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Nadzchodzą Święta
Bożego Narodzenia
Na początek naszego religijnego zamyślenia wszystkich pozdrawiam.
Wehikuł czasu, którym jest nasze życie sprawia, że człowiek ani się zdąży
obejrzeć, by z dozą niedowierzania patrząc w kalendarz zauważyć, że znów
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a z nimi koniec roku i czas wejścia
w Nowy, już 2021 rok. Jak zmieniające
się obrazy w szybie jadącego naszymi
ulicami samochodu, tak przed naszymi
oczami zmieniają się treści przeżyć dni,
tygodni i miesięcy kończącego się roku.
Te treści naszego życia okazały się być
nadzwyczajne przez bolesne i trudne
dla nas wszystkich doświadczenie epidemii, którą zostało naznaczone nasze
życie i niejednokrotnie pokrzyżowało
nasze plany i nadzieje, jakie wiązaliśmy
z przeżywaniem tego roku, oraz rzuca
cień pewnej niewiadomej rzucający się
na nadchodzący czas. W tym miejscu
warto wspomnieć, inne niż zwykle,
przeżywanie Świąt, rocznic, wydarzeń
państwowych czy religijnych, uroczystości rodzinnych czy osobistych.
Warto w tym miejscu wspomnieć takie wielkie wydarzenia jak 100 – lecie
odzyskania naszej Polskiej Niepodległości, 100 – lecie Powstań Śląskich,
które przyczyniły się do przyłączenia
naszych ziem do Macierzy i wiele innych znaczących rocznic. Rok 2020 to
również rok 100 – lecia urodzin świętego papieża Jana Pawła II, „największego z rodu Polaków”, któremu tak wiele
zawdzięcza Kościół, Ojczyzna i Świat.
To był rok w którym miały odbyć się
uroczystości beatyfikacyjne Czcigodnych Sług Bożych, którymi są Prymas
Tysiąclecia Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, oraz pochodzący z naszej katowickiej archidiecezji kapłan męczennik
ksiądz Jan Macha. Wiele z tych uroczystości trzeba było obchodzić w ograniczony sposób zachowując przepisy sanitarne mające na celu ochronę naszego
zdrowia i życia, a inne, na przykład
beatyfikacje zostały przeniesione na
inny, dogodny czas, w którym wszyscy będziemy mogli należycie przeżyć
ich wzniosłe treści. Jednak nad tym, co
trudne może jeszcze bardziej uczymy
się patrzeć na życie z nadzieją i w jej
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nadzieja i miłość i płynące z nich dobro przebija granice naszej doczesności
i ma swe odbicie w wieczności. W liturgii Kościoła okresu Bożego Narodzenia
możemy znaleźć piękne słowa ze starotestamentowej Księgi Mądrości:

świetle odkrywać na nowo zdolność do
dobra, którą zaszczepił w sercu każdego
człowieka Bóg – Stwórca. Owocem tej
zdolności do czynienia dobra jest każda
myśl, każde dobre słowo, każdy dobry
czyn. W szczególny sposób w tym miejscu należy docenić wprost heroiczny
wysiłek całej służby zdrowia; lekarzy,
pielęgniarek, pielęgniarzy, personelu
szpitalnego, wolontariuszy, kapelanów
szpitalnych i wszystkich, bez wyjątku
ludzi, którzy realizując swoje zaszczytne powołanie ratowania życia i zdrowia
człowieka, nie raz sami narażając się
na niebezpieczeństwo ratowali i ratują
nasze życie i zdrowie. Do nich należy
dołączyć w tym miejscu wszystkich ludzi dobrej woli pomagających ludziom
chorym, starszym i potrzebującym pomocy. Jasnym światłem na horyzoncie naszych dni jest ofiarna praca dla
dobra całej wspólnoty żyjących „pod
wspólnym dachem” naszych Osiedli.
Owocem tej pracy jest coraz piękniejszy wygląd naszego otoczenia, który
równocześnie jest wezwaniem do uszanowania pracy drugiego człowieka, do
tworzenia atmosfery zgody, prawdy
i dobra, wartości, które są tworzywem
zdrowego, żyjącego w atmosferze życzliwości społeczeństwa. Prawdą jest, że
mimo przeciwności losu każdy z nas
tworzy tę dobrą atmosferę życia w której chciałby żyć.

