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                                                                            APEL
                            
                                     Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
                                                                       
W dniu 24.09.2016r. Dniami Ekologii, które odbyły się na Rynku w Katowicach 
rozpoczęliśmy czas okresu grzewczego w okresie jesienno –zimowym w tym roku.
Licznie przekazywane informacje za pośrednictwem mediów w tym dniu pozwolą 
dotrzeć do mieszkańców WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Korporacja Mistrzów 
Kominiarskich Województwa Śląskiego pragnie dotrzeć do wszystkich 
mieszkańców i uświadamiać  by Polak był mądry przed szkodą a nie po szkodzie 
dlatego też apelujemy by przygotować się odpowiednio do grzania w naszych 
domach, mieszkaniach. Niewłaściwie działające piece, kozy, kominki, kotły czy 
kratki wentylacyjne mogą przyczynić się do złego samopoczucia  lub nawet do 
śmierci – pragnąc uniknąć takich zdarzeń przygotujmy się do tego wytężonego 
okresu. W październiku – listopadzie będziemy zmieniać opony w naszych 
samochodach na zimowe – dlaczego? Wszyscy wiemy by jeździło się bezpieczniej, 
dlatego też pomyślmy o naszym bezpieczeństwie i przygotujmy urządzenia 
grzewcze oraz nasze kominy do wytężonej pracy przez następne pół roku.
Kominiarz jest jednym z czynników sytemu służącego do walki z czadem – tym 
cichym zabójcom,  o którym słyszymy w każdym  roku. 
PAMIĘTAJMY, że: właściciel nieruchomości odpowiada za stan techniczny urządzeń 
grzewczych, przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz prawidłowe ich 
funkcjonowanie. Dlatego też:

1. Wietrz mieszkanie regularnie
2. Przeprowadzaj okresowe kontrole oraz czyszczenia przewodów kominowych
3. Nie uszczelniaj nadmiernie mieszkania
4. Nie instaluj wentylatorów mechanicznych w kratkach
5. Oczyszczaj regularnie kratki wentylacyjne z kurzu i tłuszczu
6. Nie spalaj odpadów i śmieci

 Liczne informacje pojawiające się w prasie mówią o sposobach oszczędzania 
energii, mówią o sposobach docieplania mieszkań o walce z ulatującym ciepłem – 
a nikt tak naprawdę nie mówi jak racjonalnie korzystać z urządzeń grzewczych, nikt 
nie mówi o bezpieczeństwu użytkowania, nikt nie informuje co należy zrobić by czuć 
się przygotowanym i mieć poczucie bezpieczeństwa w okresie grzewczym.
Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego prosi o zadbanie o 
bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny-  gdyż lepiej jest zapobiegać poprzez 
działanie i wyprzedzać fakty niż mierzyć się z żniwem tragedii w trakcie zimy.

                                                                           Z poważaniem sekretarz Zarządu 
                                                                   Mistrz kominiarski   mgr Rafał Dydak 
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