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Bezpłatna

Droga Rodzino
tworząca wspólnotę Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
w Wodzisławiu, która znajduje swoją formację pod znamiennym tytułem „Pod wspólnym dachem”!
Ze swoich wspomnień stoi mi przed oczyma
postać już śp. Ks. Jana Szurleja, który przez
wiele lat redagował pismo dla chorych pod
nazwą „ Apostolstwo Chorych”. Wśród wielu stosownych dla tej grupy ludzi artykułów
i informacji na uwagę zasługiwało stosowane przez niego określenie całego czasopisma
jako „ list do chorych”. To wspomnienie zasugerowało mi myśl, by te nasze świąteczne
religijne zamyślenia potraktować też jako
list do wszystkich mieszkańców tworzących
naszą Wspólnotę Spółdzielni Mieszkaniowej,
do Jej Zarządu i do wszystkich, którzy swą
ofiarną pracą i swymi staraniami tworzą coraz lepszą atmosferę, pod względem estetyki,
dbałości o nasze otoczenie, dbałości o nasze
osiedla, domy i mieszkania i wszelkie inne
starania, atmosferę w której coraz lepiej
i godniej nam się żyje. W tym liście pragnę
by na nowo w naszym życiu wybrzmiewała
wartość Słowa Bożego i Boże błogosławieństwo dla nas i dla wszystkich działań dla
dobra naszej spółdzielczej wspólnoty, która
trwa już przecież 97 lat i powoli zbliża się do
radosnego świętowania 100 – lecia istnienia
i działalności dla naszego wspólnego dobra.                                                                                                                                          
W duchu dzielenia się tymi wspomnieniami
ale i w atmosferze otaczającej nas rzeczywistości pragnę podzielić się z Szanownymi Czytelnikami wymową nadchodzących
Świąt Wielkanocnych. Pozwólcie, że zacznę
od wspomnień. Święta wielkanocne zaczynały i zaczynają się od przygotowań, którymi
są zazwyczaj wiosenne porządki w naszych
mieszkaniach oraz w obejściu naszych domostw, po których zaczynają się przygotowania już do samych Świąt. Pamiętam jak
nasze matki i gospodynie domowe najpierw
musiały się starać o to, co postawią na stół
wielkanocny i włożą do koszyczka przygotowanego na poświęcenie pokarmów. Dobrze
jest, że młodsi członkowie naszej generacji
już nie muszą pamiętać, że kiedyś to wiązało
się z poważnymi problemami. W tym miejscu
warto wspomnieć sobie o tym, jak to nasze
gospodynie domowe już nieraz długo przed
świtem, wcześnie rano wybierały się by zdobyć dającą nadzieję na kupno szynki wielkanocnej czy innych wędlin i mięsa, czy też
innych potrzebnych towarów, kolejki w sklepie, w którym po jego otwarciu i tak czasem
decydowała fizyczna sprawność i siła dająca
w ciżbie pierwszeństwo zakupów. Przypomina mi się scena z lat 70-tych ubiegłego stulecia, której byłem świadkiem kiedy po otwarciu
jednego ze sklepów mięsnych w Katowicach
tłum wprost brutalnie wypchnął z kolejki na
ulicę stojącą tam może od kilku godzin starszą osobę. Pamiętam jej łzy w oczach i wypowiedziane słowa: ”dziękuję, to już po świętach”. Za parę dni rozpoznałem tę osobę jak
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ze łzami w oczach przystępowała do komunii
św. w katedrze w czasie mszy św. wielkanocnej. Postaraliśmy się by jej pomóc w ramach
działalności zespołu charytatywnego. Nie po
raz pierwszy przytaczam ten przykład, który
głęboko mnie poruszył, by upamiętnić tę, na
pewno już zmarłą osobę i tamte czasy. Potem
warto też wspomnieć atmosferę przygotowań
w naszych domach rodzinnych gdzie nasze
gospodynie przygotowywały pisanki, którymi były jajka najpierw gotowane w łupinach
z cebuli, których skorupki zabarwiały się na
kolor zbliżony do odcieni brązu i czerwieni
a które potem cieszyły wydrapanymi ręcznie
ozdobami kwiatów i symboli wielkanocnych.
Wreszcie w serdecznej pamięci zostanie wielkanocny zapach gotowanej szynki i innych
potraw na stół wielkanocny. Święta Wielkanocne, to przede wszystkim przeżycia religijne związane z przeżyciem tajemnicy naszego
odkupienia z grzechów, które dokonało się
przez mękę, śmierć krzyżową i chwalebne
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Przy całym
wysiłku związanym z przygotowaniem domu
na przeżycie tych Świąt nie mogło zabraknąć
czasu na modlitwę, na udział w rekolekcjach
wielkopostnych, na dobrą, jednającą nas z Bogiem spowiedź wielkanocną i udział w wielkoczwartkowej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, w czasie
której Pan Jezus ustanowił Sakramenty Eucharystii i nierozerwalnie związanego z nią
Kapłaństwa, na modlitwę w Ciemnicy na
pamiątkę modlitwy Pana Jezusa w Ogrojcu
i Jego pojmania, potem w Wielki Piątek na
rozważanie Męki Pańskiej i udział w prastarych w tradycji kościelnej Ceremoniach Wielkopiątkowych z Adoracją Krzyża i wreszcie
na adorację przy Bożym Grobie, a w Wielką
Sobotę na poświęcenie pokarmów wielkanocnych i wieczorem na udział we Mszy św.
Wigilii Paschalnej w Wielką Noc i wreszcie
albo bezpośrednio po tej Mszy św. lub dawniej wczesnym rankiem w Wielkanoc na radosną Rezurekcję, z procesją ogłaszającą że
„Chrystus zmartwychwstan jest. Alleluja!”
Ten wysiłek związany z przeżyciem Świąt
Wielkanocnych warto sobie przypomnieć
chociażby z tej racji, by docenić wartość
tych Świąt, których tajemnica zawsze budziła
w nas poczucie wiary, nadziei i miłości i była
źródłem radości tak bardzo potrzebnej wśród
trudów naszego życia. Z tej tajemnicy wielkanocnej zrodziło się wiele pięknych tradycji
i zwyczajów takich jak śniadanie wielkanocne w rodzinie, dzielenie się jajkiem razem ze
składaniem sobie życzeń, dziś szczególnie
jest to jedna z pięknych form dobroci względem potrzebujących, no i wreszcie dyngus
w drugie Święto, w który można oprócz
znaków radości wpisać pamiątkę naszego
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Chrztu świętego, który jest owocem zmartwychwstania Chrystusa. Pięknym zwyczajem związanym z przeżyciem Świąt Wielkanocnych jest też zwiedzanie Bożych Grobów
w naszych kościołach, w wystroju których
często znajdują się treści naszych przeżyć
życiowych. Wracając do wspomnień mam
w pamięci czasy niechlubnej pamięci stanu
wojennego kiedy byłem proboszczem w Międzyrzeczu koło Bielska Białej. Otóż zauważyłem w kościele zapatrzonego w Boży Grób
człowieka, który jakby coś liczył. Okazało
się, ze liczy ile tam stoi świec, bo gdyby było
siedem, to według niego i tych, którzy go wtedy posłali, jest to polityka w kościele, bo tyle
było ofiar w czasie zajść na kopalni „Wujek”,
ofiar o których pamięci ówczesny system nie
chciał żadnych wspomnień. Odpowiedziałem
mu krótko: „proszę pana, troska o człowieka, o jego wolność, o życie była jest i będzie
zawsze przedmiotem modlitwy Kościoła a nigdy żadną polityką w Kościele”. Tak sobie
myślę, że i dzisiaj trzeba by taką odpowiedź
zadedykować niektórym ludziom, w których
myśleniu i wypowiedziach ciągle tkwi ten relikt myślenia o tak zwanej polityce w Kościele, relikt jeszcze z tamtych czasów.
Drodzy Czytelnicy tych słów, wspomnień
i wielkanocnego zamyślenia! Zbliżają się
znów Święta Wielkanocne, w czasie których
na nowo będziemy przeżywać tajemnicę
Zmartwychwstania Pańskiego. Pozwólcie, że
razem z najserdeczniejszymi życzeniami błogosławionych, zdrowych i wesołych Świąt,
zapraszam każdego do refleksji. W poranek
wielkanocny, gdy znów głos kościelnych
dzwonów rozlegać się będzie wśród naszych
Miast, Osiedli i domów głosząc radosną
wieść, że „Wesoły nam dzień dziś nastał…
tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!” stańmy przed Bożym Grobem wpatrzmy
się w pustą jego otchłań. Wsłuchajmy się
w słowa Anioła, mówiącego do przybyłych
go grobu niewiast, ale równocześnie i do nas:
„Nie bójcie się. Szukacie Jezusa ukrzyżowanego? Nie ma Go tu Zmartwychwstał!”(Mar.16,1–7).
Tak , zmartwychwstał, okazał Swoją Boską
moc. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jak w soczewce skupia wszystkie prawdy
wiary i uzasadnia sens płynących z wiary
prawd o życiu i naszym postępowaniu. Wpatrzmy się w otchłań pustego grobu my, ludzie 2021 roku nad którymi wciąż krąży lęk
o przyszłość naszego życia, widmo pandemii,
pomieszania pojęć, nawrotu ideologii nie
liczącej się z osobowym dobrem człowieka,
z prawem Bożym, bez którego, jak mówił św.
Jan Paweł II nie można zrozumieć człowieka,
cd. na str. 3
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Choć na tegoroczną, bajkową zimę
nie mamy powodów narzekać, to
cieszy nas nadejście wiosny.
Wiosna kojarzy się z pięknymi Świętami Wielkanocnymi, które
– tak jak i ona – wnoszą do naszego życia radość i optymizm.
Przypominają niezwykłe
wydarzenia sprzed dwóch
tysięcy lat, od dawien dawna czczone przez chrześcijan na całym świecie.
Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa jest wymownym
symbolem zwycięstwa dobra nad złem, ale też symbolem odrodzonej wiary
w sens życia i w dobroć
drugiego człowieka.
Mieszkańcom
zasobów
Spółdzielni Mieszkaniowej
ROW życzę radosnych, pełnych miłości i zdrowia Świąt
Wielkanocnych. Smacznego jajka i wesołego biesiadowania przy świątecznym
stole w gronie najbliższych.
Mimo nadal trwającej pandemii w Nowy Rok weszliśmy z optymizmem i wielkimi planami by realizować
nowe cele, dla podnoszenia
komfortu bytowego naszych mieszkańców. Niestety Nowy Rok przyniósł
nie tylko wyzwania, ale także podwyżki cen wprowadzone przez poszczególnych
dostawców usług. Miniony
rok był jednym z najtrudniejcd. ze str. 2
ideologii kwestionującej odwieczne prawo Boże do życia
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ten lęk może
wzmagać beznadziejny, zmanipulowany przez wichrzycieli, pełen wulgaryzmów jazgot
wrogów Boga, który jest dawcą życia, Kościoła i wszelkiego
ustalonego przez Boga porządku
na którym opiera się od wieków
ład w życiu i społeczeństwie.
Potwierdza się prawda, że kiedy

