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Wesołego„Alleluja”
Z okazjizbliżającychsięŚwiątwszystkimPaństwu,całej
naszej spółdzielczej rodzinie, chciałbym życzyć zdrowych,
pogodnychŚwiątWielkanocnych,przepełnionychwiarą,
nadziejąi miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronierodzinyi wśródprzyjaciółorazwesołego„Alleluja”.
Prezes Zarządu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

25-28 kwietnia 2016 r.

TerminyWalnegoZgromadZeniacZłonkóW
spółdZielnimiesZkanioWej„roW”
Tradycją stało się, że wiosną każdego roku dokonujemy w naszej Spółdzielni oceny tego co zrobiliśmy przez minione 12
miesięcy. Uchwalamy też kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, które nasza Spółdzielnia
będzie realizować w najbliższym czasie.
Służą temu częściowe Walne Zgromadze-

nia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW”, podczas których my, członkowie
Spółdzielni, mamy okazję rozpatrywać
sprawozdanie rady, zatwierdzić sprawozdania roczne i finansowe oraz podejmować
uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach
i udzielać absolutorium członkom zarządu.

Walne Zgromadzenia, podobnie do lat poprzednich, odbędą się w czasie 5 spotkań.
Wcześniej sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegłego Rewidenta oraz
wszystkie projekty Uchwał, które będą
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu, w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.

TerminyimiejscaWalnegoZgromadZeniacZłonkóW
● 25.04.2016 r. o godz. 1700 tj. poniedziałek dla członków osiedli Dąbrówki, Piastów i XXX – lecia PRL (część I)
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1;
● 26.04.2016 r. o godz. 1700 tj. wtorek dla członków osiedla Centrum (część II) w I Liceum Ogólnokształcącym
im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkolnej 1;
● 27.04.2016 r. o godz. 1700 tj. środa dla członków zamieszkałych na terenie gminy Pszów (część III) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32;
● 28.04.2016 r. o godz. 1700 tj. czwartek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Rydułtowy (część IV)
w Rydułtowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydułtowach ul. Strzelców Bytomskich 9a;
● 29.04.2016 r. o godz. 1700 tj. piątek dla członków zamieszkałych na terenie gminy Radlin (część V) w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9.
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jaktenczasszybkoupływa.
W tymrokustosunkowo
bardzowcześnieobchodzićbędziemy
ŚwiętaWielkanocne,
którychterminw prastarejtradycji
kościołarzymskokatolickiego
i innychkościołówwyznacza
pierwszawiosennapełniaksiężyca.
W tymrokuszczególnieUroczystość
Wielkanocnawpisujesię
w obchodyogłoszonego
przezpapieżaFranciszka
jubileuszowegorokumiłosierdzia,
a w naszejojczyźnie
w 1050rocznicęchrztupolski
i w przygotowaniado przeżycia
Światowychdnimłodzieży,
którerazemz ojcemświętym
Franciszkiemobchodzićbędziemy
w krakowie.

panZmarTWycHWsTał
weselmysię i radujmy

T

reść Świąt Wielkanocnych ma swoje
źródło w tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, który trzeciego dnia
po swej krzyżowej męce i śmierci swą Bożą mocą wyszedł żywy z grobu i ukazał się
żywy apostołom i uczniom, co potwierdza
świadectwo wiary apostołów i oddanego
za tę prawdę życia ich życia. Potwierdzenie te go świa dec twa mo że my zna leźć
w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich i Listach Apostolskich tworzących kanon Pisma św. Nowego Testamentu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest centralną prawdą
naszej wiary skupiającą jak w soczewce
wszystkie prawdy wiary: o Bogu, Jego
Opatrzności, Jego Wszechmocy ogarniającej całe nasze życie, o ustanowionym przez
Boga ładzie moralnym obejmującym nasze życie osobiste rodzinne i społeczne
i o ponadczasowej wartości i sensie naszej
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pracy, naszych trudów, może i naszego
cierpienia, ale i naszych osiągnięć, powodzenia i radości. Przecież tylko Boża moc
mogła zapanować nad prawem życia i śmierci. Dziełem tej Bożej mocy jest ponadczasowy wymiar dobra, które wykonuje człowiek. Praw da o Zmar twych wsta niu
Chrystusa nadaje prawdzie o naszym życiu autorytet Boga objawiającego się człowiekowi. Dlatego ludzie niechętnie, lub
wręcz wrogo nastawieni do Chrysusa, ludzie o zamkniętym na prawdę sercu, już
od czasów Jezusa Chrystusa, aż po nasze
czasy, próbowali uderzyć właśnie w tę
prawdę o Jego zmartwychwstaniu. Posługiwali się, między innymi, najbardziej prymitywnym, ale i chwytliwym zawsze argumentem jakim był pieniądz i schlebiające
ludzkiej chciwości przekupstwo. Ewangelista św. Mateusz odnotowuje fakt, że gdy
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ci, którzy skazali Jezusa na ukrzyżowanie,
dowiedzieli się o Jego zmartwychwstaniu,
wtedy dali żołnierzom, którzy mieli pilnować grobu Jezusa, sporo pieniędzy z poleceniem, by rozpowiadali wśród ludzi, że
gdy zasnęli wtedy uczniowie Jezusa wykra dli Je go cia ło, a o nie do pa trze niu
żołnierzy porozmawiają z Piłatem by uchronić ich przed ewentualnymi konsekwencjami. (por. Mat. 28,11 – 15). Prawda
o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, możemy powiedzieć, obroniła się sama. Nikt nigdzie nie mógł odnaleźć ciała Chrystusa,
wręcz odwrotnie, Pan Jezus po swoim
zmartwychwstaniu ukazywał się apostołom i przemawiał do nich, ukazywał się
Marii Magdalenie i innym niewiastom, które były pierwszymi świadkami pustego grobu, uka zał się uczniom – św. Pa weł
w I-szym liście do Koryntian wspomina,
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że ukazał się więcej niż 50-ciu osobom naraz, z których wielu w momencie pisania
tego listu jeszcze żyje, czyli trudno by było o zbiorową halucynację wśród tak wielu
osób. Więc Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. (por. I Kor. 15,1 – 8). Można więc uznać, że Zmartwychwstanie Chrystu sa jest praw dą wia ry po twier dzo ną
świadectwem życia i męczeńską śmiercią
apostołów i wielu uczniów. To pogłębienie
wiary, wśród wielu innych argumentacji
jest potrzebne, byśmy jako ludzie obdarzeni otwartym na prawdę sercem, mogli
z otwartym sercem przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa i o tym, że, „jak
Chrystus zmartwychwstał, tak i my zmarwychwstaniemy” (I Kor. 15,12 nn.). Istotną treścią świąt Wielkanocnych jest więc
prawda o życiu, o jego sensie przekraczającym granice naszej doczesności, o zwycięstwie dobra nad ludzką niewystarczalnością, cierpieniem, nad złem.
Te treści odzwierciedlają nam w pewnym sensie nasze zwyczaje wielkanocne.
Cieszymy się budzącą się do życia w promieniach wiosennego słońca przyrodą, czego szczególnym symbolem są gałązki palmowe, z którymi witamy przychodzącego
już w Niedzielę Palmową Pana. Patrzymy
na koszyki, w których w Wielką Sobotę
przyniesiemy do poświęcenia pokarmy
wielkanocne: jajka symbol budzącego się
życia. chleb, wędliny, owoce, pokarmy służące i niezbędne dla podtrzymania naszego życia. Jeden z katechetów pięknie porównywał symbolikę tych pokarmów, gdy
tłumaczył, że pisklę, które rozrywa skorupkę jajka i wychodzi żywe jest wyobrażeniem Chrystusa, który własną mocą rozerwał i odrzucił kamień grobu i wyszedł
żywy. Zaś inne pokarmy podtrzymują ten
dar życia otrzymany od Boga, za który
trzeba Bogu dziękować i dobrze by było
uświęcać go darem modlitwy przed i po jedzeniu, oraz pomyśleć w te Święta Wielkanocne o tych, którym brakuje chleba,
z którymi może trzeba się tym chlebem
podzielić, by jak mawiał Prymas Tysiąclecia Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński: „w domu naszej Ojczyzny nie było
głodnych i bezdomnych”.
Szanowni i drodzy Czytelnicy tego Słowa! Nadchodzą znowu piękne Święta Wielkanocne. Nad naszą piękną wodzisławską
ziemią, ziemią dobrych i pracowitych ludzi, nad domami naszych miast i wiosek
znów rozlegnie się dźwięk wielkanocnych
dzwonów i radosny śpiew Alleluja! Wiosenne słońce rozświetli i ukaże coraz żywszą kolorystykę odnawianych naszych miast
i osiedli, ukwiecone ogrody okalające nasze domostwa, piękno zielonych pól, świeżość lasów. Ujrzymy na nowo piękno tej
ziemi, dzieło dobroci Boga i owoce pracy
ludzkich rąk. Życzmy sobie, by to piękno
otaczającej nas przyrody stawało się odzwierciedleniem piękna i dobra ludzkiego
serca, wartości które zaszczepił w nas Bóg.
Uwierzmy na nowo w to, że możemy coraz lepiej żyć doceniając to, co w nas do4

