na tablicy ogłoszeń w administracji głównej czasem brakowało miejsca na kolejne ogłoszenia
o sprzedaży mieszkania.
Z czasem jednak transakcji
było coraz mniej. Sprzedający i kupujący przenieśli się
– jeśli możemy użyć takiego
potocznego słowa – do internetu. Wiele jest serwisów
z ogłoszeniami o sprzedaży

mieszkań, z wszelkimi informacjami. Również biura
nieruchomości
prezentują
w sieci swoją ofertę. Wystarczy parę razy kliknąć czy
przesunąć palcem po ekranie, żeby przed oczami wyświetliła się lista mieszkań
wystawionych na sprzedaż.
Również lokali w zasobach
Spółdzielni ROW.
To wszystko spowodowało, że podjęto decyzję o zamknięciu biura pośrednictwa
i sprzedaży mieszkań. To był
pierwszy powód. Drugi jest
taki, że prowadząca biuro
pani Małgorzata przechodzi na zasłużoną emeryturę,
więc jedna kwestia idealnie
zbiegła się z drugą. Jakby
nie patrzyć, to koniec pewnego rozdziału w historii SM
ROW.
Dziękujemy pani Małgorzacie Olszar za wieloletnią pracę i współpracę,
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sumienne
wykonywanie
obowiązków zawodowych,
zaangażowanie i wkład
wniesione w działania
na rzecz wsparcia mieszkańców przy realizacji
sprzedaży czy też kupna
mieszkania. Dzięki pani
Małgorzacie wielu mieszkańców mogło spełnić marzenie o własnym lokalu
– mówi Jan Grabowiecki,
Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW.
Na łamach naszej gazety
chcielibyśmy życzyć Pani
Małgorzacie aby nadchodzący czas obfitował w odpoczynek i rozwijanie własnych pasji, które do tej pory
ustępowały miejsca powinnością zawodowym. Aby
plany i marzenia odkładane
na później spełniły się właśnie teraz. Życzymy pogody
ducha, szczęścia w życiu
osobistym a przede wszystkim zdrowia. ■
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Nie blokujmy
służbom ratunkowym
dróg na osiedlach!
Temat powraca, niestety, jak mantra.
Wydawałoby się, że już wiele w sprawie konieczności nie blokowania przejazdu służbom ratowniczym, w tym straży pożarnej, powiedziano i zrobiono, a jednak znów
doszło do skandalicznego incydentu.
Dodajmy – incydentu, w którym zagrożone było bezpieczeństwo, zdrowie i mienie wielu mieszkańców. Późniejsze kontrole wykazały, że nie był to jednostkowy przypadek
blokowania dróg pożarowych.
Do wspomnianego incydentu doszło 29 marca br. na osiedlu
XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim. Powód był niepozorny – od niedopałka papierosa zapalił się ręcznik w jednym
z mieszkań. Mówimy jednak o mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.
W takiej sytuacji z uwagi na potencjalne duże zagrożenie dla
mieszkańców straż wysłała od razu pięć zastępów. Pierwsze
samochody strażackie nie mogły jednak dotrzeć na miejsce,
czy nawet w pobliże miejsca pożaru, ponieważ przejazd blokował samochód osobowy.
Strażacy zmuszeni zostali zostawić auto kilkaset metrów od
miejsca pożaru. Nie było szans na podjęcie skutecznej interwencji. Na szczęście ogień ugasił właściciel mieszkania

12

i nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na inne lokale.
Strażakom po kilku minutach od przyjazdu ostatecznie udało się przejechać. Właściciel samochodu blokującego przejazd usłyszał strażackie syreny i przeparkował auto. Mimo to
strażacy wezwali policję, aby zajęła się incydentem.
Pokłosiem wydarzeń z marca była wizja lokalna, którą na
osiedlu XXX-lecia przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śląskim w obecności
przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Co się okazało?
Niestety, ustalono, że drogi pożarowe są w większości nieprzejezdne dla służb ratunkowych z powodu nieprawidłowo zaparkowanych samochodów osobowych. Właściciele
pojazdów zdają się lekceważyć oznakowania – pionowe
znaki drogowe informujące kierowców o wjeździe do strefy
zamieszkania oraz liczne znaki zakazu postoju i zatrzymywania się. Jedynie wymalowane na czerwono newralgiczne
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na brak możliwości niesienia pomocy, a co idzie za złym
parkowaniem? Można stać się odpowiedzialnym za utratę
czyjegoś zdrowia a nawet życia.
Łamanie zakazów będzie rodziło konsekwencje dla sprawców. Pojazd zaparkowany na drodze pożarowej może zostać odholowany na koszt właściciela co wiąże się z wystawieniem mandatu, a w przypadku gdy dany pojazd
będzie utrudniał dojazd jednostek straży pożarnej na
miejsce zdarzenia, właściciel może być pociągnięty do
odpowiedzialności za utrudnianie prowadzenia działań
ratowniczych.