szych w ostatnim czasie, kiedy musieliśmy funkcjonować
w cieniu koronawirusa. Jednak kondycja Spółdzielni jest
dość dobra, co jest efektem
dobrej współpracy wszystkich organów Spółdzielni,
całego Zarządu i zespołu
pracowników. Dlatego uważam, że należy kontynuować
rozpoczęte projekty oraz
przyjęte kierunki rozwoju
Spółdzielni. Podstawowym
celem jest utrzymanie całych zasobów w należytym
stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Te cele
realizowane będą oczywiście z zachowaniem kontroli kosztów.

Pozyskaliśmy również dotacje na termomodernizację
budynków na osiedlu Piastów w Wodzisławiu Śląskim. Te działania pozwoliły
na poszerzenie frontu robót
i przyspieszenie jej realizacji. Istotne dla nas jest konsekwentne przeprowadzanie
termomodernizacji i remontów budynków tak aby zminimalizować koszty zużycia
centralnego ogrzewania przy
i tak galopujących cenach.

Poprzez prowadzone od
zeszłego roku działania,
zmierzające do pozyskania
środków zewnętrznych, zaowocowało
otrzymaniem
dofinansowania do termomodernizacji, naszego pierwszego historycznego budynku,
przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim o czym
piszemy na łamach naszej
gazety w osobnym artykule.

W tym szczególnym czasie
epidemii w jakim przyszło
nam ostatnio żyć i pracować wdrażamy wszystkie
procedury określone przez
organy państwowe i na bieżąco je modyfikujemy, tak
aby zapewnić ciągłość robót
oraz bieżącą obsługę mieszkańców. Mamy świadomość
zagrożenia zarówno dla
mieszkańców jak i też pracowników oraz współpracowników Spółdzielni, dlatego apeluję aby stosować się
do wszelkich norm sanitarnych korzystając z konieczności kontaktu osobistego
z naszymi pracownikami

jest brak rozumnych argumentów, zostaje tylko histeryczny
wrzask bez sensu i bez echa, którego zło nie jest w stanie wywołać, oraz bezczeszczenie świątyń
i wszelkiej świętości. Wpatrzeni
w pusty grób Zbawiciela odnajdźmy pokój i ciszę, którą niesie nam Zmartwychwstały Pan
Jezus, w którego zmartwychwstaniu zwyciężyło życie nad
śmiercią, dobro nad złem,
wiara nad zwątpieniem, nadzieja nad rozpaczą, miłość nad