Drodzy Czytelnicy tego słowa! W taki
obraz naszej trochę przyćmionej pandemią ciała, a nie raz i ducha, ale i rozświetloną światłami budzącego nadzieję dobra ludzkich serc zbliżamy się do
obchodzenia Świętego Wieczoru Wigilijnego. Kiedy w gronie najbliższych
zasiądziemy przy wigilijnym stole,
połamiemy się opłatkiem, w światełkach choinki i „Świecy Wigilijnej Pomocy” spożyjemy tradycyjne wigilijne
potrawy i zaśpiewamy kolędę. Miłość
naszego serca i modlitwa skieruje nasze spojrzenie „na puste miejsce przy
stole” i to dobro i to światło osób, które
już odeszły na „tamten brzeg”. Wiara,
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„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu
dosięgła połowy drogi, Wszechmocne
Słowo Twoje Panie, zstąpiło z nieba
z królewskiego tronu” (por. Mądr. 18, 14-15).
Te słowa wprowadzają nas w treść
i atmosferę Świąt Bożego Narodzenia
i stały się podstawą tekstu znanej na całym świecie kolędy: „Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem”…
W tę świętą noc niech rozdzwonią się
kościelne dzwony a z naszych serc
niech rozniesie się pełen nadziei i radości śpiew. Bóg się rodzi, moc truchleje… wszedł między lud ukochany,
dzieląc z nim trudy i znoje. Niech pełen radości śpiew kolęd sławiących Narodzenie Boga i Jego obecność wśród
nas, w naszych radościach i smutkach
i codziennych troskach rozjaśni nasze Święta, atmosferę naszych rodzin,
pracę i poświęcenie tych, którzy w jakikolwiek sposób wielkodusznie służą
naszej ludzkiej i spółdzielczej społeczności przecież już wchodzącej w swe
97-dmio lecie. Niech Nowonarodzone
Dziecię Jezus błogosławi Zarządowi
i Wszystkim Pracownikom Spółdzielni
Mieszkaniowej ROW Wodzisław Śląski, oraz wszystkim Mieszkańcom i Ich
Rodzinom, niech umocni swą wiarą,
miłością i radością życie dzieci i młodzieży, niech darzy zdrowiem chorych,
mocą, tych którzy się nimi opiekują,
niech przyniesie radość osamotnionym,
oraz nadzieję i pomoc zagubionym na
drogach życia.
W tę świętą wigilijną noc, gdy zabrzmią
znowu nad naszą ziemią Bożonarodzeniowe dzwony, jak co roku, wypraszając Boże błogosławieństwo na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia
i na Nowy 2021 Rok z wiarą śpiewajmy:
„Podnieś rękę Boże Dziecię,
błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj Jej siłę Swą siłą.
Dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami.
A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO
I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI”.
Ks. Józef Moczygęba
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TO BYŁ ROK
inny niż wszystkie
Ostatni rok był całkiem inny niż wszystkie, zarówno dla spółdzielni, jak też dla mieszkańców oraz firm z nami współpracujących.
Już za kilka dni w gronie najbliższej rodziny, zasiądziemy przy uroczyście przystrojonym stole wigilijnym by wspólnie świętować Boże Narodzenie. To czas refleksji nad
tym co wydarzyło się minionego roku. Ten pewnie będzie szczególny, bo przyszło nam
się zmierzyć z trudnościami jakich nigdy byśmy się nie spodziewali a musieliśmy i nadal musimy stawiać im czoła.
Rygory sanitarne wprowadzone w naszym kraju postawiły
barierę między administracją
Spółdzielni a jej członkami. Niełatwo utrzymywać
kontakt w takich warunkach
z mieszkańcami. Musieliśmy
wdrożyć wszystkie zasady
bezpiecznej pracy w biurze,
by do minimum ograniczyć
ryzyko związane z zakażeniem COVID-19. Całe szczęście w tym nieszczęściu, że
nastąpiło ono w erze komputerów, informatyki i elektronicznej łączności.
Obserwując to, co się dzieje
od czasu jak pandemia nadeszła – to stwierdzam, iż gdyby
nie było internetu – wówczas
funkcjonowanie Spółdzielni
i kontakty członków z nią
byłyby niemal paraliżująco
niemożliwe. Z ogromnym
wysiłkiem Spółdzielnia potrafi jak dotąd wszystkiemu
sprostać. Decyduje kompetentność i ofiarność jej załogi
oraz przygotowane wcześniej
narzędzia. Każdy członek
Spółdzielni może mieć stały internetowy wgląd we
wszystkie kwestie indywidualnie rozliczeń mieszkania
poprzez działającą już 8 lat
e-kartotekę, która jest do dyspozycji 24 godziny na dobę.
Nie ma przerw w pracy więc
o każdej porze można się zalogować i odnaleźć wszystkie

informację, które nas nurtują.
Do dyspozycji mieszkańców
jest również dostępna aplikacja e-kartoteki, którą instalujemy na smartfonie. Więcej o tym można przeczytać
w osobnym artykule naszej
gazety. System jest całkowicie bezpieczny i gwarantuje
wysoki poziom ochrony danych osobowych. Spersonalizowane pytania dotyczące
konkretnego problemu można zadawać poprzez stronę
www.sm-row.pl w zakładce/
pytania do spółdzielni, gdzie
mieszkańcy mają pewność,
że pytanie trafi do odpowiedniego działu i szybko
dostanie kompetentną odpowiedź. Dodatkowo dla
ułatwienia komunikacji na
odległość można złożyć deklarację o komunikowaniu
się za pomocą wskazanego
przez mieszkańca adresu
e-mail,(druk na stronie gazety … oraz do pobrania
przez stronę www) na który
trafi każda korespondencja
czy to informacja za opłaty za mieszkanie czy odpowiedź na zadane pytania.
Te wszystkie wprowadzane
sposoby komunikacji mają
ułatwić kontakt pomiędzy
mieszkańcami a Spółdzielnią, bo dla nas zadowolenie
mieszkańca z wykonywanej
przez nas pracy jest najważniejszym aspektem prowa-

Grudzień 2020 r. ▪ Numer 3 (90) ▪ Rok XXV ▪ ISSN 1505-7704			

dzonej działalności, dlatego
też wszelkie ważne informacje udostępniamy na naszej
stronie internetowej oraz na
spółdzielczym fanpage.
W bieżącym roku wprowadzono wiele nowości w funkcjonowaniu Spółdzielni, chociażby takich jak regularne
posiedzenia Rady Nadzorczej, czy posiedzeń Zarządu
z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Dlatego
bardzo dziękuję członkom
Rady Nadzorczej za podjęcie
chęci do nauki takiej komunikacji, bo ona pozwoliła na
bieżąco podejmować strategiczne decyzje dotyczące
prowadzonej działalności.
Posługując się nowymi rozwiązaniami
technologicznymi sprawnie i bezpiecznie
możemy prowadzić naszą
statutową działalność.
Zapraszam mieszkańców
do korzystania z tych możliwości, gdyż na zasadzie
prób i błędów uda nam się
wspólnie wypracować i dopracować naszą codzienną
współpracę w takich nieprzewidzianych realiach
w jakich obecnie musimy
funkcjonować.
Zdaję sobie sprawę, że choć
nasza SM ROW jest skomputeryzowana to jednak realia
		

dowodzą, że siłą rzeczy nie
możemy funkcjonować jedynie zdalnie – internetowo
czy telefonicznie. Z zachowaniem rygorów sanitarnych
musi być, no i jest, utrzymywany bezpośredni kontakt
członków ze spółdzielczą
administracją, a zwłaszcza
ze służbami technicznymi, bo awarii w mieszkaniu
przecież nie da się zdalnie
usunąć. Poczta internetowa
długo jeszcze nie wyeliminuje całkiem tej tradycyjnej,
listowej. Papierowy przekaz pisanych, drukowanych
informacji musi być nadal
kontynuowany.
Jednakże
obecnie dla bezpieczeństwa
mieszkańców proponujemy
takie rozwiązania komunikacji na odległość by zminimalizować możliwość narażenia
się na zakażenia.
Pandemia
–
dominuje
w obecnym stanie zmagań
i paraliżuje rozwój gospodarczy. To przecież ogólnoświatowy problem. Na naszym
– że się tak wyrażę – podwórku, musimy po prostu dobrze
i precyzyjnie funkcjonować,
wykorzystując
posiadany
potencjał organizacyjno –
techniczny, bogate doświadczenia i wysokie kwalifikacje, no i zgodnie z coraz to
modyfikowanymi przepisami
prawno-sanitarnymi. Mimo
tych wszystkich trudności
spowodowanych pandemią
Spółdzielnia Mieszkaniowa
cały rok wielkim wysiłkiem
– bo nie otrzymała żadnej
pomocy rządowej, prowadziła wszelkie zaplanowaPod wspólnym dachem
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ne na ten rok prace remontowe, konserwacyjne oraz
zagospodarowania
terenu.
Realizujemy kolejne inwestycje współfinansowane lub
dotowane środkami z Unii
Europejskiej. Staraliśmy się
pomagać tym, którzy z nami
współpracują. Naszym najemcom lokali użytkowych
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oraz mieszkańcom. Bowiem
moją zasadą jako zarządcy
jest mniej mówić więcej robić. Te działania będę nadal
kontynuować w przyszłym
roku z konsekwencją i uporem – miejmy nadzieję, że
w bardziej sprzyjających warunkach dla nas wszystkich.
Mocno w to wierzę. Tymcza-

