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Spółdzielnia uhonorowana
Złotą Odznaką za Zasługi
dla Województwa Śląskiego

Odznakę dla SM „Komunalnik" wręczają poseł Tomasz Tomczykiewicz i radny wojewódzki Maciej Kolon.

Tegoroczna „Biesiada Sąsiedzka”, zorganizowana 3 października w Miejskim Domu Kultury „Batory”, rozpoczęła się bardzo
ważnym momentem. Na ręce Prezesa Ryszarda Saratowicza,
wręczona została Złota Odznaka Honorowa dla Spółdzielni za
Zasługi dla Województwa Śląskiego, do której dołączono piękną grafikę Urzędu Wojewódzkiego.
Odznakę przyznała w uznaniu osiągnięć na różnorodnych
płaszczyznach zarówno gospodarczych, społecznych, jak
i kulturalnych Kapituła Sejmiku Śląskiego, a wręczyli ją, podczas krótkiej uroczystości, poseł Tomasz Tomczykiewicz oraz
radny województwa śląskiego Maciej Kolon. Początkowo
planowano wręczenie odznaczenia na październikowym Europejskim Kongresie Przedsiębiorstw w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach. Biorąc pod uwagę, iż
jest to nagroda dla Spółdzielni – co podkreślał Prezes – poproszono Zarząd Województwa o wręczenie jej w czasie spółdzielczej biesiady.
Gratulacje z okazji przyznania Spółdzielni odznaki złożył m.in.
obecny na biesiadzie, minister zdrowia, profesor Marian Zembala. Podczas swojej wypowiedzi nawiązał także do zdrowego trybu życia, a jego słowa w zabawny sposób przedstawiał mim.
Dziękując za wręczoną Złotą Odznakę, Prezes zaznaczył, iż jest
to docenienie działań prowadzonych wspólnie przez mieszkańców, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.
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W biesiadzie uczestniczyło około 200 mieszkańców m.in.
z Chorzowa, Gliwic i Tychów. Swoją obecnością zaszczycili nas
także przedstawiciele władz Chorzowa: Wiesław Ciężkowski
– zastępca prezydenta Chorzowa ds. społecznych, Marcin Michalik – zastępca prezydenta Chorzowa ds. technicznych i rozwoju, Wiesław Raczyński – pełnomocnik prezydenta Chorzowa ds. inwestycji kluczowych i usług komunalnych, Waldemar
Kołodziej – wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów, Marek Kopel – radny Miasta Chorzów, Marian Salwiczek – radny Miasta Chorzów oraz Marek Palka – przewodniczący Rady
Miejskiej w Świętochłowicach.
Ciąg dalszy na str. 2

Prezes przedstawia uczestnikom otrzymaną grafikę Urzędu Wojewódzkiego.
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Spółdzielnia uhonorowana...
Ciąg dalszy ze str. 1

O dobry humor gości zadbał zaproszony mim.

Prof. Marian Zembala w towarzystwie Prezesa Spółdzielni, Ryszarda Saratowicza.

Na dzieci czekały liczne gry i zabawy.

Oprawę muzyczną zapewnili zespół Stavanger i Jacek Silski.

Po krótkich uroczystościach związanych z przyznanym odznaczeniem, rozpoczęła się zabawa, podczas której na wszystkich uczestników czekała moc atrakcji. Dzieci, pod okiem
wykwalifikowanych opiekunów, brały udział w licznych grach
i zabawach. Najmłodsi sprawili bardzo dużą niespodziankę

wręczając na estradzie Prezesowi dwa duże rysunki przedstawiające ilustracje budynków i drzewko podziękowań. Pokazując mieszkańcom otrzymaną niespodziankę, Prezes pogratulował serdecznie dzieciom wspaniałych prac.
Dorośli również bawili się znakomicie. Do tanecznej zabawy

Zabawa była bardzo udana...

...i potrwała do wieczora.
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porwał zespół Stavanger, grający przeboje z lat 80. i 90. Później
scenę zawojował wokalista Jacek Silski, którego styl sceniczny bardzo przypadł do gustu wszystkim uczestnikom pamiętającym czasy słynnego Julio Iglesiasa. Jak co roku, mnóstwo
emocji wzbudziła także loteria fantowa, w której część nagród
była dosyć zaskakująca i zabawna.
Należy podkreślić, że biesiada została zorganizowana wyłącznie ze środków otrzymanych od firm i instytucji. W tym
roku wsparli nas: Urząd Miasta Chorzów, firmy: BUDSystem z Katowic, Jubam z Mikołowa, OTIS z Warszawy, Pro Instal ze Świętochłowic, Dominium z Wodzisławia Śląskiego, a także Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
z Sosnowca, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Tychów, Zakład Ogólnobudowlany
Mierzwiak-Włodarczak ze Świętochłowic, Pan Tomasz
Szajbe – Broker Ubezpieczeniowy z Chorzowa oraz Pan
Marek Palka – przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Dzieci wręczyły Prezesowi rysunki przedstawiające Spółdzielnię.

