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W ostatnim czasie pod 
osłoną nocy, na ścianie 
budynku przy ul. Prze-
mysława 1 w Wodzisławiu 
Śląskim powstał kolejny 
już niezwykły mural. Było 
to niezwykłe wydarzenie. 
Mieszkańcy w godzinach 
wieczornych, mogli podzi-
wiać jak powstaje obraz na 
wielkiej ścianie.

Jego autorem jest Mikołaj 
Rejs. To już  trzecie jego dzie-
ło na budynkach Spółdzielni 
Mieszkaniowej ROW, pierw-
szy powstał w Pszowie i spo-
tkał się z olbrzymim uzna-
niem mieszkańców, którzy są 
zachwyceni pracami artysty.

Na muralu, główną postacią 
jest księżniczka Aiola z inne-
go uniwersum, która przyby-
ła na Ziemię ze specjalnymi 
urządzeniami by ratować za-
grożone wyginięciem gatun-
ki roślin i zwierząt. Na mura-
lu można zobaczyć jak dzięki 
kosmicznej technologii leczy 
niespotykany gatunek sikor-
ki. Całość stanowi portal, 
przez który widzimy wyci-
nek kosmosu gdzie miesz-
ka. Są tu postaci surfujące 
między drzewami i latające 
ryby, które transportują słoń-
ce i księżyc. Mural w swo-
istym stylu inspirowany sta-
rosłowiańskimi podaniami, 
oniryczny i baśniowy styl 
prowokuje do oderwania się 
na chwile myślami do innej 
rzeczywistości i odkrywania 
niedopowiedzeń zawartych 
w muralu.

Międzynarodo-
wy Dzień Spół-
dzielczości  
str. 3-4

Dodatek 
Mieszkaniowy 
str. 5

Za wandalizm 
płacimy  
wszyscy  
str. 8-9

Remonty  
str. 10-11
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Samospis internetowy 

to najprostsza 

i bezpieczna metoda

Infolinia spisowa

22 279 99 99
lub

kontakt ze strony 

rachmistrza telefonicznego

Zadzwo� na nr infolinii spisowej  od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 18:00 i wybierz:

1 - Narodowy Spis Powszechny �udno�ci i �ieszka� 2021

                                          dalej

Spisz się przez telefon          1 - 

          2 - Pomoc i informacje o Narodowym Spisie Powszechnym 

         �udno�ci i �ieszka� 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

         

          Proszę wprowadzi� kod pocztowy swojej miejscowo�ci 

                            w postaci pięciu cyfr bez kreski.

                                           np. 40158

Twoje wojewdztwo to ląskie, a połączenie będzie obsługiwane 

przez Urząd Statystyczny w Katowicach.

Masz pytania? 

Skontaktuj się z infolinią spisową

Z osobami, kt�re nie spiszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie

rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu

telefonicznego.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią z numeru telefonu:

22 828 88 88

Więcej informacji na temat NSP 2021

dostępne jest na stronie

spis.gov.pl

Narodowy Spis Powszechny 
�udno�ci i Mieszka� 2021

Spis trwa od 1 kwietnia do �0 wrze�nia 2021 r. 
według stanu na 31 marca br.

Wejd� i wypełnij formularz na spis.gov.pl 

Osoby starsze są szczegól-
nie narażone na działania 
przestępców podszywają-
cych się pod członków ro-
dziny lub policjantów.

Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań (NSP 2021) może być 
dla przestępców okazją do podobnych 
oszustw i wyłudzeń. Dlatego zachęca-
my, by podczas NSP 2021 dla własne-
go bezpieczeństwa, wypełniły obowią-
zek spisowy i nie czekały na kontakt 
ze strony rachmistrza.

NSP 2021 jest organizowany z zacho-
waniem wszelkich niezbędnych proce-
dur bezpieczeństwa. Niestety może się 
jednak zdarzyć, że nieuczciwe osoby 
spróbują wykorzystać tę okoliczność 
i będą się podszywać pod rachmistrzów, 
by wyłudzić jakieś informacje lub pie-
niądze.

Ponieważ najbardziej narażoną na tego 
typu przestępstwa grupą są seniorzy, 
warto by wywiązali się z obowiązku spi-
sowego i zrobili to z własnej inicjatywy 
przez Internet lub telefonicznie. Najbez-
pieczniejszą i najwygodniejszą opcją jest 
samospis internetowy dostępny na stro-
nie https://spis.gov.pl/.