sem wszystkim spółdzielcom oraz ich rodzinom,
życzę dużo, dużo zdrowia
oraz radości w te niezwykłe
nadchodzące dni Bożego
Narodzenia. Abyśmy byli
dla siebie pełni życzliwości
i zrozumienia w tych trudnych czasach gdzie wyjątkowo relacje międzyludz-
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kie są potrzebne i zyskały
nowe znaczenie, a Nowy
Rok niechaj przyniesie
szczęście,
pomyślność
i spełnienie marzeń.
życzy
Jan Grabowiecki
Prezes Spółdzielni
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E-kartoteka w smartfonie.
Jakie to proste
E-kartoteka w Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW funkcjonuje już 8 lat i przez ten czas
wielokrotnie udowadniała swoją przydatność.
Teraz w czasie pandemii, kiedy
kontakt bezpośredni jest znacznie
ograniczony to elektroniczne formy
informacji na odległość rozgościły
się w naszym życiu na dobre dlatego
nasza e-kartoteka zyskuje nowych
odbiorców.
Dzięki e-kartotece o każdej porze dnia
można sprawdzić stan swoich rachunków, dowiedzieć się co i ile kosztuje.
Do niedawna aby skorzystać z e-kartoteki należało wejść na stronę internetową
spółdzielni, teraz już nie jest to konieczne. E-kartotekę można mieć dosłownie
pod ręką! Wystarczy zainstalować aplikację w telefonie komórkowym.
Aplikacja jest intuicyjnym i wygodnym
narzędziem, które pozwala mieszkańcom w pełni kontrolować swoje rozliczenia i dokonywać płatności.
Aplikacja mobilna pozwala m.in.
na dostęp do:

ności. Konto techniczne na systemach
android można utworzyć po pobraniu
aplikacji, natomiast na systemach IOS
należy konto techniczne utworzyć z pozycji strony internetowej e-kartoteka.
Następnie wprowadzić indywidualny
– adres e-mail oraz hasło, które używa
się do logowania się do e-kartoteki. Jeśli jednak sprawiałaby trudności, albo
mieszkaniec chciałby dowiedzieć się
wszystkich, najmniejszych nawet detali, może pobrać z aplikacji instrukcję
obsługi. Tam krok po kroku instrukcja

przeprowadzi go przez całą e-kartotekę. Korzystajmy z nowych możliwości
bo choć na początku wydają się skomplikowane to z czasem okazują się
przydatne.
Przygotowaliśmy również możliwość
e-meilowej korespondencji, dzięki której informacje o opłatach czynszowych
czy odpowiedzi na pisma będą mogły
być generowane w formie elektronicznej. Wystarczy wypełnić poniższy
druk i odesłać na adres Spółdzielni. ■

...............................................
/ imię i nazwisko /

Wodzisław Śl. dn. ....................

...............................................
/ adres zamieszkania /

...............................................
...............................................
/ PESEL /

...............................................
/ nr telefonu /

• informacji o spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ROW”
w Wodzisławiu Śl.

• rozrachunków
• wykazu opłat miesięcznych
• rozliczeń opłat za media
Aplikację e-kartoteka można pobrać
ze sklepów internetowych Google Play
(dla telefonów z systemem android)
i App Store (dla telefonów z systemem
iOS). Wystarczy w wyszukiwarce sklepowej wpisać „e-kartoteka”. Ukaże się
lista różnych aplikacji – należy wybrać tę o nazwie e-kartoteka stworzoną przez firmę Mieszczanin – M. Informatyka. Wystarczy kliknąć, by
pobrać i zainstalować.

dot: zmiany adresu do korespondencji.
Zwracam się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji
dotyczącej mojego mieszkania położonego w ……………………………..
…………………………………………………………………………………..
na adres e-mail
……………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Po otwarciu aplikacja poprosi o utworzenie konta technicznego, która umożliwi dostęp do wszystkich funkcjonalGrudzień 2020 r. ▪ Numer 3 (90) ▪ Rok XXV ▪ ISSN 1505-7704			

……………………………………..
/ podpis /
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Barbórka

bez tradycyjnej uroczystej
karczmy
Barbórka, czyli Dzień Górnika tradycyjnie obchodzona jest 4 grudnia. Tegoroczna jest
wyjątkowa, bo trochę smutna. Przez pandemię nie odbywają się uroczyste spotkania, akademie, czy karczmy piwne. Nie zmienia to faktu, że dziś przypadają imieniny
patronki górników, świętej Barbary z Nikomedii.
Dlaczego ta święta męczennica, kobieta żyjąca 1700 lat temu na ziemiach dzisiejszej Turcji stała się jest
patronką górników, ale też geologów
i wszystkich osób, które zawodowo
zajmują się wydobyciem paliw kopalnych? I skąd w ogóle się wzięła
Barbórka?

w innych z kolei były oznaką bliskiego
ślubu lub nadziei na zamążpójście.

Kiedy Barbórka zawitała pod
ziemię?
W kopalni Rauris w Alpach austriackich 4 grudnia górnicy otrzymywali od
ludzi tzw. chleb świętej Barbary, wypiekany z ciasta piernikowego. W innych
kopalniach na terenach niemieckich,
a także w Szwajcarii i Tyrolu, zapalano
w tym dniu w sztolniach światło mające
chronić pracujących pod ziemią przed
nagłą śmiercią.

