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Podwyżki „czynszu”  
– niewdzięczna rola Spółdzielni

Rolą Spółdzielni niestety jest przekazywanie „złych wiadomości”, które w ostatnim 
czasie bardzo często bezpośrednio dotykają domowych budżetów. 

Niejednokrotnie spotykamy się ze stwierdzeniem, że 
„Spółdzielnia znowu podniosła opłaty za użytkowanie 
mieszkania”, które jest nieprawdziwe, gdyż to nie Spół-
dzielnia podnosi te opłaty, tylko dostawcy mediów lub 
podmioty odpowiedzialne za daną działalność.

Składniki opłat za użytkowanie mieszkań można podzielić na 
dwie grupy: ZALEŻNE od Spółdzielni i NIEZALEŻNE od 
Spółdzielni. 

Do opłat niezależnych od Spółdzielni należą:

Opłaty za media, w tym:

• centralne ogrzewanie, które jest największą  
pozycją,

• podgrzanie wody,

• zimna woda i odprowadzenie ścieków,

• energia elektryczna,

• monitoring,

• ubezpieczenie mieszkań i majątku.

• Gospodarowanie odpadami komunalnymi

• Podatki i opłaty na rzecz Urzędów Miasta:

• podatek od nieruchomości i gruntu,

• opłata przekształceniowa prawa własności gruntu.

Opłaty zależne od Spółdzielni  
to jedynie:

• Eksploatacja i utrzymanie zasobów mieszkaniowych,

• Fundusz remontowy.

Koszty niezależne od Spółdzielni stanowią ponad poło-
wę kosztów (56,7%), a koszty zależne od Spółdzielni sta-
nowią tylko 43,3% wszystkich kosztów za użytkowanie 
mieszkań. 

Znaczące podwyżki 
cen i stawek opłat  
za ciepło.
Seria podwyżek jest z nami 
od dłuższego czasu i wszyst-
ko wskazuje na to, że pozo-
stanie jeszcze przez dłuższy 
czas. Wszyscy widzimy, co 
się dzieje na rynku, ceny 
energii elektrycznej i gazu 
rosną, dodatkowo bardzo 
wysoka inflacja i coraz wyż-
sze ceny za ogrzanie miesz-
kań. Wszystkie te czynniki 
wpływają na wzrost kosztów 
utrzymania mieszkań. Pierw-
szy punkt na liście podwyżek 
to energia elektryczna. 

Firmy energetyczne złożyły 
wnioski do Urzędu Regula-
cji Energetyki (URE) o pod-
wyżki taryf. W poprzednich 

latach za prąd dla taryfy G11 
płaciliśmy około 300 zł za 
MWh, obecnie mówi się o ce-
nie nawet 2200 zł za MWh, 
zatem wszystkie sprzęty, 
oświetlenie czy windy w czę-
ściach wspólnych będą gene-
rowały wyższe koszty. 

Ceny ogrzewania w ostat-
nim roku wzrosły o około 81 
% tj. z 44,70 zł na 80,84 zł 
za GJ. Częściowo wysokość 
podwyżki została zamor-
tyzowana przez VAT, który 
został obniżony z 23 proc. 
do 5 proc. Obniżka podatku 
obwiązuje jednak tylko do 
końca października i jeśli 
nie zostanie przedłużona, 

Strukturę opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni przedstawia wykres
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to 1 GJ zdrożeje o kolejne 
18%. Przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjne także za-
biegają o zgodę na wyższe 
ceny, następni w kolejce są 
również odbiorcy odpadów, 
którzy mówią o konieczno-
ści zwiększenia waloryzacji 
w kontraktach. To wszystko 
w niedługim czasie przełoży 
się na kolejny wzrost opłat 
za użytkowanie mieszkania. 
Na co Spółdzielnia NIE MA 
WPŁYWU te opłaty i ich 
wysokość są zatwierdzana 
przez Urząd Regulacji Ener-
getyki lub Wody Polskie, 
a ich wysokość nie podlega, 
ani negocjacji, ani zaskar-
żeniu. Spółdzielnia znaj-
duje się w sytuacji pasywnej, 
gdyż pozostaje jej jedynie 
przeliczyć na poszczególne 
mieszkania i przenieść na 
mieszkańców ciężar zatwier-
dzonych podwyżek. Siłą 
rzeczy te wyższe kwoty po-
jawiają się na zawiadomieniu 
w opłacie za użytkowanie 
mieszkania.  Spółdzielnia 
w tym wypadku jest pobor-
cą opłaty firm zewnętrznych 
i działa jako pośrednik przy 
jej przekazywaniu. Jednakże 
zdając sobie sprawę z ogromu 
kosztów rok rocznie ponosi 
się duże wydatki na działania 
związane z oszczędnością 

zarówno energii elektrycz-
nej, jak i centralnego ogrze-
wania..  Niemniej jednak 
rosnące koszty robocizny, 
jak i coraz droższe materiały 
budowlane które w ostatnim 
czasie zdrożały dwu-, trzy-
krotnie, choć są oczywiście 
też i takie, gdzie podwyżki 
sięgają 5-10%, powodują, że 
zakres prac remontowych za 
te same pieniądze ciągle się 
zmniejsza. 

W ostatnich latach w celu 
ograniczenie kosztów ener-
gii elektrycznej zostały 
wymienione lampy na klat-
kach schodowych na lampy 
LED z czujką ruchu. Po-
nadto nieustannie realizowa-
ne są prace termomoderni-
zacyjne w celu ograniczenia 
zużycie ciepła w poszczegól-
nych budynkach. I tu nasuwa 
się pytanie, czy to ma jakiś 
sens. Bo z jednej strony po-
nosimy ogromne wydatki na 
termomodernizację, a z dru-
giej Urząd Regulacji Energe-
tyki zatwierdza wzrost tary-
fy za ciepło o 65% i opłaty za 
mieszkanie zamiast maleć 
to rosną.  Ale tak sens jest 
taki, że działania te wpły-
wają na zmniejszenie zużycia 
poszczególnych mediów, jed-
nak nie na ich cenę. 