bre, przekształcając na lepsze nasze środowisko życia, oraz atmosferę naszego życia
osobistego, rodzinnego i społecznego. Jedna z piosenek śpiewanych kiedyś na festiwalach piosenki religijnej „Sacrosong” zawiera słowa: „Przyjdą po nas inni ludzie
i świadomi naszych dni, niech rozejrzą się
wokoło, cośmy zostawili im”. Życzmy sobie, by wielkanocna tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa tak przemieniała nasze
życie, by mimo naszych wad i niedociągnięć i nieraz poplątanych dróg naszego
życia w ostateczności zwyciężały w nas
dobro, uczynność, przebaczenie, wielkoduszność, życzliwość, radość, miłość, po prostu piękne życie – owoc naszego z Chrystusem zmartwychwstania. Tego życzymy
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sobie nawzajem, tego życzymy Szanownym Ojcom naszych miast, wsi i osiedli,
tego życzymy Zarządowi naszych Spółdzielni mieszkaniowych i wszystkim, którzy trudzą się i pracują nad tym, by nam
się lepiej żyło „pod naszym wspólnym dachem”. W dniu swego Zmartwychwstania
Pan Jezus przyszedł do apostołów zgromadzonych w wieczerniku i pozdrowił ich
słowami: „Pokój wam”. Oby Święta Zmartwychwstania Pańskiego w Roku Jubileuszu Bożego Miłosierdzia, w Roku 1050
lecia Chrztu Polski, w roku Światowych
Dni Młodzieży połączonych z pielgrzymką do naszej Ojczyzny Ojca św. Franciszka, zaowocowały pokojem serc, radością,
pojednaniem, płynącą z otwartego serca
wielkodusznością, życzliwością i zwycięstwem dobra, wartościami w które na nowo chciejmy uwierzyć i zrealizować. Obyśmy w każdym naszym domu odczuli
obecność Chrystusa Zmartwychwstałego
i dzięki zmysłowi wiary mogli usłyszeć
Jego pozdrowienie: „Pokój wam”. Kończąc pragnę każdemu z nas zadedykować
słowa modlitwy, którą odmawiamy zasiadając do stołu wielkanocnego: „Przybądź
Panie Jezu, zasiądź między nami, uczyń
nas świadkami Twego zmartwycwstania.
Spraw niech się staniemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania”.
PAN ZMARTWYCHWSTAŁ
WESELMY SIĘ I RADUJMY
WESOŁEGO ALLELUJA!
Ks. Józef Moczygęba
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remontysłużącenasZymmiesZkańcom

M

iliony złotych, które w ubiegłym roku
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
przeznaczyła na różnorodne prace remontowe owocują w postaci systematycznego podwyższania standardów zamieszkiwania w bu dyn kach i zde cy do wa ne mu
poprawieniu otoczenia. Zakres prac remontowych Spółdzielni corocznie ulega zwiększeniu. Świadczy to o prowadzeniu właściwej
polityki gospodarczo-finansowej Spółdzielni.
Prowadzone prace remontowe zapobiegają
dekapitalizacji zasobów i mają istotny wpływ
na poprawę ich stanu technicznego. Są one
bardzo ważny aspektem działalności Spółdzielni i w dużej części są realizacją wniosków zgłaszanych przez samych mieszkańców. Spółdzielnia stara się je spełnić, aby
mieszkańcy czuli się bezpiecznie i komfortowo, dbając jednocześnie o to, żeby otoczenie
w którym żyją było estetyczne i przyjazne.
Rozwój Spółdzielni odbywa się w oparciu
o kierunkowe zadania strategiczne. Jednym
z nich jest stałe podwyższanie standardów
zamieszkiwania w budynkach i ich otocze-

niu. Dużym projektem realizowanym od kilku lat jest termomodernizacja budynków i prowadzone równocześnie prace towarzyszące
takie jak np. wymiana balustrad balkonowych, wymiana drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej, jak też wymiana poszyć dachowych w technice termozgrzewalnej oraz
modernizacja instalacji wewnętrznych. Spółdzielnia realizuje również budowę chodników wokół budynków oraz placów zabaw
z bezpieczną nawierzchnią.
Jak to wygląda w szczegółach? Przyjrzyjmy się jaki zakres miały prace remontowe
na poszczególnych osiedlach Spółdzielni
Mieszkaniowej „ROW” w minionym roku.
Osiedle CentruM
Na osiedlu Centrum w Wodzisławiu Śląskim na remonty w ubiegłym roku przeznaczono niebagatelną sumę ponad 2 766 000 zł.
Najważniejszą i jednocześnie najbardziej
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kosztowną inwestycją remontową na tym
osiedlu było wykonanie nowej elewacji budynków przy ul. Wojska Polskiego 2-12
i 22-26. Koszt demontażu starych płyt elewacyjnych, wykonanie ocieplenia ścian to
ponad 2 miliony zł, ale efekt jest imponujący
zarówno wizualnie, a także ekonomicznie – pozwalając ograniczyć zużycie energii.
Budynki przy ul. Wojska Polskiego cieszą
oko, ale już teraz strategicznie myślimy o dalszych termomodernizacjach na tym osiedlu.
Prawie 70 tys zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji termomodernizacji budynku przy ul. Wałowej 22 oraz dokumentacji ocie ple nia bu dyn ków przy ul. L.
Waryńskiego 2-4 i Kard. St. Wyszyńskiego 18-20. Plany są więc perspektywiczne
i oczywiście będą wdrażane do realizacji.
Wracając do ubiegłego roku trzeba wspomnieć o naprawie kosztem prawie 20 tys zł.
cokołów budynków przy ul. L. Waryńskiego 6-8 i 10-12.
Mówiąc o remoncie ścian i elewacji nie
sposób zapomnieć o rzeczy bardzo ważnej
czy li tym co ma my
nad głowami. Roboty dekarskie to stały element
corocznych remontów.
Na osiedlu, przy ul. Radlińskiej 5-7, dokonano
wymiany pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, a to jak zwykle
było połączone z wymianą obróbek blacharskich,
rynien, rur spustowych
i przebudową kominów.
Z ko lei w bu dyn ku
przy ul. 26 Marca 130138 zrobiono kompleksową konserwację dachu,
w wielu innych budynkach naprawiano również
uszkodzenia dachowe, by
nie lała się nam na głowę woda. Koszt tych
robót to ok 90 tys. zł.
Wewnątrz budynków też nie próżnowano.
W budynkach przy ul. Radlińskiej 6-8 i ul.
Pokoju 1-5 mieszkańcy mają nowe wodomierze. Natomiast nową kanalizację sanitarna wykonano w domu przy ul. L. Waryńskiego 14-16.
Pomalowano klatki schodowych i pomieszczenia wspólne budynków przy ul. L. Waryńskiego 10-12 i Kard. St. Wyszyńskiego
18-20. Dokonano remontów wejść do budynków. Nowe drzwi wejściowe zamontowano przy ul. L. Waryńskiego 6-8 i Kard. St.
Wyszyńskiego 22-28. W tym ostatnim budynku wymieniono również zadaszenia wejść.
Remontowano balkony w budynku przy.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1-3 i przy ul. 26
Marca 166. Prace polegały na wymianie blach
okapowych na płyty HPL Exterrior, izolacji
posadzki oraz wymiana ocieplenia balkonów
z naprawą ścian osłonowych budynku .
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Poza tym trzeba wspomnieć o naprawach,
remontach, a nawet wymianie instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach przy ul. L. Waryńskiego 10-12 i 18-20.
Na koniec wspomnijmy o otoczeniu naszych
domów. Remonty chodników i miejsc postojowych, a także schodów terenowych prowadzono przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2,
ul. 26 Marca 138, Wojska Polskiego 2-12.
Osiedle XXX-leCia Prl
Podobny zakres robót jak na osiedlu Centrum prowadzony była na Osiedlu XXX-Lecia PRL w Wodzisławiu Śląskim. Ogółem
przeznaczono na te roboty ponad 1 824 000 zł.
Jednym z najważniejszych frontów robót
na tym osiedlu były dachy. Roboty dekarskie
polegające na wymianie pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, modernizację
instalacji odgromowej, konserwacji dachów
były prowadzone w w budynkach nr 1-4, 1821 i 129 i nr 31-33, 54-58 i 123-125 pochłonęły ponad ćwierć miliona złotych.
Na tym osiedlu poza dofinansowaniem wymiany stolarki okiennej mieszkań kosztem
ponad 136 000 zł, dokonano wymiana drzwi
wejściowych w budynkach nr 127-129.
Bardzo szeroki był zakres wymiany radiowych liczników wody. Kosztem 74 060 zł
zrobiono to w budynkach XXX-lecia 1316, 31-33, 35-39, 42-45, 54-58, 68-71, 8992, 93-96, 106-109 i 127-129.
W ubiegłym roku zmieniało się także otoczenia naszych domów. Prawie ćwierć miliona złotych poszło na wykonanie odwodnienia i remont nawierzchni placu zabaw
przy budynku nr 33. Remontowano chodniki
i miejsca postojowych przed budynkami
nr, 35-39, nr 83 i nr 110-113.
Oczywiście na tym nie kończy się zakres
prac remontowych, które przez 12 miesięcy
ubiegłego roku prowadzono na tym osiedlu.
Wspomnijmy więc jeszcze o remontach elewacji budynków w budynkach nr 31-33 i 35.
Wykonaniu instalacji odgromowej w budynkach
nr 97-100 i 101-104. Wymianie instalacji elektrycznej w piwnicach budynkach nr 35-39
i 54-58. Remoncie oświetlenia z zabudową
bardzo nowoczesnych lamp LED z czujkami
ruchu w budynkach nr 26-29, 35-39, 5458, 68-71, 72-75, 76-79, 80-83 i 85-88.
Prawie 400 tys. zł przeznaczono na malowanie klatek schodowych wraz z wymianą
drzwi do piwnic budynków nr 26-29, 6871, 72-75, 76-79, 80-83 i 85-88.
Osiedle Piastów
Rekordzistą jeśli chodzi o nakłady remontowe jest Osiedle Piastów w Wodzisławiu Śląskim. Przeznaczono tu na ten cel w zeszłym
roku 2 783 690 zł. Podobnie jak na osiedlu
dokończenie na str. 16
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łUcjanBańcZyk
naTropacHprZesZłoŚci