Spis można wypełnić w domu o dowol-
nej porze i nie trzeba czekać na rach-
mistrza.

O pomoc w wypełnieniu elektronicznego 
formularza można poprosić kogoś z ro-
dziny, inną zaufaną osobę lub zadzwonić 
skontaktować się z naszym doradzą pod 
nr tel 32 428 2705, który chętnie pomoże 
w spisie.
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Szanowni  
Mieszkańcy 

W pierwszą sobotę lipca obchodzimy Międzynarodowy 
dzień Spółdzielczości, w Polsce obchody Sejm RP w 1995r. 
ustalił na 1 lipca.

Obchody tego dnia są świętem spółdzielczości na całym 
świecie i odbywają się na poziomie międzynarodowym, kra-
jowym i lokalnym i są okazją do zwiększenia świadomości na 
temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów mię-
dzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, 
równości i pokoju. Celem obchodów jest również rozwijanie 
i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy świato-
wym ruchem spółdzielczym a innymi stronami – rządami, 
samorządami i organizacjami międzynarodowymi.   

Na początku maja bieżącego roku Komisja Europejska  
przygotowała kolejne „Mapy Drogowe”, jak w eurobiu-
rokratycznym żargonie określa się szczegółowe harmo-
nogramy stopniowo realizowanych czynności, mające 
doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Szcze-
gólnie ważna dla spółdzielczości jest opracowywana 
obecnie „Mapa Drogowa: Plan działania UE na rzecz 
gospodarki społecznej”, która ma zostać przyjęta przez 
Komisję pod koniec tego roku.

Swój wkład do przygotowywanego dokumentu wniosła Co-
operatives Europe za pośrednictwem Komitetu Koordyna-
cyjnego ds. Unii Europejskiej. W przekazanym stanowisku 
ta najważniejsza organizacja spółdzielcza naszego konty-
nentu podkreśliła następujące priorytety, które powinny zo-
stać uwzględnione w planie działania:

1. zwiększenie widoczności i wiedzy na temat spółdzielni 
i ogólnie przedsiębiorstw gospodarki społecznej oraz 
uznanie ich za kluczowe podmioty w polityce społecz-
no-gospodarczej UE;

2. zapewnienie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi 
spółdzielni i innych przedsiębiorstw gospodarki spo-
łecznej, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu 
do finansowania i inwestycji, tworzenie wysokiej ja-
kości miejsc pracy i umożliwienie im pełnego funk-
cjonowania na poziomie ponadnarodowym w ramach 
jednolitego rynku;

3. uznanie roli spółdzielni i innych przedsiębiorstw go-
spodarki społecznej we wdrażaniu innowacji techno-
logicznych oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej, 
a tym samym umożliwienie tym przedsiębiorstwom 
podejmowania znacznych inwestycji w tej dziedzinie.

Właśnie dzięki wsparciu płynącemu ze strony Unii Europej-
skiej skutecznie pozyskujemy środki finansowe na termomo-
dernizację naszych budynków co prawda wymaga to dużego 
zaangażowania całego naszego zespołu pracowników w reali-

zację projektów, ale za to z satysfakcją patrzymy na szeroki 
front robót, który z powodzeniem realizujemy. Te roboty głów-
nie mają na celu wymiar ekonomiczny, gdyż w znaczny sposób 
wpływają na zmniejszenie zużycia energii cieplnej, której ceny 
ostatnimi czasy tak galopują.  Przykrością patrzę na podwyżki 
z tego tytułu które regularnie musimy wprowadzać. Dlatego 
tak zależy mi i całemu zespołowi na wykonaniu termomoder-
nizacji by koszty te w jakimś stopniu minimalizować.

W maju tego roku podpisaliśmy kolejną umowę na dotację 
termomodernizacji budynków na osiedlu Piastów w Wodzi-
sławiu Śląskim. Tam od zeszłego roku trwają prace termo-
modernizacyjne finalizacja prac całego osiedla według planu 
powinna zakończyć się  do dwóch lat, jak założyliśmy na spo-
tkaniu z mieszkańcami. Już patrzymy na pierwsze nowo wy-
remontowane budynki i dziękuję za słowa uznania płynące 
od mieszkańców co do prowadzonych prac, które podnoszą 
estetykę budynków i terenów małej infrastruktury tworząc 
przyjemny komfort zamieszkiwania.