Formy pomocy  
dla mieszkańców

Chociaż spółdzielnie mieszkaniowe, zgodnie z profilem swo-
jej działalności, nie mają możliwości pomocy materialnej 
swoim członkom, w Spółdzielni Mieszkaniowej ROW stara-
my się zawsze wspierać naszych mieszkańców, szczególnie 
w tym trudnym – mamy nadzieję przejściowym – okresie go-
spodarczych trudności. Obserwujemy sytuację wzrostu cen 
oraz szalejącą inflację i zauważamy wzrost zaległości w opła-
tach za mieszkanie. Zdajemy sobie sprawę z obciążeń finan-
sowych jakie posiadają osoby mające kredyt na mieszkanie. 
Dlatego ważną formą pomocy, którą Spółdzielnia może za-
proponować potrzebującym, są ugody zawierane z osobami 
czasowo niewydolnymi finansowo. Osoby, na których koncie 
pojawi się ponad kilkumiesięczna zaległość, mają możliwość 
zawarcia ugód o korzystnej, ratalnej spłacie zadłużenia. Uni-

ka się dzięki temu konieczności wstępowania na drogę sądo-
wą, bądź (co niestety również się zdarza) utraty lokalu w dro-
dze licytacji komorniczej.

Zupełnie innego rodzaju pomocą są szerzej omówione w ze-
szłorocznym , październikowym numerze „Pod Wspólnym 
Dachem” dodatki mieszkaniowe. Jest to znany od lat program 
dopłat do opłat miesięcznych za korzystanie z lokali dla osób 
mniej zarabiających bądź będących chwilowo w trudnej sytu-
acji życiowej. Aktualna, pełna lista warunków, jakie należy 
spełnić, oraz potrzebne wnioski opublikowane są na stronach 
internetowych poszczególnych ośrodków.

Mieszkańcy Wodzisławia na stronie https://mops.wodzislaw
-slaski.pl/dodatek-mieszkaniowy albo osobiście w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Da-
szyńskiego 3.

Mieszkańcy Pszowa na stronie  https://jakiwniosek.pl/wnio-
ski/nieruchomosci/dodatek-mieszkaniowy/pszow, albo oso-
biście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszowie.

Mieszkańcy Radlina na stronie https://miasto.radlin.pl/do-
datki2020/ , albo osobiście w Urzędzie Miasta w Radlinie.

Mieszkańcy Rydułtów http://www.rydultowy.naszops.pl/
do-pobrania, albo osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Rydułtowach.

Komu przysługuje  
świadczenie? 

DoDatek mieszkaniowy jest formą pomo-
cy przeznaczoną dla osób spełniających łączNie 
trzy warunki: 

1. posiadają tytuł prawny do lokalu; 

2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające  
kryterium metrażowe; 

3. spełniają kryterium dochodowe. ■
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Bolą plecy? 
Zacznij ćwiczyć! 

Ćwiczenia dla seniorów 
na kręgosłup

Ból pleców to dość częsta dolegliwość dokuczająca seniorom. Jednak osoby star-
sze zdają się ją akceptować i jej nie zauważać, na co wskazują badania. Problemem 
jest także ograniczona aktywność fizyczna, która również nie sprzyja polepszeniu 
kondycji zdrowotnej. Efekt? Nieprzyjemne objawy tylko się pogłębiają. A nie muszą! 
Seniorze – sprawdź, jakie ćwiczenia na kręgosłup wykonywać, by nie czuć bólu!

Ból kręgosłupa wynika najczęściej z konkretnej przyczy-
ny. Mogą nią być uwarunkowania genetyczne, choroby, 
a także brak dbałości o ergonomię podczas wykonywania 
czynności dnia codziennego. Jednak w niektórych przypad-
kach diagnostyka nie wykazuje źródła problemu. Wówczas 
mówi się o bólu funkcjonalnym, który ma charakter przewle-
kły, utrzymuje się przez długi czas i częściej występuje u ko-
biet niż u mężczyzn.

Głównymi przyczynami bólu pleców są choroba zwyrod-
nieniowa i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. 
Oprócz charakterystycznych dla tych schorzeń dolegliwo-
ści bólowych osoby starsze borykają się z ograniczonym za-
kresem ruchu i trudnościami w jego zapoczątkowaniu. Do in-
nych schorzeń kostno-stawowych należy osteoporoza, która 
powoduje ubytki w kręgach kręgosłupa i ich złamania. 

Otyłość znajduje się wysoko na liście źródeł powodujących 
bóle kręgosłupa. Osłabione z racji wieku stawy są dodatko-
wo obciążone dużą ilością tkanki tłuszczowej. Nie pomaga 

również brak aktywności fizycznej – metabolizm spowalnia, 
a osoba starsza przybiera na wadze. Siedzący tryb życia wią-
że się także z przykurczami mięśni kręgosłupa, które mogą 
powodować ból promieniujący do pośladków i nóg. 

Ból kręgosłupa – jak wykonywać codzienne 
czynności, by nie pogłębiać dolegliwości?

Wykonywanie codziennych czynności w nieprawidłowej 
pozycji dotyczy większości osób starszych. Niestety takie 
postępowanie wywołuje lub pogłębia dolegliwości mięśni 
i stawów. Aby tego uniknąć, wystarczą niewielkie i wdrażane 
stopniowo zmiany w postawie ciała, które pomogą wypraco-
wać zdrowe nawyki ograniczające bóle kręgosłupa.
• Zakupy podnoś na lekko ugiętych nogach, trzymając 

ciężar blisko tułowia. Obciążenie przeniesie się na stawy 
biodrowe, co odciąży kręgosłup.

• Stojąc, unikaj stąpania raz na jedną, raz na drugą nogę. 
Rozłóż ciężar ciała na obydwie strony.

• Podczas leżenia ogranicz się do jednej poduszki, aby 
Twoja głowa znalazła się w jednej linii z kręgosłupem.

• Korzystając z telefonu lub komputera, ustaw ekran na-
przeciwko Twoich oczu tak, aby nie pochylać nadmier-
nie szyi.
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Rozciągające  
ćwiczenia  
na kręgosłup  
dla osób starszych  
– przykłady

Ćwiczenie nr 1: 
Połóż się na plecach i ugnij nogi. Ręce 
połóż pod głową, a łokcie skieruj na 
zewnątrz. Dociśnij odcinek lędźwiowy 
poprzez wciągnięcie brzucha. Spokoj-
nie oddychając, przenieś obydwie nogi 
na lewą stronę i utrzymaj tę pozycję 
przez około 20 sekund. Wróć do pozycji 
wyjściowej i powtórz ćwiczenie na stro-
nę przeciwną.