ŁucjanBańczykprezentujeodtworzoneprzezniegodrzewogenealogicznerodziny

O

panu Łucjanie Bańczyku, pełnym
energii i pozytywnie „zakręconym”
eme ry cie, któ ry przed blo kiem
przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śląskim stworzył w miejscu pokaźnego dołu zarośniętego chaszczami i pokrzywami znane na całą okolicę miejsce
pełne pięknych roślin, tajemniczych budow li, śmiesz nych po sta ci pi sa li śmy
przed dwoma laty.
Wtedy pan Łucjan i jego mama pokazywali z dumą swoje dzieło. Zadbane drzewa i krzewy, zamek. zbudowany z małych
kamyków, wiatrak. Całe to przedsięwzięcie zaczęło się 7 lat wcześniej gdy pan Łucjan zbudował miniaturowe miasteczko,
pełne kopuł, wieżyczek. Po śmierci swego
ojca zaczął teren przed klatką zagospodarować na ogródek – może była to wtedy
jakaś forma psychoterapii dla niego i jego
mamy Małgorzaty. Spółdzielnia czynnie
poparła ten projekt ofiarowując na zagospodarowanie terenu pięć wywrotek ziemi. Pomogli też sąsiedzi i tak to się zaczęło. Po jem ni ki po jo gur tach, ser kach

szukając
swoich
korZeni

Rodzinna pamiątka,dziękitakimksiążkompolskośćna Śląskumogłaprzetrwać

wodzisławianin wykorzystywał jako formy odlewnicze. Zalewał je betonem. Potem surowe budynki malował. Sam też zbił
z desek budki lęgowe i karmniki.

Dokumentyi zdjęciapozwalająpoznaćprzeszłość
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Gdy odwiedziliśmy pana Łucjana był też
dla niego czasem przełomowym nie tylko
ze względu na piękny ogródek. Właśnie
wtedy zaczął się interesować przyszłością
swej rodziny, szukać zapomnianych śladów sprzed dziesiątków lat. Ta szlachetna pasja swój początek wzięła z rodzinnego spotkania 26 października 2014 roku
u pani Grażyny Zaremby kuzynki mamy
i cioci Łucjana, w rodzinny gnieździe w Maruszach, podczas którego mówiono, jak to
zwykle bywa podczas takich biesiad, o rodzinnych historiach, bliskich ludziach, którzy już odeszli i powoli wspomnienia o nich
bledną. Zwykle tego rodzaju rozmowy kończą się wraz z zakończeniem rodzinnej imprezy, tym razem było jednak inaczej. Pan
Łucjan postanowił szukać korzeni swej rodziny i swą energię poświęcić tropieniu
zagadek i zawiłości historii, tej małej lokalnej, wręcz rzec można domowej, ale
jakże drogiej jego sercu.
„Próbując odtworzyć rodowód mojej rodziny trzeba się cofną do początku XIX wieku, kiedy to Mateusz (Maciej) Palotz wdowiec z Mszany poślubił 5.07.1809 roku we
Marzec 2016 r.

Na spotkaniurodzinnymw Maruszach

Mszanie Zofię Polnik. Po czterech latach 21.11.1813 roku w Mszanie Górnej
z tegoż związku urodził się i został ochrzczony Andreas (Andrzej) Palotz. Andrzej Palotz też wdowiec poślubił 21.06.1853 roku
w Skrzyszowie Katarzynę córkę Tomasza
Kopiec z Krostoszowic. Mój dziadek Ludwig Palotz urodził się Krostoszowicach
w 1854 roku, co nasuwa wniosek, że był
dzieckiem z drugiego małżeństwa Andreasa (Andrzeja).”
Tak zaczyna się ta spisana przez pana Bańczyka rodzinna saga. Jej początek
sięga czasów wojen napoleońskich i czasu
opisanego w „Wojnie i Pokoju” Lwa Tołstoja, pojawiają się miejscowości, które korzeniami sięgają średniowiecza, najazdów
tatarskich i mających swoje legendy jak
np. Mszana. Później śledząc losy rodzinne
przemierzamy bogatą historię Ziemi Wodzisławskiej, Górnego Śląska w jej mikroskali. Są wyjazdy do Niemiec za chlebem,
z charakterystyczną dla tej części Śląska
emigracją do Westfalii. Kończy się XIX wiek,
wybucha 1 wojna światowa i nagle pojawia się znana dotąd raczej tylko z kościelnych wydawnictw Polska, co dla jednych
jest zjawiskiem pozytywnym dla innych
wręcz przeciwnie. Korzenie rodzinne są
czasami siłą, ale czasami rodzą kłopoty,
gdy raz uważa się kogoś za Niemca, by
później tej samej osobie przypisywać polskie sentymenty, Trzeba zmieniać nazwiska, nazwy miejscowości, bo ich brzmienia
niezgodne są z aktualną polityką i władzom
się to nie podoba, itd. ot takie śląskie paradoksy historii. Ale to wszystko jest gdzieś
w tle, bo przecież ważne jest samo życie,
rodzina – rodzą się dzieci, odchodzą na zawsze seniorzy, mamy kłopoty, ale i sukcesy, radości przeplatają się ze smutkiem i tak
to wszystko się toczy przez dzieje.
I to staje się też budulcem tej żmudnie
pisanej przez Pana Bańczyka historii. ZaMarzec 2016 r.

daje sobie Pan Łucjan trud i szuka dokumentów m.in. w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, słucha i notuje
opowieści rodzinne i tu niewyczerpanym
źródłem są historie opowiadane przez 85
letnią mamę pana Łucjana.