fragmenty dróg osiedlowych nie były zastawione autami
mieszkańców.
Strażacy podkreślają, że łamiąc te zakazy trzeba mieć na
uwadze, że nie tylko utrudniamy przejazd innym pojazdom
ale możemy doprowadzić do sytuacji, że całkowicie uniemożliwimy przejazd służbom, które poruszają się samochodami o większych gabarytach. To oznacza, że swym zachowaniem lekkomyślni kierowcy skazują służby ratunkowe

W szczególnym przypadku, gdy w wyniku zablokowania
drogi pożarowej narażone zostanie życie i zdrowie wielu
osób lub mienie dużych rozmiarów właścicielowi pojazdu
może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
8 lat.
Jako zarządca osiedla, apelujemy do mieszkańców
o przemyślane parkowanie samochodów gdyż może kiedyś to jeden z nas będzie potrzebował pomocy a ona nie
dotrze na czas.
Dbajmy więc o wspólne bezpieczeństwo. ■

Gotujmy razem
jesienią
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Po przerwie ruszają
zajęcia
dla dzieci i młodzieży
Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW to nie tylko zarządzanie nieruchomościami, eksploatacja budynków czy wykonywanie remontów, dbanie o czystość, estetykę, ale również udział w tworzeniu przyjaznych miejsc dla dzieci i młodzieży. Ognisko Pracy
Pozaszkolnej na os. XXX-lecia 41 w Wodzisławiu Śląskim, którego działalność wspiera też Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW,
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia do swoich pracowni.
Zostały one odnowione przez pracowników, którzy wykorzystali czas zamknięcia placówki na odświeżenie i odnowienie wnętrz, aby dzieci miały bardziej komfortowe
miejsce do spotkań.
Wszyscy cieszą się, że już
wszystko wraca na właściwe tory i instruktorzy znów
mogą spotykać się ze swoimi
podopiecznymi i rozwijać ich
pasje. Jak zwykle oferta czekająca na dzieci w OPP 1 jest
bogata. Zajęcia odbywać się
będą jak dotąd na XXX-leciu
oraz w pracowniach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 7 w Wodzisławiu Śląskim.

14

– Harmonogram zajęć jest
urozmaicony i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie
od zajęć plastycznych, nauki
gry na gitarze czy rękodzieła. Tu też miejsce mają próby
chóru i orkiestry. W kadrze
pojawiły się też nowe osoby, przeprowadzające zajęci
w Akademii Przedszkolaka,
z chemii i fotografii artystycznej – mówi Emilia Kopiec, dyrektorka OPP.

– Od października zaczynamy nowe zajęcia z fotografii
artystycznej. W końcu dopełniamy salę, którą przygotowaliśmy na malarstwo,
rysunek i fotografię. Cieszę
się, że i te zamierzenia udaje
się nam zrealizować – dodaje Emilia Kopiec. – To, na
jakich zagadnieniach głównie koncentrować będą się
zajęcia z fotografii, po części zależeć będzie od wieku
i predyspozycji grupy dzieci,
młodzieży, jaka z tej propozycji skorzysta. Z pewnością
uczestnicy zajęć dowiedzą
się, jak poprawnie i ciekawie

Pod wspólnym dachem					

wykonać zdjęcia, poznają też
zasady cyfrowej obróbki fotografii – dodaje. Nowością
w ofercie OPP będzie też
realizowany w ramach zajęć z ceramiki fusing szkła.
Placówce udało się kupić
drugi piec z przeznaczeniem
do wypalania szkła. Zatem,
dzieci nie tylko będą lepić artystyczne formy z gliny, ale
i pod wpływem odpowiedniej temperatury będą łączyły różne elementy szklane
i formowały interesujące
kompozycje.
cd. na str. 16
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(dok. ze str. 14)

Nabór na poszczególne warsztaty w OPP trwa praktycznie
przez cały rok, przy czym nie na każde zajęcia są jeszcze
miejsca. Od października z oferty placówki korzystać będą
322 osoby. Szczegóły i możliwości warto śledzić na bieżąco,
między innymi poprzez stronę internetową www.opp1.wodzislaw-slaski.pl.
– Na nowe zajęcia są jeszcze miejsca. Podobnie sytuacja ma
się z Akademią Przedszkolaka, gdzie utworzyliśmy drugą
grupę. Kilka wolnych miejsc jest jeszcze na malarstwo czy
na zajęcia chemiczne. Zachęcam do kontaktu, bo być może
te miejsca znajdą się, jeśli nie
od razu to w przyszłości. Bywa,
że dzieci z nadmiaru innych
obowiązków, albo, gdy okazuje
się, że nie realizują się tak, jak
to sobie zaplanowały, rezygnują
z zajęć i na ich miejsce wskakują osoby z listy rezerwowej.
Zatem, warto składać wnioski i czekać cierpliwie – mówi
Emilia Kopiec, podkreślając,
że w OPP zachowane są zasady
bezpieczeństwa, zarówno wynikające z charakteru działalności,
jak i te wynikające z Covid-19. ■

Więcej informacji uzyskasz
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1
os. XXX-lecia 41 Wodzisław Śląski
kontakt: 32/456 29 36
adres e-mail opp1@wodzislaw-slaski.pl
www.opp1.wodzislaw-slaski.pl