Ćwiczenie nr 2: 
Pozostań w pozycji leżącej. Zegnij pra-
wą nogę w kolanie i dociskaj ją rękami 
w kierunku brzucha przez 10 sekund. 
Nie zapominaj o powolnym oddechu. 
Zrób to samo z udziałem prawej nogi. 

Ćwiczenie  nr 3: 
Ułóż ręce wzdłuż tułowia. Wykonaj 
wdech nosem i jednocześnie zepnij ło-
patki. Policz do 3, wypuść powietrze 
ustami i się rozluźnij.

Ćwiczenie nr 4: 
Przejdź do klęku podpartego. Nie unoś 
głowy – niech będzie przedłużeniem 
kręgosłupa. Wyciągnij jak najdalej pra-
wą rękę przed siebie. Wytrzymaj w tej 
pozycji 15 sekund, pamiętając o odde-
chu, a następnie zmień rękę.

Ćwiczenie nr 5: 
Przyjmij pozycję siadu klęcznego (na 
stopach). Robiąc wdech, wznieś ręce ku 
górze, a następnie z wydechem przejdź 
do skłonu tak daleko, jak potrafisz. 
Utrzymaj pozycję przez 10 sekund.

Ćwiczenie nr 6:  
Stojąc w lekkim rozkroku, wykonaj po-
wolny skłon do boku i wyciągnij dale-
ko rękę. Głęboko oddychaj i wytrzymaj 
10 sekund. Powtórz ćwiczenie na dru-
gą stronę.

Ćwiczenie nr 7: 
Pozostając w pozycji stojącej, wznieś 
z wdechem ręce ku górze. Następnie 
wykonaj powolny skłon w przód z dłu-
gim wydechem.

Każde ćwiczenie wykonaj 10-12 razy.

Ćwiczenia na kręgosłup dla 
seniorów – jak często je robić?

Fizjoterapeuci i naukowcy są zgodni: 
regularna 30-minutowa aktywność fi-
zyczna daje ulgę obolałemu kręgosłu-
powi. Podobne zalecenia wydaje także 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
oraz Krajowe Rekomendacje Prozdro-
wotnej Aktywności Fizycznej, poleca-
jące seniorom wykonywanie ćwiczeń 
przynajmniej 5 razy w tygodniu. Oso-
by początkujące mogą zacząć od 2-3 
treningów na tydzień, pamiętając, by 
się nie przeforsować. Wiele seniorów 
uważa, że nie jest na tyle sprawna, 

aby wykonywać ćwiczenia fizycz-
ne. To błąd! Można dostosować je do 
umiejętności i stopnia zaawansowa-
nia, by każda osoba starsza zmagają-
ca się dodatkowo z chorobami wieku 
starczego potrafiła je wykonać. Ak-
tywność fizyczna poprawia humor 
i dodaje energii do życia. Odpowied-
nio dobrany wysiłek sprawi, że senior 
poczuje się lepiej we własnym ciele, 
a jego kręgosłup przestanie stanowić 
uporczywy problem. W takim razie 
czas na ćwiczenia! ■
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Przegląd  
osiedlowych  
remontów

Dla niektórych lato i wakacje to czas 
relaksu i odpoczynku, dla Spółdzielni 
to czas w którym prowadzone są na okrą-
gło prace remontowe. 

Dzięki nim usuwane są 
usterki w naszych budyn-
kach i poprawia się kom-
fort mieszkania. Prace, 
służące poprawie funkcjo-
nalności i estetyki zasobów 
mieszkaniowych, które po-
chłaniają ogromne środ-
ki finansowe, prowadzone 
są w naszej Spółdzielni na 
bardzo szerokim froncie.

Remontowy sezon właściwie 
nigdy się nie kończy, zawsze 
jest coś nowego do zrobienia, 
do wymiany, naprawienia, 
zmodernizowania. Tu trze-
ba uszczelnić dachy, tam 
odświeżyć klatki schodo-
we, gdzie indziej wymienić 
instalację elektryczną lub 
naprawić schody, a jeszcze 
w innym budynku pomalo-
wać elewację, która po raz 
kolejny została zniszczona 
przez wandali. 

Zajrzyjmy więc na osiedla 
aby sprawdzić co w ostatnich 
czasie bieżącego  roku zosta-
ło wykonane.

Administracja  
Rydułtowy
• Wykonano częściową roz-

biórkę tarasu wejściowego 
z pomieszczeniem piw-
nicznym oraz przebudo-
wano wejście ze schoda-
mi z wymianą balustrady 
w budynku wielorodzin-
nym zlokalizowanym przy 
ul. Szpitalnej 4.

• Przebudowano drogę we-
wnętrzną wraz z przebu-
dową miejsc postojowych 
przy ul. Ofiar Terroru 95 
i 97.

• Wymieniono instalację 
elektryczną na klatkach 
schodowych i w piwnicach 
w budynku przy ul. Krzyż-
kowickiej 22.

• Wymieniono zadaszenia 
balkonów przy ul. Szpital-
nej 2, 2A wraz z naprawą 
elewacyjnej ściany zachod-
niej budynek 2A.

• Wykonano roboty malar-
skie i inne prace towarzy-
szące na klatkach schodo-
wych w budynku przy ul. 
Ofiar Terroru 95.

• Podwyższono istniejące 
balustrady do wysoko-
ści zgodnej z obowiązują-
cymi przepisami, poprzez 
zamontowanie pochwytów 

ze stali nierdzewnej w klat-
kach schodowych budynku 
przy ul. Ofiar Terroru 95.

• Wykonano konserwa-
cje pokryć dachowych 
budynków przy ul. Plebi-
scytowej 36, 40, 42 oraz 
ul. Łokietka 8.

Administracja  
Radlin
• Wymieniona została insta-

lacja elektryczna  na klatce 
schodowej w budynku przy 
ul. Rymera 8.

• Wykonano roboty malar-
skie oraz inne prace towa-
rzyszące na klatkach scho-
dowych i w piwnicach 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Rymera 8.