Powstaje kronika, a także wykreślne dokładnie drzewo genealogiczne, która nasz
bohater może dumnie zaprezentować na zorganizowanym przez niego z dużym rozmachem – przyjechało 70 członków rodziny – zjeździe. W sumie rodzina liczy ok. 170
osób i rozsiana jest po całym świecie,
w Holandii, Niemczech, Anglii, Szkocji,
a nawet w Nowej Zelandii.
Pan Łu cjan nie po prze sta je jed nak
na swych dokonaniach. Jest jak zawsze
czynny. Społecznie pracuje w Radzie Nadzorczej naszej spółdzielni od 1993 roku,
w Radzie Osiedla, dalej dba o ogródek.
Gra też w zespole grupy seniorów „NIE
DEJMY SIĘ” na perkusji, ale co najważniejsze nadal ma zamiar odkrywać przeszłość swej rodziny, czyli tak na prawdę
przeszłość naszego Śląska.
Możemy mu tylko kibicować w tym
wspaniałym dziele, a może nie tylko, może powinniśmy wziąć z niego przykład
i samemu zacząć szperać w rodzinnych archiwach odkrywając pasjonujące tajemnice i skarby przeszłości. Wierzcie, każdy
z nas je ma, są na wyciągnięcie ręki.

Pan Łucjan w otoczeniu Rodzinki Seniorów NIE DEJMY SIĘ przy Wodzisławskim Centrum
Kultury.ZespółtotrzykrotnylaureatMiędzynarodowegoFestiwaluZespołówArtystycznychKlubówZłotegoWiekuw Budapeszcie.Jestjednąz czołowychgrupartystycznychseniorówwojewództwaśląskiego,któraswojeartystyczneprogramyprezentujeod 35latw różnychśrodowiskachZiemiWodzisławskiej,w krajui poza jegogranicami.Głównymprzesłaniemjejdziałalności
społeczno-kulturalneji artystycznejjestprzekazywaniepokoleniomorazutrwalanietradycjirodzimejkulturyśląskieji ogólnopolskiej.Dlategow repertuarzeswymGrupaNIEDEJMYSIĘ
prezentuje:widowiskaobrzędowei folklorswegoregionu,utworyestradoweorazsakralne.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

arTysTycZnepasjepanajerZego

góral
zWodzisławia
panjerzydragonmieszkana osiedlu„piastów”w WodzisławiuŚląskim,alepochodzi
z uroczejwsijaworzynkaw BeskidzieŚląskim.–Totam,gdziezbiegająsięgranicetrzech
państwpolski,czechi słowacji.możetamojagóralskanaturapchamniedo działalnościartystyczneji szczęśliwieniepozwalamizaśniedziećna emeryturze–śmiejesiępan
jerzy. i rzeczywiściespektrumaktywnościnaszegosąsiadajestimponujące,a jegosposóbspędzaniawolnegoczasu,którypojawiasięw szkodliwymnadmiarzeu każdegoseniorapo ustaniudziałalnościzawodowej,jestgodnynaśladowania.
JerzyDragonjakogóralw jednymz przedstawieńkabaretu

B

yłem przez lata instruktorem nauki
jazdy – opowiada pan Jerzy – miałem
małą firmę i szkoliłem ludzi na wszystkie kategorie prawa jazdy nie tylko w Wodzisławiu ale także w Katowicach, Bytomiu, Jastrzębiu, Raciborzu, Rybniku i innych
miastach. Wiele osób z naszego terenu swe
umiejętności wykorzystywane dziś za kierownicą zdobywało na początku pod moim
okiem, mam nadzieję, że teraz dobrze i bezpiecznie je spożytkowują.
Zawodowe zajęcia nigdy jednak nie wypełniały całego życia naszego sąsiada, zawsze był również czynny społecznie, chciał
działać, pomagać. Jest członkiem Rady
Dzielnicy i członkiem Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”.
Jurek Owsiak co roku ma w nim wielkiego fana. Od 15 lat czynnie wspiera Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jako woluntariusz prowadzi bufet na wodzisławskim
rynku, gdzie mogą się wszyscy zaangażowani w szczytny cel charytatywnej zbiórki
posilić i ogrzać.
Być może jednak największą pasją Jerzego Dragona jest aktywność artystyczna,
dzięki której możemy go co raz, od wielu
już lat, podziwiać i oklaskiwać w różnych
rolach.
Przez 20 lat mogliśmy go słuchać podczas występów znakomitego wodzisławskiego chóru „Cantata”, który powstał
w 1992 roku przy kościele św. Herberta.
Dyrygentem tego zespołu jest po dziś dzień
pani Dorota Brzęczkowska. O samych chórze pisaliśmy w poprzednim numerze naszej gazety, ale przypomnijmy, że początkowo zespół liczył 23 osoby, a wśród nich
znalazł się pan Jerzy, który śpiewał tenorem. Wraz z „Cantatą” brał udział w dziesiątkach koncertów, festiwali, przeglądów,
konkursów i występów. Nie tylko zresztą
w Polsce. Bardzo często wyjeżdżali za granice, a pieśń wiele razy otwierała im drzwi
8

Występy„KabaretuWodzisławskiego”
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Malarstwoi rysunektokolejnaz pasjipanaJerzego

do miejsc, w których zwykli śmiertelnicy,
by nie obejrzeli. Chór, który był swego rodzaju wspólnotą, bardzo ciepło wspomina
nasz bohater, a jego i jego koleżanek i kolegów dokonania zgromadzone są w opasłych tomach, skrupulatnie prowadzonej
kroniki dokumentującej dokonania zespołu i ilustrowanej licznymi zdjęciami.
Pan Jerzy stale stara się poszerzać swoją
wiedzę i ta z kolei pasja zaprowadziła go
do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wodzisławiu, a tam w 2011 roku powstał amatorski zespół teatralny „Kabaret Wodzisławski”. Przez rok działał w ramach Uniwersytetu.
W tym okresie zespół przygotował trzy spek-

Marzec 2016 r.

takle „Wesołe jest życie staruszka”, „Miłość
w jesieni życia” oraz „Piosenki z naszej młodości”. Zespół założyła i prowadziła do czerwca 2015 r. śp. Aniela Tajner.
Od stycznia 2013 roku kabaret działa
przy Wodzisławskim Centrum Kultury.
Po śmierci pani Anieli nowym instruktorem grupy został Tomasz Koźlik.
Przygotowano w WCK kilka spektakli
m.in. „Czary mary”, „Życie górali na Podhalu” według Kazimierza Przerwy Tetmajera, „Królowa Śnieżka”.
Na scenie Wodzisławskiego Centrum
Kultury mogliśmy obejrzeć również bajkę
o Czerwonym Kapturku w zupełnie innej

POD WSPÓLNYM DACHEM

odsłonie. Był to spektakl tylko dla dorosłych o kochliwym wilku i niezbyt cnotliwym Kapturku. Nie zabrakło jak zwykle
świetnego poczucia humoru, o które zadbali autorzy sztuki i wykonawcy z Amatorskiego Zespołu Teatralnego „Kabaret
Wodzisławski”.
Nasz zespół tworzy zabawne i lekkie
spektakle komediowe, które już od kilku
lat znajdują uznanie wśród publiczności.
Coraz więcej ludzi chce je oglądać, sala
jest pełna podczas występów – mówi pan
Jerzy. – Sami we własnym zakresie przygotowujemy stroje, jednak również mamy
sponsorów. Dużą pomoc oferuje nam Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” z jej prezesem Janem Grabowieckim.
Ja już wcielałem się w bardzo różne role. Byłem harnasiem, bacą, gazdą – to chyba ze względu na moje góralskie korzenie,
ale także grałem diabła i dla odmiany świętego Piotra, byłem też księciem von Pless
z zamku w Pszczynie.
Teraz przygotowujemy program poświęcony mistrzostwom świata w piłce nożnej.
Premiera będzie w maju, a widzowie będą
mogli posłuchać podczas naszych występów m.in. znanych piosenek o futbolu.
Poza występami scenicznymi naszego
sąsiada interesuje też malarstwo. Maluje
pejzaże, martwą naturę stosując rożne techniki akwarelę ołówek, a także olej. Zajmuje się także techniką dekupażu, robi również różne przedmioty artystyczne z wełny,
maluje także na szkle. Te ciekawe dzieła
można podziwiać w jego mieszkaniu.
9
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dokarmianie szczurów
I

dziemy czy jedziemy do supermarketów. Półki uginają się tam od wszelkiego rodzaju towarów. Kupujemy, czasami bez opamiętania, a później... Według
statystyk ponad połowa Polaków wyrzuca
chleb. Na drugim miejscu produktów, jakie lądują w koszu (bądź za oknem!) są
ziemniaki. Jedna trzecia konsumentów pozbywa się też wędlin! Dalej są warzywa
i owoce, mleko, nabiał nawet mięso. Tak
dzieje się jak Polska długa i szeroka, niestety również na osiedlach naszej spółdzielni.
Mamy początek wiosny, zimy praktycznie nie było więc i śnieg nie mógł przykryć wstydliwych dowodów naszej niefrasobliwości. Na zieleniejących się trawnikach,
pod ścianami naszych domów leży ogromna ilość odpadów żywności. Można bez
przesady, po krótkim spacerze po osiedlach, stwierdzić że wyrzucanie jedzenia
przez okno jest czymś nagminnym.
Dlaczego się tak dzieje?
Jedni twierdzą, że to dowód „wiejskości” czyli tak naprawdę opóźnienia cywilizacyjnego naszego społeczeństwa. Jednak
czy jest to prawda? W kulturze wiejskiej
wyrzucanie jedzenia, którego zawsze w naszym kraju od setek lat biednego i prześladowanego co raz różnymi strasznymi plagami, było mało, jest grzechem. Chleb
przekreślany krzyżem przed ukrojeniem
był czymś świętym, nigdy się go nie wyrzucało.
A jednak teraz bez żadnego skrępowanie
rzucamy niedojedzone resztki i to nawet
nie do śmietnika, ale przez okno. Znajdu-

Tympieczywemdokarmiamyszczury

jemy też „racjonalne” usprawiedliwienia
naszych dokonań. Zwykle tłumaczenia tych
na gan nych czy nów – spro wa dza ją się
do opowiadania o trosce o ptaki i inne
zwierzęta, które dzięki jedzeniu „z okna”
mogą egzystować z pełnymi żołądkami.
A więc to niby nasza dobroć i współczucie
dla ptaków, bezdomnych kotów i psów,
jest przyczyną tych działań.

Bardzo dyskusyjnej tezie przeczy jednak inne zauważane zjawisko: na trawniki
przed domami nie lądują jedynie odpadki
żywnościowe, ale powszechne jest również wyrzucanie wypalonych papierosów.
Czyżby zawartościami naszych popielniczek też chcielibyśmy kogoś dokarmiać?
Musimy sobie powiedzieć, że wszystkie
te działania rodem ze średniowiecza, świad-

Wyrzucanieśmieci
jestkaralne
stosownie do art. 145 ustawy dnia
20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(j.t. dz.u. z 2007 r. nr 109, poz. 756
ze zm.), kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności,
a w szczególności drogę, ulicę, plac,
ogród, trawnik lub zieleniec, podlega
karze grzywny do 500 złotych albo
karze nagany. Miejsce dostępne dla
publiczności, inaczej miejsce publiczne, to miejsce ogólnie dostępne. w wyroku z dnia 9 listopada 1971 r. (sygn.
akt. VKrn 219/71) sąd najwyższy
stwierdził, że za „miejsce publiczne”
uważa się każde miejsce dostępne dla
nieokreślonej liczby osób.
Jakmożnazaśmiecaći z tymżyći patrzećna tozeswojegookna
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roŻĄkary
czą jedynie o braku poczucia wspólnoty
i odpowiedzialności za otoczenie w jakim
się mieszka. Podobno trzeba będzie jeszcze kilku pokoleń aby ulica stała się naszą
ulicą, osiedle naszym osiedlem a podwórko naszym podwórkiem.
Niewesoła perspektywa, no ale cóż – taka nasza polska rzeczywistość... Zanim
jednak co do niektórych dotrze świadomość, że trzeba dbać we własnym interesie o otoczenie, kiedy zaczniemy odróżniać po moc zwie rzę tom od le ni stwa
i bałaganiarstwa, zastanówmy się jakie
efekty daje wyrzucanie żywności, papierosów czy też innych śmieci przez okno.
Zimy mamy łagodne i tak naprawdę nie
ma potrzeby dokarmiania ptactwa, bo więcej krzywdy się im wyrządza niż pożytku.
Ptaki karmione przez człowieka odzwyczajają się od zdobywania pokarmu samodzielnie, w dodatku zepsuty pokarm powoduje problemy gastryczne i namnażanie
się komórek rakowych (zupełnie tak samo
jak u człowieka). To co w dzień ptaki nie
zjedzą, zostaje na noc – szczury i myszy
mają wyżerkę. Reszta będzie leżeć i po kil-

Petypalaczyrzucanesąwprostpod oknami.Jestbiałona trawie

ku dniach, będzie wyglądać ohydnie, tyko
patrzeć jak wraz ze wzrostem temperatury
zaczną się legnąć muchy.
Mamy jeszcze psy, które zjadając śmieci
wykształcają w sobie niepożądany przez
właścicieli nawyk, co powoduje frustrację
u opiekuna, a psa przyprawić może o niestrawność, a nawet doprowadzić do śmierci, jeśli ostra, gotowana kość kurczaka

przebije narządy wewnętrzne. Ten łańcuszek idzie jednak dalej – pies dostaje rozwolnienia, którego właściciel nie ma ochoty sprzątnąć – raz, że jest to trudne zadanie
do wykonania, zwłaszcza w trawie. Dwa,
że zirytowany opiekun pragnie wyrównać
porachunki z karmicielami i stwierdza, że
zacznie sprzątać, kiedy tamci przestaną
rozrzucać jedzenie. Błędne koło.

Obserwując to co dzieje się
pod naszymi oknami można dojść
do smutnego wniosku, że
mieszkańcy są wyjątkowo rozrzutni.
To bardzo zastanawia i bulwersuje
gdyż w naszej kulturze od dawien
dawna uczono szacunku do chleba.
Każdy skrawek był do ostatniego
okruszka wykorzystywany. Gdy coś
zostało to karmiono nim zwierzęta,
ale nie tak jak dziś rzucając byłe
gdzie i byle jak. Dawano go do obór,
karmików. To co dziś obserwujemy
budzi trwogę, to nie ma nic
wspólnego z dokarmianiem zwierząt.
Jest to tylko karmienie gryzoni,
których każdy się boi, brzydzi,
przestrzega przed nimi dzieci. Takim
postępowaniem pozwalamy, a wręcz
ułatwiamy, im bezkarnie się
rozmnażać, panoszyć na osiedlach,
być potencjalnym źródłem chorób.
Jak ma się skutecznie odbyć akcja
odszczurzania, skoro nasze
gryzonie codziennie są dokarmiane.
Czy aby na pewno jesteśmy
świadomi co przez takie działania
osiągniemy? Czy w ten sposób nie
dajemy przyzwolenia na ich
rozprzestrzenianie, ekspansję
zagrażającą naszemu zdrowiu?
Marzec 2016 r.
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jak racjonalnie osZcZędZać
prĄdelekTrycZny
N

ie ma jakiejś jednej metody na zaoszczędzenie wielkiej kwoty pieniędzy. Trzeba stosować starą zasadę:
ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka.
Z zaoszczędzonych groszy będą złotówki,
z nich setki, a może i około tysiąca złotych. Więc warto oszczędzać!
W poprzednim numerze naszej gazety
pisaliśmy jak oszczędzać wodę i gaz by
niepotrzebnie nie tracić pieniędzy.
Kolej na przyjrzenie się możliwościom
zmniejszenia zużycia bardzo drogiej energii elektrycznej, a co za tym idzie obniżenia wydatków na ten cel. Specjaliści od poszukiwania sposobów na oszczędzanie prądu
twierdzą, że nawet bez wielkich zmian
i wyrzeczeń, korygując nieco styl życia
i utrwalając w sobie energooszczędne nawyki, możemy zmniejszyć nawet o 30%
zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że jeśli czteroosobowa rodzina ponosi wydatki na pokrycie kosztów zużycia prądu w ciągu roku
np. 2,5 tysiąca złotych, to potencjalnie może zaoszczędzić 750 złotych w roku.
Każdy przyzna, że to spora kwota, która – pozostając w naszych portfelach – może pokryć koszty innych potrzeb. Warto
więc uświadomić sobie, że w każdej chwili
poprzez naszą beztroskę i rozrzutne gospodarowanie prądem niepotrzebnie wyciekają z naszych domowych budżetów
całkiem spore sumy pieniędzy. Na początek warto uświadomić sobie, jaki udział
w zużyciu energii mają poszczególne domowe sprzęty, obrazowo przedstawia to
wykres zamieszczony poniżej.
Jak widać różne urządzenia elektryczne,
w różnym stopniu, wpływają na zużycie
energii elektrycznej i wysokość płaconych
rachunków. Chłodziarko-zamrażarka ma
w tym ponad 28% udział i nic dziwnego,
bo przecież pracuje całodobowo dzień
po dniu. Co można zrobić aby zużywała
mniej prądu? Zacząć należy od przypomnienia sobie, że po to zainstalowany jest
w niej regulator termostatyczny, aby z niego korzystać, dostosowując do zmieniających się warunków zewnętrznych w pomieszczeniu oraz do potrzeb, ze względu
na prze cho wy wa ne pro duk ty. Trze ba
ustawić temperaturę w chłodziarce na
(+) 7 stopni C. Im wyższa, tym niższe będzie zużycie prądu. Jedzenie na tym nie
ucierpi, a jak podaje jeden z polskich sprzedawców energii, można w ten sposób za12

oszczędzić około 90 kWh rocznie, więc
ok. 50 zł.
Na podobnej zasadzie należy ustawić
temperaturę w zamrażarce na (-) 18 stopni C. Tutaj eksperci wyliczyli, że każdy
dodatkowy stopień w dół zwiększa zużycie energii o 8%. Bardzo istotna jest klasa
energetyczna lodówki, według specjalistów
lodówka klasy A (++) zużywa rocznie energii za 270 złotych (miesięcznie to 22,50 zł).
Warto więc przy zakupie zwracać uwagę
na klasę energetyczną urządzeń elektrycznych.
Należałoby też zrewidować swoje nawyki, które powodują znacznie zwiększone zużycie energii w sposób niedostrzegalny. Ile to razy stoimy przed otwartą lodówką
zastanawiając się na co mielibyśmy ochotę, co wyjąć, a co nie? Kiedy mamy potrzebę rozmrożenia produktu, to po wyciągnię ciu z za mra żar ki włóż my go
od po wied nio wcze śniej do chło dziar ki – w ten sposób obniżymy temperaturę
w chłodziarce powodując rzadsze włączaPOD WSPÓLNYM DACHEM

nie się agregatu. Nigdy nie należy wstawiać do środka ciepłych potraw czy napojów. Kiedy przygotowujemy posiłek, należy wyjmować z lodówki (i odpowiednio
z zamrażarki) od razu wszystkie produkty,
żeby nie otwierać urządzeń po kilka razy.
Ciężko dokładnie policzyć, ile dzięki temu
oszczędzamy. Na stronach internetowych
z ekologicznymi poradami oszacowano, że
w skali miesiąca to kilka proc. rachunku,
więc pewnie coś ok. 1,5 zł ale rocznie to
już złotych 18. Jeżeli lodówka stoi w ciepłym miejscu – przy oknie, kuchence, kaloryferze – to jej agregat częściej się uruchamia. Warto poszukać dla niej innego
miejsca w kuchni, z daleka od źródeł ciepła. Według specjalistów jeśli uda nam się
zmniejszyć temperaturę otoczenia o zaledwie jeden stopień, oszczędność energii pobieranej przez lodówkę może wynieść nawet 6 proc. Przy koszcie utrzymania lodówki
rzędu 22,50 zł miesięcznie w naszej kieszeni zostanie 1,35 zł (rocznie to już ponad 16,20 zł). Jeszcze większą oszczędnoMarzec 2016 r.

ścią będzie niedosuwanie lodówki do ściany. Zalecana przez producentów odległość
to 8-10 cm.
Bardzo ważnym aspektem oszczędzania
jest oświetlenie domowe. Oszczędności
w tym zakresie wynikają z mocy używanych źródeł światła (potocznie „żarówek”)
ich liczby i okresu świecenia. Starego typu
zwykłe żarówki żarnikowe to prawdziwe
energetyczne wampiry podczas gdy masowo wchodzące do użytkowania źródła światła typu LED zużywając nawet do 80%
mniej energii dają tyle samo lub nawet
więcej światła. Przykładowo, tyle samo
światła da 100-watowa żarówka która zużyje 100 W energii, energooszczędna żarówka – to już tylko zużycie 17 W, natomiast żarówka LED pozwoli obniżyć zużycie
energii do 11 W. Więc nie ma co się zastanawiać – trzeba powymieniać żarówki w domu. Oczywiście trudno nie zauważyć, że
zanim zacznie się oszczędzanie, to trzeba
trochę więcej wydać, bo my – znacznie
ograniczymy zużycie energii i zaoszczędzimy na opłatach nawet kilkadziesiąt procent, co oznacza pozostanie w naszych
portfelach kilkaset złotych rocznie.
Z gotowaniem na kuchni elektrycznej
związane jest zużywanie blisko 20% z całości zużywanej energii. Ta bardzo duża
wielkość w wielu przypadkach jest nadmierna i możliwa do zredukowania na kilka prostych sposobów. Koszt ugotowania
obiadu i upieczenia ciasta zależy od wielu
zmiennych. Kuchnie różnią się mocą, a przez
to poborem prądu. Jedni używają tradycyjnych płyt elektrycznych, drudzy indukcyjnych. Dla uproszczenia (za wyliczeniami
specjalistów) przyjmijmy, że płyta elektryczna potrzebuje w ciągu godziny energii za 63 groszy, płyta indukcyjna za 53 gr,
a piekarnik elektryczny za 57 gr. Korzystając z nich codziennie przez 60 minut
w miesiącu za gotowanie na kuchni elektrycznej zapłacimy 18,90 zł (rocznie: 226,80
zł), indukcyjnej – 15,90 zł (190,80 zł rocznie). Piekąc ciasto lub mięso w tygodniu
przez ok. 1,5 godziny zapłacimy 3,40 zł
(40,80 zł rocznie). Gotować krócej się nie
da, ale można oszczędniej. Przede wszystkim korzystajmy z pokrywek, które skracają czas gotowania wody, zupy i warzyw.
Piekarnik nagrzewajmy, korzystając z termoobiegu, bo tak jest szybciej i dopiero
potem ustawiamy na normalne grzanie płytami (grzałkami), jeżeli potrawa tego wymaga. Samo korzystanie z pokrywek zmniejsza
zu ży cie
energii
po trzeb nej
do zagotowania np. wody o 30 proc. Pozwala też utrzymać wysoką temperaturę
gotowania przy mniejszej mocy kuchenki.
W ciągu miesiąca dzięki tym prostym zabiegom zaoszczędzimy nawet 30 zł, co daje rocznie rachunki mniejsze o 360 zł. Dodatkowe oszczędności przyniesie wyłączanie
piekarnika 5-10 minut przed końcem pieczenia.
W tym czasie temperatura wewnątrz będzie się ciągle utrzymywać na stałym poziomie. Należy pamiętać też, by nie otwieMarzec 2016 r.

rać drzwiczek bez potrzeby. Za każdym razem, kiedy to robimy, urządzenie zużywa
o ok. 10 proc. energii więcej na odrobienie
strat ciepła.
Kolejna ważna rzecz: planując zakup naczyń do gotowania, wybierajmy te, które
przylegają do płyt grzewczych całą powierzchnią. Garnki o wąskim dnie, które
rozszerzają się ku górze, zużywają nawet
do 50 proc. prądu więcej. Dodatkowa
szklanka wody w czajniku z grzałką to
zbędne zużycie energii i niepotrzebny
koszt 30 zł rocznie. Gotując za każdym razem 250 ml (szklankę) wody więcej niż
potrzebujemy, pozwalamy, by z naszego
portfela wyparowało w ciągu roku – niemal dosłownie – ok. 30 zł (zakładając, że
czajnik używany jest osiem razy dziennie). Jeśli za każdym razem gotujemy dodatkowy litr wody, suma zmarnowanych
pieniędzy rośnie do 120 zł. Warto też pamiętać, że zakamieniona grzałka i wnętrze
urządzenia są przyczyną dłuższego zagotowywania się wody. Naturalnym następstwem naszego niedbalstwa są więc wyższe ra chun ki. Pral kę i zmy war kę
w kontekście zużycia prądu można traktować jako ten sam typ urządzeń, bo dotyczą
ich te same zasady oszczędzania energii.
Czy włożymy do środka mniej, czy więcej
wkładu, urządzenie wykorzysta tyle samo
prądu. Z tego powodu lepiej ładować za-
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równo pralkę, jak i zmywarkę do pełna.
Wyjątkiem są sprzęty ze specjalnymi programami zmniejszającymi zużycie prądu
i wody w zależności od ilości wsadu. Sama pralka stanowi jednak tylko nieco ponad 9% rocznego zużycia prądu w gospodarstwie domowym.
Niedocenianym wrogiem oszczędnej rodziny jest stosowany w wielu urządzeniach
RTV tryb czuwania (czyli tzw. standby).
Informuje nas o nim świecąca się dioda.
Tryb czuwania jest wygodny, bo pozwala
na szybkie włączenie np. telewizora czy
drukarki. Ile ten komfort nas kosztuje? Według specjalistów rocznie z portfela ubywa
w ten sposób blisko 245 zł. Urządzenia takie jak telewizor, dekoder cyfrowy, odtwarzacz CD czy DVD, amplituner, konsola
itd. podczas snu pobierają od 0,1 W do nawet 17 W. Przy czym każde 5 W zużywane
przez 24 go dzi ny na do bę kosz tu je
nas 26,28 zł rocznie. Jeśli telewizor jest
włączony przez cztery godziny, to pożera 0,5 kWh energii (co kosztuje blisko
17 gr.), natomiast przez pozostałą część
doby, będąc w trybie czuwania, pobiera 0,14 kWh energii (co kosztuje mniej
więcej 4 gr). Podobne są dobowe koszty
utrzymywania w trybie standby takich urządzeń jak wieża, odtwarzacz DVD czy tuner cyfrowy. Ale już komputer w czasie
czuwania pobiera znacznie mniejsze porcje energii (mniej więcej dziesiątą część
tego co telewizor). Mając w mieszkaniu
telewizor, DVD i tuner cyfrowy, mamy
całkiem niemały potencjał dla uzyskania
oszczędności. Wyłączenie ich całkiem z sieci oznacza szacunkową oszczędność w wysokości 12-15 gr dziennie, czyli 50 zł w skali
roku. Ktoś pomyśli przecież nie będę za każdym razem wyciągał i wkładał kilku (a może więcej) wtyczek do gniazdka. Można ko rzy stać z li stwy za si la ją cej
z wyłącznikiem. Da się ją umiejscowić tak,
by dostęp do włącznika był w miarę łatwy.
Poza tym listwa pozwala pogrupować urządzenia, np. cały sprzęt audio może być
włączany i wyłączany jednym przyciskiem.
13

nr licencji 1314
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa
przy
spółdzielni Mieszkaniowej „rOw”
44-300 Wodzisław Śląski,, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz
zamienisz ● wynajmniesz
Czynne:
poniedziałek
wtorek, czwartek
środa
piątek
14

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00
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adresy
TeleFony
WaŻneinFormacje
ZarZĄd sPóŁdZielni
MiesZKaniOweJ „rOw”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 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;
dział naliczeń czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dział techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
32 428 27 44;
dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. dzwoni w każdym kościele. 6. zbliżające się Święta. 8. najniższy
głos męski. 9. ukryta granica ogrodu jak
rów lub uskok tarasowy. 10. duża kromka. 13. brunatna farba. 14. miejsce akcji
Iliady. 16. cugle, wodze. 17. apatia, przygnębienie. 18. duży, niezgrabny nos. 19.
uczta pierwotnych chrześcijan. 22. część
nośna spadochronu. 26. odmiana motocykla. 29. lekka, odkryta bryczka. 30. półkolista wnęka w kościele. 31. afisz. 32. bieluteńki z czerwoną chorągiewką, rekwizyt
wielkanocny. 33. omasta. 36. może być telefoniczny. 39. język z rodziny drawidyjskiej. 42. oddział jakiegoś urzędu. 43. orszak, poczet. 44. dwanaście sztuk. 45.
krzepka roślina. 46. w rękach rzeźbiarza. 47.
ciastko z kremem. 48. papuga. 49. ischias. 50.
gra chłopięca.
Pionowo: 1. hultaj, urwis. 2. bohater starofrancuskiego eposu rycerskiego Pieśń
o Rolandzie. 4. chytre zwierzę. 5. wąż z dusicieli. 6. nad kołem w rowerze. 7. pasożytniczy grzyb wywołujący u buraków cu-
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krowych chorobę o tej samej nazwie. 10.
święcona w Niedzielę Palmową. 11. do malowania na kraszanki lub rysowania na pisanki. 12. bogini mądrości. 13. strach,
lęk. 15. popularny motyw dekoracyjny. 20.
w niej wystawa dzieł sztuki. 21. malowane
jajka wielkanocne z białym wzorem. 23.
w główce czosnku. 24. tafla w oknie. 25.
zatoka Morza Czerwonego. 26. ciężki, sapiący oddech u niemowlęcia. 27. napomnienie. 28. materiał z Torunia. 34. dyscyplina. 35. łączenie elementów w całość. 37.
pierwiosnek. 38. dawny styl. 39. ajer, kalmus. 40. ciasta wielkanocne, rozrzutnie
słodkie, nadziane wszystkim co się da. 41.
niezgrabny, zniszczony powóz.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 16dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Ciepła
rodzinnego”. Nagrody książkowe za rozwiązanie krzyżówki otrzymują: MirOsŁaw KOrdyś, irena JaniK,
franCisZeK dawlenKa.

■ adMinistraCJe OsiedlOwe:
Cen truM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, Piastów i dĄBrówKi:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
ryduŁtOwy: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PsZów: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
radlin: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ awarie po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisław Śląski
– kom. 607 041 129
• Administracja Rydułtowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dźwigowiec – kom. 785 848 480.

POd wsPólnyM daCHeM – gazeta spółdzielni Mieszkaniowej „rOw” w wodzisławiu śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43. Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dział organizacji, spraw socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarządu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadają.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

krZyŻóWkaŚWiĄTecZnaZHasłem

remontysłużącenasZymmiesZkańcom
dokończenie ze str. 5

Centrum główną inwestycją było tu kontynuowanie termomodernizacji budynku nr 6
– koszt 2 211 216. Termomodernizacja części
parterowej budynku nr 6 to z kolei koszt 50 795.
Na Osiedlu Piastów planuje się ponad przeznaczenie już 40 tys. zł na przygotowanie
kolejnej dokumentacji termomodernizacji budynków nr 3 i 9.
Pozostały zakres prac remontowych przypomina te na innych osiedlach. A więc dekarze remontowali i malowali dachy za ponad 17 tys. zł. Roboty instalacyjne wod-kan
i c. o. polegały przede wszystkim na wymianie kosztem ponad 189 tys. zł radiowych
liczników wody w budynkach przy ul. Przemysława 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13 i 15. Wymieniano również zawory c.w. i z.w. w budynkach
nr 3, 4, 5 i 6 i po zio my ka na li za cji
w budynku 14 A- koszt ok. 65 tys zł.
W trosce o nasze bezpieczeństwo, ale także i estetykę otoczenia wykonano chodnik
przy budynku 13 i wyremontowano chodniki
przy budynkach 14A, 18, 11. Przeprowadzone zostały tez remonty placów gospodarczych Przemysława 7 i 11.
Myśląc o najbliższej przyszłości i czekającej nas inwestycji powstała koncepcja i wizualizacja promenady od kładki w kierunku
południowym osiedla.
Oczywiście były na tym osiedlu prowadzone inne prace m.in. dokonano remontu
oświetlenia z zabudową lamp LED z czujkami ruchu w budynku nr 6.
Osiedle dĄBrówKi
W ubiegłym roku na roboty remontowe
na tym osiedlu przeznaczono 381 574 zł.
Zacznijmy od góry czyli od prac dekarskich. Remonty dachów to ponad 42 tys. zł,
a jednym z najważniejszych prac w tym zakresie było malowanie połaci dachowych
wraz z wymianą rynien i rur spustowych
w budynku Nr 2.
Ponad dwa razy tyle – 90 709 zł – kosztowało malowanie klatek schodowych, ale
mieszkańcy budynków nr 8 i 9 powinni być
z tego zadowoleni, zwłaszcza że również wymieniono w tych budynkach okna na klatkach schodowych (koszt prawie 25 tys. zł)
oraz dokonano wymiany oświetlenia na LED
sterowanego czujnikami ruchu.
Nowe drzwi wejściowe do budynków pojawiły się w budynkach nr 4, 7, 8 B, C i nr 9 A.
Odnawiano też gruntowanie balkony na tym
osiedlu. Przeprowadzono remont i malowanie
galerii w budynku nr 4 oraz remont wejścia
do budynku nr 7 i chodników w rejonie
budynku 13.
adMinistraCJa ryduŁtOwy
– Osiedla w ryduŁtOwaCH
836 713 zł przeznaczono w 2015 roku
na remonty na osiedlach w Rydułtowach.
Zacznijmy przegląd prac w tej miejscowości od jakże ważnej termomodernizacji budyn-

ków. Kosztem pond 110 tys zł przeprowadzono docieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej w budynku przy ul. Krzyżkowickiej 22 oraz wykonano remonty ocieplenia
w domach przy ul. Plebiscytowej 32, 34 i 36.
Podobnie jak na innych osiedlach remonto wa no i na pra wia no da chy m.in. przy
ul Krzyżkowickiej 22 tam też oraz Krzyżkowickiej 24 i ul. Szpitalnej 4 dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynków.
Budynkom i ich mieszkańcom przy ul.
Szpitalnej 2, 2A i 4 wykonano wymianę
drzwi wiatrołapów, a także roboty malarskie
klatek i piwnic oraz instalacje lamp typu
LED z czujkami ruchu w budynkach i wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach
tych budynków.
Prowadzone były szeroko zakrojone remonty instalacji wod-kan i c.o., m.in. wymieniono
inst. kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul.
Plebiscytowej 36 kl. A – koszt 30 tys. zł oraz
wodomierze w budynkach przy ul. Plebiscytowej 34 i 44 oraz ul. Ligonia 6, 8 i 12 – koszt
ponad 38 tys. zł.
Jeśli chodzi o najbliższe otoczenie naszych
budynków to wykonano remont nawierzchni
placów zabaw z odwodnieniem przy ul. Łokietka i Plebiscytowej niebagatelnym kosztem ponad 200 tys zł. Remont parkingu
przy ul. Ligonia 12-14.
Naprawiano też nawierzchnie dróg osiedlowych oraz przygotowano place gospodarcze pod zabudowę wiat śmietnikowych przy ul.
Ofiar Terroru i Ligonia.
Na koniec trzeba wspomnieć także o remoncie stacji wymienników ciepła obsługujących całe zasoby w Rydułtowach – 22 szt.
koszt 52 233 zł.
adMinistraCJa ryduŁtOwy
– Osiedla w radlinie
Ogólna suma przeznaczona na remonty naszych osiedli w Radlinie sięgnęła 505 657 zł.
Zakres przeprowadzonych prac był bardzo
podobny jak na innych naszych osiedlach.
Remontowano dachy i m.in. docieplono stropo da chy – sty ro pa pą w bu dyn ku przy
ul. K. Makuszyńskiego 8-12 – koszt prawie 129 tys. zł.
W budynku H. Sienkiewicza 26 wymieniono drzwi wejściowe do budynku. Z kolei
w budynków przy ul. P. Findera 6, 7 i 8 kosztem ponad 44 tys. zł pomalowano klatki schodowe.
Dbałość o otoczenia zaowocowało remontem drogi dojazdowej oraz chodników przy ul.
J. Rymera 6-8 i wykonaniem miejsc postojowych przy ul. K. Makuszyńskiego 14-22. Poczyniono również przygotowania do zabrukowania miejscowej pod wiaty śmietnikowe
przy ul. K. Makuszyńskiego i P. Findera.
Remonty wymienników ciepła przeprowadzono przy ul. W. Korfantego 1, natomiast
wymianę wodomierzy przy ul. P. Findera 6
i H. Sienkiewicza 26-30 w tym ostatnim budynku dokonano też remontu poziomów kanalizacji sanit. I wymianę lamp przed dźwigami na LED z czujkami ruchu.

adMinistraCJa ryduŁtOwy
– Osiedla w PsZOwi
Na koniec naszej „remontowej” podróży
po osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej
„ROW” zajrzyjmy do Pszowa, w którym
na remonty przeznaczono w ubiegłym roku 597 762 zł. Spora sumę ponad 66 tys. zł
przeznaczono była tutaj w budynku przy
ul. R. Traugutta 18 na zerwanie istniejącego
pokrycia z papy, naprawę podłoża i jego konserwację, krycie dachu papą termozgrzewalną, naprawę kominów i czap kominowych
z wymianą obróbek blacharskich
Remonty instalacji wod-kan i c.o. polegały w Pszowie na wymianie wodomierzy
w budynkach przy ul. J. Tytki 1 i 4 i wymianie kanalizacji przy ul. J. Tytki 1 koszt prawie 70 tys. zł Na remonty stacji wymienników ciepła – 10 szt. – przeznaczono prawie
35 tys. zł. Opracowano również dokumentację przyłączy ciepłowniczych dla budynków
J. Tytki 1 i 3.
Dosyć duży zakres miały prace poprawiające otoczenie. Remontowano chodnik przy ul.
Juranda 2-6 za ponad 40 tys. Trochę tańsza – prawie 35 tys. zł – była rozbiórka dotychczasowych zabudowań i przygotowanie
zabrukowania pod nowe wiaty śmietnikowe
przy ul. J. Tytki i Jagienki. Wykonano też dojazd i zabrukowanie pod wiatę śmietnikową
przy ul. Juranda.
Remont schodów wraz z balustradami do budynków przy ul. Jagienki 2 i L. Kruczkowskiego 2 kosztował prawie 68 tys. zł. Natomiast wymiana balustrad wejść bud. przy ul. L.
Kruczkowskiego 5 ponad 22 tys. zł.
Z innych remontów trzeba wymienić wymianę opraw oświetleniowych klatek schodowych na lam py LED z czuj ką ru chu
w budynkach Jagienki 6 i R. Traugutta 18
i remont posadzek w piwnicy przy ul. Juranda 6.
I na koniec coś dla naszych najmłodszych:
w Pszowie kosztem prawie 130 tys. zł zrobiono remont nawierzchni placów zabaw
na os. Polana – za budynkiem Jagienki 4.
***
Podsumowując ten udany rok remontowy
w naszej spółdzielni z ogromnym żalem
i przykrością należy stwierdzić, że część środków finansowych jest marnowana poprzez
dewastację tego co było ładne i służyło w sposób właściwy mieszkańcom. Proces dewastacji w roku 2015 niestety trwał – głupota
i bezmyślność triumfowała nie raz. Wymieńmy kilka przykładów tego na co poszły nasze pieniądze:
• Malowanie elewacji po dewastacji ul. Tysiąclecia 8 i Tysiąclecia 2.
• Usunięcie graffiti ze ściany wiaty śmietnikowej – ul. Kard. St. Wyszyńskiego 40-48,
• Usunięcie graffiti z elewacji przy ul. 26
Marca 168, itd.
• Najgorsze jest to, że dewastacji tych najczęściej dokonują osoby zamieszkałe w danym budynku lub osiedlu.