Obecnie realizujemy termomodernizację naszego historycz-
nego pierwszego budynku powstałego w Wodzisławiu Ślą-
skim przy ul. Wałowej 22 gdzie oprócz ocieplenia zostanie 
wykonana likwidacja niskiej emisji pyłów tzn. likwida-
cja pieców węglowych  i podłączenie centralnego ogrze-
wania, zamontowanie inteligentnego systemu oszczędzania 
energii oraz fotowoltaika.  I to jest niesamowity atut tej nieru-
chomości, że nowa technologia znalazła rozwiązanie w tra-
dycyjnym budownictwie. Budynki to jednak nie wszystko, 
bez mieszkańców byłyby jak ciało bez duszy. To mieszkańcy 
tworzą naszą społeczność i dzięki wspólnemu zaangażowa-
niu możemy zrobić więcej. Życzę wszystkim cudownych 
wakacji, wypoczynku, nabrania nowej energii i oczywi-
ście bezpiecznych powrotów do domu. ■ 

Jan Grabowiecki 
prezes zarządu SM ROW
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„Nie Dejmy Sie”

Z okazji Międzynarodowego  
Dnia Spółdzielczości,  

serdecznie zapraszamy mieszkańców  
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW,  

na koncert 

Artystycznej Rodzinki Seniorów  
„Nie Dejmy Sie”, 

który odbędzie się w sobotę  
3 lipca, o godz. 16:00.  

Plac przy boisku na os. Piastów 5  
w Wodzisławiu Śląskim.

Jest to jedna z czołowych grup artystycznych seniorów województwa śląskiego, która swoje artystyczne programy pre-
zentuje od 40 lat w różnych środowiskach Ziemi Wodzisławskiej, w kraju i poza jego granicami. Głównym przesłaniem 
jej działalności społeczno-kulturalnej i artystycznej jest przekazywanie pokoleniom oraz utrwalanie tradycji rodzimej 
kultury śląskiej i ogólnopolskiej. W swoim repertuarze grupa NIE DEJMY SIĘ prezentuje: widowiska obrzędowe i folklor 
swego regionu, utwory estradowe oraz sakralne. ■



Wesprzyj  
swój budżet  
dodatkiem 
mieszkaniowym

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się 
może każdy – niezależnie od tego, czy 
mieszka w mieszkaniu komunalnym, 
spółdzielczym, własnościowym, czy na-
wet w domu prywatnym. 

Istotny jest jedynie niski dochód, metraż 
zajmowanego lokalu i tytuł prawny do 
lokalu. 

Jeśli ktoś nie ma tytułu praw-
nego, musi przedstawić po-
twierdzenie, że ma upraw-
nienie do lokalu socjalnego 
lub zamiennego. Osoby speł-
niające powyższe kryteria 
mogą ubiegać się o pomoc 
w postaci dodatku mieszka-
niowego. Wniosek o dodatek 
mieszkaniowy należy skła-
dać w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w miej-
scu zamieszkania.

O dodatek mieszka-
niowy mogą ubiegać 
się osoby, które:

1. posiadają tytuł prawny do 
lokalu (spółdzielcze lo-
katorskie, własnościowe 
prawo do lokalu, umo-
wa najmu)

2. posiadają wyrok o eksmi-
sję z przyznanym prawem 
do lokalu socjalnego.

3. zajmują lokal o po-
wierzchni użytkowej nie 
przekraczającej niżej po-
danych norm oraz średni 
miesięczny dochód go-
spodarstwa domowego 

z 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wnio-
sku nie przekracza (przy 2 
i więcej osobach 1100,56 
zł/osobę) odpowiednio:

Za dochód uważa się wszel-
kie przychody po odliczeniu 
kosztów ich uzyskania oraz 
po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpie-
czenie chorobowe. Do do-
chodu nie wlicza się również 
dodatków dla sierot zupeł-
nych, zasiłków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych 

z pomocy społecznej, jedno-
razowych świadczeń pienięż-
nych i świadczeń w naturze 
z pomocy społecznej oraz 
dodatku mieszkaniowego. 
Dla wielu osób wyliczenie 
dochodu może sprawiać trud-
ność dlatego warto udać się 
do MOPS i poprosić o pomoc 
w wypisaniu wniosku i obli-
czeniu dochodu.