Serdeczne podziękowania składamy również dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury „Batory” Tomaszowi Ignalskiemu oraz jego współpracownikom za dużą pomoc i zaangażowanie w organizację biesiady.

Szlakiem atrakcji Wisły
nany w całości z białej czekolady. Kilkoro z nas skorzystało
również z możliwości zwiedzenia Muzeum Beskidzkiego
oraz zjedzenia słodkiego poczęstunku w słynnej cukierni
„U Janeczki”. Ostatnim punktem wycieczki był, podobnie
jak rok wcześniej, Ośrodek Park Poniwiec w Ustroniu, gdzie
przy wspólnym grillu bawiliśmy się świetnie, słuchając muzyki i dowcipów góralskiego zespołu „Jędrusie”, a także
kosztowaliśmy przygotowanych potraw z rusztu. Można
było także skorzystać z atrakcji – krytego basenu, groty
solnej i wielu innych.
Mając na uwadze warunki pogodowe przygotowano nam
również w sali ośrodka miejsca do biesiadowania.

We wrześniu wybraliśmy się na kolejną wycieczkę, tradycyjnie ogłoszoną w czerwcowym biuletynie. Tym
razem mieszkańców zaprosiliśmy 26 września do odwiedzenia Wisły, miasta słynnego na cały kraj między
innymi dzięki najlepszemu skoczkowi narciarskiemu
w historii – Adamowi Małyszowi.

Mimo tego, że ze względu na pogodę musieliśmy zrezygnować z wejścia na szczyt góry Soszów Wielki, to i tak
wszyscy bardzo miło spędzili czas i już deklarowali chęć
uczestnictwa w przyszłorocznej wycieczce. Wszyscy składamy także podziękowania dla sponsorów, dzięki hojności
których nasza wycieczka mogła dojść do skutku.

Pierwszym punktem naszej wędrówki była oczywiście
skocznia narciarska Wisła-Malinka, która nosi imię słynnego skoczka. Następnie udaliśmy się do Parku Zdrojowego,
gdzie wędrując z przewodnikiem, wysłuchaliśmy wielu ciekawych opowieści o historii miejscowości, między innymi
o kompozytorze i pedagogu Janie Sztwiertni, którego tablicę pamiątkową mieliśmy okazję zobaczyć. Potem skierowaliśmy się w stronę kościoła ewangelicko-augsburskiego
pw. Apostołów Piotra i Pawła, który powstał w 1838 roku.
Kolejnym punktem programu była aleja gwiazd, na której
swoje tablice mają Adam Małysz, Apoloniusz Tajner, Jan
Szturc czy Jan Kawulok. Stamtąd ruszyliśmy do Domu
Zdrojowego, gdzie obejrzeliśmy pomnik Małysza wyko-
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Zwierzęta
Nie traćmy ciepła
w mieszkaniu

Początek sezonu jesienno-zimowego to bardzo intensywny okres, do
którego nasza Spółdzielnia przygotowuje się zawsze dużo wcześniej. Dokonywany jest między innymi przegląd zasobów Spółdzielni. W związku
z nadejściem jesieni radzimy naszym lokatorom, aby wykorzystali ostatnie ciepłe dni i też przygotowali się do sezonu grzewczego. Stosując kilka praktycznych sposobów możemy w dużym stopniu ograniczyć straty
ciepła.