Kim była
św. Barbara?
Choć święta Barbara jest jedną z najpopularniejszych świętych na Śląsku, o jej
życiu wiadomo niewiele. To, co dziś
przyjmuje się za jej życiorys w dużej
mierze bazuje na przekazach słownych,
wręcz legendach.
Święta Barbara miała żyć na przełomie
III i IV wieku w Heliopolis. Pochodziła
z pogańskiej rodziny. Jej ojciec, kupiec
Dioskur, wysłał ją na naukę do Nikomedii, starożytnego miasta leżącego na
terenie dzisiejszej Turcji. Tam przyjęła
chrześcijaństwo.
Legenda głosi, że kiedy ojciec Barbary
dowiedział się, że jego córka została
chrześcijanką, wpadł w złość. Dziewczyna uciekła z wieży, gdzie więzili ją
rodzice i pobiegła w kierunku pobliskich
skał. Gdy uciekała, modliła się do Boga
i prosiła go o ratunek. Jej prośby zostały
wysłuchane, bo pomiędzy skałami znalazła podziemną pieczarę, w której udało się jej ukryć. Dlatego właśnie miała
zostać wybrana na patronkę osób, które
6

Barbórka w Polsce
W Polsce Barbórka również od samego
początku miała głównie religijny charakter. Właśnie ze względu na te związki władze PRL wprowadziły bardziej
świecki charakter obchodów i święto
Barbórki stało się obchodami Dnia
pracują pod ziemią. Mimo schronienia, Górnika.
w końcu została uwięziona i skazana na
śmierć przez ścięcie. Ponoć jej ojciec za Barbórka, rozumiana jako święto górnihaniebną zbrodnię został rażony pioru- ków, pojawiła się na ziemiach polskich
nem, z kolei Barbara miała dostać tuż w XVIII wieku. Górnicy spotykali się
przed odejściem zapewnienie od same- wtedy w mundurach na uroczystą mszę
go Boga, że nikt, kto będzie ją wspo- świętą – nabożeństwo odprawiane było
mniał, nie umrze bez sakramentów. To najczęściej na terenie samej kopalni (jekolejny powód, dla którego to właśnie śli była taka możliwość) przy figurze
ta święta stała się patronką górników.
św. Barbary. Z kolei od wieku XIX, po
zakończonej mszy, przy akompaniaSkąd wzięła się Barbórka?
mencie orkiestry, górnicy maszerowaJuż w średniowieczu, w dniu wspo- li ulicami miasta oraz przez teren komnienia świętej nie wolno było pra- palni, by zakończyć swoją trasę przed
cować, a od 1800 roku wprowadzo- siedzibą dyrekcji zakładu kopalni. Tam
no w Europie specjalne, związane z 4 odbywała się uroczysta akademia, podgrudnia zwyczaje. Jednym z nich było czas której przełożeni dziękowali prazrywanie tzw. gałązek św. Barbary – cownikom za ciężką pracę w trudnych
w niektórych miejscach gałązki wiśni i niebezpiecznych warunkach, a także
lub forsycji miały oznaczać dobrobyt, wkład w rozwój samej kopalni i krajo-
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wej gospodarki. Był to również dobry
moment na złożenie sobie wzajemnych
życzeń, nie tylko zawodowych, ale także osobistych. Na Śląsk zwyczaj zagościł wpierw w tarnowskich Górach, słynących z kopalni srebra.
Przyszedł czas na wiek XX i zaszczepiony przez studentów pobierających
naukę w niemieckich uczelniach technicznych zwyczaj organizowania
po akademii wspólnej górniczej biesiady. Powoływano podczas niej tzw. kolegium piwne, które miało dbać o dobry
przebieg zabawy. Następnie przewodniczący kopalni wzywał na imprezę
tzw. Lisa-Majora. Kim on był i jakie
miał zadanie do wykonania? Ten stary i doświadczony górnik, cieszący się
powszechnym szacunkiem i uznaniem
(nazwa funkcji pochodzi od lisiego futra, noszonego niegdyś przez górników
przemierzających podziemne chodniki,

a także górniczej czapki ozdobionej lisią kitką), przywoływał poczet sztandarowy, za którym podążały Lisy, czyli
młodzi górnicy czekający na pasowanie.
Święto Górnika było więc też czasem, w którym odbywało się oficjalne przyjęcie nowych adeptów sztuki
górniczej oraz tzw. „skok przez skórę”
(skórzany fartuch był niegdyś obowiązkowym elementem roboczego ubrania
górników!). Starzy górnicy trzymali
w rękach rozłożoną poziomo skórę,
i jeśli Lis-Major uznawał, że młody
jest gotowy, by zostać górnikiem, kazał
mu wstąpić na podniesienie, a stamtąd,
po wypowiedzeniu słowa „Ślubuję”
– „skoczyć w imię Boże”, oczywiście
przez skórę. Dopiero po pasowaniu
wszystkich Listów następowała huczna
biesiada. A jak Dzień Górnika wygląda
dziś?

Powojenne karczmy piwne mają swój
stały rytuał. Uczestnicy współzawodniczą ze sobą na punkty, które przyznaje „Wysokie Prezydium w sprawach
piwnych i nie tylko piwnych, nigdy
nieomylne”. Z kolei od lat 90-tych
XX wieku coraz częściej obchodzone
są również „combry babskie”, czyli barbórkowe imprezy dla kobiet. To jednak
już coś zupełnie innego niż tradycyjnie
męska Barbórka!

Barbórka w SM ROW
Przemarsze górniczej orkiestry wraz
z górnikami, ich rodzinami między
blokami są również piękną tradycją
podtrzymywaną przez Spółdzielnię
Mieszkaniową ROW, tak silnie związaną z górnictwem. W tym roku z powodu pandemii z osiedlowych dróg nie
dobiegały jednak skoczne dźwięki
górniczych marszów, ale trzeba mieć
nadzieję, że w przyszłym roku piękny
zwyczaj wróci.
Jednak Barbórkę społeczność Spółdzielni ROW obchodziła. O poranku
w dzień patronki górniczego trudu świętej Barbary, rozpoczęto obchody tradycyjnie mszą w kościele św. Herberta na
os. XXX-lecia w intencji zdrowia, pomyślności w codziennych trudach życia
oraz wiary, która nadaje sens istnienia,
dla wszystkich górników jeszcze pracujących jak i emerytów oraz ich rodzin.

Jak dziś obchodzimy
święto górników?
Także dziś obchody Barbórki rozpoczynają się zawsze poranną, bardzo
uroczystą mszą świętą, która organizowana jest w kościele lub w cechowni
(części kopalni, gdzie górnicy zbierają
się oraz wykonują czynności służbowe
przed zjazdem w dół lub po powrocie
na powierzchnię). Po jej zakończeniu
orkiestra górnicza przechodzi przy
domach dyrekcji oraz przez dzielnice
miasta zamieszkane przez górników.
Bardzo często organizowane są także
spotkania, akademie, koncerty i tzw.
karczmy piwne – zwyczaj wprowadzony w Polsce dopiero w latach 80-tych
XX wieku.