nienawiścią. „Śmierć starła się
z życiem i w boju, o dziwy, choć
poległ Wódz Życia, króluje dziś
żywy”(Sekwencja
wielkanocna). Obyśmy wszyscy wpatrzeni
w światło Zmartwychwstałego
Pana na nowo odnaleźli wiarę,
nadzieję i miłość, oraz pokój
i radość na te Święta i na każdy
dzień naszego życia, który zbliża nas do wieczności, do naszego zmartwychwstania, którego
znakiem jest zmartwychwstanie
Pana Jezusa.   
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czy to w zakresie załatwienia
spraw formalnych czy przy
konieczności skorzystania
z usług konserwatora.
Staram się tak organizować
pracę naszych pracowników aby wszelkie sprawy
były załatwiane terminowo,
tak aby jak w najmniejszym
stopniu odczuli Państwo niedogodności. Dla wspólnego
bezpieczeństwa
starajmy
się załatwiać sprawy za pośrednictwem telefonu, kanałów elektronicznych tzn.
poczty elektronicznej lub
formularza kontaktowego.
Bieżące informacje zamieszczane są na naszej stronie
internetowej www.sm-row.
pl lub facebooku. W zasadzie
większość spraw można zgłosić i załatwić w tej formie.
Dziękujemy za wsparcie
i zrozumienie z Państwa
strony i życzę wszystkim
mieszkańcom raz jeszcze
zdrowia oraz jak najszybszego powrotu do normalności ■
Jan Grabowiecki
prezes zarządu SM ROW
„Zwycięzca śmierci, piekła
i szatana, wychodzi z grobu
dnia trzeciego z rana. Naród
niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja!  
Ustąpcie od nas smutki i trosk
fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu Swojemu
uczynił już zadość. Nam niesie
radość. Alleluja!    
Ks. Józef Moczygęba
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Remont
mieszkania
w czasie
pandemii
Nie ma co dyskutować z tezą,
że czas pandemii jest trudny
dla wszystkich.
Dla niektórych nawet bardzo
trudny, bo przynosi wydarzenia tragiczne, smutne, takie, z którymi trzeba sobie radzić dużym
wysiłkiem własnym i całych rodzin. To oczywiste. Jednocześnie
życie się toczy, każdy radzi sobie z codziennością – obowiązkami,
zadaniami.
Są także plany, sprawy, o których myśleliśmy „zanim wszystko się zaczęło”,
a teraz nie mamy już takiej pewności,
czy chcemy je realizować. I to także jest
zrozumiałe.
Wielu z nas teraz spędza we własnym
mieszkaniu więcej czasu niż zazwyczaj.
To także jest przyczyną kłopotów, bo
nie jest łatwo zorganizować przestrzeń
tak, by dało się w niej pogodzić różne
funkcje – miejsce do odpoczynku i bycia
razem z rodziną, spania, gotowania, ale
także biura, sali konferencyjnej, klasy
szkolnej itd. To wszystko powoduje, że

rozpoczęciem remontu. Można je przeczytać wchodząc na stronę internetową spółdzielni https://sm-row.pl/akty
-prawne/regulaminy/.

Bieżącą konserwację można
patrzymy inaczej na wnętrza, w których wykonywać bez urzędowych
mieszkamy. Zauważamy, gdzie i jakie formalności i składania wniosku
powinny nastąpić zmiany. Jak bardzo do Spółdzielni.
pomieszczenia są źle zaaranżowane.
Jak można by było je przeorganizować, Przykładem prac dotyczących bieżącej
lepiej wykorzystać przestrzeń. Zasta- konserwacji może być np. malowanie,
nawiamy się, co i jak warto zmienić – gipsowanie, tapetowanie ścian, maloniekiedy wcale nie tak dużym kosztem, wanie stolarki, odnowienie podłoża,
by było przyjemniej i wygodniej. Czę- wymiana armatury łazienkowej, kusto jednak decydujemy się na kapitalny chennej, drobne naprawy instalacyjne
remont z potrzeb życiowych lub po pro- itp. Z kolei wymiana instalacji wodstu kupujemy/zmieniamy mieszkanie nej, kanalizacyjnej czy elektrycznej
i chcemy urządzić go po swojemu. Pa- w części lub w całości mieszkania
miętajmy jednak o dobrych obyczajach, (bez istotnej zmiany ich przebiegu)
jest już przykładem remontu. Zgodnie
wyrozumiałości i cierpliwości.
z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej ROW „właściciele lokali,
osoby posiadające inny tytuł prawny
do lokalu oraz użytkownicy lokali, nie
mogą bez zgody Spółdzielni dokonywać
zmian w układzie funkcjonalno-przePrawne regulacje dotyczące remontów strzennym i konstrukcyjnym lokalu,
i procedur z nimi związanych zawarte zmian w instalacjach; gazowych, censą w wielu aktach prawnych na cze- tralnego ogrzewania, wodociągowych,
le z prawem budowlanym i kodeksem kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz
cywilnym, ale też z ustawami: o spół- kominowych spalinowych i dymowych
dzielniach mieszkaniowych, o wła- lub w zakresie mającym wpływ na wysności lokali, o ochronie lokatorów gląd nieruchomości, w tym elewacji
i innych. Podstawowymi dokumentami (np. zabudowa krat lub rolet zewnętrzregulującymi te kwestie są jednak re- nych w oknach i balkonach, zabudowa
gulaminy ustanowione w Spółdzielni, balkonów lub loggi, zabudowa na elea oparte o wyżej wspomniane ustawy. wacji budynków indywidualnych anten,
Zachęcamy mieszkańców do zapo- szyldów, reklam, suszarek na bieliznę,
znania się z tymi regulaminami przed montaż klimatyzatora itp.).”

Jak więc się za to wziąć?
Zacznijmy od podstawowego warunku przeprowadzenia
remontu w lokalu mieszkaniowym, którym jest:
posiadanie tytułu prawnego do mieszkania, czyli spółdzielczego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub
też umowy najmu lokalu od Spółdzielni.
Podnajemca nie jest uprawniony do samodzielnego wszczęcia procedury remontowej ani do realizacji remontu czy
też przebudowy lokalu.
4

Pod wspólnym dachem					

Marzec 2021 r. ▪ Numer 4 (91) ▪ Rok XXVI ▪ ISSN 1505-7704

Przed rozpoczęciem remontu konieczne jest zatem wystąpienie
do Spółdzielni z wnioskiem o wydanie warunków
dla planowanych robót remontowych i adaptacyjnych.
To Spółdzielnia, jako profesjonalny zarządca nieruchomości,
w porozumieniu z projektantem konstrukcyjnym określi na
jakich zasadach prace mogą być realizowane.
Wskazane są również wymagania formalno-prawne wynikające z przepisów prawa budowlanego lub innych aktów
prawnych jakie należy spełnić warunki w celu prawidłowego wykonania robót. Jak również wskazane zostaną zasady organizacyjne odnośnie odbioru odpadów poremontowych, zasad zachowania porządku w budynku w trakcie
remontu itp.
Pamiętajmy, że koszty wywozu gruzu i innych odpadów
powstałych podczas wykonywanych prac w tym odpady
wielkogabarytowe, ram okiennych, drzwiowych czy szyby zdemontowanej stolarki okiennej ponosi mieszkaniec
na własny koszt.

Zabrania się wrzucania w/w odpadów
do kontenerów na śmieci przy budynkach.
Dbałość o swoją własność nie może naruszać cudzej własności oraz przestrzeni wspólnej. Nie zapominajmy, żeby szanować się nawzajem i stosować do ogólnie przyjętych zasad,
które są zapisane w regulaminie Spółdzielni, używania lokali
i porządku domowego.
„Zachowywania ciszy nocnej w budynkach i osiedlu w godz.
od 22:00 do 6:00 dnia następnego, w tym zaprzestania prac
wywołujących istotną uciążliwość, np. przy użyciu elektronarzędzi w godz. od 19:00 do 8:00 rano. Należy poinformować
współmieszkańców klatki, o planowanych terminach remontów lokali mieszkalnych powodujących nadmierny hałas lub
inne uciążliwości.”