• Podwyższone zostały 
istniejące balustrady do 
wysokości zgodnej z obo-
wiązującymi przepisami,  
poprzez zamontowanie 
pochwytów ze stali nie-
rdzewnej w klatkach scho-
dowych budynków przy ul. 
Wolności 8 i ul. Rymera 8.

Administracja  
Pszów
• Wymieniono balustrady 

balkonowe wraz z remon-
tem balkonów w budynku 
na os. Tytki 7.

Administracja  
Pastów, 
XXX-lecia, 
Dąbrówki,
os. Piastów
• Wykonano remont pokry-

cia dachowego na budyn-
ku nr 12A – część wyższa 
i 3A – część niższa przy ul. 
Przemysława oraz konser-
wacja pokrycia dachowego 
przy ul. Przemysława 12A 
– część niższa i BC, 15, 18.

• Wykonano miejsca posto-
jowe w rejonie budynku 
przy ul. Przemysława 2 
z wykonaniem zjazdu na 
ul. Mieszka.

• Wykonano naprawe beto-

nowych elementów balu-
strad balkonowych w sys-
temie PCC na budynkach 
ul. Przemysława 13–2 
piony balkonowe, ul. Prze-
mysława 16–3 piony balko-
nowe.

os. XXX-lecia
• Przeprowadzono konser-

wacje pokryć dachowych 
XXX-lecia 35, 127-129

• Naprawiono elewa-
cje szczytową XXX-lecia 
127 i 129

• Wymienione zostały ist-
niejące podesty i stropnice 
schodowe wejść do kla-
tek na nowe, wykonane 
z lastryko płukanego oraz 
wymieniono istniejące 
balustrady przy schodach 
wejściowych do klatek 
schodowych w budynku na 
os. XXX-lecia 13-16.

• Wykonano konserwację 
pokryć dachowych budyn-
ków os. XXX-lecia 72-75, 
13-16.

os. Dąbrówki
• Wykonano przebudowę 

wewnętrznej instalacji 
C.O. dla budynków miesz-
kalnych zlokalizowanych 
na os. Dąbrówki 3, 8, 9, 14, 
24, 25.

• Przebudowano lokal użyt-
kowy wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na 
2 lokale mieszkalne wraz 
z instalacjami wewnętrz-
nymi - Dąbrówki 12 B.

Administracja  
Centrum
• Został ukończony remont 

pawilonu przy ul. Kard. St. 
Wyszyńskiego 30.

• Wykonano konserwację 
pokryć dachowych bu-
dynków przy ul. Wojska 
Polskiego 2-4, 6-8, 10-12, 
22-26, PCK 26-28 oraz 
Wyszyńskiego 13-19os. 
XXX-lecia 72-75, 13-16.

• Pomalowane zostały klatki 
schodowe przy ul. Wojska 
Polskiego 6-8, 10-12. ■
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PoSZukiwacZe  
talentów

„Każde dziecko robi COŚ dobrze,  
w każdym dziecku jest COŚ dobrego! 
Trzeba tylko to COŚ odkryć rozwijać  
– nauczyciel to poszukiwacz talentów.”

Takie motto ma Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej w Rydułtowach ale do-
tyczy ono również innych placówek 
społeczno – wychowawczych, (wy-
mienionych poniżej), które od lat 
wspiera Spółdzielnia Mieszkanio-
wa ROW.

• Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
w Rydułtowach  
www.opp.rydultowy.pl

• zHP Hufiec ziemi Wodzisław-
skiej w Radlinie 
www.wodzislaw.zhp.pl

• Uczniowski Klub Sportowy 
„MASTeR” w Rydułtowach 
www.facebook.com/taekwondory-
dultowy

• Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 
w Wodzisławiu Śląskim 
www.fermata.neh.pl

• Klub Sportowy „Octagon”  
w Wodzisławiu Śląskim 
octagon-team.com

Dzięki pracy wykwalifikowanych na-
uczycieli oraz instruktorów placówki 
rozwijają wychowanków uzdolnionych 

ale dają również możliwość uzupełnie-
nia braków  edukacyjnych dzieciom 
z trudnościami w nauce. Dają wszyst-
kim równe szanse oraz możliwości rów-
nego startu niezależnie od pochodzenia, 
statusu materialnego oraz uzdolnień 
i zachowań, wydobywając z każdego 
dziecka „coś” dobrego, bo najważniejsze 
jest to, aby każde dziecko, każdy młody 
człowiek mógł realizować swoje marze-
nia i osiągać sukces na miarę własnych 
potrzeb i możliwości.

Placówki te wspierają rodzinę i szkołę 
w wychowaniu oraz odpowiadają na po-
trzeby dzieci, młodzieży, rodzin i spo-
łeczności lokalnej. Rozbudzają zaintere-
sowania stwarzając ciekawe oferty zajęć 
takich jak: zajęcia kulinarne, plastycz-
ne, muzyczne, taneczne, sportowe, ję-
zykowe, szachowe, mechatroniczne 
a także wiele innych. Cyklicznie orga-
nizują konkursy plastyczne, koncerty, 
przeglądy taneczne, muzyczne, zawody 
sportowe, warsztaty artystyczne.

Jednym z polecanych zajęć w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest 
koło plastyczne dla dzieci, w myśl słów 
M. Dedessa:

„Wytwór plastyczny dziecka 
jest prostym i bezpośred-
nim środkiem jakim dziec-
ko może określić swoje istnie-
nie na świecie, swój własny 
świat, samego siebie”.

Zapraszamy do zapoznania się z progra-
mami placówek i aktywnego udziału 
w życiu kulturalnym oraz twórczego wy-
korzystania czasu wolnego,  ponieważ 
takie wspólne spotkania dzieci i mło-
dzieży wpływają pozytywnie na budo-
wanie relacji międzyludzkich.  Wspól-
ne grupowe spotkania i umiejętność 
współpracy to jedna z bardziej cenio-
nych kompetencji emocjonalno-spo-
łecznych. Wpływa na relacje z innymi 
ludźmi i przydaje się zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Łączy się 
ściśle z innymi umiejętnościami i za-
leży od indywidualnych predyspozycji 
(temperamentu, charakteru), lecz bez 
niej niemożliwe jest harmonijne współ-
brzmienie z innymi.