Zanim zdecydujemy się na zakup
czy przygarnięcie psa, kota lub innego zwierzęcia, powinniśmy zapoznać się z regułami, jakie ustaliła
w tej kwestii Spółdzielnia.
Musimy wziąć pod uwagę warunki, w jakich chcemy trzymać naszego pupila, m.in. metraż mieszkania
i liczbę osób zamieszkujących je.
Zgodnie z Regulaminem użytkowania lokali i porządku publicznego SM „Komunalnik”: „trzymanie
w mieszkaniach psów, kotów i innych małych zwierząt jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu i życiu ludzi oraz nie
zakłócają spokoju, a ich posiadacze
są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę”.
To jednak nie koniec. Podczas spacerów właściciel jest zobowiązany
wyprowadzać psa na smyczy i w kagańcu. Jeśli pies nabrudzi w budynku lub na terenie posesji, np. na
trawniku czy placu zabaw, właściciel
czworonoga musi usunąć zanieczyszczenie.
Pamiętajmy też, że za ścianą mamy
sąsiadów, którzy zgodnie z prawem
między godz. 22.00 a 6.00 (a więc,
gdy obowiązuje cisza nocna) mają
prawo zawiadomić policję lub straż
miejską i zgłosić, że pies czy inne
zwierzę zakłóca ich spokój.
Dlatego, jeśli chcemy mieć w mieszkaniu pupila, przemyślmy wszystkie
„za i przeciw”. Starajmy się też zminimalizować ryzyko konfliktów z sąsiadami i wybrać zwierzaka, który
będzie przyjazny zarówno dla nas,
jak i innych.
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SZCZELNE OKNA I DRZWI
Przede wszystkim należy sprawdzić
stan techniczny okien i drzwi w mieszkaniach. Powinno się zastosować odpowiednią izolację, która zredukuje utratę
ciepła. Uszczelnienia okien, niezależnie
od tego, czy drewnianych czy PCV, dokonujemy za pomocą uszczelki. Z kolei jeśli chodzi o drzwi, to sprawdzamy
głównie to, czy po ich zamknięciu przylegają ściśle do ościeżnicy.
REGULARNE WIETRZENIE
Pamiętać należy, że zbyt szczelne,
a przede wszystkim niewietrzone
mieszkanie może spowodować zagrożenie dla naszego zdrowia. Wtedy
wzrasta bowiem zawartość dwutlenku
węgla w powietrzu, a także zwiększa
się wilgotność, która prowadzi z kolei
do rozwoju pleśni. Najskuteczniejszym
sposobem na wentylację jest po prostu
wietrzenie wnętrza przez kilka minut
przy szeroko otwartych oknach. Należy
wtedy całkowicie zamknąć zawór termostatyczny przy grzejniku.

gotowania, dlatego nie ma potrzeby
intensywnego jej ogrzewania. Warto
korzystać z zaworów termostatycznych
i gospodarować ciepłem w zależności
od potrzeb. Pamiętajmy, że zmniejszenie temperatury o jeden stopień
zmniejsza zużycie energii nawet o sześć
procent.
ODSŁONIĘTE GRZEJNIKI
Grzejniki powinny swobodnie promieniować ciepłem. Ważne jest więc, żeby
ich w żaden sposób nie zabudowywać
i nie zastawiać meblami. Wtedy grzejniki musiałyby mieć wyższą temperaturę,
żeby zbilansować ilość dostarczanego
ciepła do wnętrza. Nie powinno się także suszyć na grzejnikach ubrań.

EKRAN GRZEJNIKOWY
Grzejniki z reguły zlokalizowane są pod
oknami, przy ścianach, które odbierają praktycznie całe ciepło z tylnej ich
części. Sprawia to, że ciepło przenika
na zewnątrz i jest po prostu stracone.
Można temu zapobiec stosując ekrany
grzejnikowe. Ich zadaniem jest odbijaOGRZEWANIE
nie ciepła i kierowanie go z powrotem
W CZASIE NIEOBECNOŚCI
do wnętrza mieszkania. Dzięki temu
W czasie długiej nieobecności w miesz- możemy zaoszczędzić nawet do pięciu
kaniu nie ma potrzeby, żeby ogrzewać je procent energii.
w pełni. Nie można jednak dopuścić do
jego całkowitego wychłodzenia. W tym NIE TYLKO W MIESZKANIU
celu należy ustawić zawory termosta- Istotną sprawą jest także oszczędzanie
tyczne na najniższym poziomie. Innym ciepła w częściach wspólnych budynrozwiązaniem jest pozostawienie włą- ków mieszkalnych. Chodzi tutaj o pralczonego jednego grzejnika i otwarcie nie, suszarnie, piwnice i klatki schodowe.
wszystkich drzwi w mieszkaniu.
Dlatego należy zamykać okienka w tych
pomieszczeniach, a wszelkie awarie
GOSPODAROWANIE CIEPŁEM
i wybite szyby niezwłocznie zgłaszać
Warto także racjonalnie gospodarować administracji. Koniecznie należy zamyciepłem w domu. Lubimy, kiedy w ła- kać także okna w toaletach zlokalizowazience jest cieplej, a w sypialni, kiedy nych na półpiętrze. W ubiegłych latach
śpimy, nieco chłodniej. W kuchni nato- zdarzało się, że zamarzały i pękały rury
miast dużo ciepła zyskujemy w czasie oraz piony wodno-kanalizacyjne.
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Nie daj się oszukać!
Coraz częściej słyszymy o oszustach, których ofiarami są głównie osoby w podeszłym wieku i mieszkające
samotnie. Musimy być niezwykle czujni i pamiętać o kilku najczęściej stosowanych przez nich metodach.
METODA NA WNUCZKA
Oszust telefonicznie kontaktuje się ze starszą osobą
i podaje się za dawno niewidzianego wnuczka czy siostrzeńca, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Prosi o pożyczkę. Niestety nie może sam po nią
przyjść, więc wysyła bliskiego kolegę po pieniądze. Coraz częściej zdarza się również tak, że przestępcy proszą o przelanie określonej kwoty na konto bankowe, by
uniknąć ewentualnych komplikacji.
METODA NA PRACOWNIKA ADMINISTRACJI
Oszust podaje się za pracownika administracji czy innej
instytucji, np. elektrowni, gazowni czy wodociągów. Niczego nie podejrzewając, wpuszczamy go do środka.
Nasz gość każe nam się udać do innego pomieszczenia, by sprawdzić czy pozostałe instalacje są sprawne.
W tym samym czasie przeszukuje mieszkanie i zabiera
ze sobą znalezione pieniądze, biżuterię czy inne cenne
przedmioty.
Bywa też i tak, że niczego nie znajduje, więc prosi nas
o niewielką zapłatę za wykonaną usługę lub po prostu
o rozmienienie mu pieniędzy. Dzięki temu dowiaduje
się, gdzie trzymamy pieniądze, które może ukraść.
METODA: USŁUGA
Polega na usłudze wymiany drzwi, instalacji telewizji
kablowej czy zmianie dotychczasowego abonenta telefonicznego. Przestępca po podpisaniu z nami fikcyjnej
umowy, zabiera zaliczkę i umawia się z nami na wyko-