Karczma piwna to wydarzenie, w którym uczestniczą jedynie mężczyźni,
obowiązkowo ubrani w górnicze mundury. Dzielą się oni na dwie grupy – tzw.
tablice lewą i prawą (czyli starszych
i młodszych), po czym zasiadają przy
stołach, zgodnie ze swoim wiekiem.
Tradycja organizowania karczm piwnych wywodzi się z opisanych wyżej
biesiad, które przywędrowały do Polski z Austrii. Właśnie tam zetknęli się
z nią polscy studenci i to właśnie oni
przywieźli ją do Galicji na początku
ubiegłego wieku. Najpierw karczmy organizowano głównie w Krakowie, ale
po II wojnie światowej zwyczaj pojawił
się także na Śląsku.
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Uroczystość uświetniła górnicza orkiestra, która dała piękny koncert w trakcie
uroczystości. Mimo pandemii i ogólnie
panującego z tego powodu smutku,
przybyło wiele osób także w mundurach górniczych co nadało dodatkowo
tej uroczystości jeszcze głębszego znaczenia. W uroczystości uczestniczył
również Prezes Spółdzielni Jan Grabowiecki na znak jedności z Bracią Górniczą zamieszkującą na naszych osiedlach.
Podczas uroczystej mszy św. prowadzonej przez Księdza Proboszcza Janusza Badura przypomniana została tradycja górnicza oraz postać św. Barbara
i jej życie. Mówił także o celu i sensie
życia, aby mieć oczekiwania wobec
otaczającego nas świata a także wobec
Boga. Może właśnie teraz, w okresie
przedświątecznym warto się zatrzymać i wejść w głębię własnego serca.
Zapytać się samego siebie o to, kim tak
naprawdę jestem i czego oczekuję od
życia oraz Boga. ■
Pod wspólnym dachem
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Wspomnienie
27 marca 2020 zmarł Herman Pierchała
w wieku 77 lat. Był człowiekiem o wielkim sercu. Oddany działacz w organach
samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej ROW. Wieloletni członek Rady osiedla oraz Rady Nadzorczej w Wodzisławiu
Śląskim.
Ta wiadomość zasmuciła rodzinę, znajomych i sąsiadów
i wszystkich, którzy go znali
oraz z nim współpracowali.
Był długoletnim działaczem,
zaangażowanym w sprawy
Spółdzielni Mieszkaniowej

ROW. Wykazywał inicjatywę i troskę o rozwój Spółdzielni. Angażował się we
wprowadzanie na osiedla
nowych technologii i rozwiązań, poprawiających komfort
życia mieszkańców. Sumien-

nie i rzetelnie pracował w Radzie Osiedla Centrum przez 6
kadencji. Znany był z tego, że
potrafił merytorycznie rozmawiać o ważnych sprawach,
wymagających podejmowania trudnych decyzji. Był
propagatorem właściwych
zasad współżycia społecznego, posiadał szczególne osiągnięcia w organizacji życia
kulturalnego w środowisku
osiedlowym. Swoją postawą
wpływał na rozszerzenie zasad kulturalnego spędzania
wolnego czasu przez członków spółdzielni i ich rodziny.
Był jednym z tych nielicznych mieszkańców, któremu chciało się poświęcać
swój czas na rzecz lokalnej
społeczności. Który robił

osobami w społeczeństwie, którym...
chce się chcieć! Działać wspólnie z innymi, rozwiązywać problemy w pojedynkę nierozwiązywalne, dbać przy
tym, by wszystko czynić jak najkorzystniej i najlepiej. Bo przecież wszystko co
się robi – czyni się dla samego siebie,
chociaż razem z innymi.

Nasi Spółdzielczy
Jubilaci
Tradycyjnie co roku pamiętamy o naszych spółdzielcach, którzy obchodzą Jubileusz 50-lecia członkostwa
w Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”. Co roku zapraszaliśmy członków Jubilatów na Walne Zgromadzenie by
uczcić wspólnie to zacne święto.
W tym roku z powodu niespodziewanej sytuacji epidemiologicznej jaka
nas spotkała nie mogliśmy zorganizować tego zebrania.

Jednakże pamiętamy i doceniamy
wkład w budowanie naszej spółdzielczej rodziny. Dlatego Prezes Spółdzielni Jan Grabowiecki wraz w członkami
organów samorządowych dostarczyli
pamiątkową statuetkę wraz z małym
upominkiem w okresie przedświątecznym. To symboliczne spotkanie
z Jubilatami wprowadziło miły przedświąteczny klimat bo tak jakby Mikołaj
odwiedził w ich domach aby docenić
i podziękować, za zaufanie dla Spółdzielni przez tak długie lata.

Kto to są spółdzielcy?
Ludzie – niezwykli. W każdym czasie,
w jakim by nie przyszło im żyć, są tymi
8
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więcej, niż od niego oczekiwano. I robił to z radością
i energią, której mu nie brakowało do ostatnich chwil
życia. Z pewnością pozostanie w naszych sercach i pamięci. ■

To spółdzielcy – ludzie którym chce się
chcieć – postawili dom przy ul. Wałowej 22. I tak... zaczęła się nasza Spółdzielnia 1924 roku.
Wówczas właśnie znaleźli się w Wodzisławiu tacy ludzie, którym chciało
się działać wspólnie. Chcieli zaspokoić potrzeby mieszkanie swoich rodzin,
ale nie mieli pieniędzy na własne wille
czy kamienice. Mieli pieniędzy jednak
na tyle, że „zrzucili się” razem – i to
wystarczyło na początek budowy domu
dla nich wszystkich, który stoi po dziś
dzień i przypomina nam naszą historię.
I tak właśnie zaczęła się tworzyć nasza
spółdzielcza rodzina która z roku na rok
się rozrastała. Czujmy się tak jak nasi
prekursorzy jednością i bądźmy odpowiedzialni za nasze domy.
Dlatego symboliczna pamięć o naszych
Jubilatach ma przypominać jaką ważną
tworzymy społeczność, bo ona nie jest
tylko na tu i teraz ale na pokolenia. ■
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Piotr Podlejski
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia

Aleksander Nowak
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia

Bolesław Piłat
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia

Czesław Smoląg
Pszów, ul. Tytki

Zygmunt Czesław z żoną
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia

Dorota Bober
Radlin, ul. Rymera

Stanisław Gawryjołek
Radlin, ul. Wolności

Helena Janeta
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia

Zbigniew Bożeń
Wodzisław Śląski, ul. Wyszyńskiego
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Mikołaj hojny
Trzymetrowa przystrojona choinka i cały
worek paczek, które ochoczo na koniec
wspólnej zabawy rozdał osobiście Mikołaj w asyście Elfów grupie dzieci, biorącej udział w tym wyjątkowym corocznym
spotkaniu.
Ach, co to było za spotkanie! 7 grudnia z inicjatywy SM ROW w Zespole
Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim odbyła
się dla dzieci zabawa mikołajkowa, gdyż to jedyna
szkoła w mieście, w której większość dzieci klas
młodszych uczęszcza na
zajęcia.