„Współpracują pszczoły 
i mrówki, ryby i słonie.  
Czasami od tego zależy ich 
życie. Współpracując, ludzie 
dokonują wielkich rzeczy”  
– Janina Ochojska.
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Prawidłowa 
wentylacja 

Dbaj o zdrowie  
i życie swoje i innych

Szanowni Państwo!

Zbliża się kolejna zima. Jest to pora roku, w której bardzo 
często dochodzi do zakłóceń w działaniu wentylacji grawi-
tacyjnej w mieszkaniu, DLATEGO  jak co roku zwracamy 
uwagę na konieczność zabezpieczenia prawidłowej wentyla-
cji w mieszkaniu. Jest ona niezbędna dla naturalnej wymiany 
powietrza, zapobiega gromadzeniu się wilgoci, a co najważ-
niejsze brak tej naturalnej wymiany jest  bardzo niebezpiecz-
ny mieszkaniach, w których znajdują się urządzenia gazowe. 
Może nastąpić gromadzenie się dwutlenku węgla i jak wy-
nika ze statystyk 85% wypadków zatrucia tlenkiem węgla 
zdarza się w okresie od listopada do marca. A zatem    

Czym jest wentylacja?

Najprościej mówiąc, wentylacja to zorganizowany proces 
wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Powietrze 
dostaje się do pomieszczenia (pokoje, kuchnia) przez przegro-
dę zewnętrzną (ściana, okno), nasyca się zanieczyszczeniami 
i przepływa do pomieszczeń, w których znajdują się kratki 
wentylacyjne (łazienka, kuchnia, WC), a stamtąd kanała-
mi wentylacyjnymi odprowadzane na zewnątrz. Zadaniem 
wentylacji jest także zmniejszenie zawartości pary wodnej 
w powietrzu wewnętrznym. Źródłem pary wodnej w budyn-
kach mieszkalnych są ludzie (oddychanie, wydzielanie przez 
skórę) oraz także czynności domowe takie jak pranie, goto-
wanie, kąpiel, czy zmywanie. W przypadku niedostatecz-
nej wentylacji może wystąpić kondensacja pary wodnej na 
„zimnych” powierzchniach ścian zewnętrznych. Zjawiska te 
występują szczególnie w mieszkaniach gdzie ze względów 
oszczędnościowych ich użytkownicy utrzymują obniżoną 

temperaturach. W takich przypadkach często występuje za-
wilgocenie ścian, rozwój pleśni i grzybów, a w konsekwencji 
niszczenie przegród budowlanych, ale również złe samopo-
czucie oraz choroby.

Jakie są warunki  
prawidłowej wentylacji?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym prawidłowe 
działanie wentylacji grawitacyjnej, jest zapewnienie do-
pływu powietrza zewnętrznego do mieszkań. W więk-
szości budynków wznoszonych przed 1990 r. nie było 
problemu z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego do 
mieszkań, gdyż okna i drzwi posiadły szczeliny, co powo-
dowało naturalne wprowadzenie powietrza do mieszkania.
Co prawda wówczas w mieszkaniach było nieco chłodniej 
lecz dla zdrowia i życia lepiej. Sytuacja to zmieniła się 
po roku 1990, kiedy to zaczęto stosować okna plastiko-
we, które są bardzo szczelne i niewłaściwa ich eksploata-
cja jest najczęstszą przyczyną braku właściwej wentylacji.  
Często spotykane zakłócenia w działaniu wentylacji to rów-
nież niewłaściwe użytkowanie mieszkań, do których zalicza 
się: samowolne dokonywanie przeróbek kanałów wentyla-
cyjnych; montaż wyciągów kuchennych; montaż wentylato-
rów łazienkowych, zasłanianie kratek wentylacyjnych.

JAK wietrzyć w sezonie grzewczym,  
gdy za oknem zimno?

Wymiana powietrza w mieszkaniu jest NIEZBĘDNA o każ-
dej porze roku. Mieszkania należy wietrzyć również, a wła-
ściwie można powiedzieć szczególnie jesienią i zimą. 

DWA NAJWIĘKSZE DYLEMATY:
1. gdy za oknem deszcz i chłód to w mieszkaniu zbiera się 

wilgoć, która daje odczucie zwiększonego chłodu. W tym 
czasie należy także powietrze z zewnątrz WPUŚciĆ do 
mieszkania. 

2. gdy zaczyna się sezon grzewczy to: jak ogrzewać miesz-
kanie, aby panowała w nim komfortowa temperatura, 
a opłaty nie były zbyt wysokie, oraz jak efektywnie 
wietrzyć pomieszczenia, nie powodując dużych strat cie-
pła. WPUŚĆ powietrze do mieszkania.
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Nie unikajmy wietrzenia pomieszczeń. Jest ono konieczne 
dla wymiany zużytego powietrza na świeże. 

Aby przewietrzyć mieszkanie i stracić jak najmniej cie-
pła, najlepiej na 5–10 minut przed otwarciem okna za-
mknąć zawory termostatyczne przy grzejnikach. Otwórz 
okna na oścież, a drzwi do pomieszczenia zamknij. W taki 
sposób zapewni się pełną wymianę powietrza i jednocze-
śnie nie spowoduje utraty ciepła, które zmagazynowane jest 
w ścianach pokoju i meblach.

Nie należy uchylać okien na długi czas. Efekt takiego wie-
trzenia nie zadowoli nas – wyziębimy ściany i wyposażenie, 
które są znakomitym akumulatorem ciepła. Nagrzanie tak 
wywietrzonego pomieszczenia wymagać będzie dostarcze-
nia znacznie większej ilości ciepła. Dodatkowo, przez dłu-
go otwarte okno może napadać śnieg lub deszcz, co spowo-
duje niszczenie ścian lub podłóg. 

Jak SPRAWDZIĆ czy w  mieszkaniu  
jest prawidłowa wentylacja?

Przychodząc z zewnątrz do mieszkania źle wietrzonego od 
razu czujemy zaduch oraz nadmierną wilgotność. Jest to pew-

ny sygnał, że wentylacja w tym mieszkaniu jest nieprawidło-
wa. Jej działanie można sprawdzić dwoma prostymi sposo-
bami. 

Sposób pierwszy polega na przyłożeniu do kratki wentyla-
cyjnej kartki papieru - jeśli kartka jest zasysana do otworu 
to oznacza, że wentylacja w tym mieszkaniu działa.  