Postępowanie
dotyczące
np. wymiany
kaloryferów
Mieszkaniec składa wniosek w sprawie wymiany grzejnika celem uzyskania od Spółdzielni parametrów technicznych
potrzebnych do odpowiedniego zakupu kaloryfera, gdyż nie każdy grzejnik nadaje się do budynków wielorodzinnych gdzie
ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej.
Ostatnie miesiące pokazały, że mieszkańcy zakupują grzejniki wg. własnego uznania a po podłączeniu kaloryfer pęka, rozszczelnia się i zalewa mieszkanie nie tylko użytkownika ale także sąsiada.
Wystarczy złożyć wniosek w Administracji Osiedla lub e-mailem na adres sekretariat@sm-row.pl aby takie informacje techniczne uzyskać i spać spokojnie. ■

PRZYPOMINAMY, ŻE WYMIANA KALORYFERA MOŻLIWA JEST
TYLKO POZA SEZONEM GRZEWCZYM.
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Tradycje wielkanocne
dawniej i dziś

i Łowicza występują nalepianki, czyli
jajka ozdobione wycinankami z papieru (zwłaszcza przedstawiającymi ornamenty ludowe). Z kolei na Mazowszu
można spotkać oklejanki – wydmuszki
udekorowane kolorową włóczką (na
pierwszy rzut oka wyglądają jak
sztuczne jajka lub zabawki).

Tradycje wielkanocne w Polsce są nam dobrze znane –
powtarzamy je co roku. Wszyscy kojarzymy karnawał, Lany poniedziałek
W Wielki Poniedziałek (drugi dzień
lany poniedziałek czy Niedzielę Palmową. Na prze- Świąt) przypada oczekiwany, zwłaszcza
strzeni dziejów powstały jednak takie zwyczaje wiel- przez najmłodszych, lany poniekanocne, o których pewnie nawet nie dane Ci było sły- działek, inaczej zwany śmigusemZwyczaj oblewania ludzi
szeć, gdyż były domeną danego regionu. Czy wiesz, że dyngusem.
wodą pochodzi jeszcze z czasów pogańniektóre z nich w dalszym ciągu są kultywowane?
skich, choć dawniej śmigus i dyngus
Czym są zatem pucheroki albo przywołówki? Na czym polegają kurek
dyngusowy? I kiedy podczas Wielkanocy obchodzimy rękawkę? Opowiadamy zarówno o tych uniwersalnych tradycjach wielkanocnych, jak
i lokalnych, równie licznych i ciekawych. Kto wie, może podczas tegorocznych Świąt opowiesz dzieciom
o (staro)polskiej kulturze?

Popularne
tradycje
wielkanocne
w całej
Polsce
Karnawał

W ostatnie dni karnawału – od tłustego
czwartku do wtorku przed Środą Popielcową – trwają tak zwane ostatki. To dni,
podczas których bale są wyjątkowo
huczne i obfite w pokarmy. To w końcu
ostatnia okazja do zabawy przed długim
okresem postu i wyciszenia.
Tradycyjne bale karnawałowe w obecnej sytuacji nie są organizowane często organizuje się je jednak w szkole lub
przedszkolu. Aby sprawić radość dzieciom.
6

Nierzadko sami rodzice organizują we
własnym domu małą maskaradę. Zapraszają wówczas swoich przyjaciół
wraz z ich dziećmi. Dzięki temu urządzają duży, rodzinny bal, przeznaczony
zarówno dla starszych, jak i tych najmłodszych.

Wiosenne porządki

Choć nie jest to chrześcijańska tradycja wielkanocna, to jednak wiosenne
porządki zakorzeniły się mocno w polskiej kulturze. Każdego roku w naszych
domach odbywa się więc wielkie sprzątanie. Z początkiem wiosny, gdy tylko
minie śnieg i nastaną pierwsze słoneczne dni, cała rodzina dzieli się obowiązkami i przygotowuje dom przed
Wielkanocą. Sprzątanie przypomina
o zbliżającym się święcie oraz
symbolicznie
zakańcza
chłodne,
zimowe dni.

Malowanie jaj

Tuż przed Świętami przychodzi czas na
kreatywny i jeden z przyjemniejszych
zwyczajów wielkanocnych: malowanie
pisanek. Jajka od dawna są symbolem
rodzącego się życia, co bezpośrednio
odnosi się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dawniej uważano,
że naturalnie barwione (np. w wywarze z cebuli) jajka mają magiczną moc
i mogą leczyć choroby. Pisanki były od
zawsze związane z tradycjami wielkanocnymi, jednak w poszczególnych
regionach Polski różnie się je nazywa.
Na północy mamy do czynienia z kraszankami (gotuje się je w barwnym
wywarze, a następnie wydrapuje na nich
różne wzory). W okolicach Krakowa

Pod wspólnym dachem					

były odrębnymi obrządkami.

• podczas śmigusa chłopcy
delikatnie smagali gałązkami
wierzby łydki napotkanych
dziewcząt, ewentualnie kropili
panny wodą – stąd wyrosła obecna
tradycja wielkanocna.
• w trakcie dyngusa chodziło się od
domu do domu, w formie życzeń
oraz śpiewu prosząc o słodycze
czy pieniądze.

Obecnie dzieci mogą kupić specjalne psikawki lub plastikowy pistolet i w ramach zabawy nawzajem polewać
się wodą. W niektórych gospodarstwach
obowiązuje też tradycja budzenia
domowników z samego rana za
pomocą zimnej wody. Nie każdy marzy
o tym, by zostać zmoczony wodą.
Tradycja ta ma jednak pozytywne
podłoże – bycie mokrym podczas
śmigusa-dyngusa zwiastuje szczęście.
Zanikającym już zwyczajem podczas
Wielkanocy w Polsce jest tzw. kurek
dyngusowy. Obchodzi się go równorzędnie z lanym poniedziałkiem. Na
czym polega? Młodzieńcy jeżdżą z kogutem (dawniej żywym, dziś zastąpionym sztucznym, np. z ciasta lub gliny)
na wózku przez całą wieś.
Śpiewają, zbierają pieniądze i drobne
upominki, a napotkane dziewczęta polewają wodą.
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Mniej znane tradycje wielkanocne
w różnych regionach Polski
Pucheroki

Pucheroki do dziś obchodzone są w okolicach Krakowa (m.in. w Bibicach,
Zielonkach,
Trojanowicach czy Tomaszowicach).
Ten zwyczaj wielkanocny
ma swoje korzenie jeszcze
w dawnych zabawach krakowskich żaków. W Niedzielę Palmową młodzi chłopcy
wygłaszają różne oracje (zazwyczaj żartobliwe), za co
otrzymują drobną zapłatę lub
podarki. Twarze mają pobrudzone sadzą, ubierają się
w kożuchy, a na głowy zakładają wysokie stożkowe czapki, przyozdobione kolorowymi bibułkami.

Szukanie jajek
wielkanocnych
W zachodniej części Polski
powszechny jest zwyczaj

„szukania zajączka”, czyli
drobnych upominków lub
słodyczy. Zajączek zostawia
podarunki na Śląsku, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Przychodzi nad
ranem w Wielką Niedzielę
(w niektórych rejonach Polski – w Wielki Czwartek).
Zajączek jest wielkanocnym
odpowiednikiem
Świętego Mikołaja. Przynosi jednak skromniejsze prezenty.
Wkłada je do specjalnego
koszyczka albo chowa po
całym domu lub ogrodzie,
aby po zjedzonym śniadaniu dzieci mogły wyruszyć
na małe poszukiwania. Ten
zwyczaj wielkanocny przywędrował do Polski najprawdopodobniej z Niemiec
i krajów anglosaskich. Tam
szukanie podarunków od
zajączka od dawna jest bardzo popularne.
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Przywołówki
Inną tradycją wielkanocną na Kujawach były tzw.
przywołówki – zwyczaj
obchodzony
wieczorem
w Niedzielę Wielkanocną.
Na czym to polegało? Chłopcy z całej wsi zbierali się na
centralnym placu. Następnie wspinali na podwyższenie (np. mur albo drzewo)
i „przywoływali” okoliczne
dziewczęta: wygłaszali dla
nich wierszyki czy śpiewali
piosenki. Czasami obdarowywali je także drobnymi
prezentami, aby „wykupić”
sobie ich sympatię.

Rękawka

Kiedy kończy się Wielkanoc,
nadchodzi rękawka – nadal
żywy zwyczaj obchodzony w Krakowie we wtorek
po Świętach. Nawiązuje do

		

słowiańskiej tradycji Dziadów i trwa przynajmniej
od XVIII wieku. Dawniej
na krakowski kopiec Kraka
(który według legendy został
własnoręcznie usypany przez
lud – stąd nazwa „rękawka”) wspinali się zamożniejsi
mieszkańcy miasta i podczas
odpustu zrzucali w stronę
biedoty żywność (np. jajka,
obwarzanki, jabłka czy pierniki), a czasami nawet drobne monety. Obecnie rękawka
wygląda z goła inaczej. Krakusy przychodzą na kopiec
Kraka z okazji corocznego
festynu, a jajka staczane są
już tylko symbolicznie.
Dziś zapomniano już wielu
starych zwyczajów i obrzędów, związanych ze Świętami Wielkiej Nocy; inne przyjęły formę zabaw. Od końca
XIX wieku zaczęła zanikać
ich kulturowo-magiczna rola.
Warto jednak, korzystając ze
świątecznej przerwy, przypomnieć sobie kulturę naszych
przodków – może znajdziemy w niej coś ciekawego dla
siebie? ■
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Nowy system
segregowania
odpadów
Urząd miasta zmienił zasady segregowania odpadów w Wodzisławiu. Co zmieniło
się na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim?
Od nowego roku mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego
segregują odpady według
nowych zasad. Zmiany nie
ominęły też mieszkańców
wodzisławskich
osiedli.
Gazeta „Pod wspólnym
dachem” zapytała o nowości Klaudię Bartkowiak
z Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu
Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na czym polega nowy
system segregowania
odpadów w Wodzisławiu Śląskim?
Od 1 stycznia 2021 roku
w ramach nowego systemu
śmieciowego w Wodzisławiu Śląskim selektywnie
zbieramy: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady,
popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki
i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe
w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania
produktów
leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe,
8

zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież. Nie umieszczamy w pojemnikach na
odpady zmieszane (niesegregowane): odzieży i tekstyliów, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych
opon, odpadów niebezpiecznych (takich jak np. przeterminowane leki, termometry
rtęciowe, igły, strzykawki,
glukometry itp., opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, baterie
i akumulatory, świetlówki,
inne odpady niebezpieczne
w szczególności zanieczyszczone farbami, lakierami,
chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.).
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został dokładnie opisany
w informatorach przygotowanych przez pracowników
Referatu Gospodarowania
Odpadami
Komunalnymi
Urzędu Miasta. Te opublikowane zostały także w serwisie miejskim (https://eko.
wodzislaw-slaski.pl/nowy
-system-gospodarowania-odpadami-pobierz-informator).

Czy wprowadzenie
nowego systemu
wiąże się z podwyżką opłat?
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Prezydent Wodzisławia Śl. Mieczysław Kieca i jego zastępca Wojciech
Krzyżek promują nowy system segregowania odpadów w kampanii
„O dwóch takich, co segregowali”.

pozostała na niezmienionym poziomie, to bardzo
duży sukces tego systemu.
Opłata ta nie będzie zmieniana przez dwa lata. To, jak
będzie wyglądać później,
zależy tylko i wyłącznie od
nas – mieszkańców, od naszego zaangażowania. Jeżeli
będziemy segregować, działać według zasad nowego
systemu śmieciowego, jest
szansa na utrzymanie opłaty,
a więc i oszczędności w naszych kieszeniach.
Przypomnijmy, stawka dla
nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych wynosi 26,10 zł za osobę na miesiąc. Jeżeli jako mieszkańcy
nieruchomości nie wypełniamy obowiązku zbierania odpadów komunalnych

Pod wspólnym dachem					

w sposób selektywny, w drodze decyzji zostaje nałożona
opłata podwyższona w wysokości 78,30 zł za osobę
na miesiąc.

Jaki był cel zmiany
systemu od stycznia
2021 roku?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Wodzisławiu Śląskim
został wprowadzony przede
wszystkim po to, aby utrzymać cenę za wywóz odpadów. Celem jest też to, byśmy
byli bardziej ekologiczni,
nauczyli się segregować.
Mieszkańcy sortują więcej,
a miasto w ramach tej samej opłaty dostarcza więcej
usług, między innymi do-
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jemnikach umieszczonych w punktach
gromadzenia odpadów.

Czy system nie jest zbyt
uciążliwy dla mieszkańców
osiedli? Mają do dyspozycji
mniej miejsca w mieszkaniach
na pojemniki do segregacji, niż mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej.
Kierownik Referatu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Weronika Hołomek przekazała, że
celem miasta Wodzisławia Śląskiego
jest dołożenie wszelkich starań, aby
system gospodarowania odpadami,
szczególnie w zakresie segregacji odpadów komunalnych, skutecznie funkcjonował oraz osiągał zakładane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach cele. System segregacji odpadów nałożony ww. ustawą funkcjonuje już od dłuższego czasu.

posaża mieszkańców w worki i kubły.
Nowy system wymaga zatem zaangażowania od nas wszystkich.

Gdzie można się zapoznać
z zasadami prawidłowej segregacji odpadów?
Z zasadami prawidłowej segregacji
odpadów można zapoznać się między
innymi na stronie internetowej www.
wodzislaw-slaski.pl. Zasady udostępnione zostały w przygotowanych przez
Referat Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi informatorach. Te opublikowane zostały także w serwisie
miejskim (https://eko.wodzislaw-slaski.
pl/nowy-system-gospodarowania-odpadami-pobierz-informator).

Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na mieszkańców osiedli?
W ramach opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi miasto wyposaża:

Hołomek dodała też, że mieszkańcom
zabudowy wielolokalowej za pośrednictwem zarządców nieruchomości dostrczy worki 8-litrowe, niezbędne do
selekcjonowania i gromadzenia bioodpadów w mieszkaniu, które następnie
umieszczać należy w pojemnikach do
selektywnej zbiórki bioodpadów (worki
w liczbie 4 szt. na miesiąc na mieszkańca), ma to na celu ułatwienie mieszkańcom gromadzenia tego typu odpadów
oraz usprawnienie segregacji bioodpadów.

a) właścicieli nieruchomości w worki
o pojemności 8 l stosowane wyłącznie
do gromadzenia bioodpadów – umieszczanych w pojemnikach do selektywnej
zbiórki bioodpadów w liczbie 4 szt. na
miesiąc na mieszkańca;
b) punkty gromadzenia odpadów w pojemniki z przeznaczeniem na odpady
zbierane selektywnie:
• pojemniki na papier,
• pojemniki na metale, tworzywa
sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe,
• pojemniki na szkło,
• pojemniki na bioodpady.
W zabudowie wielolokalowej zbieramy
odpady selektywne w kolorowych po-
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Segregacja odpadów, szczególnie bioodpadów, to szansa, by nasze mieszkania
i domy były bardziej ekologiczne. Dlatego tak ważne jest podjęcie wysiłku
i przejęcie faktycznej odpowiedzialności za odpady komunalne przez wszystkich uczestników systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dziękuję za rozmowę.
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Co się działo
na osiedlach?
Pomimo, że ostatni rok był wyjątkowy, zaskakujący
i nieprzewidywalny z powodu sytuacji epidemiologicznej zaplanowane prace remontowe zostały w większości zrealizowane.
Wprowadzono procedury i zachowano rygory sanitarne, tak by można
było wykonać ustalony zakres robót na 2020r. Prowadzone stale remonty zapobiegają dekapitalizacji zasobów i mają istotny wpływ na poprawę
ich stanu technicznego. Prace remontowe i modernizacyjne są bardzo ważnym aspektem działalności Spółdzielni,
gdyż wpływają na utrzymanie zasobów
mieszkaniowych w niepogarszającym
się stanie a nawet wpływają na poprawę ich jakości, dla mieszkańców widoczna zaś jest poprawa estetyki i kom-

fort zamieszkiwania. Jednym z celów
Spółdzielni jest stałe podwyższanie
standardów zamieszkiwania w budynkach i ich otoczeniu. Dużym projektem
realizowanym od kilku lat jest termomodernizacja budynków i prowadzone
równocześnie prace towarzyszące takie jak np. wymiana balustrad balkonowych, wymiana drzwi wejściowych
oraz stolarki okiennej. Remontowane są
również na bieżąco poszycia dachów,
modernizacja instalacji wewnętrznych
a także roboty brukarskie z elementami
małej architektury.

Przyjrzyjmy się jaki zakres
prac został wykonany na poszczególnych osiedlach.

również trwały prace poprawiające nasz
komfort mieszkaniowy. Pomalowane
zostały klatki schodowe na budynkach
przy ul. Tysiąclecia 8-10, ul. Wojska
Polskiego 2-4 oraz ul. Wyszyńskiego
1-3. Wyremontowano wejście do budynku przy ul. 26 Marca 154. Trzeba
wspomnieć również o remontach instalacji elektrycznej oraz wymianie lamp
na LED. Wykonano prace brukarskie
i remonty małej architektury takie jak
naprawa chodników przy ul. 26 Marca
168 i ul. Pokoju 1-5 a także dostosowanie drogi pożarowej na ul. Wyszyńskiego 1-3.

OSIEDLE XXX-LECIA
Jednym z najważniejszych frontów robót na tym osiedlu była termomodernizacja budynku przy ul. XXX-lecia
93-96 wraz z remontem balkonów. Także remont podestów, balustrad, osłon
wejść na budynkach przy ul. XXX-lecia 119-121 oraz ul. XXX-lecia 13-33.
Roboty dekarskie czyli naprawy i konserwacje dachów oraz kominów pochłonęły sporą sumkę bo aż 360 101 zł.
Nowym dachem mogą cieszyć się
mieszkańcy budynków przy ul. XXX
-lecia 54-58, 39. Na budynku przy
ul. XXX-lecia 33 pomalowano klatki
oraz wykonano posadzki gresowe. Natomiast na ul. XX -lecia 1-4 pomalowano klatki oraz wymieniono balustrady.
Prawie 400 000 zł przeznaczono na remonty węzłów cieplnych.

OSIEDLE PIASTÓW
OSIEDLE CENTRUM
W ubiegłym roku na roboty remontowe
na tym osiedlu przeznaczono 1 844 755
zł. Część remontów zostanie kontynuowana w 2021r. Została zakończona
termomodernizacja budynku przy ul.
Wyszyńskiego 14-16 z konserwacją dachu, remontem instalacji odgromowej,
remontami brukarskimi oraz regulacją centralnego ogrzewania. Na ukończeniu są również prace remontowe na
budynku przy ul. Wyszyńskiego 13-19.

że przeprowadzone na ul. Wyszyńskiego 75-79 oraz nasady kominowe na ul.
Wyszyńskiego 40-48. W wielu różnych
budynkach naprawiono również uszkodzenia dachowe. Wewnątrz budynków

Jesienią 2020 r. rozpoczęto planowany
etap termomodernizacji ostatnich budynków na osiedlu Piastów, które miały jak dotąd najwyższe zużycie energii
cieplnej. Plan robót rozłożono na dwa
etapy. Pierwszy etap termomodernizacji
na budynkach przy ul. Przemysława 1

Mówiąc o remoncie ścian nie sposób zapomnieć o tym co mamy nad głowami.
Naprawy i konserwacje dachów to stały
element corocznych remontów. Na ul.
26 Marca 168 została przeprowadzona
konserwacja dachu wraz z naprawą kominów. Remonty kominów zostały tak10
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ku przy ul. Korfantego 22 wraz z remontem posadzek balkonów, remontem
dachu i instalacji odgromowej. Zakończona również została termomodernizacja na budynku przy ul. Korfantego 18.
Dla komfortu mieszkańców przeprowadzono modernizację instalacji domofonowych.

ADMINISTRACJA PSZÓW –
OSIEDLA W PSZOWIE
i 11 został ukończony zgodnie z planem
jeszcze przed zimą 2020r, natomiast
w marcu 2021r nastąpiło wznowienie
prac. Rozpoczęto również termomodernizację budynku przy ul. Przemysława
7. W ubiegłym roku przeprowadzono
również na os. Piastów naprawy i konserwacje dachów, pomalowano klatki
a także wymieniono drzwi zewnętrzne
do budynku nr 5.

OSIEDLE DĄBRÓWKI
Główną inwestycją na osiedlu Dąbrówki była wymiana okien strychowych, remonty posadzek balkonów nad mieszkaniami a także bieżące remonty dachów.
Spore pieniądze pochłonęło malowanie
klatek 10,15,24,3,26. Wykonany został
remont schodów dojścia do budynku
12A oraz przebudowa miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.

wraz z remontem balkonów na budynku przy ul. Ofiar Terroru 97. Podobnie
jak na innych osiedlach remontowano
dachy, malowano klatki schodowe. Na
ul. Łokietka 8 został przeprowadzony
remont instalacji elektrycznej. Dbałość
o otoczenie zaowocowało, wykonaniem
robót brukarskich przy ul. Ligonia 8,
poszerzeniem miejsca postojowego przy
ul. Łokietka oraz naprawą zapadliska
przy ul. Ofiar Terroru 97. Na ul. Łokietka 4,6,8 oraz ul. Ligonia 12

ADMINISTRACJA RADLIN –
OSIEDLA W RADLINIE

Ogólna suma przeznaczona na remonty na osiedlach w Radlinie przekroczyła 700 000 zł, większą część tej sumy
pochłonęła termomodernizacja budyn-

Na koniec „remontowej” podróży po
osiedlach Spółdzielni zajrzyjmy do
Pszowa, w który również sporo się działo jeśli chodzi o remonty w 2020r. Na
ul. Tytki 1, 2 i 4 rozpoczął się remont
balkonów z wymianą balustrad i kontynuowany będzie w bieżącym roku.
Odnowiono klatki w budynku na ul.
Tytki 7, malując ściany oraz remontując
balustrady schodowe. Przeprowadzono
również w tym budynku remont instalacji elektrycznej. Dla dbałości otoczenia odnowiono chodnik przy budynku
ul. Traugutta 18 w kierunku placu zabaw.
Pełny wykaz planów remontowych dostępny jest na naszej stronie internetowej www.sm-row.pl. ■

ADMINISTRACJA RYDUŁTOWY
- OSIEDLA W RYDUŁTOWACH

Zgodnie z planem remontów na 2020
w Rydułtowach ukończono Termomodernizację budynku przy ul. Ligonia 12
z remontem balkonów, instalacji odgromowej oraz konserwacją dachu, a także
naprawę elewacji budynku na ul. Plebiscytowej 44 oraz naprawę elewacji

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

Kazimierza Dąbkowskiego
zmarłego 6 marca 2021 r.
członka Rady Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej ROW na osiedlu XXX-lecia i Piastów,
kadencja 2018-2022 r. w Wodzisławiu Śląskim.
Był aktywnym działaczem zaangażowanym w sprawy Spółdzielni oraz jej mieszkańców.
Pozostanie w naszej pamięci.
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Pierwszy budynek
mieszkalny Spółdzielni
zostanie odnowiony
Jak to się zaczęło?
Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim sięga okresu Drugiej Rzeczpospolitej,
kiedy to grupa wodzisławian
podjęła 6 kwietnia 1924
roku uchwałę o założeniu Spółdzielni pod nazwą
„Spółdzielnia Budowlana”
w Wodzisławiu
Śląskim.
Powołano pierwszy Zarząd,
opracowano Statut i zgłoszono Spółdzielnię do rejestru.
Rejestracja Spółdzielni nastąpiła 12 czerwca 1924 roku
i ten dzień przyjęto jako datę
rozpoczęcia działalności.
Pierwszy budynek mieszkalny od którego wszystko
się zaczęło to właśnie ten

przy ul. Wałowej 22, którego budowa ukończyła się
w 1926 roku i oddano go
wówczas do użytku.
W tym czasie był to jeden
z najokazalszych budynków,
dziś jest najstarszym budynkiem mieszkalnym i dumą
Spółdzielni w Wodzisławiu
Śląskim. Stanowi podwaliny obecnej Spółdzielczej
rodziny. Od wielu lat czyniono starania by poddać go
modernizacji zlikwidować
niską emisję, lecz nieustannie napotykano przeszkody,
które uniemożliwiały realizację robót. Obecnie pojawiła się nowa szansa na pozyskanie środków unijnych na
przeprowadzenie proponowanego zakresu robót, tak
aby historyczny budynek

stał się ponownie wizytówką
naszej spółdzielni, a mieszkańcy znowu poczuli wyjątkowość tego miejsca. I tak
w lutym tego roku odbyło się
spotkanie z mieszkańcami
budynku, na którym przeanalizowano zakres prac objętych modernizacją a także
koszty z tym związane.
Po długiej dyskusji mieszkańcy podjęli decyzję
o kompleksowej modernizacji budynku wraz z likwidacją pieców węglowych.
Jest to ważny moment
w historii naszej spółdzielni, gdyż będzie to również
pierwszy budynek, w którym zostaną zabudowane
panele fotowoltaiczne oraz
inteligentny system zarządzania energią.

Co to znaczy ?
No właśnie to, że świadomie
mieszkańcy zadecydowali,
żeby mieć wpływ na ilość
zużywanego
centralnego
ogrzewania przy zachowaniu
odpowiadającego im komfortu cieplnego.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do przetargu,
aby wyłonić wykonawcę
i jak najszybciej rozpocząć
prace. ■

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskichw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW” realizuje projekt dofinansowany
„Kompleksowa termomodernizacja
mieszkalnego wielorodzinnego
z Funduszy budynku
Europejskich
przy ul. Wałowa 22 w Wodzisławiu Śląskim, będącego w zasobach SM ROW

w ramach
Infrastruktura
Środowisko
w Programu
WodzisławiuOperacyjnego
Śląskim z wykorzystaniem
instalacjii OZE
oraz inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.”

Cel projektu: likwidacja
indywidualnych węglowych
źródeł mieszkalnego
ciepła oraz termomodernizacja
budynku
„Kompleksowa
termomodernizacja
budynku
wielorodzinnego
Planowane efekty: ograniczenie niskiej emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery
przy ul. Wałowa 22 oraz
w Wodzisławiu
Śląskim,
będącego
w zasobach SM ROW
poprawa efektywności
energetycznej
budynku
w Wodzisławiu Śląskim z wykorzystaniem instalacji OZE oraz inteligentnego
Wartość projektu: 899 429,00 zł
Systemu Zarządzania Energią.”
Wkład Funduszy Europejskich: 588 518,00 zł
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Podarujmy 1%
podatku
Tradycyjnie już co roku przypominamy podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2020 r.
Przypominamy także o możliwości podarowania 1% naszego podatku dla organizacji pożytku publicznego.

wybranej OPP. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskaże
po prostu organizację, którą chce
wesprzeć – podaje jej nazwę i numer
KRS. Wybranej Fundacji należną
kwotę z 1% podatku przekaże już
bezpośrednio naczelnik urzędu skarbowego.

Przekazując 1% podatku w zeznaniu podatkowym PIT, podatnik nie
traci ani złotówki- rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak
musiałby oddać. Ma jednak wybór
– może przekazać ją na rzecz Skarbu
Państwa lub przekazać jednej z instytucji z listy organizacji pożytku publicznego.

O podarowanie 1% apelują lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorcy
i samorządowcy. Darowane pieniądze przekazujmy jeśli to możliwe dla
organizacji naszego regionu, działających w powiecie Wodzisławskim,
gdyż duża część pieniędzy z 1% podatku trafia poza region.

Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – podatnik nie musi
sam dokonywać wpłaty na rachunek

Pamiętajmy o lokalnym patriotyzmie. Kogo w ten sposób możemy
wesprzeć w naszym mieście? Publikujemy wykaz organizacji. ■

WYKAZ FUNDACJI
• FUNDACJA FENIX
„POWSTAŃ DO ŻYCIA”
KRS: 0000447093

• FUNDACJA
„WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI”
KRS: 0000049946

• FUNDACJA MUZYCZNA
ORKIESTRY KWK ANNA
IM. W. KAMCZYKA
KRS: 0000225991

• MIEJSKI KLUB HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI
KRS: 0000275540

• Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wodzisławiu Śląskim
KRS: 0000131323

• POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
– OKRĘG ŚLĄSKI,
Koło Wodzisław Śląski
KRS: KRS: 0000012847

• Polskie Towarzystwo
Kulturalne,
Oddział w Wodzisławiu Śląskim
KRS: 0000235114

• ZWIĄZEK HARCERSTWA
RZECZPOSPOLITEJ CHORĄGIEW
GÓRNOŚLĄSKA
– cel szczegółowy GSL 096 V,
Wodzisławska Drużyna Harcerzy,
V Wodzisławska Drużyna Harcerek
KRS: 0000057720,
Wodzisław Śląski / Godów /
Gorzyce / Radlin

• Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Śląska
– Hufiec Ziemi Wodzisławskiej /
Hufiec Rydułtowy
KRS: 0000273051
Wodzisław Śląski / Rydułtowy

• STOWARZYSZENIE „CZYŃ DOBRO”
na rzecz niepełnosprawnych uczniów
i absolwentów szkół i placówek
specjalnych
w Wodzisławiu Śląskim
KRS:0000376697
• STOWARZYSZENIE
„RAZEM NA SZYBIKU”
KRS: 0000393290
• TOWARZYSTWO
CHARYTATYWNE „RODZINA”
KRS: 0000022255
• WODZISŁAWSKIE
STOWARZYSZENIE AMAZONEK
KRS: 0000225660

• ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– cel szczegółowy – należy podać
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konkretną Ochotniczą Straż Pożarną
KRS: 0000116212,

• Caritas Archidiecezji
Katowice
Warsztat Terapii Zajęciowej
Św. Hiacynta i Franciszek
w Wodzisławiu Śląskim
KRS: 000291119.
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Elektroniczne
zgłaszanie
szkody
Szanowni Mieszkańcy
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz
mając na uwadze usprawnienie współpracy chcieliby-

śmy zaproponować Państwu
możliwość zgłaszania szkody powstałej na mieszkaniu,
z winy mieszkańca lub są-

siada z polisy ubezpieczeniowej opłacanej w opłatach
za mieszkanie drogą elektroniczną.
Elektroniczny
formularz
zgłoszenia szkody na mieszkaniu jest kolejnym narzędziem w działalności SM
ROW. Wcześniej zgłoszenie
szkody na osobie było możliwe wyłącznie po odręcznym
wypełnieniu i złożeniu odpowiednich dokumentów oraz
w formie telefonicznej.
Dzięki nowej metodzie proces zgłoszenia szkody bę-

dzie łatwiejszy, wygodniejszy oraz szybszy. Umożliwi
mieszkańcom przeprowadzenie operacji 24 godziny na
dobę siedem dni w tygodniu.

Formularz jest dostępny na
stronie internetowej www.
sm-row.pl, wystarczy kliknąć na ikonę „ZGŁOSZENIE
SZKODY UNIQA” . Kolejny
krok to wybór formularza
odpowiedniego do rodzaju zgłoszenia.
Nr polisy potrzebny
do wypełnienia
zgłoszenia
oraz dodatkowe
informacje
można uzyskać
pod numerem
tel. 32 42 82 720

14
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ADRESY TELEFONY
WAŻNE INFORMACJE

W Spółdzielni Mieszkaniowej ROW funkcjonuje
system elektronicznej korespondencji, dzięki której
informacje o opłatach czynszowych czy odpowiedzi
na pisma można generować w formie elektronicznej.
Wystarczy wypełnić poniższy druk i odesłać na adres
Spółdzielni. Druk ten jest również dostępny na stronie:
www.sm-row.pl

ZARZĄD
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ROW"
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43
Godziny pracy:
poniedziałki 7:00 - 16:00
od wtorku do czwartku 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00
Telefon centrala - 32 428 27 00;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30 - 15:30
od wtorku do czwartku 7:30 - 14:00
piątki 7:30 - 13:00

…………………………………………..………….

Wodzisław Śląski, ................................

Nazwisko i Imię osoby posiadającej
tytuł prawny do lokalu
…………………………………………..………….
Adres
…………………………………………..………….
Nr telefonu

32 428 27 55
32 428 27 53
32 428 27 54
32 428 27 46
32 428 27 50

www.sm-row.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:

W Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim ,
ul. KSt. Wyszyńskiego 43 funkcjonuje elektroniczny system korespondencji,
umożliwiający korzystanie z dodatkowych sposobów komunikacji np. e kartoteka,
elektroniczne otrzymywanie rozliczeń czynszowych oraz aneksów czynszowych.
Dlatego prosimy o czytelne wypełnienie formularza kontaktowego i dostarczenie
go do Spółdzielni (poprzez wrzucenie do skrzynki w siedzibie głównej lub przy
administracjach, istnieje także możliwość zgłoszenia poniższej zgody za
pośrednictwem strony:
https://sm-row.pl/informacje-dla-mieszkancow/pytania-do-spoldzielni/)

CENTRUM:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
30,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
tel. 32 428 27 58
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, os, XXX-lecia 62c
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70

1. Ja niżej podpisany/a
wyrażam/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji dot. bieżących spraw
Spółdzielni i informacji o wysokości opłat czynszowych w formie wiadomości e-mail:
……………………………………………………............. (proszę wpisać swój e-mail)
……………………………………………….
czytelny podpis

RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 76
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9,
tel. 32 428 27 68, kom. 887 133 233,
godz. otwarcia: wtorki 9:00 - 11:00 i 13:00 - 15:00
praca w terenie
11:00 - 13:00
piątki
12:00 - 15:00
praca w terenie
9:00 - 12:00
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel. 32 428 27 67,
kom. 887 133 233,
godz. otwarcia: poniedziałki i czwartki 9:00 - 11:00
i 13:00 - 15:00
praca w terenie
11:00 - 13:00

2. Ja niżej podpisany/a rezygnuję z dostarczania aneksów czynszowych,
tj. informacji o wysokości opłat i rozliczeń w dotychczasowej papierowej formie
do skrzynki pocztowej.
……………………………………………….
czytelny podpis

AWARIE: po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
* Administracje Wodzisław Śląski
- kom. 601 857 402
* Administracja Rydułtowy, Radlin, Pszów
- kom. 605 365 674
* Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk
- kom. 609 442 461
dźwigowiec - kom. 785 848 480

INFORMACJE DODATKOWE:
UWAGA: Niedostarczenie formularza będzie skutkować dotychczasowym
sposobem dostarczania informacji.
*niepotrzebne skreślić

1924 - 2018

dział członkowsko-mieszkaniowy:
dział wkładów:
dział naliczeń czynszowych:
dział lokali użytkowych:
kasa:

POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej "ROW" w Wodzisławiu Śląskim.
Adres redakcji w siedzibie Spółdzielni: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych.
Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Ogłoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela
Dział organizacji i promocji Spółdzielni Mieszkaniowej "ROW", pokój nr 10 i 5 w siedzibie Zarządu
tel. (32) 428 27 10, 428 27 05. Za treść ogłoszeń redakcja oraz SM "ROW" nie odpowiadają.
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ogłasza nabór na stanowiska pracy:

R

O

W

ogłasza nabór na stanowiska pracy:

R

O

W

ogłasza nabór na stanowiska pracy:

Dodaj drobne ogłoszenie
w spółdzielczej gazecie

"Pod Wspólnym Dachem"
1. Dla mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ROW
drobne ogłoszenie - bezpłatnie
2. Dla osób nie zamieszkujących na zasobach spółdzielni
Mieszkaniowej ROW - 15 zł

Cała strona

1/2 strony

1/4 strony

1/8strony

1000 zł netto

500 zł netto

250 zł netto

100 zł netto