10

Przy dźwiękach świątecznej
muzyki, dzieci wraz z Elfami tańczyły, śpiewały i przy
wspólnej zabawie oczekiwały z niecierpliwością na
przybycie Mikołaja. Były
konkursy z nagrodami, mydlane bańki oraz inscenizacje ruchowe z balonami. Po
głośnych nawoływaniach,
Mikołaj nareszcie przybył
i od razu przystąpił wraz

ze swoimi pomocnikami do
rozdawania prezentów, witając się i pozdrawiając każde
dziecko osobno.
Dzieci było sporo więc zajęło mu to trochę czasu jednak
ani jedno dziecko nie wyszło bez prezentu. Dla Mikołaja radość i uśmiech na
twarzy dziecka to rzecz bezcenna dlatego podziękował
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Panu Prezesowi SM ROW
za zorganizowanie dzieciom zabawy mikołajkowej
a Panu Dyrektorowi Szkoły
za pomoc w organizacji oraz
udostępnienie pomieszczenia, w którym mogła odbyć
się impreza.
Wszyscy poczuli radosną
atmosferę zbliżających się
wielkimi krokami świąt. ■
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Zwyczaje wigilijne
budują świąteczny klimat
Pomyślmy przez chwilę, jak wyglądałyby Święta Bożego Narodzenia bez wigilijnych zwyczajów – bez karpia
na stole, opłatka i życzeń, kolorowej choinki i innych
znakomicie nam znanych, tak oczywistych?
One dzisiaj są. Wiele jednak innych,
różnych zwyczajów, symboli, nawyków – kiedyś będących codziennością
okresu bożonarodzeniowego, Wigilii, dzisiaj wraz ze zmieniającym się
na naszych oczach światem niemal
odchodzi w zapomnienie.
To zwyczaje budują świąteczny klimat
W różnych regionach naszego kraju, na
przełomie dziesięcioleci kultywowano
szereg zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, które z punktu widzenia dzisiejszego, przeciętnego
człowieka mieszkającego w mieście
mogą się wydawać nawet dziwne, ale
tak było. Dla naszych ojców, dziadków
często były one tak oczywiste, jak dla
nas strojenie choinki w bombki, łańcuchy i migoczące na dziesięć sposobów
lampki. Niekiedy obyczaj taki kultywowany był wyłącznie w danym regionie
– na Górnym Śląsku, Mazurach, w Kieleckiem, czasem przez jedną tylko społeczność, gminę, wieś.
Z biegiem lat… szybka urbanizacja, migracje ludności, unifikacja czy wreszcie
rosnące tempo życia spowodowały, że
nawet duża część tych zwyczajów zaniknęła. Być może zachowały się jeszcze (na pewno!) w pamięci starszych
mieszkańców, jednak są już bardzo
rzadko praktykowane. Wielu mieszkańców zasobów SM ROW przybyło
na Górny Śląsk za pracą w przemyśle
z różnych województw Polski zostawiwszy niejednokrotnie rodzinne ludowe zwyczaje tam, oddzieliwszy wszystko grubą krechą. Wiele jednak z tych
obrządków, symboli czy nawyków
była do siebie tutaj podobna. Wiele się
zmieniło. Dzisiaj coraz częściej Wigilia
nierzadko sprowadza się do pospiesznej
uczty i wyczekiwania prezentów. Zatraca się gdzieś ta magia świąt. Magia,
którą budują właśnie zwyczaje zakorze-

nione w naszej kulturze, podtrzymywane przez daną rodzinę.
Mieszkając dzisiaj w zwartej zabudowie miejskiej nie znamy wielu bożonarodzeniowych zwyczajów, symboli.
Często nie mamy sposobności nawet
jak je pielęgnować, bo nie posiadamy
pola, zwierząt w gospodarstwie.
Warto przynajmniej wiedzieć o tym, jakie jeszcze zwyczaje wigilijne kultywowano lub kultywuje się gdzieniegdzie:
• Do dzisiaj w wielu domach wypatruje
się Pierwszej Gwiazdki.
• Przystrajano ramy obrazów sztucznymi kwiatami, które przybierały
kształt girland. Najczęściej ustrajano
nimi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
• Ubranie odwiedzającego (w Wigilię)
winno być w dobrym stanie, bez widocznych dziur. W przeciwnym razie
cały rok będzie dziurawy, to znaczy
pełen niepowodzeń itd.
• Miejsce za stołem zajmowano według
starszeństwa.
• Nie zapominano przykryć stołu śnieżnobiałym obrusem i postawić na nim
świece. Świece uchronią nas przed
nieszczęściem, biel sprawi, że zagoszczą w nas dobre myśli i uczucia.
• W wigilijny dzień przed świtaniem,
matki wiązały dzieciom w serwety
strucelki, pierniki, jabłka, orzechy,
elementarz, różne zabawki i potężną rózgę, którą im śpiącym ostrożnie pod poduszki podkładają. Z rana
zaś się zapytywały: co im Dzieciątko
Jezus przyniosło. Zachęcając je do
grzeczności z groźbą: „bo na wiliją,
dzieci się boją”.
• Gdy w domach zaczął przyjmować
się zwyczaj strojenia choinki, zawsze nie brakowało na niej zdobień
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ręcznie wykonanych w postaci łańcuchów. Zawieszano też na niej orzechy, jabłka
• Zanim wszyscy poczęstowali się
opłatkiem, wspólnie, głośno odmawiano modlitwy – „Ojcze Nasz”,
„Zdrowaś Mario”, „Wierzę w Boga
Ojca” i na koniec „Pod Twoją Obronę”, którą prowadził najstarszy obecny przy zapalonej jednej świeczce.
• Nogi stołu, na którym wyłożone
były potrawy wigilijne opasano łańcuchem, często pod stół kładziono
siekierę, żelazne części pługa itd. –
miało to zapewnić bezpieczeństwo
zagrodzie i dobytkowi w nadchodzącym roku, a ludziom i bydłu siłę.
Zwyczaje wigilijne Górnego Śląska
i nie tylko Odchodzą a szkoda Pomyślmy przez chwilę, jak wyglądałyby Święta Bożego Narodzenia bez
wigilijnych zwyczajów – bez karpia
na stole, opłatka i życzeń, kolorowej
choinki i innych znakomicie nam
znanych, tak oczywistych? One dzisiaj są. Wiele jednak innych, różnych
zwyczajów, symboli, nawyków – kiedyś będących codziennością okresu
bożonarodzeniowego, Wigilii, dzisiaj
wraz ze zmieniającym się na naszych
oczach światem niemal odchodzi
w zapomnienie.
• Wszystkie potrawy wieczerzy musiały znaleźć się na stole od razu. Gospodyni nie mogła wstawać i dokładać
kolejnych. Istniało bowiem przekonanie, że jeśli gospodyni będzie
w czasie kolacji odchodziła od stołu,
to przez następny rok kury nie będą
chciały wysiadywać jajek.
• Mniej więcej na wysokość głowy domowników wbijano w ścianę gwoździa po to, by wszystkich mieszkańców uchronić przez cały rok od bólu
zębów.
• Podczas Wigilii zwaśnieni z sobą godzą się, a znakiem chęci do zgody jest
to, że jeden z nich pośle do drugiego
Pod wspólnym dachem
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kogoś z prośbą o przybycie na wieczerzę.
• Wigilia jest dla wielu osób chwilą
podejmowania szlachetnych postanowień – rzucenia papierosów, niepicia alkoholu.
• Dziewczęta starały się w wigilię
uprząść, chociaż kawałek nitki, żeby
mieć w przyszłości pracowitego
męża.
• Nie należało wstawać od stołu dopóki wszyscy nie skończyli jedzenia,