Drugi sposób to przyłożenie do kratki zapalonej świeczki. 
Jeśli gaśnie to wentylacja jest nieprawidłowa. 

Wszystkie przypadki niewłaściwie działającej wentylacji 
prosimy niezwłocznie zgłaszać do Administracji Osiedla. 

Co roku zgodnie z przepisami dokonywany jest przegląd 
wentylacji, jednakże istnieje prawdopodobieństwo, że zmia-
na zachowań użytkowania mieszkań, wprowadzone modyfi-
kacje wpłyną na zaburzenia wentylacji dlatego tak ważne jest 
informowanie o tym fakcie w celu zapobiegania powstania 
niebezpieczeństwa życia i zdrowia.

Wymagania wynikające  
z przepisów budowlanych:

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego Zarządca bu-
dynku ma obowiązek raz w roku dokonywać kontroli 
instalacji gazowych oraz wentylacji przewodów ko-
minowych. Dlatego prosimy naszych mieszkańców 
o udostępnianie swoich mieszkań w celu dokonywa-
nia okresowej kontroli co pozwoli nam wyelimino-
wać ewentualne usterki i podniesie bezpieczeństwo 
zamieszkałych budynków.

Skutki NIEWŁAŚCIWEJ WENTYLACJI

Widoczne skutki złej wentylacji to:

• grzyb i pleśń na nadprożach, ościeżach okiennych, pod 
parapetem, w narożach pokoi, za meblami

• zaparowane szyby w oknach

• skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach 
ścian i przedmiotach

• nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub 
łazience

• pęcznienie drewnianych mebli i podłóg

• Niewidoczne skutki złej wentylacji to:

• złe samopoczucie-bóle i zawroty głowy, zmęczenie, 
podrażnienia błony śluzowej nosa, podrażnienia gardła, 
podrażnienia skóry, uczulenia, alergie

• niszczenie konstrukcji budynku-wnikanie wilgoci do 
ścian i stopniowa ich destrukcja

Konsekwencją złej wentylacji i oddychania zanieczyszczo-
nym powietrzem może być astma lub inne choroby dróg od-
dechowych, a nawet nowotwory. ■
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nowe parkingi dla mieszkańców

Nowe parkingi dla mieszkańców w Wodzisławiu Śląskim oraz w Rydułtowach ofi-
cjalnie zostały otwarte.

Mowa tu o budowie miejsc postojowych przy ul. Przemysława 2 z wyjazdem do ul. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim. W re-
zultacie  powstało dodatkowo 50 miejsc postojowych, w tym  dla osób niepełnosprawnych oraz chodnik do parkingu. 

Następnie odebrano i etap budowy parkingu, przy ul. Ofiar Terroru dla budynków 95-77 w Rydułtowach. Obecnie jest 
25 miejsc postojowych i to dopiero pierwszy etap gdyż rozpoznając potrzeby jest ich zdecydowanie zbyt mało. Dlatego pod-
czas uzgodnień zaplanowano ii etap na kolejne miejsca postojowe, który będzie realizowany  jesienią. 

Obszary przy miejscach postojowych zostaną w następnym 
etapie obsadzone zielenią i drzewami. ■
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Parkuj Prawidłowo!

Jak wskazują badania, na jedną rodzinę przypada więcej niż jeden samochód. To spo-
ra zmiana, która jednocześnie ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony widać, że 
ludziom żyje się wygodniej i cenią sobie komfort posiadania własnego środka trans-
portu. Z drugiej zaś strony generuje to ogromne problemy z parkowaniem. 

O ile w nowoczesnym 
budownictwie problemy 
z miejscem parkingowym 
są rozwiązywane systemo-
wo, to na starszych osie-

dlach dochodzi do dantejskich scen 
w walce o najlepsze miejsce parkingo-
we. Zdarza się ze auta parkowane są 
gdzie popadnie na chodnikach a na-
wet trawnikach.

NIE ZASTAWIAĆ!
W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców apelujemy 
do zmotoryzowanych o to, 
aby parkowali swoje po-
jazdy TYLKO w miejscach 
do tego wyznaczonych, 
a ponadto, aby NIE ZA-
STAWIALI swoimi au-
tami dróg dojazdowych 
i pożarowych. Drogi te 
mają umożliwić szybki 
i sprawny dojazd służbom 
ratowniczym i podjęcie 

działań ratujących życie, zdrowie 
i mienie. Warto mieć na uwadze, że 
służby ratownicze wykorzystują więk-
sze samochody i potrzebują wolny pas 
ruchu o szerokości minimum 4 metry.

Jednocześnie przypominamy, że par-
kowanie na drogach dojazdowych oraz 
pożarowych jest zagrożone manda-
tem karnym w wysokości 500 zło-
tych i odholowaniem (także płatnym) 
pojazdu. ■

Lokal użytkowy 
o podwyższonym standardzie 

Wodzisław Śląski, os. XXX-LECIA 62A
(byłe Pepco)

Bliższych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych SM "ROW" (pokój nr 29) tel. 32 428 27 46

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI !!!

2
374,00 m

NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH
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Ubezpieczenie mieszkania ze składką 
płatną miesięcznie „przy czynszu”

Wariant Bezpieczny

Elementy stałe – elementy wyposażenia mieszkania 

zamontowane lub wbudowane na stałe m.in.: meble, drzwi, 

okna, urządzenia sanitarne, powłoki malarskie, podłogi, 

wykładziny ścian i sufitów

Ruchomości domowe – mienie znajdujące się  

w ubezpieczanym mieszkaniu, m.in.: rzeczy osobiste, meble, 

sprzęt RTV i AGD, biżuteria, gotówka, dokumenty, sprzęt 

sportowy, zwierzęta domowe  

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

UNIQA bierze na siebie odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania 

czynności życia codziennego przez ubezpieczonego  

i jego bliskich. 

Suma gwarancyjna w OC 70 000 zł

Aby uzyskać dodatkowe informacje o ubezpieczeniu, prosimy o kontakt z UNIQA pod numerem telefonu: 32 42 299 33.