nanie usługi w określonym terminie. Problem jednak
w tym, że... już nigdy się nie zjawia.
OKAZYJNY ZAKUP
Metoda ta polega na proponowaniu zakupu złotych,
srebrnych monet czy biżuterii po okazyjnej cenie. W tym
przypadku zazwyczaj sprawców jest dwóch – jeden
oferuje nam towar po okazyjnej cenie, a drugi odgrywa
zadowolonego klienta, który przekonuje nas, że zakup
naprawdę się opłaca. Potem, niestety, okazuje się, że zakupione przedmioty nie mają większej wartości.
Metod jest wiele, a oszustów jeszcze więcej. Dlatego pamiętajmy, by:
– zamykać drzwi wejściowe na zamek, nawet jeśli jesteśmy w domu,
– nie otwierać drzwi bez sprawdzenia kto za nimi stoi,
– sprawdzić dokument potwierdzający, że ten ktoś pracuje w określonej instytucji,
– nie wychodzić i nie zostawiać obcych samych w pomieszczeniu,
– nie popisywać umów z akwizytorami i nie płacić im –
wszelkie formalności i płatności powinny odbywać się
w siedzibie firmy,
– nie udzielać żadnych informacji dotyczących nas, naszej rodziny, numerów kont, haseł, itp.
Jeśli mają Państwo jakieś podejrzenia, że próbowano
Państwa oszukać lub już Państwa oszukano, prosimy, by
nie wahać się i zawiadomić odpowiednie służby.

Wentylacja ważna rzecz!
Co roku w okresie zimowym media donoszą o śmiertelnych wypadkach zatrucia czadem, czyli tlenkiem węgla.
Do nieszczęść dochodzi najczęściej w łazienkach, które
są wyposażone w gazowy podgrzewacz wody przepływowej, zwany popularnie „junkersem”. Mimo że mówi
się o zatruciach czadem głównie w sezonie grzewczym,
to nie można traktować ogrzewania mieszkania jako
zagrożenia. Główną przyczyną nieszczęść są szczelnie
zamknięte okna, a co za tym idzie – brak wentylacji grawitacyjnej.
Spalaniu gazu musi towarzyszyć ciągły dopływ powietrza i odpływ spalin poprzez czynny przewód spalinowy w kominie, czynną kratkę wentylacyjną, która ma za
zadanie odprowadzenie powietrza zubożałego o tlen
zużyty poprzez spalanie, natomiast otwory w drzwiach
łazienki i nawiewniki w oknach lub rozszczelnione okna
mają za zadanie doprowadzenie świeżego powietrza
do łazienki i innych pomieszczeń.
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Oszczędzanie energii jest bardzo ważne dla każdego
z nas, jednak przewietrzenie mieszkania przed kąpielą
(2-3 minuty) i uchylenie okna w trakcie jej trwania nie
doprowadzi do wyziębienia pomieszczeń, a może zapobiec tragedii.
Według statystyk Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej od 15 września 2014 roku do 26 kwietnia
2015 roku na terenie kraju miało miejsce 3868 zdarzeń,
w których osoby miały kontakt z CO. Z tego 2190 było
rannych, a 61 zmarło.
Pamiętajmy!
Stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym
działa piecyk gazowy, jest niezbędny, by spełnić dwa
podstawowe wymagania bezpieczeństwa – zupełnego
spalania gazu i swobodnego odpływu spalin. Miejmy
na uwadze zdrowie swoje, swoich rodzin i sąsiadów.
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