O dodatek mieszkaniowy 
mogą ubiegać się także 
osoby posiadające zale-
głości czynszowe. Jednak-
że wymagane jest by oso-

by korzystające z dodatku 
mieszkaniowego regularnie 
dopłacały różnicę pomię-
dzy kwotą przyznanego 
dodatku a bieżącą opłatą 
czynszową. Brak dopłat po-
woduje utratę dodatku 
mieszkaniowego, o który 
ponownie można się ubie-
gać po upływie terminu, 
na który został przyznany. 

Szybkie załatwienie formal-
ności i dostarczenie niezbęd-
nych dokumentów prowadzi 
często do zachowania ciągło-
ści płatności czynszu i zapo-
biega powstawaniu zaległości. 
 
Szczegółowe informacje do-
tyczące dodatków mieszka-
niowych można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w:
• Wodzisławiu Śląskim 

ul. Ignacego Daszyńskiego 
3; tel.w 32 459 06 50 

• Rydułtowach ul.Racibor-
ska 369; tel. 32 457 47 97;  

• Pszowie ul.Romualda 
Traugutta 48; tel. 32 455 
75 86; 

• Radlinie ul. Ludwika Sol-
skiego 15; telefon 32 456 
73 63;     

• oraz w dziale windykacji 
Spółdzielni tel. 32 428 27 
06-07. ■

Ilość osób  
w gospodarstwie  

domowym

Maksymalna 
powierzchnia 
mieszkania

Maksymalny dochód  
gospododarstwa  

domowego

1 osoba 45,50 m 2 1.540,79 zł/miesiąc

2 osoby 52,00 m 2 2.201,12 zł/miesiąc

3 osoby 58,50 m 2 3.301,68 zł/miesiąc

4 osoby 71,50 m 2 4.402,24 zł/miesiąc

5 osób 84,50 m 2 5.502,80 zł/miesiąc

6 osób 91,00 m 2 6.603,36 zł /miesiąc
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Kiedy wymienić  
kaloryfer? 

Wymiana kaloryfe-
ra możliwa jest tyl-
ko poza sezonem 
grzewczym.

Lato i wczesna jesień czyli po zakończeniu sezonu i przed 
jego rozpoczęciem to właściwy czas na wymianę kalory-
ferów oraz na zmianę ich usytuowania w mieszkaniu. 

W sezonie grzewczym zgodę 
na wymianę można uzyskać 
tylko w przypadku nagłej 
awarii i niemożności napra-
wienia grzejnika. Zgodnie 
z regulaminami obowiązują-
cymi w Spółdzielni Miesz-

kaniowej ROW, cała instala-
cja centralnego ogrzewania, 
począwszy od piwnicy, po-
przez wszystkie kondygna-
cje, zarówno pionowa, jak 
pozioma oraz grzejnik – na-
leży do części wspólnych bu-

dynku. Właśnie dlatego trze-
ba mieć zgodę zarządcy na 
wszystkie prace z nią zwią-
zane. Niesprawność grzejni-
ków jest najczęstszą przyczy 
ną ich wymiany, ale również 
mieszkańcy podejmują się 
tego z powodów estetycz-
nych, nieczęsto też zmienia-
jąc miejsce ich usytuowania. 

Na każdą ingerencję w insta-
lację centralnego ogrzewania 
wymagana jest zgoda spół-
dzielni, w której zawarte są 
warunki techniczne takiej 
wymiany i co najważniejsze 

parametry nowych grzejni-
ków tak aby spełniały wy-
mogi dla sieci o wysokich 
parametrach. Może to skom-
plikowanie brzmi, ale dla-
tego administratorzy służą 
informacją, aby po dokona-
niu wymiany nie było np. za-
lań mieszkań.

Wniosek w tej sprawie na-
leży złożyć w swojej Ad-
ministracji osiedla  lub 
e-mailem na adres: sekre-
tariat@sm-row.pl. ■

Budynki po termomodernizacji



ZDROWE  
lEtniE DESERy
Słońce ostatnio dopisuje więc spędza-
my dużo czasu nad wodą. Ten aktyw-
ny sposób odpoczynku powoduje jed-
nak wzrost apetytu. Pływając tracimy 
przecież mnóstwo kalorii nawet tego 

nie czując. Specjalnie dla aktywnych 
propozycja pysznych i zdrowych dese-
rów. Czyż nie wyglądają dobrze? Nie 
ma w nich ani grama chemii i cukru! 
Desery są wzbogacone również o róż-

ne 100% organiczne superfoods, które 
w zależności od właściwości, wzmac-
niają naszą odporność, wspomagają me-
tabolizm, dodają energii lub cennych 
składników odżywczych i minerałów.