Zdarzenia losowe, m.in.: pożar, 

powódź, wybuch, uderzenie 

pioruna, katastrofa budowlana

Zalanie, m.in. na skutek: awarii 

sprzętu AGD oraz instalacji 

i urządzeń znajdujących się 

w budynku, cofnięcia się 

wody lub ścieków, opadów 

atmosferycznych, przez osoby 

trzecie

Pokrycie kosztów wymiany: 
zamków po rabunku kluczy, 

zabezpieczeń i dokumentów po 

kradzieży z włamaniem

Kradzież z włamaniem, rabunek 

w mieszkaniu i poza nim, np. na 

ulicy

Przepięcia – gwałtowna zmiana 

parametrów prądu  

w sieci (np. uderzenie pioruna  

w linię energetyczną spowoduje 

wzrost napięcia w sieci 

elektrycznej, uszkadzając 

instalację elektryczną oraz 

Twój komputer, telewizor, 

telefon, lodówkę itd.)

Stłuczenie, pęknięcie, rozbicie 

szyb oraz szklanych części 

elementów wyposażenia 

mieszkania (np. oszklenie 

mebli, kabina prysznicowa, 

ceramiczna kuchenna płyta 

grzewcza, lustra, szyby okienne 

i drzwiowe)

Wandalizm, w tym graffiti 

umieszczone na oknach  

i drzwiach wejściowych

Co ubezpieczamy?

Przed czym chronimy?
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czy nadal istnieje  
obowiązek meldunkowy?

Wielu osobom wydaje się, że usunięcie z dowodu osobistego danych adresowych 
pociągnęło za sobą zniesienie obowiązku meldunkowego. Tak się jednak nie stało.

Obowiązek meldunkowy 
nadal istnieje i dotyczy 
każdej osoby, która miesz-
ka w Polsce, także obco-
krajowców.

Zameldowanie się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowe-
go (gdy ktoś planuje pobyt 
w Polsce na dłużej niż 3 mie-

siące) jest konieczne. Kwe-
stie związane z meldun-
kiem regulują zapisy ustawy 
o ewidencji ludności, przy 
czym obowiązek meldun-
kowy może polegać na 
zameldowaniu się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowe-
go, wymeldowaniu z tych 
miejsc lub zgłoszeniu wy-

jazdu za granice (na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy) i po-
wrotu do kraju.

Meldunek  
a prawo do lokalu

Meldunek nie ma związku 
z prawem własności do nie-
ruchomości czy prawem do 

mieszkania w niej. Tylko 
dokument potwierdzający 
tytuł prawny do lokalu, np. 
umowa najmu, akt notarial-
ny itd., stanowią dokument 
potwierdzający prawo do 
zajmowanej nieruchomości.

Adres zameldowania 
a miejsce  
zamieszkania

Adres zameldowania nie 
musi być tożsamy z adre-
sem zamieszkania. Cieka-
wym zagadnieniem może 
być meldunek najemcy. Taki 
lokator, wbrew pozorom, 
nie ma wcale dodatkowych 
praw wynikających z tego, 
że jego adres zamieszka-
nia pokrywa się z adresem 
zameldowania. A zatem 
jeśli najemca nie przestrze-
ga umowy najmu i stosu-
nek prawny z właścicielem 
mieszkania zostanie rozwią-
zany, to meldunek nie chroni 
najemcy przed obowiązkiem 
opuszczenia lokalu. ■

R E K L A M A
W GAZECIE  

"POD  WSPÓLNYM  DACHEM"

Informacji udziela Dział ds Organizacji i Promocji SM "ROW" (pokój nr 5) tel. 32 428 27 05
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200 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
50 g mąki ziemniaczanej
150 g cukru
1 opakowanie cukru waniliowego
szczypta soli
200 g masła
4 jajka
600 g śliwek

Kruszonka:
150 g mąki pszennej
100 g masła
70 g cukru

Jesienne ciasto ze śliwkami i kruszonką

Składniki:

Danie jednogarnkowe z patisonem

Przepis na proste i niezwykle smaczne ciasto ze śliwkami i kruszonką.
 Delikatnie kwaskowate za sprawą owoców. Sprawdzi się na co dzień i od święta. 

Z jego przygotowaniem poradzą sobie nawet początkujący kucharze. 

Jak przygotować?

Mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną i proszek do pieczenia przesypujemy do miski.

Do oddzielnego naczynia przekładamy miękkie masło, cukier i cukier waniliowy. 
Składniki miksujemy do momentu uzyskania puszystej masy. 
Dodajemy szczyptę soli oraz jajka, ponownie miksujemy składniki. 
Następnie odstawiamy mikser i dodajemy suche składniki. Wszystko razem mieszamy przy użyciu łyżki.

Blaszkę o wymiarach 20 x 30 cm wykładamy papierem do pieczenia. Na spód przelewamy ciasto. Powierzchnię wyrównujemy.

Śliwki myjemy, osuszamy, kroimy na pół i usuwamy pestki. Połówki śliwek układamy jedna obok drugiej skórką do dołu.
Do miski przekładamy składniki kruszonki: mąkę, cukier oraz masło. Ciasto rozcieramy między palcami. 
Ciasto posypujemy kruszonką.

Blaszkę z ciastem wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 45 minut. 
Po tym czasie wyciągamy ciasto z piekarnika i studzimy na kratce.

Danie jednogarnkowe/gulasz/gęsta zupa gulaszowa na mięsie wieprzowym, 
z warzywami w tym patisonem czy papryką.

600g szynki wieprzowej
1 cebula
1 czerwona papryka
1 marchewka
1 puszka białej fasoli
ok. 200g patisona
łyżeczka majeranku
sól, pieprz
1 łyżka sosu sojowego
1 łyżka przecieru pomidorowego
listek laurowy
3 kulki ziela angielskiego
olej do smażenia

Składniki:

Jak przygotować?