12

aby nie gubiły się kury.
• Przed Pasterką nie należało ucinać
sobie drzemki, aby nie drzemać przez
cały rok przy każdej robocie.
• Wszyscy domownicy (oprócz chorych) musieli iść na Pasterkę.
Święta Bożego Narodzenia nadal traktujemy jako coś wyjątkowego. Z końcem roku mówimy tylko o tym i Sylwestrze. Jest zakupowe szaleństwo, są
pomysły na przystrojoną choinkę, na
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bogatą Wigilię i dalsze świąteczne
posiłki. Zjeżdża (schodzi) się rodzina.
Jest pięknie, być może najmilej w ciągu
roku. Kolędujemy. O ile jeszcze mogłyby być bogatsze nasze święta, kultywując rodzinne, wywodzące się jeszcze
z ludu zwyczaje?
Przykłady zwyczajów zaczerpnięto
z książki „Wigilie niewoli i wolności”
Jana Chmielewskiego,
wydanej w 2009 roku.
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Dlaczego warto
ubezpieczać mieszkanie?
Jako użytkownicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych wiemy, że to nie to samo, co dom jednorodzinny.
Na każdym kroku trzeba pamiętać, że współużytkujemy budynek
z innymi rodzinami, które mają
prawo oczekiwać wspólnego dbania
o wspólną przestrzeń, przestrzegać
ciszy nocnej. Łatwo też niestety wyrządzić szkodę sąsiadom.
Spółdzielnia ubezpiecza całe zasoby od zniszczenia w wyniku działania żywiołów, a więc przede wszystkim mury, dachy, instalacje tak aby
w przypadku zniszczenia odtworzyć
bezzwłocznie budynek dla jego dotychczasowych mieszkańców. Spółdzielnia jako zarządca ubezpiecza się
też od odpowiedzialności cywilnej, bo
przy zarządzaniu bardzo szeroko pojętym mogą wydarzyć się niezamierzone
szkody, które poszkodowanym – głównie mieszkańcom – należy zrekompensować finansowo.
Dzięki firmie UNIQA ubezpieczeniem mieszkania „przy czynszu” objęte są mieszkania należące do zasobów
SM ROW. W miesięcznej opłacie za
mieszkanie znajduje się jeden składnik – „ubezpieczenie mieszkania”. To
zaledwie 6,50 złotych miesięcznie, co
w skali roku daje kwotę 78 zł. To zdecydowanie mniej, niż każda indywidualna polisa, a daje komfort i poczucie
bezpieczeństwa, ponieważ zabezpiecza
najcenniejszy majątek – mieszkanie
wraz z wyposażeniem, czyli w wielu
przypadkach dorobek życia.

Co tak naprawdę obejmuje
polisa ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”?
Nasza spółdzielnia od co najmniej 20
lat korzysta z usług Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA. Firma dała się poznać
jako wypróbowany partner, na którego zawsze można liczyć. Wieloletnia

współpraca zaowocowała korzystnymi
warunkami ubezpieczeń, na jakie mogą
liczyć mieszkańcy zasobów SM ROW.
Przy składce 6,50 zł miesięcznie ich
ochrona od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym objęta jest sumą
ubezpieczeniową o wartości 70 tys. zł.
Ponadto polisa zabezpiecza ochronę elementów stałych i ruchomych
w mieszkaniu do wysokości 14 tys. zł.
To ubezpieczenie daje lokatorowi
możliwość otrzymania odszkodowanie w przypadku szkód w mieszkaniu,
które powstałyby z szeregu przyczyn.
Wśród nich mogą być zdarzenia losowe
jak zalanie, pożar, deszczowa nawałnica, dym, grad, uderzenie pioruna i inne
zdarzenia losowe. Odszkodowanie
można też uzyskać w przypadku przepięcia i przetężenia w instalacji elektrycznej, kradzieży z włamaniem czy
rabunku, wandalizmu. Ubezpieczyciel
pokryje też szkody w razie stłuczenia
szyby w oknie czy drzwiach.
Warto zwrócić uwagę, że dzięki posiadaniu wspólnego ubezpieczenia lokatorów Spółdzielni przy niewielkiej
składce mieszkańcy zyskują też pakiet
świadczeń dodatkowych, o jakie byłoby trudno, gdyby mieli ubezpieczać
swoje domostwa indywidualnie. I tak,
przykładowo ubezpieczyciel pokryje
koszty ewentualnej akcji ratunkowej,
czy rozbiórki mienia i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ponadto mieszkańcy mogą liczyć na pokrycie do
1000 zł kosztów wymiany lub naprawy
zabezpieczeń, po kradzieży z włamaniem (jeśli np. złodziej wyłamie zamek w drzwiach czy zniszczy okno),
a także do usunięcia przyczyn awarii
o wartości do 1500 zł. UNIQA może
też partycypować w pokryciu kosztów
sądowych.
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– Warto pamiętać, że sami możemy
być sprawcami szkody. Awaria węża
doprowadzającego wodę do pralki, czy
zmywarki u nas spowoduje zniszczenie
dywanów i podłóg, u sąsiadów poniżej
może zniszczyć sufity, ściany, meble
i podłogi. Dlatego ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu” obejmuje również
ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej. Odpowiedzialność cywilna
to obowiązek ponoszenia konsekwencji pewnych zdarzeń lub zachowań.
Takie ubezpieczenie pozwoli zapobiec
skutkom finansowym spowodowanego przez nas zalania, pożaru, wybicia
szyby itp. Posiadanie polisy OC nie
zwalnia z winy, a jedynie z obowiązku
materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat
– wyjaśnia przedstawiciel UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.
Razem z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA wspólne dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców SM ROW.
UNIQA od wielu lat jest ubezpieczycielem naszych zasobów i jak
do tej pory współpraca nasza przebiega nienagannie zarówno ta dotycząca całej obsługi spółdzielni
jako firmy oraz poszczególnych
mieszkańców w zakresie NW.
30 lat jest gwarantem dobrej jakości świadczonych usług.
Dziękujemy za docenienie przez
Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
UNIQA naszej wspólnej pracy na
rzecz mieszkańców i liczymy na
dalszą dobrą współpracę – Jan
Grabowiecki, Prezes Zarządu SM
ROW. ■
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Nie bądźmy obojętni

O każdej niepokojącej sytuacji należy
informować służby ratownicze, dzwoniąc pod telefon alarmowy 112. Od
naszej wrażliwości często zależy ich
życie.

Wraz z ograniczeniami i zaostrzeniami wynikającym
z pandemii koronawirusa, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach zmagających się z COVID-19, znacząco nasila się zjawisko przemocy domowej. W szczególnie
trudnej sytuacji znalazły się dzieci.

Każdy z nas ma w swoim najbliższym
otoczeniu seniorów i osoby w podeszłym wieku. Wiemy, że dla tej grupy
koronawirus stanowi największe zagrożenie. Zwróćmy więc uwagę na sąsiadów, często to ludzie starsi, niepełnosprawni, schorowani. Pomoc sąsiedzka
w takich sytuacjach jest nieoceniona
i wiemy, że na naszych zasobach takowa pomoc działa. Na tablicach ogłoszeń, można zobaczyć wywieszone
numery telefonów sąsiadów z ofertą pomocy. Wystarczy zadzwonić i poprosić
o zrobienie zakupów spożywczych czy
też leków.

Wprowadzono edukację na odległość a tym samym dzieci straciły
bezpośredni kontakt z nauczycielami, pedagogami i rówieśnikami oraz
z dziadkami i dalszą rodziną, która
jest dla nich często jedynym wsparciem w trudnych chwilach. Pozostał
świat wirtualny.
Jak wynika z doniesień mediów, Polacy
chętnie dzwonią do sanepidu i donoszą
na sąsiadów lub współpracowników
wskazując, że mogą być oni nosicielami
koronawirusa lub nie dotrzymują warunków kwarantanny. Z jednej strony to
dobrze, że jesteśmy świadomi zagrożenia, przestrzegamy prawa i dostrzegamy przypadki łamania go przez osoby
w naszym otoczeniu. Z drugiej strony
przykre jest, że nasza czujność jest
wyższa w związku epidemią, niż wobec
występujących przypadków przemocy
domowej. Nie bądźmy głusi na krzyki i awantury rodzinne, które słyszymy doskonale mieszkając w blokach.
Często nie słyszymy wołania o pomoc
i nie dostrzegamy łez w oczach sąsiada, dziecka, których mijamy na klatce
schodowej.
Myśląc o tym, że grozi nam koronawirus, pamiętajmy, że w wielu rodzinach
zagrożenia są znacznie bardziej realne.
Wg najnowszych badań w ostatnim czasie przybywa osób doświadczających
przemocy domowej i są to przerażające
liczby.
W czasie gdy dla własnego bezpieczeństwa większość z nas zostaje w domu,
dla niemałej liczby osób oznacza to zamknięcie w czterech ścianach z dotychczasowym oprawcą. W takich przypadkach jedynie sąsiedzka czujność, której
nie należy mylić z wścibstwem może
uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
Jak zaś mówił Martin Luther King, „nie
przemoc nielicznych przerażą, lecz ci14

sza wielu”.
W okresie, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, jest poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia
osób, które nie posiadają przysłowiowego „dachu nad głową”.
Bezdomnymi zostają z różnych powodów. Są wśród nich ci „z wyboru” albo
ci „z konieczności”. Większość należy
jednak do tej drugiej grupy. Stracili
pracę, popadli w długi, albo nie potrafili rozwiązać rodzinnych konfliktów.
Wielu bezdomnych to osoby chore fizycznie lub psychicznie. Bez względu
na wszystko – nie odwracajmy oczu od
takich osób!

Prosimy również by informować spółdzielnie o trudnych sytuacjach osób
wymagających wsparcia. Nie pozostaniemy obojętni dołożymy wszelkich
starań by w tym trudnym czasie nikt,
a przede wszystkim seniorzy, będący
w grupie największego ryzyka, nie pozostali sami!
Dzięki wspólnej trosce i wrażliwości
na potrzeby tych, którzy nie są w stanie
zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu,
uda się zapobiec wielu ludzkim dramatom. Nie wahajmy się wezwać właściwą pomoc wtedy kiedy sytuacja tego
wymaga. Pomagając, pamiętajmy
o zachowaniu środków ostrożności
i przestrzeganiu zaleceń dotyczących
ochrony przed koronawirusem.

Osoby te przed deszczem i zimnem
chowają się często w piwnicach, pustostanach czy na klatkach schodowych.

Gdzie szukać pomocy:

Spadki temperatur to sytuacja szalenie
niebezpieczna dla bezdomnych, ale
też starszych, samotnych osób. Wiele
z nich ma problemy związane z demencją i nocny spacer może być dla nich
szalenie niebezpieczny. Osoby, które
mają problemy z pamięcią, chorują na
demencję lub Alzheimera można z łatwością poznać po nieadekwatnym do
temperatur ubraniu. Często błąkają się
po ulicach bez celu, lub siedzą na ławkach.

Sanepid Wodzisław Śląski
- tel. 32 456 38 10

Przy dużej wilgotności powietrza bardzo łatwo o szybkie wychłodzenie.
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Pogotowie ratunkowe / Policja
- tel. 112

Infolinia NFZ - tel. 800 190 590
MOPS Wodzisław Śląski
- tel. 32 459 06 50
OPS Radlin - tel. 32 456 73 63
MOPS Rydułtowy
- tel. 32 457 47 97
OPS Pszów - tel. 32 455 75 86
PCPR w Wodzisławiu Śląskim
- tel. 32 455 14 30
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