Desery są również świetnym zastępstwem słodyczy dla dzieci. Bogactwo kolorów i smaków a także możliwość wyboru 
swojej wersji spowodowuje, że każdy niejadek, a także miłośnik fastfoodów chętnie po nie sięgnie.

MUS OWOCOWY, PRZEKŁADANY JOGURTEM,  
PŁATKAMI OWSIANYMI I OWOCAMI W KAWAŁKACH

Skład:
• banan
• marchew
• pomarańcza
• jabłko
• ziarna granatu
• jogurt naturalny bez cukru 
• płatki owsiane drobne BIO 

Przygotowanie:
Wyciskamy sok z marchwi i pomarań-
czy, blendujemy z bananem pokrojonym 

w kawałeczki i jabłkiem. Uzyskany mus 
wlewamy do pucharka. Nie trzeba sło-
dzików, banan występuje tu w roli natu-
ralnego słodzika. 

Następnie wsypujemy na to warstwę 
płatków owsianych. Przykrywamy 
ją kolejną warstwą – jogurtu lub deseru 
sojowego o smaku waniliowym. Na ko-
niec wysypujemy ziarenka granatu i ka-
wałki pomarańczy. 

Wstawiamy do lodówki na pół godziny 
przed podaniem. Płatki owsiane nasiąk-
ną jogurtem, będą miękkie i smaczne.

MALINA, GRANAT, JOGURT, PŁATKI OWSIANE

 
Skład:
• maliny
• ziarna granatu
• jogurt naturalny bez cukru (dla we-

gan – sojowa wersja wegańska: http://
organicvillage.pl/zywnosc/606-pro-
vamel-sojowy-deser-waniliowy
-4x125g.html)

• płatki owsiane drobne BIO (dostępne 
u nas:http://organicvillage.pl/sypkie/
675-platki-owsiane-drobne-1kg.html)

Przygotowanie:

Na sam spód wsypujemy ziarenka gra-
natu. Następnie zalewamy je jogurtem 

naturalnym, lub deserem sojowym (jeśli 
nie jesz produktów mlecznych). Następ-
nie wsypujemy na to warstwę płatków 
owsianych. Przykrywamy ją kolejną 
warstwą – jogurtu greckiego (gęstego) 
zmiksowanego z malinami. 

Na koniec kładziemy na wierzch kilka 
malinek. Wstawiamy do lodówki na pół 
godziny przed podaniem. Płatki owsia-
ne nasiąkną jogurtem, będą miękkie 
i smaczne. 

Płatki owsiane pozwalają nam też na 
tworzenie warstw, które się nie mik-
sują same, zachowując ciekawą kompo-
zycję kolorystyczną. Można dla ozdoby, 
smaku i zapachu dodać również listek 
mięty. ■
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Za wandalizm  
i dewastacje  
płacimy wszyscy!

„Jak dbasz - tak masz” 

Osiedla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ROW są 
jedne z najlepiej utrzymanych osiedli, - to opinia miesz-
kańców, którzy niejednokrotnie o tym mówią. Wyre-
montowane, estetyczne budynki, czyste windy i klatki 
schodowe w blokach, wypielęgnowane rabaty i traw-
niki, bieżąco koszona trawa, zadbane place zabaw dla 
dzieci – to priorytety Spółdzielni. 

Naszym celem jest to, aby 
każdy mieszkaniec czuł się 
gospodarzem najbliższego 
otoczenia. Strategia rozwoju 
i wizja Spółdzielni przyjaznej 
mieszkańcom, przynosi wi-
doczne efekty.

Niestety to co z dużym wysiłkiem 
wspólnie tworzymy jest przez pseudo 
„malarzy” niszczone. W ostatnim cza-
sie bardzo mocno nasiliły się dewasta-
cje i akty wandalizmu na osiedlach SM 
ROW. Nowo wyremontowane budynki 
zostały już pomalowane i wymagają po-
nownie malowania. Te z pozoru nieduże 
bazgroły są przyczyną dużych kosztów. 
Za które ponownie musimy zapłacić 
MY MIESZKAŃCY. 