Mięso umyj, osusz i pokrój w niedużą kostkę. Na patelni rozgrzej trochę oleju i przesmaż na nim mięso. Gdy będzie rumiane 
przełóż je do garnka. Cebulę obierz i pokrój w kostkę. Paprykę oczyść z nasion i pokrój w paseczki. Warzywa przesmaż
razem na pozostałym z mięsa tłuszczu i przełóż do garnka. Marchewkę obierz i pokrój w plasterki, wrzuć do garnka.
Patisona obierz, usuń nasiona a miąższ pokrój w kostkę i również dodaj do garnka. Do garnka wlej tyle wody, aby wyrównać 
poziom ze składnikami w nim się znajdującymi. Włóż przyprawy i wszystko zagotuj. Zmniejsz ogień, dodaj przecier pomidorowy
i odsączoną z zalewy fasolkę z puszki. Wszystko duś aż mięso będzie miękkie. Danie można podać np. ze świeżym pieczywem.  
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ADRESY   TELEFONY
WAŻNE    INFORMACJE

ZARZĄD
 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ROW"

44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43

Godziny pracy:
poniedziałki   7:00 - 16:00

od wtorku do czwartku  7:00 - 15:00
piątek  7:00 - 14:00

Telefon centrala - 32 428 27 00;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30 - 15:30

od wtorku do czwartku 7:30 - 14:00
piątki 7:30 - 13:00

dział członkowsko-mieszkaniowy:  32 428 27 55
dział wkładów:                    32 428 27 53

 32 428 27 54dział naliczeń czynszowych: 

kasa:                                               32 428 27 50
dział lokali użytkowych:                  32 428 27 46

www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE  OSIEDLOWE:

CENTRUM:                  44-300     Wodzisław    Śląski,
ul.     Kardynała     Stefana       Wyszyńskiego       30,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku  7:00-15:00
tel. 32 428 27 58 

XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286    Wodzisław    Śląski,     os,  XXX-lecia    62c 
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 60,  32 428 27 70

RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 76

PSZÓW:  44-370  Pszów,  ul. Tytki 9, 
tel. 32 428 27 68, kom. 887 133 233,
godz. otwarcia:     wtorki  9:00 - 11:00  i 13:00 - 15:00
                             praca w terenie          11:00 - 13:00
                             piątki                          12:00 - 15:00
                             praca w terenie            9:00 - 12:00

RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel.  32 428 27 67,         kom.  887 133 233, 
godz. otwarcia:  poniedziałki i czwartki     9:00 - 11:00
                                                              i 13:00 - 15:00
                              praca w terenie         11:00 - 13:00

AWARIE: po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.

Wodno-kanalizacyjne
* Administracje Wodzisław Śląski
  - kom. 601 857 402
* Administracja Rydułtowy,  Radlin,  Pszów
  - kom. 605 365 674

dla wszystkich administracji:* Elektryczne i dźwigowe: 
elektryk        - kom. 609 442 461
dźwigowiec  - kom. 785 848 480

Sposób przygotowania:
Żurek na domowym zakwasie

ZAKWAS: Do słoika wlewamy wodę.
Dodajemy do niej mąkę i mieszamy całość tak,
by nie było gródek. 
Następnie dodajemy pokrojony w plasterki czosnek,
ziele angielskie, liście laurowe oraz chleb. 
Całość delikatnie mieszamy. Słoik przykrywamy gazą
i odstawiamy na około 3 dni. 
Zakwas mieszamy każdego kolejnego dnia 
(drewnianą łyżką).

ŻUREK:
Wodę zagotowujemy. Dodajemy do niej kiełbaski, 
obraną cebulę oraz marchew. 
Następnie dodajemy czosnek, liście laurowe 
oraz ziele angielskie. Gotujemy całość, tak by cebula
i marchew zmiękła. Miękką marchew wyjmujemy
i ścieramy na tarce o grubych oczkach, 
dodajemy ponownie do wywaru. 
Cebulę wyjmujemy. Kiełbasę kroimy na mniejsze części.
Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy. 
Z zakwasu wyjmujemy przyprawy oraz skórkę.
Resztę mieszamy i dodajemy do wywaru. 
Całość zagotowujemy i doprawiamy do smaku. 
Na koniec żurek zabielamy i dodajemy chrzan.
Gotowy rozlewamy na talerze lub do chlebowych
miseczek. Podajemy z jajkiem.
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dział wkładów:                    32 428 27 53
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kasa:                                               32 428 27 50
dział lokali użytkowych:                  32 428 27 46

www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE  OSIEDLOWE:

CENTRUM:                  44-300     Wodzisław    Śląski,
ul.     Kardynała     Stefana       Wyszyńskiego       30,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku  7:00-15:00
tel. 32 428 27 58 

XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286    Wodzisław    Śląski,     os,  XXX-lecia    62c 
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 60,  32 428 27 70

RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 76
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tel. 32 428 27 68, kom. 887 133 233,
godz. otwarcia:     wtorki  9:00 - 11:00  i 13:00 - 15:00
                             praca w terenie          11:00 - 13:00
                             piątki                          12:00 - 15:00
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RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
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godz. otwarcia:  poniedziałki i czwartki     9:00 - 11:00
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AWARIE: po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.

Wodno-kanalizacyjne
* Administracje Wodzisław Śląski
  - kom. 601 857 402
* Administracja Rydułtowy,  Radlin,  Pszów
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Natalia Szroeder ze swoim najnowszym projektem muzycznym
w Wodzisławskim Centrum Kultury!
Już 16 października "POGŁOS TOUR". 
Tego nie możecie przegapić!

NASZA KULTURA!

Przed nami 72. odsłona Wystawy Konkursowej Kanarków i Ptaków
Egzotycznych. Na odwiedzających czekać będzie około 200 ptasich okazów. 
Wszystko to dzięki współpracy jednostki z Wodzisławskim Oddziałem 
Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.



#praca

inspektor ds. organizacyjnych/

administratora sieci informatycznej

Wymagania dotyczące tego stanowiska:

umiejętności organizacyjne

obsługa programu graficznego

nadzorowanie sieci komputerowej

swobodna komunikacja  

Oferujemy:

umowę o pracę

atrakcyjny system premiowy

możliwość rozwoju i awansu

dobrą atmosferę pracy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

  "ROW"
44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

CV prosimy wysyłać

e-mail:szajthauer@sm-row.pl

#praca

KONSERWATOR

Wymagania dotyczące tego stanowiska:

wykształcenie: zasadnicze zawodowe

zaangażowanie, dyspozycyjność, samodzielność

umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę

atrakcyjny system premiowy

możliwość przyuczenia do zawodu

dobrą atmosferę pracy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

  "ROW"
44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

CV prosimy wysyłać

e-mail:szajthauer@sm-row.pl

mile widziane uprawnienia spawacza/gazowe,

mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku


