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We�so�łe�go�„Al�le�lu�ja”

Z oka�zji�zbli�ża�ją�cych�się�Świąt�wszyst�kim�Pań�stwu,�ca�łej
na�szej� spół�dziel�czej� ro�dzi�nie,� chciał�bym� ży�czyć� zdro�wych,
po�god�nych�Świąt�Wiel�ka�noc�nych,�prze�peł�nio�nych�wia�rą,
na�dzie�ją�i mi�ło�ścią.

Ra�do�sne�go,� wio�sen�ne�go� na�stro�ju,� ser�decz�nych� spo�tkań
w gro�nie�ro�dzi�ny�i wśród�przy�ja�ciół�oraz�we�so�łe�go�„Al�le�lu�ja”.�

Prezes Zarządu SM „ROW” 
JAN GRABOWIECKI

Ter�mi�ny�Wal�ne�go�Zgro�ma�dZe�nia�cZłon�kóW�
spół�dZiel�ni�miesZ�ka�nio�Wej�„roW”

Tra dy cją sta ło się, że wio sną każ de go ro -
ku do ko nu je my w na szej Spół dziel ni oce -
ny te go co zro bi li śmy przez mi nio ne 12
mie się cy. Uchwa la my też kie run ki roz wo -
ju dzia łal no ści go spo dar czej oraz spo łecz -
nej i kul tu ral nej, któ re na sza Spół dziel nia
bę dzie re ali zo wać w naj bliż szym cza sie.
Słu żą te mu czę ścio we Wal ne Zgro ma dze -

nia Człon ków Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW”, pod czas któ rych my, człon ko wie
Spół dziel ni, ma my oka zję roz pa try wać
spra woz da nie ra dy, za twier dzić spra woz -
da nia rocz ne i fi nan so we oraz po dej mo wać
uchwał co do wnio sków człon ków spół -
dziel ni, ra dy lub za rzą du w tych spra wach
i udzie lać ab so lu to rium człon kom za rzą du.

Wal ne Zgro ma dze nia, po dob nie do lat po -
przed nich, od bę dą się w cza sie 5 spo tkań. 

Wcze śniej spra woz da nie fi nan so we, ra -
port i opi nia bie głe go Re wi den ta oraz
wszyst kie pro jek ty Uchwał, któ re bę dą
przed mio tem ob rad Wal ne go Zgro ma dze -
nia zo sta ną wy ło żo ne do wglą du, w sie dzi -
bie Spół dziel ni w Wo dzi sła wiu Śl. 

● 25.04.2016 r. o godz. 1700 tj. po nie dzia łek dla człon ków osie dli Dą brów ki, Pia stów i XXX – le cia PRL (część I)
w I Li ceum Ogól no kształ cą cym im. 14 Puł ku Po wstań ców Śl. w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Szkol nej 1;

● 26.04.2016 r. o godz. 1700 tj. wto rek dla człon ków osie dla Cen trum (część II) w I Li ceum Ogól no kształ cą cym
im. 14 Puł ku Po wstań ców Śl. w Wo dzi sła wiu Śl. przy ul. Szkol nej 1;

● 27.04.2016 r. o godz. 1700 tj. śro da dla człon ków za miesz ka łych na te re nie gmi ny Pszów (część III) w Ze spo -
le Szkół Po nad gim na zjal nych w Pszo wie ul. Trau gut ta 32; 

● 28.04.2016 r. o godz. 1700 tj. czwar tek dla człon ków za miesz ka łych na te re nie gmi ny Ry duł to wy (część IV)
w Ry duł tow skim Cen trum Kul tu ry „FE NIKS” w Ry duł to wach ul. Strzel ców By tom skich 9a;

● 29.04.2016 r. o godz. 1700 tj. pią tek dla człon ków za miesz ka łych na te re nie gmi ny Ra dlin (część V) w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry w Ra dli nie ul. Ma riac ka 9.

Ter�mi�ny�i�miejsca�Wal�ne�go�Zgro�ma�dZe�nia�cZłonkóW
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T
reść Świąt Wiel ka noc nych ma swo je
źró dło w ta jem ni cy Zmar twych wsta -
nia Chry stu sa, któ ry trze cie go dnia

po swej krzy żo wej mę ce i śmier ci swą Bo -
żą mo cą wy szedł ży wy z gro bu i uka zał się
ży wy apo sto łom i uczniom, co po twier dza
świa dec two wia ry apo sto łów i od da ne go
za tę praw dę ży cia ich ży cia. Po twier dze -
nie te go świa dec twa mo że my zna leźć
w Ewan ge liach, Dzie jach Apo stol skich i Li -
stach Apo stol skich two rzą cych ka non Pi -
sma św. No we go Te sta men tu. Zmar twych -
wsta nie Chry stu sa jest cen tral ną praw dą
na szej wia ry sku pia ją cą jak w so czew ce
wszyst kie praw dy wia ry: o Bo gu, Je go
Opatrz no ści, Je go Wszech mo cy ogar nia ją -
cej ca łe na sze ży cie, o usta no wio nym przez
Bo ga ła dzie mo ral nym obej mu ją cym na -
sze ży cie oso bi ste ro dzin ne i spo łecz ne
i o po nad cza so wej war to ści i sen sie na szej

pra cy, na szych tru dów, mo że i na sze go
cier pie nia, ale i na szych osią gnięć, po wo -
dze nia i ra do ści. Prze cież tyl ko Bo ża moc
mo gła za pa no wać nad pra wem ży cia i śmier -
ci. Dzie łem tej Bo żej mo cy jest po nad cza -
so wy wy miar do bra, któ re wy ko nu je czło -
wiek. Praw da o Zmar twych wsta niu
Chry stu sa na da je praw dzie o na szym ży -
ciu au to ry tet Bo ga ob ja wia ją ce go się czło -
wie ko wi. Dla te go lu dzie nie chęt nie, lub
wręcz wro go na sta wie ni do Chry su sa, lu -
dzie o za mknię tym na praw dę ser cu, już
od cza sów Je zu sa Chry stu sa, aż po na sze
cza sy, pró bo wa li ude rzyć wła śnie w tę
praw dę o Je go zmar twych wsta niu. Po słu -
gi wa li się, mię dzy in ny mi, naj bar dziej pry -
mi tyw nym, ale i chwy tli wym za wsze ar -
gu men tem ja kim był pie niądz i schle bia ją ce
ludz kiej chci wo ści prze kup stwo. Ewan ge -
li sta św. Ma te usz od no to wu je fakt, że gdy

ci, któ rzy ska za li Je zu sa na ukrzy żo wa nie,
do wie dzie li się o Je go zmar twych wsta niu,
wte dy da li żoł nie rzom, któ rzy mie li pil no -
wać gro bu Je zu sa, spo ro pie nię dzy z po le -
ce niem, by roz po wia da li wśród lu dzi, że
gdy za snę li wte dy ucznio wie Je zu sa wy -
kra dli Je go cia ło, a o nie do pa trze niu
żoł nie rzy po roz ma wia ją z Pi ła tem by uchro -
nić ich przed ewen tu al ny mi kon se kwen -
cja mi. (por. Mat. 28,11 – 15). Praw da
o zmar twych wsta niu Pa na Je zu sa, mo że -
my po wie dzieć, obro ni ła się sa ma. Nikt ni -
gdzie nie mógł od na leźć cia ła Chry stu sa,
wręcz od wrot nie, Pan Je zus po swo im
zmar twych wsta niu uka zy wał się apo sto -
łom i prze ma wiał do nich, uka zy wał się
Ma rii Mag da le nie i in nym nie wia stom, któ -
re by ły pierw szy mi świad ka mi pu ste go gro -
bu, uka zał się uczniom – św. Pa weł
w I -szym li ście do Ko ryn tian wspo mi na,

we�sel�my�się i ra�duj�my

jak�ten�czas�szyb�ko�upły�wa.

W tym�ro�ku�sto�sun�ko�wo

bar�dzo�wcze�śnie�ob�cho�dzić�bę�dzie�my

Świę�ta�Wiel�ka�noc�ne,

któ�rych�ter�min�w pra�sta�rej�tra�dy�cji

ko�ścio�ła�rzym�sko�ka�to�lic�kie�go

i in�nych�ko�ścio�łów�wy�zna�cza

pierw�sza�wio�sen�na�peł�nia�księ�ży�ca.

W tym�ro�ku�szcze�gól�nie�Uro�czy�stość

Wiel�ka�noc�na�wpi�su�je�się

w ob�cho�dy�ogło�szo�ne�go

przez�pa�pie�ża�Fran�cisz�ka

ju�bi�le�uszo�we�go�ro�ku�mi�ło�sier�dzia,

a w na�szej�oj�czyź�nie

w 1050�rocz�ni�cę�chrztu�pol�ski

i w przy�go�to�wa�nia�do prze�ży�cia

Świa�to�wych�dni�mło�dzie�ży,

któ�re�ra�zem�z oj�cem�świę�tym

Fran�cisz�kiem�ob�cho�dzić�bę�dzie�my

w kra�ko�wie.

pan�Zmar�TWycH�WsTał�
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że uka zał się wię cej niż 50-ciu oso bom na -
raz, z któ rych wie lu w mo men cie pi sa nia
te go li stu jesz cze ży je, czy li trud no by by -
ło o zbio ro wą ha lu cy na cję wśród tak wie lu
osób. Więc Chry stus praw dzi wie zmar -
twych wstał. (por. I Kor. 15,1 – 8). Moż -
na więc uznać, że Zmar twych wsta nie Chry -
stu sa jest praw dą wia ry po twier dzo ną
świa dec twem ży cia i mę czeń ską śmier cią
apo sto łów i wie lu uczniów. To po głę bie nie
wia ry, wśród wie lu in nych ar gu men ta cji
jest po trzeb ne, by śmy ja ko lu dzie ob da rze -
ni otwar tym na praw dę ser cem, mo gli
z otwar tym ser cem przy jąć praw dę o zmar -
twych wsta niu Chry stu sa i o tym, że, „jak
Chry stus zmar twych wstał, tak i my zmar -
wy chw sta nie my” (I Kor. 15,12 nn.). Istot -
ną tre ścią świąt Wiel ka noc nych jest więc
praw da o ży ciu, o je go sen sie prze kra cza -
ją cym gra ni ce na szej do cze sno ści, o zwy -
cię stwie do bra nad ludz ką nie wy star czal -
no ścią, cier pie niem, nad złem.

Te tre ści od zwier cie dla ją nam w pew -
nym sen sie na sze zwy cza je wiel ka noc ne.
Cie szy my się bu dzą cą się do ży cia w pro -
mie niach wio sen ne go słoń ca przy ro dą, cze -
go szcze gól nym sym bo lem są ga łąz ki pal -
mo we, z któ ry mi wi ta my przy cho dzą ce go
już w Nie dzie lę Pal mo wą Pa na. Pa trzy my
na ko szy ki, w któ rych w Wiel ką So bo tę
przy nie sie my do po świę ce nia po kar my
wiel ka noc ne: jaj ka sym bol bu dzą ce go się
ży cia. chleb, wę dli ny, owo ce, po kar my słu -
żą ce i nie zbęd ne dla pod trzy ma nia na sze -
go ży cia. Je den z ka te che tów pięk nie po -
rów ny wał sym bo li kę tych po kar mów, gdy
tłu ma czył, że pi sklę, któ re roz ry wa sko -
rup kę jaj ka i wy cho dzi ży we jest wy obra -
że niem Chry stu sa, któ ry wła sną mo cą ro -
ze rwał i od rzu cił ka mień gro bu i wy szedł
ży wy. Zaś in ne po kar my pod trzy mu ją ten
dar ży cia otrzy ma ny od Bo ga, za któ ry
trze ba Bo gu dzię ko wać i do brze by by ło
uświę cać go da rem mo dli twy przed i po je -
dze niu, oraz po my śleć w te Świę ta Wiel -
ka noc ne o tych, któ rym bra ku je chle ba,
z któ ry mi mo że trze ba się tym chle bem
po dzie lić, by jak ma wiał Pry mas Ty siąc le -
cia Słu ga Bo ży Kar dy nał Ste fan Wy szyń -
ski: „w do mu na szej Oj czy zny nie by ło
głod nych i bez dom nych”.

Sza now ni i dro dzy Czy tel ni cy te go Sło -
wa! Nad cho dzą zno wu pięk ne Świę ta Wiel -
ka noc ne. Nad na szą pięk ną wo dzi sław ską
zie mią, zie mią do brych i pra co wi tych lu -
dzi, nad do ma mi na szych miast i wio sek
znów roz le gnie się dźwięk wiel ka noc nych
dzwo nów i ra do sny śpiew Al le lu ja! Wio -
sen ne słoń ce roz świe tli i uka że co raz żyw -
szą ko lo ry sty kę od na wia nych na szych miast
i osie dli, ukwie co ne ogro dy oka la ją ce na -
sze do mo stwa, pięk no zie lo nych pól, świe -
żość la sów. Uj rzy my na no wo pięk no tej
zie mi, dzie ło do bro ci Bo ga i owo ce pra cy
ludz kich rąk. Życz my so bie, by to pięk no
ota cza ją cej nas przy ro dy sta wa ło się od -
zwier cie dle niem pięk na i do bra ludz kie go
ser ca, war to ści któ re za szcze pił w nas Bóg.
Uwierz my na no wo w to, że mo że my co -
raz le piej żyć do ce nia jąc to, co w nas do -

bre, prze kształ ca jąc na lep sze na sze śro do -
wi sko ży cia, oraz at mos fe rę na sze go ży cia
oso bi ste go, ro dzin ne go i spo łecz ne go. Jed -
na z pio se nek śpie wa nych kie dyś na fe sti -
wa lach pio sen ki re li gij nej „Sa cro song” za -
wie ra sło wa: „Przyj dą po nas in ni lu dzie
i świa do mi na szych dni, niech ro zej rzą się
wo ko ło, co śmy zo sta wi li im”. Życz my so -
bie, by wiel ka noc na ta jem ni ca Zmar twych -
wsta nia Chry stu sa tak prze mie nia ła na sze
ży cie, by mi mo na szych wad i nie do cią -
gnięć i nie raz po plą ta nych dróg na sze go
ży cia w osta tecz no ści zwy cię ża ły w nas
do bro, uczyn ność, prze ba cze nie, wiel ko -
dusz ność, życz li wość, ra dość, mi łość, po pro -
stu pięk ne ży cie – owoc na sze go z Chry -
stu sem zmar twych wsta nia. Te go ży czy my

so bie na wza jem, te go ży czy my Sza now -
nym Oj com na szych miast, wsi i osie dli,
te go ży czy my Za rzą do wi na szych Spół -
dziel ni miesz ka nio wych i wszyst kim, któ -
rzy tru dzą się i pra cu ją nad tym, by nam
się le piej ży ło „pod na szym wspól nym da -
chem”. W dniu swe go Zmar twych wsta nia
Pan Je zus przy szedł do apo sto łów zgro ma -
dzo nych w wie czer ni ku i po zdro wił ich
sło wa mi: „Po kój wam”. Oby Świę ta Zmar -
twych wsta nia Pań skie go w Ro ku Ju bi le -
uszu Bo że go Mi ło sier dzia, w Ro ku 1050
le cia Chrztu Pol ski, w ro ku Świa to wych
Dni Mło dzie ży po łą czo nych z piel grzym -
ką do na szej Oj czy zny Oj ca św. Fran cisz -
ka, za owo co wa ły po ko jem serc, ra do ścią,
po jed na niem, pły ną cą z otwar te go ser ca
wiel ko dusz no ścią, życz li wo ścią i zwy cię -
stwem do bra, war to ścia mi w któ re na no -
wo chciej my uwie rzyć i zre ali zo wać. Oby -
śmy w każ dym na szym do mu od czu li
obec ność Chry stu sa Zmar twych wsta łe go
i dzię ki zmy sło wi wia ry mo gli usły szeć
Je go po zdro wie nie: „Po kój wam”. Koń -
cząc pra gnę każ de mu z nas za de dy ko wać
sło wa mo dli twy, któ rą od ma wia my za sia -
da jąc do sto łu wiel ka noc ne go: „Przy bądź
Pa nie Je zu, za siądź mię dzy na mi, uczyń
nas świad ka mi Twe go zmar twy cw sta nia.
Spraw niech się sta nie my Two imi ucznia -
mi, a stół nasz niech bę dzie zna kiem po -
jed na nia”. 

PAN ZMAR TWYCH WSTAŁ
WE SEL MY SIĘ I RA DUJ MY

WE SO ŁE GO AL LE LU JA!

Ks. Jó zef Mo czy gę ba
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pod�sU�mo�WU�je�my�pra�ce�Wy�ko�na�ne�W 2015�ro�kU

re�mon�ty�słu�żą�ce�na�sZym�miesZ�kań�com

M
i lio ny zło tych, któ re w ubie głym ro ku
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW”
prze zna czy ła na róż no rod ne pra ce re -

mon to we owo cu ją w po sta ci sys te ma tycz ne -
go pod wyż sza nia stan dar dów za miesz ki wa -
nia w bu dyn kach i zde cy do wa ne mu
po pra wie niu oto cze nia. Za kres prac re mon to -
wych Spół dziel ni co rocz nie ule ga zwięk sze -
niu. Świad czy to o pro wa dze niu wła ści wej
po li ty ki go spo dar czo-fi nan so wej Spół dziel ni.
Pro wa dzo ne pra ce re mon to we za po bie ga ją
de ka pi ta li za cji za so bów i ma ją istot ny wpływ
na po pra wę ich sta nu tech nicz ne go. Są one
bar dzo waż ny aspek tem dzia łal no ści Spół -
dziel ni i w du żej czę ści są re ali za cją wnio -
sków zgła sza nych przez sa mych miesz kań -
ców. Spół dziel nia sta ra się je speł nić, aby
miesz kań cy czu li się bez piecz nie i kom for to -
wo, dba jąc jed no cze śnie o to, że by oto cze nie
w któ rym ży ją by ło es te tycz ne i przy ja zne. 

Roz wój Spół dziel ni od by wa się w opar ciu
o kie run ko we za da nia stra te gicz ne. Jed nym
z nich jest sta łe pod wyż sza nie stan dar dów
za miesz ki wa nia w bu dyn kach i ich oto cze -

niu. Du żym pro jek tem re ali zo wa nym od kil -
ku lat jest ter mo mo der ni za cja bu dyn ków i pro -
wa dzo ne rów no cze śnie pra ce to wa rzy szą ce
ta kie jak np. wy mia na ba lu strad bal ko no -
wych, wy mia na drzwi wej ścio wych oraz sto -
lar ki okien nej, jak też wy mia na po szyć da -
cho wych w tech ni ce ter mo zgrze wal nej oraz
mo der ni za cja in sta la cji we wnętrz nych. Spół -
dziel nia re ali zu je rów nież bu do wę chod ni -
ków wo kół bu dyn ków oraz pla ców za baw
z bez piecz ną na wierzch nią. 

Jak to wy glą da w szcze gó łach? Przyj rzyj -
my się ja ki za kres mia ły pra ce re mon to we
na po szcze gól nych osie dlach Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW” w minionym roku.

Osie dle Cen truM

Na osie dlu Cen trum w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim na re mon ty w ubie głym ro ku prze zna -
czo no nie ba ga tel ną su mę po nad 2 766 000 zł.
Naj waż niej szą i jed no cze śnie naj bar dziej

kosz tow ną in we sty cją re mon to wą na tym
osie dlu by ło wy ko na nie no wej ele wa cji bu -
dyn ków przy ul. Woj ska Pol skie go 2-12
i 22-26. Koszt de mon ta żu sta rych płyt ele -
wa cyj nych, wy ko na nie ocie ple nia ścian to
po nad 2 mi lio ny zł, ale efekt jest im po nu ją cy
za rów no wi zu al nie, a tak że eko no micz nie – po -
zwa la jąc ogra ni czyć zu ży cie ener gii.

Bu dyn ki przy ul. Woj ska Pol skie go cie szą
oko, ale już te raz stra te gicz nie my śli my o dal -
szych ter mo mo der ni za cjach na tym osie dlu.
Pra wie 70 tys zł prze zna czo no na przy go to -
wa nie do ku men ta cji ter mo mo der ni za cji bu -
dyn ku przy ul. Wa ło wej 22 oraz do ku men ta -
cji ocie ple nia bu dyn ków przy ul. L.
Wa ryń skie go 2-4 i Kard. St. Wy szyń skie -
go 18-20. Pla ny są więc per spek ty wicz ne
i oczy wi ście bę dą wdra ża ne do re ali za cji.

Wra ca jąc do ubie głe go ro ku trze ba wspo -
mnieć o na pra wie kosz tem pra wie 20 tys zł.
co ko łów bu dyn ków przy ul. L. Wa ryń skie -
go 6-8 i 10-12. 

Mó wiąc o re mon cie ścian i ele wa cji nie
spo sób za po mnieć o rze czy bar dzo waż nej

czy li tym co ma my
nad gło wa mi. Ro bo ty de -
kar skie to sta ły ele ment
co rocz nych re mon tów.

Na osie dlu, przy ul. Ra -
dliń skiej 5-7, do ko na no
wy mia ny po kry cia da cho -
we go na pa pę ter mo zgrze -
wal ną, a to jak zwy kle
by ło po łą czo ne z wy mia -
ną ob ró bek bla char skich,
ry nien, rur spu sto wych
i prze bu do wą ko mi nów.
Z ko lei w bu dyn ku
przy ul. 26 Mar ca 130-
138 zro bio no kom plek so -
wą kon ser wa cję da chu,
w wie lu in nych bu dyn -
kach na pra wia no rów nież
uszko dze nia da cho we, by

nie la ła się nam na gło wę wo da. Koszt tych
ro bót to ok 90 tys. zł. 

We wnątrz bu dyn ków też nie próż no wa no.
W bu dyn kach przy ul. Ra dliń skiej 6-8 i ul.
Po ko ju 1-5 miesz kań cy ma ją no we wo do -
mie rze. Na to miast no wą ka na li za cję sa ni tar -
na wykonano w do mu przy ul. L. Wa ryń skie -
go 14-16.

Po ma lo wa no klat ki scho do wych i po miesz -
cze nia wspól ne bu dyn ków przy ul. L. Wa -
ryń skie go 10-12 i Kard. St. Wy szyń skie go
18-20. Do ko na no re mon tów wejść do bu -
dyn ków. No we drzwi wej ścio we za mon to -
wa no przy ul. L. Wa ryń skie go 6-8 i Kard. St.
Wy szyń skie go 22-28. W tym ostat nim bu -
dyn ku wy mie nio no rów nież za da sze nia wejść. 

Re mon to wa no bal ko ny w bu dyn ku przy.
ul. Kard. St. Wy szyń skie go 1-3 i przy ul. 26
Mar ca 166. Pra ce po le ga ły na wy mia nie blach
oka po wych na pły ty HPL Exter rior, izo la cji
po sadz ki oraz wy mia na ocie ple nia bal ko nów
z na pra wą ścian osło no wych bu dyn ku .

Po za tym trze ba wspo mnieć o na pra wach,
re mon tach, a na wet wy mia nie in sta la cji elek -
trycz nej na klat kach scho do wych w bu dyn -
kach przy ul. L. Wa ryń skie go 10-12 i 18-20.

Na ko niec wspo mnij my o oto cze niu na szych
do mów. Re mon ty chod ni ków i miejsc po sto -
jo wych, a tak że scho dów te re no wych pro wa -
dzo no przy ul. Kard. St. Wy szyń skie go 2,
ul. 26 Mar ca 138, Woj ska Pol skie go 2-12.

Osie dle XXX -le Cia Prl

Po dob ny za kres ro bót jak na osie dlu Cen -
trum pro wa dzo ny by ła na Osie dlu XXX -Le -
cia PRL w Wo dzi sła wiu Ślą skim. Ogó łem
prze zna czo no na te ro bo ty po nad 1 824 000 zł. 

Jed nym z naj waż niej szych fron tów ro bót
na tym osie dlu by ły da chy. Ro bo ty de kar skie
po le ga ją ce na wy mia nie po kry cia da cho we -
go na pa pę ter mo zgrze wal ną, mo der ni za cję
in sta la cji od gro mo wej, kon ser wa cji da chów
by ły pro wa dzo ne w w bu dyn kach nr 1-4, 18-
21 i 129 i nr 31-33, 54-58 i 123-125 po chło -
nę ły po nad ćwierć mi lio na zło tych. 

Na tym osie dlu po za do fi nan so wa niem wy -
mia ny sto lar ki okien nej miesz kań kosz tem
po nad 136 000 zł, do ko na no wy mia na drzwi
wej ścio wych w budynkach nr 127-129.

Bar dzo sze ro ki był za kres wy mia ny ra dio -
wych licz ni ków wo dy. Kosz tem 74 060 zł
zro bio no to w bu dyn kach XXX -le cia 13-
16, 31-33, 35-39, 42-45, 54-58, 68-71, 89-
92, 93-96, 106-109 i 127-129.

W ubie głym ro ku zmie nia ło się tak że oto -
cze nia na szych do mów. Pra wie ćwierć mi -
lio na zło tych po szło na wy ko na nie od wod -
nie nia i re mont na wierzch ni pla cu za baw
przy budynku nr 33. Re mon to wa no chod ni ki
i miej sca po sto jo wych przed budynkami
nr, 35-39, nr 83 i nr 110-113. 

Oczy wi ście na tym nie koń czy się za kres
prac re mon to wych, któ re przez 12 mie się cy
ubie głe go ro ku pro wa dzo no na tym osie dlu.
Wspo mnij my więc jesz cze o re mon tach ele -
wa cji bu dyn ków w bu dyn kach nr 31-33 i 35.
Wy ko na niu in sta la cji od gro mo wej w budynkach
nr 97-100 i 101-104. Wy mia nie in sta la cji elek -
trycz nej w piw ni cach budynkach nr 35-39
i 54-58. Re mon cie oświe tle nia z za bu do wą
bar dzo no wo cze snych lamp LED z czuj ka mi
ru chu w budynkach nr 26-29, 35-39, 54-
58, 68-71, 72-75, 76-79, 80-83 i 85-88.

Pra wie 400 tys. zł prze zna czo no na ma lo -
wa nie kla tek scho do wych wraz z wy mia ną
drzwi do piw nic bu dyn ków nr 26-29, 68-
71, 72-75, 76-79, 80-83 i 85-88.

Osie dle Pia stów

Re kor dzi stą je śli cho dzi o na kła dy re mon -
to we jest Osie dle Pia stów w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim. Prze zna czo no tu na ten cel w ze szłym
ro ku 2 783 690 zł. Po dob nie jak na osie dlu

dokończenie na str. 16
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O
pa nu Łu cja nie Bań czy ku, peł nym
ener gii i po zy tyw nie „za krę co nym”
eme ry cie, któ ry przed blo kiem

przy uli cy Kar dy na ła Wy szyń skie go w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim stwo rzył w miej scu po -
kaź ne go do łu za ro śnię te go chasz cza mi i po -
krzy wa mi zna ne na ca łą oko li cę miej sce
peł ne pięk nych ro ślin, ta jem ni czych bu -
dow li, śmiesz nych po sta ci pi sa li śmy
przed dwo ma la ty.

Wte dy pan Łu cjan i je go ma ma po ka zy -
wa li z du mą swo je dzie ło. Za dba ne drze -
wa i krze wy, za mek. zbu do wa ny z ma łych
ka my ków, wia trak. Ca łe to przed się wzię -
cie za czę ło się 7 lat wcze śniej gdy pan Łu -
cjan zbu do wał mi nia tu ro we mia stecz ko,
peł ne ko puł, wie ży czek. Po śmier ci swe go
oj ca za czął te ren przed klat ką za go spo da -
ro wać na ogró dek – mo że by ła to wte dy
ja kaś for ma psy cho te ra pii dla nie go i je go
ma my Mał go rza ty. Spół dziel nia czyn nie
po par ła ten pro jekt ofia ro wu jąc na za go -
spo da ro wa nie te re nu pięć wy wro tek zie -
mi. Po mo gli też są sie dzi i tak to się za czę -
ło. Po jem ni ki po jo gur tach, ser kach

wo dzi sła wia nin wy ko rzy sty wał ja ko for -
my od lew ni cze. Za le wał je be to nem. Po -
tem su ro we bu dyn ki ma lo wał. Sam też zbił
z de sek bud ki lę go we i karm ni ki. 

Gdy od wie dzi li śmy pa na Łu cja na był też
dla nie go cza sem prze ło mo wym nie tyl ko
ze wzglę du na pięk ny ogró dek. Wła śnie
wte dy za czął się in te re so wać przy szło ścią
swej ro dzi ny, szu kać za po mnia nych śla -
dów sprzed dzie siąt ków lat. Ta szla chet -
na pa sja swój po czą tek wzię ła z ro dzin ne -
go spo tka nia 26 paź dzier ni ka 2014 ro ku
u pa ni Gra ży ny Za rem by ku zyn ki ma my
i cio ci Łu cja na, w ro dzin ny gnieź dzie w Ma -
ru szach, pod czas któ re go mó wio no, jak to
zwy kle by wa pod czas ta kich bie siad, o ro -
dzin nych hi sto riach, bli skich lu dziach, któ -
rzy już ode szli i po wo li wspo mnie nia o nich
bled ną. Zwy kle te go ro dza ju roz mo wy koń -
czą się wraz z za koń cze niem ro dzin nej im -
pre zy, tym ra zem by ło jed nak ina czej. Pan
Łu cjan po sta no wił szu kać ko rze ni swej ro -
dzi ny i swą ener gię po świę cić tro pie niu
za ga dek i za wi ło ści hi sto rii, tej ma łej lo -
kal nej, wręcz rzec moż na do mo wej, ale
jak że dro giej je go ser cu. 

„Pró bu jąc od two rzyć ro do wód mo jej ro -
dzi ny trze ba się cof ną do po cząt ku XIX wie -
ku, kie dy to Ma te usz (Ma ciej) Pa lotz wdo -
wiec z Msza ny po ślu bił 5.07.1809 ro ku we

łUcjan�BańcZyk

na�TropacH�prZesZłoŚci

szukając
swoich
korZeniŁu�cjan�Bań�czyk�pre�zen�tu�je�od�two�rzo�ne�przez�nie�go�drze�wo�ge�ne�alo�gicz�-

ne�ro�dzi�ny

Do�ku�men�ty�i zdję�cia�po�zwa�la�ją�po�znać�prze�szłość

Ro�dzin�na pa�miąt�ka,�dzię�ki�ta�kim�książ�kom�pol�skość�na Ślą�sku�mo�gła�prze�trwać�
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Pan�Łu�cjan�w oto�cze�niu�Ro�dzin�ki� Se�nio�rów�NIE�DEJ�MY�SIĘ�przy Wo�dzi�sław�skim�Cen�trum
Kul�tu�ry.�Ze�spół�to�trzy�krot�ny�lau�re�at�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Fe�sti�wa�lu�Ze�spo�łów�Ar�ty�stycz�nych�Klu�-
bów�Zło�te�go�Wie�ku�w Bu�da�pesz�cie.�Jest�jed�ną�z czo�ło�wych�grup�ar�ty�stycz�nych�se�nio�rów�wo�je�-
wódz�twa�ślą�skie�go,�któ�ra�swo�je�ar�ty�stycz�ne�pro�gra�my�pre�zen�tu�je�od 35�lat�w róż�nych�śro�do�wi�-
skach�Zie�mi�Wo�dzi�sław�skiej,�w kra�ju�i po�za je�go�gra�ni�ca�mi.�Głów�nym�prze�sła�niem�jej�dzia�łal�no�ści
spo�łecz�no�-kul�tu�ral�nej�i ar�ty�stycz�nej�jest�prze�ka�zy�wa�nie�po�ko�le�niom�oraz�utrwa�la�nie�tra�dy�cji�ro�-
dzi�mej�kul�tu�ry�ślą�skiej�i ogól�no�pol�skiej.�Dla�te�go�w re�per�tu�arze�swym�Gru�pa�NIE�DEJ�MY�SIĘ
pre�zen�tu�je:�wi�do�wi�ska�ob�rzę�do�we�i folk�lor�swe�go�re�gio�nu,�utwo�ry�es�tra�do�we�oraz�sa�kral�ne.�

Na spo�tka�niu�ro�dzin�nym�w Ma�ru�szach

Msza nie Zo fię Po lnik. Po czte rech la -
tach 21.11.1813 ro ku w Msza nie Gór nej
z te goż związ ku uro dził się i zo stał ochrzczo -
ny An dre as (An drzej) Pa lotz. An drzej Pa -
lotz też wdo wiec po ślu bił 21.06.1853 roku
w Skrzy szo wie Ka ta rzy nę cór kę To ma sza
Ko piec z Kro sto szo wic. Mój dzia dek Lu -
dwig Pa lotz uro dził się Kro sto szo wi cach
w 1854 ro ku, co na su wa wnio sek, że był
dziec kiem z dru gie go mał żeń stwa An dre -
asa (An drze ja).”

Tak za czy na się ta spi sa na przez pa -
na Bań czy ka ro dzin na sa ga. Jej po czą tek
się ga cza sów wo jen na po le oń skich i cza su
opi sa ne go w „Woj nie i Po ko ju” Lwa Toł -
sto ja, po ja wia ją się miej sco wo ści, któ re ko -
rze nia mi się ga ją śre dnio wie cza, na jaz dów
ta tar skich i ma ją cych swo je le gen dy jak
np. Msza na. Póź niej śle dząc lo sy ro dzin ne
prze mie rza my bo ga tą hi sto rię Zie mi Wo -
dzi sław skiej, Gór ne go Ślą ska w jej mi kro -
ska li. Są wy jaz dy do Nie miec za chle bem,
z cha rak te ry stycz ną dla tej czę ści Ślą ska
emi gra cją do West fa lii. Koń czy się XIX wiek,
wy bu cha 1 woj na świa to wa i na gle po ja -
wia się zna na do tąd ra czej tyl ko z ko ściel -
nych wy daw nictw Pol ska, co dla jed nych
jest zja wi skiem po zy tyw nym dla in nych
wręcz prze ciw nie. Ko rze nie ro dzin ne są
cza sa mi si łą, ale cza sa mi ro dzą kło po ty,
gdy raz uwa ża się ko goś za Niem ca, by
póź niej tej sa mej oso bie przy pi sy wać pol -
skie sen ty men ty, Trze ba zmie niać na zwi -
ska, na zwy miej sco wo ści, bo ich brzmie nia
nie zgod ne są z ak tu al ną po li ty ką i wła dzom
się to nie po do ba, itd. ot ta kie ślą skie pa ra -
dok sy hi sto rii. Ale to wszyst ko jest gdzieś
w tle, bo prze cież waż ne jest sa mo ży cie,
ro dzi na – ro dzą się dzie ci, od cho dzą na za -
wsze se nio rzy, ma my kło po ty, ale i suk ce -
sy, ra do ści prze pla ta ją się ze smut kiem i tak
to wszyst ko się to czy przez dzie je. 

I to sta je się też bu dul cem tej żmud nie
pi sa nej przez Pana Bań czy ka hi sto rii. Za -

da je so bie Pan Łu cjan trud i szu ka do ku -
men tów m.in. w Ar chi wum Ar chi die ce -
zjal nym w Ka to wi cach, słu cha i no tu je
opo wie ści ro dzin ne i tu nie wy czer pa nym
źró dłem są hi sto rie opo wia da ne przez 85
let nią ma mę pa na Łu cja na. 

Po wsta je kro ni ka, a tak że wy kreśl ne do -
kład nie drze wo ge ne alo gicz ne, któ ra nasz
bo ha ter mo że dum nie za pre zen to wać na zor -
ga ni zo wa nym przez nie go z du żym roz -
ma chem – przy je cha ło 70 człon ków ro dzi -
ny – zjeź dzie. W su mie ro dzi na li czy ok. 170
osób i roz sia na jest po ca łym świe cie,
w Ho lan dii, Niem czech, An glii, Szko cji,
a na wet w No wej Ze lan dii.

Pan Łu cjan nie po prze sta je jed nak
na swych do ko na niach. Jest jak za wsze
czyn ny. Spo łecz nie pra cu je w Ra dzie Nad -
zor czej na szej spół dziel ni od 1993 ro ku,
w Ra dzie Osie dla, da lej dba o ogró dek.
Gra też w ze spo le gru py se nio rów „NIE
DEJ MY SIĘ” na per ku sji, ale co naj waż -
niej sze na dal ma za miar od kry wać prze -
szłość swej ro dzi ny, czy li tak na praw dę
prze szłość na sze go Ślą ska. 

Mo że my mu tyl ko ki bi co wać w tym
wspa nia łym dzie le, a mo że nie tyl ko, mo -
że po win ni śmy wziąć z nie go przy kład
i sa me mu za cząć szpe rać w ro dzin nych ar -
chi wach od kry wa jąc pa sjo nu ją ce ta jem ni -
ce i skar by prze szło ści. Wierz cie, każ dy
z nas je ma, są na wy cią gnię cie rę ki. 
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B
y łem przez la ta in struk to rem na uki
jaz dy – opo wia da pan Je rzy – mia łem
ma łą fir mę i szko li łem lu dzi na wszyst -

kie ka te go rie pra wa jaz dy nie tyl ko w Wo -
dzi sła wiu ale tak że w Ka to wi cach, By to -
miu, Ja strzę biu, Ra ci bo rzu, Ryb ni ku i in nych
mia stach. Wie le osób z na sze go te re nu swe
umie jęt no ści wy ko rzy sty wa ne dziś za kie -
row ni cą zdo by wa ło na po cząt ku pod mo im
okiem, mam na dzie ję, że te raz do brze i bez -
piecz nie je spo żyt ko wu ją.

Za wo do we za ję cia ni gdy jed nak nie wy -
peł nia ły ca łe go ży cia na sze go są sia da, za -
wsze był rów nież czyn ny spo łecz nie, chciał
dzia łać, po ma gać. Jest człon kiem Ra dy
Dziel ni cy i człon kiem Ra dy Nad zor czej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”. 

Ju rek Owsiak co ro ku ma w nim wiel -
kie go fa na. Od 15 lat czyn nie wspie ra Or -
kie strę Świą tecz nej Po mo cy i ja ko wo lun -
ta riusz pro wa dzi bu fet na wo dzi sław skim
ryn ku, gdzie mo gą się wszy scy za an ga żo -
wa ni w szczyt ny cel cha ry ta tyw nej zbiór ki
po si lić i ogrzać. 

Być mo że jed nak naj więk szą pa sją Je -
rze go Dra go na jest ak tyw ność ar ty stycz na,
dzię ki któ rej mo że my go co raz, od wie lu
już lat, po dzi wiać i okla ski wać w róż nych
ro lach.

Przez 20 lat mo gli śmy go słu chać pod -
czas wy stę pów zna ko mi te go wo dzi sław -
skie go chó ru „Can ta ta”, któ ry po wstał
w 1992 ro ku przy ko ście le św. Her ber ta.
Dy ry gen tem te go ze spo łu jest po dziś dzień
pa ni Do ro ta Brzęcz kow ska. O sa mych chó -
rze pi sa li śmy w po przed nim nu me rze na -
szej ga ze ty, ale przy po mnij my, że po cząt -
ko wo ze spół li czył 23 oso by, a wśród nich
zna lazł się pan Je rzy, któ ry śpie wał te no -
rem. Wraz z „Can ta tą” brał udział w dzie -
siąt kach kon cer tów, fe sti wa li, prze glą dów,
kon kur sów i wy stę pów. Nie tyl ko zresz tą
w Pol sce. Bar dzo czę sto wy jeż dża li za gra -
ni ce, a pieśń wie le ra zy otwie ra ła im drzwi

Sąsiad z osiedla SM „ROW”

pan�je�rzy�dra�gon�miesz�ka�na osie�dlu�„pia�stów”�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim,�ale�po�cho�dzi

z uro�czej�wsi�ja�wo�rzyn�ka�w Be�ski�dzie�Ślą�skim.�–�To�tam,�gdzie�zbie�ga�ją�się�gra�ni�ce�trzech

państw�pol�ski,�czech�i sło�wa�cji.�mo�że�ta�mo�ja�gó�ral�ska�na�tu�ra�pcha�mnie�do dzia�łal�no�-

ści�ar�ty�stycz�nej�i szczę�śli�wie�nie�po�zwa�la�mi�za�śnie�dzieć�na eme�ry�tu�rze�–�śmie�je�się�pan

je�rzy. i rze�czy�wi�ście�spek�trum�ak�tyw�no�ści�na�sze�go�są�sia�da�jest�im�po�nu�ją�ce,�a je�go�spo�-

sób�spę�dza�nia�wol�ne�go�cza�su,�któ�ry�po�ja�wia�się�w szko�dli�wym�nad�mia�rze�u każ�de�go�se�-

nio�ra�po usta�niu�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej,�jest�god�ny�na�śla�do�wa�nia.�

Je�rzy�Dra�gon�ja�ko�gó�ral�w jed�nym�z przed�sta�-
wień�ka�ba�re�tu

Wy�stę�py�„Ka�ba�re�tu�Wo�dzi�sław�skie�go”

arTysTycZne�pasje�pana�jerZego

góral
z�Wodzisławia
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do miejsc, w któ rych zwy kli śmier tel ni cy,
by nie obej rze li. Chór, któ ry był swe go ro -
dza ju wspól no tą, bar dzo cie pło wspo mi na
nasz bo ha ter, a je go i je go ko le ża nek i ko -
le gów do ko na nia zgro ma dzo ne są w opa -
słych to mach, skru pu lat nie pro wa dzo nej
kro ni ki do ku men tu ją cej do ko na nia ze spo -
łu i ilu stro wa nej licz ny mi zdję cia mi.

Pan Je rzy sta le sta ra się po sze rzać swo ją
wie dzę i ta z ko lei pa sja za pro wa dzi ła go
do Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku w Wo -
dzi sła wiu, a tam w 2011 ro ku po wstał ama -
tor ski ze spół te atral ny „Ka ba ret Wo dzi sław -
ski”. Przez rok dzia łał w ra mach Uni wer sy te tu.
W tym okre sie ze spół przy go to wał trzy spek -

ta kle „We so łe jest ży cie sta rusz ka”, „Mi łość
w je sie ni ży cia” oraz „Pio sen ki z na szej mło -
do ści”. Ze spół za ło ży ła i pro wa dzi ła do czerw -
ca 2015 r. śp. Anie la Taj ner. 

Od stycz nia 2013 ro ku ka ba ret dzia ła
przy Wo dzi sław skim Cen trum Kul tu ry.
Po śmier ci pa ni Anie li no wym in struk to -
rem gru py zo stał To masz Koź lik.

Przy go to wa no w WCK kil ka spek ta kli
m.in. „Cza ry ma ry”, „Ży cie gó ra li na Pod -
ha lu” we dług Ka zi mie rza Prze rwy Tet ma -
je ra, „Kró lo wa Śnież ka”.

Na sce nie Wo dzi sław skie go Cen trum
Kul tu ry mo gli śmy obej rzeć rów nież baj kę
o Czer wo nym Kap tur ku w zu peł nie in nej

od sło nie. Był to spek takl tyl ko dla do ro -
słych o ko chli wym wil ku i nie zbyt cno tli -
wym Kap tur ku. Nie za bra kło jak zwy kle
świet ne go po czu cia hu mo ru, o któ re za -
dba li au to rzy sztu ki i wy ko naw cy z Ama -
tor skie go Ze spo łu Te atral ne go „Ka ba ret
Wo dzi sław ski”.

Nasz ze spół two rzy za baw ne i lek kie
spek ta kle ko me dio we, któ re już od kil ku
lat znaj du ją uzna nie wśród pu blicz no ści.
Co raz wię cej lu dzi chce je oglą dać, sa la
jest peł na pod czas wy stę pów – mó wi pan
Je rzy. – Sa mi we wła snym za kre sie przy -
go to wu je my stro je, jed nak rów nież ma my
spon so rów. Du żą po moc ofe ru je nam Spół -
dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” z jej pre -
ze sem Ja nem Gra bo wiec kim.

Ja już wcie la łem się w bar dzo róż ne ro -
le. By łem har na siem, ba cą, gaz dą – to chy -
ba ze wzglę du na mo je gó ral skie ko rze nie,
ale tak że gra łem dia bła i dla od mia ny świę -
te go Pio tra, by łem też księ ciem von Pless
z zam ku w Pszczy nie.

Te raz przy go to wu je my pro gram po świę -
co ny mi strzo stwom świa ta w pił ce noż nej.
Pre mie ra bę dzie w ma ju, a wi dzo wie bę dą
mo gli po słu chać pod czas na szych wy stę -
pów m.in. zna nych pio se nek o fut bo lu. 

Po za wy stę pa mi sce nicz ny mi na sze go
są sia da in te re su je też ma lar stwo. Ma lu je
pej za że, mar twą na tu rę sto su jąc roż ne tech -
ni ki akwa re lę ołó wek, a tak że olej. Zaj mu -
je się tak że tech ni ką de ku pa żu, ro bi rów -
nież róż ne przed mio ty ar ty stycz ne z weł ny,
ma lu je tak że na szkle. Te cie ka we dzie ła
moż na po dzi wiać w je go miesz ka niu.

Ma�lar�stwo�i ry�su�nek�to�ko�lej�na�z pa�sji�pa�na�Je�rze�go
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dokarmianie szczurów
I

dzie my czy je dzie my do su per mar ke -
tów. Pół ki ugi na ją się tam od wszel kie -
go ro dza ju to wa rów. Ku pu je my, cza sa -

mi bez opa mię ta nia, a póź niej... We dług
sta ty styk po nad po ło wa Po la ków wy rzu ca
chleb. Na dru gim miej scu pro duk tów, ja -
kie lą du ją w ko szu (bądź za oknem!) są
ziem nia ki. Jed na trze cia kon su men tów po -
zby wa się też wę dlin! Da lej są wa rzy wa
i owo ce, mle ko, na biał na wet mię so. Tak
dzie je się jak Pol ska dłu ga i sze ro ka, nie -
ste ty rów nież na osie dlach na szej spół -
dziel ni. 

Ma my po czą tek wio sny, zi my prak tycz -
nie nie by ło więc i śnieg nie mógł przy -
kryć wsty dli wych do wo dów na szej nie fra -
so bli wo ści. Na zie le nie ją cych się traw ni kach,
pod ścia na mi na szych do mów le ży ogrom -
na ilość od pa dów żyw no ści. Moż na bez
prze sa dy, po krót kim spa ce rze po osie -
dlach, stwier dzić że wy rzu ca nie je dze nia
przez okno jest czymś na gmin nym. 

Dla cze go się tak dzie je? 
Jed ni twier dzą, że to do wód „wiej sko -

ści” czy li tak na praw dę opóź nie nia cy wi li -
za cyj ne go na sze go spo łe czeń stwa. Jed nak
czy jest to praw da? W kul tu rze wiej skiej
wy rzu ca nie je dze nia, któ re go za wsze w na -
szym kra ju od se tek lat bied ne go i prze śla -
do wa ne go co raz róż ny mi strasz ny mi pla -
ga mi, by ło ma ło, jest grze chem. Chleb
prze kre śla ny krzy żem przed ukro je niem
był czymś świę tym, ni gdy się go nie wy -
rzu ca ło.

A jed nak te raz bez żad ne go skrę po wa nie
rzu ca my nie do je dzo ne reszt ki i to na wet
nie do śmiet ni ka, ale przez okno. Znaj du -

je my też „ra cjo nal ne” uspra wie dli wie nia
na szych do ko nań. Zwy kle tłu ma cze nia tych
na gan nych czy nów – spro wa dza ją się
do opo wia da nia o tro sce o pta ki i in ne
zwie rzę ta, któ re dzię ki je dze niu „z okna”
mo gą eg zy sto wać z peł ny mi żo łąd ka mi.
A więc to ni by na sza do broć i współ czu cie
dla pta ków, bez dom nych ko tów i psów,
jest przy czy ną tych dzia łań. 

Bar dzo dys ku syj nej te zie prze czy jed -
nak in ne za uwa ża ne zja wi sko: na traw ni ki
przed do ma mi nie lą du ją je dy nie od pad ki
żyw no ścio we, ale po wszech ne jest rów -
nież wy rzu ca nie wy pa lo nych pa pie ro sów.
Czyż by za war to ścia mi na szych po piel ni -
czek też chcie li by śmy ko goś do kar miać? 

Mu si my so bie po wie dzieć, że wszyst kie
te dzia ła nia ro dem ze śre dnio wie cza, świad -

Jak�moż�na�za�śmie�cać�i z tym�żyć�i pa�trzeć�na to�ze�swo�je�go�okna

Wy�rzu�ca�nie�śmie�ci
jest�ka�ral�ne

sto sow nie do art. 145 usta wy dnia
20 ma ja 1971 r. Ko deks wy kro czeń
(j.t. dz.u. z 2007 r. nr 109, poz. 756
ze zm.), kto za nie czysz cza lub za śmie -
ca miej sca do stęp ne dla pu blicz no ści,
a w szcze gól no ści dro gę, uli cę, plac,
ogród, traw nik lub zie le niec, pod le ga
ka rze grzyw ny do 500 zło tych al bo
ka rze na ga ny. Miej sce do stęp ne dla
pu blicz no ści, ina czej miej sce pu blicz -
ne, to miej sce ogól nie do stęp ne. w wy -
ro ku z dnia 9 li sto pa da 1971 r. (sygn.
akt. VKrn 219/71) sąd naj wyż szy
stwier dził, że za „miej sce pu blicz ne”
uwa ża się każ de miej sce do stęp ne dla
nie okre ślo nej licz by osób.

Za�WyrZUcanie�jedZenia�i�niedopałkóW�papierosóW�prZeZ�okno�gr �

Tym�pie�czy�wem�do�kar�mia�my�szczu�ry
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� � � � � � � � roŻĄ�kary

Pe�ty�pa�la�czy�rzu�ca�ne�są�wprost�pod okna�mi.�Jest�bia�ło�na tra�wie

czą je dy nie o bra ku po czu cia wspól no ty
i od po wie dzial no ści za oto cze nie w ja kim
się miesz ka. Po dob no trze ba bę dzie jesz -
cze kil ku po ko leń aby uli ca sta ła się na szą
uli cą, osie dle na szym osie dlem a po dwór -
ko na szym po dwór kiem.

Nie we so ła per spek ty wa, no ale cóż – ta -
ka na sza pol ska rze czy wi stość... Za nim
jed nak co do nie któ rych do trze świa do -
mość, że trze ba dbać we wła snym in te re -
sie o oto cze nie, kie dy za cznie my od róż -
niać po moc zwie rzę tom od le ni stwa
i ba ła ga niar stwa, za sta nów my się ja kie
efek ty da je wy rzu ca nie żyw no ści, pa pie ro -
sów czy też in nych śmie ci przez okno. 

Zi my ma my ła god ne i tak na praw dę nie
ma po trze by do kar mia nia ptac twa, bo wię -
cej krzyw dy się im wy rzą dza niż po żyt ku.
Pta ki kar mio ne przez czło wie ka od zwy -
cza ja ją się od zdo by wa nia po kar mu sa mo -
dziel nie, w do dat ku ze psu ty po karm po -
wo du je pro ble my ga strycz ne i na mna ża nie
się ko mó rek ra ko wych (zu peł nie tak sa mo
jak u czło wie ka). To co w dzień pta ki nie
zje dzą, zo sta je na noc – szczu ry i my szy
ma ją wy żer kę. Resz ta bę dzie le żeć i po kil -

ku dniach, bę dzie wy glą dać ohyd nie, ty ko
pa trzeć jak wraz ze wzro stem tem pe ra tu ry
za czną się le gnąć mu chy.

Ma my jesz cze psy, któ re zja da jąc śmie ci
wy kształ ca ją w so bie nie po żą da ny przez
wła ści cie li na wyk, co po wo du je fru stra cję
u opie ku na, a psa przy pra wić mo że o nie -
straw ność, a na wet do pro wa dzić do śmier -
ci, je śli ostra, go to wa na kość kur cza ka

prze bi je na rzą dy we wnętrz ne. Ten łań cu -
szek idzie jed nak da lej – pies do sta je roz -
wol nie nia, któ re go wła ści ciel nie ma ocho -
ty sprząt nąć – raz, że jest to trud ne za da nie
do wy ko na nia, zwłasz cza w tra wie. Dwa,
że zi ry to wa ny opie kun pra gnie wy rów nać
po ra chun ki z kar mi cie la mi i stwier dza, że
za cznie sprzą tać, kie dy tam ci prze sta ną
roz rzu cać je dze nie. Błęd ne ko ło.    

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? 
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N
ie ma ja kiejś jed nej me to dy na za -
osz czę dze nie wiel kiej kwo ty pie nię -
dzy. Trze ba sto so wać sta rą za sa dę:

ziarn ko do ziarn ka a zbie rze się miar ka.
Z za osz czę dzo nych gro szy bę dą zło tów ki,
z nich set ki, a mo że i oko ło ty sią ca zło -
tych. Więc war to oszczę dzać!

W po przed nim nu me rze na szej ga ze ty
pi sa li śmy jak oszczę dzać wo dę i gaz by
nie po trzeb nie nie tra cić pie nię dzy. 

Ko lej na przyj rze nie się moż li wo ściom
zmniej sze nia zu ży cia bar dzo dro giej ener -
gii elek trycz nej, a co za tym idzie ob ni że -
nia wy dat ków na ten cel. Spe cja li ści od po -
szu ki wa nia spo so bów na oszczę dza nie prą du
twier dzą, że na wet bez wiel kich zmian
i wy rze czeń, ko ry gu jąc nie co styl ży cia
i utrwa la jąc w so bie ener go osz częd ne na -
wy ki, mo że my zmniej szyć na wet o 30%
zu ży cie ener gii elek trycz nej w go spo dar -
stwie do mo wym. Ozna cza to, że je śli czte -
ro oso bo wa ro dzi na po no si wy dat ki na po -
kry cie kosz tów zu ży cia prą du w cią gu ro ku
np. 2,5 ty sią ca zło tych, to po ten cjal nie mo -
że za osz czę dzić 750 zło tych w ro ku. 

Każ dy przy zna, że to spo ra kwo ta, któ -
ra – po zo sta jąc w na szych port fe lach – mo -
że po kryć kosz ty in nych po trzeb. War to
więc uświa do mić so bie, że w każ dej chwi li
po przez na szą bez tro skę i roz rzut ne go -
spo da ro wa nie prą dem nie po trzeb nie wy -
cie ka ją z na szych do mo wych bu dże tów
cał kiem spo re su my pie nię dzy. Na po czą -
tek war to uświa do mić so bie, ja ki udział
w zu ży ciu ener gii ma ją po szcze gól ne do -
mo we sprzę ty, ob ra zo wo przed sta wia to
wy kres za miesz czo ny po ni żej.

Jak wi dać róż ne urzą dze nia elek trycz ne,
w róż nym stop niu, wpły wa ją na zu ży cie
ener gii elek trycz nej i wy so kość pła co nych
ra chun ków. Chło dziar ko -za mra żar ka ma
w tym po nad 28% udział i nic dziw ne go,
bo prze cież pra cu je ca ło do bo wo dzień
po dniu. Co moż na zro bić aby zu ży wa ła
mniej prą du? Za cząć na le ży od przy po -
mnie nia so bie, że po to za in sta lo wa ny jest
w niej re gu la tor ter mo sta tycz ny, aby z nie -
go ko rzy stać, do sto so wu jąc do zmie nia ją -
cych się wa run ków ze wnętrz nych w po -
miesz cze niu oraz do po trzeb, ze wzglę du
na prze cho wy wa ne pro duk ty. Trze ba
usta wić tem pe ra tu rę w chło dziar ce na
(+) 7 stop ni C. Im wyż sza, tym niż sze bę -
dzie zu ży cie prą du. Je dze nie na tym nie
ucier pi, a jak po da je je den z pol skich sprze -
daw ców ener gii, moż na w ten spo sób za -

osz czę dzić oko ło 90 kWh rocz nie, więc
ok. 50 zł. 

Na po dob nej za sa dzie na le ży usta wić
tem pe ra tu rę w za mra żar ce na (-) 18 stop -
ni C. Tu taj eks per ci wy li czy li, że każ dy
do dat ko wy sto pień w dół zwięk sza zu ży -
cie ener gii o 8%. Bar dzo istot na jest kla sa
ener ge tycz na lo dów ki, we dług spe cja li stów
lo dów ka kla sy A (++) zu ży wa rocz nie ener -
gii za 270 zło tych (mie sięcz nie to 22,50 zł).
War to więc przy za ku pie zwra cać uwa gę
na kla sę ener ge tycz ną urzą dzeń elek trycz -
nych. 

Na le ża ło by też zre wi do wać swo je na -
wy ki, któ re po wo du ją znacz nie zwięk szo -
ne zu ży cie ener gii w spo sób nie do strze gal -
ny. Ile to ra zy sto imy przed otwar tą lo dów ką
za sta na wia jąc się na co mie li by śmy ocho -
tę, co wy jąć, a co nie? Kie dy ma my po -
trze bę roz mro że nia pro duk tu, to po wy cią -
gnię ciu z za mra żar ki włóż my go
od po wied nio wcze śniej do chło dziar -
ki – w ten spo sób ob ni ży my tem pe ra tu rę
w chło dziar ce po wo du jąc rzad sze włą cza -

nie się agre ga tu. Ni gdy nie na le ży wsta -
wiać do środ ka cie płych po traw czy na po -
jów. Kie dy przy go to wu je my po si łek, na le -
ży wyj mo wać z lo dów ki (i od po wied nio
z za mra żar ki) od ra zu wszyst kie pro duk ty,
że by nie otwie rać urzą dzeń po kil ka ra zy.
Cięż ko do kład nie po li czyć, ile dzię ki te mu
oszczę dza my. Na stro nach in ter ne to wych
z eko lo gicz ny mi po ra da mi osza co wa no, że
w ska li mie sią ca to kil ka proc. ra chun ku,
więc pew nie coś ok. 1,5 zł ale rocz nie to
już zło tych 18. Je że li lo dów ka stoi w cie -
płym miej scu – przy oknie, ku chen ce, ka -
lo ry fe rze – to jej agre gat czę ściej się uru -
cha mia. War to po szu kać dla niej in ne go
miej sca w kuch ni, z da le ka od źró deł cie -
pła. We dług spe cja li stów je śli uda nam się
zmniej szyć tem pe ra tu rę oto cze nia o za le d -
wie je den sto pień, oszczęd ność ener gii po -
bie ra nej przez lo dów kę mo że wy nieść na -
wet 6 proc. Przy kosz cie utrzy ma nia lo dów ki
rzę du 22,50 zł mie sięcz nie w na szej kie -
sze ni zo sta nie 1,35 zł (rocz nie to już po -
nad 16,20 zł). Jesz cze więk szą oszczęd no -

TysiĄce�ZłoTycH�Ucieka�nam�sprZed�nosa�

jak racjonalnie osZcZędZać
prĄd�elekTrycZny
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ścią bę dzie nie do su wa nie lo dów ki do ścia -
ny. Za le ca na przez pro du cen tów od le głość
to 8-10 cm. 

Bar dzo waż nym aspek tem oszczę dza nia
jest oświe tle nie do mo we. Oszczęd no ści
w tym za kre sie wy ni ka ją z mo cy uży wa -
nych źró deł świa tła (po tocz nie „ża ró wek”)
ich licz by i okre su świe ce nia. Sta re go ty pu
zwy kłe ża rów ki żar ni ko we to praw dzi we
ener ge tycz ne wam pi ry pod czas gdy ma so -
wo wcho dzą ce do użyt ko wa nia źró dła świa -
tła ty pu LED zu ży wa jąc na wet do 80%
mniej ener gii da ją ty le sa mo lub na wet
wię cej świa tła. Przy kła do wo, ty le sa mo
świa tła da 100-wa to wa ża rów ka któ ra zu -
ży je 100 W ener gii, ener go osz częd na ża -
rów ka – to już tyl ko zu ży cie 17 W, na to -
miast ża rów ka LED po zwo li ob ni żyć zu ży cie
ener gii do 11 W. Więc nie ma co się za sta -
na wiać – trze ba po wy mie niać ża rów ki w do -
mu. Oczy wi ście trud no nie za uwa żyć, że
za nim za cznie się oszczę dza nie, to trze ba
tro chę wię cej wy dać, bo my – znacz nie
ogra ni czy my zu ży cie ener gii i za osz czę -
dzi my na opła tach na wet kil ka dzie siąt pro -
cent, co ozna cza po zo sta nie w na szych
port fe lach kil ka set zło tych rocz nie. 

Z go to wa niem na kuch ni elek trycz nej
zwią za ne jest zu ży wa nie bli sko 20% z ca -
ło ści zu ży wa nej ener gii. Ta bar dzo du ża
wiel kość w wie lu przy pad kach jest nad -
mier na i moż li wa do zre du ko wa nia na kil -
ka pro stych spo so bów. Koszt ugo to wa nia
obia du i upie cze nia cia sta za le ży od wie lu
zmien nych. Kuch nie róż nią się mo cą, a przez
to po bo rem prą du. Jed ni uży wa ją tra dy cyj -
nych płyt elek trycz nych, dru dzy in duk cyj -
nych. Dla uprosz cze nia (za wy li cze nia mi
spe cja li stów) przyj mij my, że pły ta elek -
trycz na po trze bu je w cią gu go dzi ny ener -
gii za 63 gro szy, pły ta in duk cyj na za 53 gr,
a pie kar nik elek trycz ny za 57 gr. Ko rzy -
sta jąc z nich co dzien nie przez 60 mi nut
w mie sią cu za go to wa nie na kuch ni elek -
trycz nej za pła ci my 18,90 zł (rocz nie: 226,80
zł), in duk cyj nej – 15,90 zł (190,80 zł rocz -
nie). Pie kąc cia sto lub mię so w ty go dniu
przez ok. 1,5 go dzi ny za pła ci my 3,40 zł
(40,80 zł rocz nie). Go to wać kró cej się nie
da, ale moż na oszczęd niej. Przede wszyst -
kim ko rzy staj my z po kry wek, któ re skra -
ca ją czas go to wa nia wo dy, zu py i wa rzyw. 

Pie kar nik na grze waj my, ko rzy sta jąc z ter -
mo obie gu, bo tak jest szyb ciej i do pie ro
po tem usta wia my na nor mal ne grza nie pły -
ta mi (grzał ka mi), je że li po tra wa te go wy -
ma ga. Sa mo ko rzy sta nie z po kry wek zmniej -
sza zu ży cie ener gii po trzeb nej
do za go to wa nia np. wo dy o 30 proc. Po -
zwa la też utrzy mać wy so ką tem pe ra tu rę
go to wa nia przy mniej szej mo cy ku chen ki.
W cią gu mie sią ca dzię ki tym pro stym za -
bie gom za osz czę dzi my na wet 30 zł, co da -
je rocz nie ra chun ki mniej sze o 360 zł. Do -
dat ko we oszczęd no ści przy nie sie wy łą cza nie
pie kar ni ka 5-10 mi nut przed koń cem pie -
cze nia. 

W tym cza sie tem pe ra tu ra we wnątrz bę -
dzie się cią gle utrzy my wać na sta łym po -
zio mie. Na le ży pa mię tać też, by nie otwie -

rać drzwi czek bez po trze by. Za każ dym ra -
zem, kie dy to ro bi my, urzą dze nie zu ży wa
o ok. 10 proc. ener gii wię cej na od ro bie nie
strat cie pła. 

Ko lej na waż na rzecz: pla nu jąc za kup na -
czyń do go to wa nia, wy bie raj my te, któ re
przy le ga ją do płyt grzew czych ca łą po -
wierzch nią. Garn ki o wą skim dnie, któ re
roz sze rza ją się ku gó rze, zu ży wa ją na wet
do 50 proc. prą du wię cej. Do dat ko wa
szklan ka wo dy w czaj ni ku z grzał ką to
zbęd ne zu ży cie ener gii i nie po trzeb ny
koszt 30 zł rocz nie. Go tu jąc za każ dym ra -
zem 250 ml (szklan kę) wo dy wię cej niż
po trze bu je my, po zwa la my, by z na sze go
port fe la wy pa ro wa ło w cią gu ro ku – nie -
mal do słow nie – ok. 30 zł (za kła da jąc, że
czaj nik uży wa ny jest osiem ra zy dzien -
nie). Je śli za każ dym ra zem go tu je my do -
dat ko wy litr wo dy, su ma zmar no wa nych
pie nię dzy ro śnie do 120 zł. War to też pa -
mię tać, że za ka mie nio na grzał ka i wnę trze
urzą dze nia są przy czy ną dłuż sze go za go -
to wy wa nia się wo dy. Na tu ral nym na stęp -
stwem na sze go nie dbal stwa są więc wyż -
sze ra chun ki. Pral kę i zmy war kę
w kon tek ście zu ży cia prą du moż na trak to -
wać ja ko ten sam typ urzą dzeń, bo do ty czą
ich te sa me za sa dy oszczę dza nia ener gii.
Czy wło ży my do środ ka mniej, czy wię cej
wkła du, urzą dze nie wy ko rzy sta ty le sa mo
prą du. Z te go po wo du le piej ła do wać za -

rów no pral kę, jak i zmy war kę do peł na.
Wy jąt kiem są sprzę ty ze spe cjal ny mi pro -
gra ma mi zmniej sza ją cy mi zu ży cie prą du
i wo dy w za leż no ści od ilo ści wsa du. Sa -
ma pral ka sta no wi jed nak tyl ko nie co po -
nad 9% rocz ne go zu ży cia prą du w go spo -
dar stwie do mo wym. 

Nie do ce nia nym wro giem oszczęd nej ro -
dzi ny jest sto so wa ny w wie lu urzą dze niach
RTV tryb czu wa nia (czy li tzw. stand by).
In for mu je nas o nim świe cą ca się dio da.
Tryb czu wa nia jest wy god ny, bo po zwa la
na szyb kie włą cze nie np. te le wi zo ra czy
dru kar ki. Ile ten kom fort nas kosz tu je? We -
dług spe cja li stów rocz nie z port fe la uby wa
w ten spo sób bli sko 245 zł. Urzą dze nia ta -
kie jak te le wi zor, de ko der cy fro wy, od twa -
rzacz CD czy DVD, am pli tu ner, kon so la
itd. pod czas snu po bie ra ją od 0,1 W do na -
wet 17 W. Przy czym każ de 5 W zu ży wa ne
przez 24 go dzi ny na do bę kosz tu je
nas 26,28 zł rocz nie. Je śli te le wi zor jest
włą czo ny przez czte ry go dzi ny, to po że -
ra 0,5 kWh ener gii (co kosz tu je bli sko
17 gr.), na to miast przez po zo sta łą część
do by, bę dąc w try bie czu wa nia, po bie -
ra 0,14 kWh ener gii (co kosz tu je mniej
wię cej 4 gr). Po dob ne są do bo we kosz ty
utrzy my wa nia w try bie stand by ta kich urzą -
dzeń jak wie ża, od twa rzacz DVD czy tu -
ner cy fro wy. Ale już kom pu ter w cza sie
czu wa nia po bie ra znacz nie mniej sze por -
cje ener gii (mniej wię cej dzie sią tą część
te go co te le wi zor). Ma jąc w miesz ka niu
te le wi zor, DVD i tu ner cy fro wy, ma my
cał kiem nie ma ły po ten cjał dla uzy ska nia
oszczęd no ści. Wy łą cze nie ich cał kiem z sie -
ci ozna cza sza cun ko wą oszczęd ność w wy -
so ko ści 12-15 gr dzien nie, czy li 50 zł w ska li
ro ku. Ktoś po my śli prze cież nie bę dę za każ -
dym ra zem wy cią gał i wkła dał kil ku (a mo -
że wię cej) wty czek do gniazd ka. Moż -
na ko rzy stać z li stwy za si la ją cej
z wy łącz ni kiem. Da się ją umiej sco wić tak,
by do stęp do włącz ni ka był w mia rę ła twy.
Po za tym li stwa po zwa la po gru po wać urzą -
dze nia, np. ca ły sprzęt au dio mo że być
włą cza ny i wy łą cza ny jed nym przy ci skiem. 
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44-300 Wodzisław Śląski,, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:

poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek, czwartek 7:00 – 15:00

środa 9:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, 

bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz 

zamienisz ● wynajmniesz
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POd wsPól nyM da CHeM  – ga ze ta spół dziel ni Miesz ka nio wej „rOw” w wo dzi sła wiu ślą skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spół dziel ni: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. Ma te -
ria ły do re dak cji pro si my kie ro wać pod po wyż szym ad re sem lub skła dać je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria łów re dak cja nie zwra ca. Ogło sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dział or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rzą du, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za treść ogło szeń re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da ją.

ad�re�sy
Te�le�Fo�ny

WaŻ�ne�in�For�ma�cje
Za rZĄd sPóŁ dZiel ni

MiesZ Ka niO weJ „rOw”:
44-300 Wo dzi sław Ślą ski,

ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 
Go dzi ny pra cy:

po nie dział ki od 7:00 do 16:00,
od wtor ku do czwartku od 7:00 do 15:00

piątek od 7:00 do 14:00
Te le fo n cen tra la – 32 428 27 00;

dZiaŁ OBsŁugi Klienta:
Godziny otwarcia: 

po nie dział ki 7:30-15:30; 
od wtor ku do czwartku 7:30-14:00

piątki 7:30-13:00

dział człon kow sko -miesz ka nio wy: 32 428 27 55;
dział wkła dów: 32 428 27 53;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

dział tech nicz ny: 32 428 27 41;
Li cen cjo no wa ne

Miesz ka nio we Biu ro Po śred nic twa: 
32 428 27 44;

dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Stro na in ter ne to wa:

www.sm -row.pl

■ad Mi ni stra CJe Osie dlO we:
Cen truM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

XXX -le cia, Pia stów i dĄ Brów Ki:
44-286 Wo dzi sław Ślą ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dział ku do piąt ku od 7.00 do 15.00;

ry duŁ tO wy: 44-280 Ry duł to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PsZów: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00,
piąt ki od 12.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 9.00
do 12.00;

ra dlin: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czyn na: po nie -
dział ki i czwart ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00.

■ awa rie po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
wod no -ka na li za cyj ne
• Ad mi ni stra cja Wodzisław Śląski

– kom. 607 041 129 
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dźwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 3. dzwo ni w każ dym ko ście -
le. 6. zbli ża ją ce się Świę ta. 8. naj niż szy
głos mę ski. 9. ukry ta gra ni ca ogro du jak
rów lub uskok ta ra so wy. 10. du ża krom -
ka. 13. bru nat na far ba. 14. miej sce ak cji
Ilia�dy. 16. cu gle, wo dze. 17. apa tia, przy -
gnę bie nie. 18. du ży, nie zgrab ny nos. 19.
uczta pier wot nych chrze ści jan. 22. część
no śna spa do chro nu. 26. od mia na mo to cy -
kla. 29. lek ka, od kry ta brycz ka. 30. pół ko -
li sta wnę ka w ko ście le. 31. afisz. 32. bie lu -
teń ki z czer wo ną cho rą giew ką, re kwi zyt
wiel ka noc ny. 33. oma sta. 36. mo że być te -
le fo nicz ny. 39. ję zyk z ro dzi ny dra wi dyj -
skiej. 42. od dział ja kie goś urzę du. 43. or -
szak, po czet. 44. dwa na ście sztuk. 45.
krzep ka ro śli na. 46. w rę kach rzeź bia rza. 47.
ciast ko z kre mem. 48. pa pu ga. 49. ischias. 50.
gra chło pię ca.

Pio no wo: 1. hul taj, urwis. 2. bo ha ter sta -
ro fran cu skie go epo su ry cer skie go Pieśń
o Ro�lan�dzie. 4. chy tre zwie rzę. 5. wąż z du -
si cie li. 6. nad ko łem w ro we rze. 7. pa so -
żyt ni czy grzyb wy wo łu ją cy u bu ra ków cu -

kro wych cho ro bę o tej sa mej na zwie. 10.
świę co na w Nie dzie lę Pal mo wą. 11. do ma -
lo wa nia na kra szan ki lub ry so wa nia na pi -
san ki. 12. bo gi ni mą dro ści. 13. strach,
lęk. 15. po pu lar ny mo tyw de ko ra cyj ny. 20.
w niej wy sta wa dzieł sztu ki. 21. ma lo wa ne
jaj ka wiel ka noc ne z bia łym wzo rem. 23.
w głów ce czosn ku. 24. ta fla w oknie. 25.
za to ka Mo rza Czer wo ne go. 26. cięż ki, sa -
pią cy od dech u nie mow lę cia. 27. na po -
mnie nie. 28. ma te riał z To ru nia. 34. dys cy -
pli na. 35. łą cze nie ele men tów w ca łość. 37.
pier wio snek. 38. daw ny styl. 39. ajer, kal -
mus. 40. cia sta wiel ka noc ne, roz rzut nie
słod kie, na dzia ne wszyst kim co się da. 41.
nie zgrab ny, znisz czo ny po wóz.

Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo� po�nu�me�ro�wa�-
nych�od 1�do 16�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „Cie pła
ro dzin ne go”. Na gro dy książ ko we za roz -
wią za nie krzy żów ki otrzy mu ją: Mi rO -
sŁaw KOr dyś, ire na Ja niK,
fran Ci sZeK daw len Ka.



Cen trum głów ną in we sty cją by ło tu kon ty nu -
owa nie ter mo mo der ni za cji budynku nr 6
– koszt 2 211 216. Ter mo mo der ni za cja czę ści
par te ro wej budynku nr 6 to z ko lei koszt 50 795. 

Na Osie dlu Pia stów pla nu je się po nad prze -
zna czenie już 40 tys. zł na przy go to wa nie
kolejnej do ku men ta cji ter mo mo der ni za cji bu -
dyn ków nr 3 i 9.

Po zo sta ły za kres prac re mon to wych przy -
po mi na te na in nych osie dlach. A więc de ka -
rze re mon to wa li i ma lo wa li da chy za po -
nad 17 tys. zł. Ro bo ty in sta la cyj ne wod -kan
i c. o. po le ga ły przede wszyst kim na wy mia -
nie kosz tem po nad 189 tys. zł ra dio wych
licz ni ków wo dy w budynkach przy ul. Prze -
my sła wa 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13 i 15. Wy mie nia -
no rów nież za wo ry 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 tro sce o na sze bez pie czeń stwo, ale tak -
że i es te ty kę oto cze nia wy ko na no chod nik
przy budynku 13 i wy re mon to wa no chod ni ki
przy budynkach 14A, 18, 11. Prze pro wa dzo -
ne zo sta ły tez re mon ty pla ców go spo dar -
czych Prze my sła wa 7 i 11.

My śląc o naj bliż szej przy szło ści i cze ka ją -
cej nas in we sty cji po wsta ła kon cep cja i wi -
zu ali za cja pro me na dy od kład ki w kie run ku
po łu dnio wym osie dla.

Oczy wi ście by ły na tym osie dlu pro wa -
dzo ne in ne pra ce m.in. do ko na no re mon tu
oświe tle nia z za bu do wą lamp LED z czuj ka -
mi ru chu w budynku nr 6.

Osie dle dĄ Brów Ki

W ubie głym ro ku na ro bo ty re mon to we
na tym osie dlu prze zna czo no 381 574 zł.
Za cznij my od gó ry czy li od prac de kar -
skich. Re mon ty da chów to po nad 42 tys. zł,
a jed nym z naj waż niej szych prac w tym za -
kre sie by ło ma lo wa nie po ła ci da cho wych
wraz z wy mia ną ry nien i rur spu sto wych
w budynku Nr 2.

Po nad dwa ra zy ty le – 90 709 zł – kosz to -
wa ło ma lo wa nie kla tek scho do wych, ale
miesz kań cy budynków nr 8 i 9 po win ni być
z te go za do wo le ni, zwłasz cza że rów nież wy -
mie nio no w tych bu dyn kach okna na klat -
kach scho do wych (koszt pra wie 25 tys. zł)
oraz do ko na no wy mia ny oświe tle nia na LED
ste ro wa ne go czuj ni ka mi ru chu.

No we drzwi wej ścio we do bu dyn ków po ja -
wi ły się w budynkach nr 4, 7, 8 B, C i nr 9 A.

Od na wia no też grun to wa nie bal ko ny na tym
osie dlu. Prze pro wa dzo no re mont i ma lo wa nie
ga le rii w budynku nr 4 oraz re mont wej ścia
do bu dyn ku nr 7 i chod ni ków w re jo nie
budynku 13. 

ad Mi ni stra CJa ry duŁ tO wy
– Osie dla w ry duŁ tO waCH

836 713 zł prze zna czo no w 2015 ro ku
na re mon ty na osie dlach w Ry duł to wach.

Za cznij my prze gląd prac w tej miej sco wo -
ści od jak że waż nej ter mo mo der ni za cji bu dyn -

ków. Kosz tem pond 110 tys zł prze pro wa dzo -
no do cie ple nie stro po da chów gra nu la tem weł -
ny mi ne ral nej w bu dyn ku przy ul. Krzyż ko -
wic kiej 22 oraz wy ko na no re mon ty ocie ple nia
w do mach przy ul. Ple bi scy to wej 32, 34 i 36. 

Po dob nie jak na in nych osie dlach re mon -
to wa no i na pra wia no da chy m.in. przy
ul Krzyż ko wic kiej 22 tam też oraz Krzyż ko -
wic kiej 24 i ul. Szpi tal nej 4 do ko na no wy -
mia ny drzwi wej ścio wych do bu dyn ków. 

Bu dyn kom i ich miesz kań com przy ul.
Szpi tal nej 2, 2A i 4 wykonano wy mia nę
drzwi wia tro ła pów, a tak że ro bo ty ma lar skie
kla tek i piw nic oraz in sta la cje lamp ty pu
LED z czuj ka mi ru chu w bu dyn kach i wy -
mia nę in sta la cji elek trycz nej w piw ni cach
tych bu dyn ków.

Pro wa dzo ne by ły sze ro ko za kro jo ne re mon -
ty in sta la cji wod -kan i c.o., m.in. wy mie nio no
inst. ka na li za cji sa ni tar nej w budynku przy ul.
Ple bi scy to wej 36 kl. A – koszt 30 tys. zł oraz
wo do mie rze w bu dyn kach przy ul. Ple bi scy to -
wej 34 i 44 oraz ul. Li go nia 6, 8 i 12 – koszt
po nad 38 tys. zł. 

Je śli cho dzi o naj bliż sze oto cze nie na szych
bu dyn ków to wy ko na no re mont na wierzch ni
pla ców za baw z od wod nie niem przy ul. Ło -
kiet ka i Ple bi scy to wej nie ba ga tel nym kosz -
tem po nad 200 tys zł. Re mont par kin gu
przy ul. Li go nia 12-14.

Na pra wia no też na wierzch nie dróg osie -
dlo wych oraz przy go to wa no pla ce go spo dar -
cze pod za bu do wę wiat śmiet ni ko wych przy ul.
Ofiar Ter ro ru i Li go nia.

Na ko niec trze ba wspo mnieć tak że o re -
mon cie sta cji wy mien ni ków cie pła ob słu gu -
ją cych ca łe za so by w Ry duł to wach – 22 szt.
koszt 52 233 zł. 

ad Mi ni stra CJa ry duŁ tO wy
– Osie dla w ra dli nie

Ogól na su ma prze zna czo na na re mon ty na -
szych osie dli w Ra dli nie się gnę ła 505 657 zł.
Za kres prze pro wa dzo nych prac był bar dzo
po dob ny jak na in nych na szych osie dlach.
Re mon to wa no da chy i m.in. do cie plo no stro -
po da chy – sty ro pa pą w bu dyn ku przy
ul. K. Ma ku szyń skie go 8-12 – koszt pra -
wie 129 tys. zł. 

W bu dyn ku H. Sien kie wi cza 26 wy mie -
nio no drzwi wej ścio we do bu dyn ku. Z ko lei
w bu dyn ków przy ul. P. Fin de ra 6, 7 i 8 kosz -
tem po nad 44 tys. zł po ma lo wa no klat ki scho -
do we.

Dba łość o oto cze nia za owo co wa ło re mon -
tem dro gi do jaz do wej oraz chod ni ków przy ul.
J. Ry me ra 6-8 i wy ko na niem miejsc po sto jo -
wych przy ul. K. Ma ku szyń skie go 14-22. Po -
czy nio no rów nież przy go to wa nia do za bru -
ko wa nia miej sco wej pod wia ty śmiet ni ko we
przy ul. K. Ma ku szyń skie go i P. Fin de ra. 

Re mon ty wy mien ni ków cie pła prze pro wa -
dzo no przy ul. W. Kor fan te go 1, na to miast
wy mia nę wo do mie rzy przy ul. P. Fin de ra 6
i H. Sien kie wi cza 26-30 w tym ostat nim bu -
dyn ku do ko na no też re mon tu po zio mów ka -
na li za cji sa nit. I wy mia nę lamp przed dźwi -
ga mi na LED z czuj ka mi ru chu.

ad Mi ni stra CJa ry duŁ tO wy
– Osie dla w PsZO wi

Na ko niec na szej „re mon to wej” po dró ży
po osie dlach Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” zaj rzyj my do Pszo wa, w któ rym
na re mon ty prze zna czo no w ubie głym ro -
ku 597 762 zł. Spo ra su mę po nad 66 tys. zł
prze zna czo no by ła tu taj w budynku przy
ul. R. Trau gut ta 18 na ze rwa nie ist nie ją ce go
po kry cia z pa py, na pra wę pod ło ża i je go kon -
ser wa cję, kry cie da chu pa pą ter mo zgrze wal -
ną, na pra wę ko mi nów i czap ko mi no wych
z wy mia ną ob ró bek bla char skich

Re mon ty in sta la cji wod -kan i c.o. po le ga -
ły w Pszo wie na wy mia nie wo do mie rzy
w budynkach przy ul. J. Tyt ki 1 i 4 i wy mia -
nie ka na li za cji przy ul. J. Tyt ki 1 koszt pra -
wie 70 tys. zł Na re mon ty sta cji wy mien ni -
ków cie pła – 10 szt. – prze zna czo no pra wie
35 tys. zł. Opra co wa no rów nież do ku men -
ta cję przy łą czy cie płow ni czych dla budynków
J. Tyt ki 1 i 3.

Do syć du ży za kres mia ły pra ce po pra wia -
ją ce oto cze nie. Re mon to wa no chod nik przy ul.
Ju ran da 2-6 za po nad 40 tys. Tro chę tań -
sza – pra wie 35 tys. zł – by ła roz biór ka do -
tych cza so wych za bu do wań i przy go to wa nie
za bru ko wa nia pod no we wia ty śmiet ni ko we
przy ul. J. Tyt ki i Ja gien ki. Wy ko na no też do -
jaz d i za bru ko wa nie pod wia tę śmiet ni ko wą
przy ul. Ju ran da.

Re mont scho dów wraz z ba lu stra da mi do bu -
dyn ków przy ul. Ja gien ki 2 i L. Krucz kow -
skie go 2 kosz to wał pra wie 68 tys. zł. Na to -
miast wy mia na ba lu strad wejść bud. przy ul. L.
Krucz kow skie go 5 po nad 22 tys. zł. 

Z in nych re mon tów trze ba wy mie nić wy -
mia nę opraw oświe tle nio wych kla tek scho -
do wych na lam py LED z czuj ką ru chu
w budynkach Ja gien ki 6 i R. Trau gut ta 18
i re mont po sa dzek w piw ni cy przy ul. Ju ran -
da 6.

I na ko niec coś dla na szych naj młod szych:
w Pszo wie kosz tem pra wie 130 tys. zł zro -
bio no re mont na wierzch ni pla ców za baw
na os. Po la na – za budynkiem Ja gien ki 4. 

* * * 

Pod su mo wu jąc ten uda ny rok re mon to wy
w na szej spół dziel ni z ogrom nym ża lem
i przy kro ścią na le ży stwier dzić, że część środ -
ków fi nan so wych jest mar no wa na po przez
de wa sta cję te go co by ło ład ne i słu ży ło w spo -
sób wła ści wy miesz kań com. Pro ces de wa -
sta cji w ro ku 2015 nie ste ty trwał – głu po ta
i bez myśl ność trium fo wa ła nie raz. Wy mień -
my kil ka przy kła dów te go na co po szły na -
sze pie nią dze:

• Ma lo wa nie ele wa cji po de wa sta cji ul. Ty -
siąc le cia 8 i Ty siąc le cia 2. 

• Usu nię cie graf fi ti ze ścia ny wia ty śmiet -
ni ko wej – ul. Kard. St. Wy szyń skie go 40-48, 

• Usu nię cie graf fi ti z ele wa cji przy ul. 26
Mar ca 168, itd. 

• Naj gor sze jest to, że de wa sta cji tych naj -
czę ściej do ko nu ją oso by za miesz ka łe w da -
nym bu dyn ku lub osie dlu. 

dokończenie ze str. 5

re�mon�ty�słu�żą�ce�na�sZym�miesZ�kań�com