APELUJEMY by każdy był czuj-
ny, by informować administra-
torów o osobach dokonujących 
dewastacji, aby ponieśli konse-
kwencje swoich czynów i zapłacili 
za wyrządzone szkody.

Po raz kolejny ofiarą padł blok przy  
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25-29 
(szczyt klatki nr 25 ) na elewacji poja-
wiła się nowa dewastacja - graffiti.

 – To nie pierwszy i pewnie nie ostat-
ni raz.

Tego samego typu szkody powstały 
na budynkach os. XXX-lecia, Piastów. 
Jednakże nie wszyscy „malarze” zo-
stają bezkarni. Każdy akt wandalizmu 
zgłaszany jest na Policję i poszuki-
wani są sprawcy. Takimi działaniami 
KRZYSZTOF KLYTA został ukarany 
za wykonany akt wandalizmu, Sąd wy-
dał wyrok nakazujący zapłaty za wy-
rządzone szkody oraz opublikowanie 
aktu wandalizmu w prasie.

Do zdarzenia doszło 14 czerwca 2020 r. 
w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29. 
Krzysztof Klyta poprzez kilkukrotne 
uderzenie rękami dokonał zniszczenia 
metalowego panelu wiaty śmietniko-
wej, powodując straty w łącznej kwocie 
1110,39 zł na szkodę Spółdzielni Miesz-
kaniowej ROW. 

Tym razem nie pozostał anonimowym 
wandalem. Stanął przed Sądem Rejo-
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nowym w Wodzisławiu Ślą-
skim, który w kwietniu br 
uznał go winnym popełnie-
nia zarzucanego mu czynu 
i wymierzył karę 8 (ośmiu) 
miesięcy pozbawienia wolno-
ści, obowiązek naprawienia 
szkody, poprzez zapłatę na 
rzecz pokrzywdzonej Spół-
dzielni Mieszkaniowej ROW 
kwoty 1110,39 oraz pokry-
cie kosztów sądowych. Sąd 
orzekł również podanie do 
publicznej wiadomości wy-
roku  w gazecie spółdzielczej.

W naszym najbliższym oto-
czeniu znajdują się osoby, 
które nie szanują wspólnego 
mienia, a to przecież z na-
szych czynszów dokony-
wane są naprawy i remonty. 

Trudno zrozumieć ludzi, 
którzy czerpią zadowolenie 
z kopania w drzwi, wyrywa-
nia klamek, wybijania szyb, 
czy malowania po nowo wy-
remontowanych elewacjach. 

Zasmuca nas fakt, że mało 
kto zwraca uwagę na takie 
sytuacje. Jeżeli boimy się 
ponieść ryzyko zwrócenia 

uwagi takiemu osobnikowi, 
to przecież późniejsze zgło-
szenie o owym zdarzeniu 
administratorowi, czy Stra-
ży Miejskiej, nie powinno 
stanowić dla nas problemu, 
tym bardziej, że może to być 
zgłoszenie anonimowe.

Apelujemy zatem do 
Państwa – wszelkie zda-
rzające się akty wandali-
zmu prosimy zgłaszać do 
Administracji swojego 
osiedla, a jeżeli widzimy 
grupę lub pojedynczego 
wandala niszczącego na-
sze wspólne mienie, pro-
simy o zgłaszanie takich 
sytuacji Straży Miejskiej 
w Wodzisławiu Śląskim.

UCZMY DOBRYCH 
ZACHOWAŃ  

„OD MAŁEGO”

Poruszając ten przykry po-
niekąd temat,  wyczulamy 
rodziców i opiekunów, aby 
już od najmłodszych lat 
wpajali dzieciom, jak bar-
dzo istotne jest uszanowanie 
okolicy, w której się miesz-
ka. Dewastacje najczęściej 
są dokonywane przez nieco 
starsze dzieci, czyli przez 
młodzież. Te młode osoby 
mieszkają wraz ze swoimi 
rodzicami (nikt nie przyjeż-
dżałby z zewnątrz żeby nisz-
czyć obce miasto). Wszelkie-
go rodzaju „mszczenie się” 
czy „siłowanie” z obiektami 
w przestrzeni publicznej jest 
nieposzanowaniem wspólne-
go dobra; najczęściej wiąże 
się z nudą, frustracją i nieod-
powiednim spożytkowaniem 
własnej energii. 

Jeśli zauważymy, że na-
sze pociechy obracają się 
w „podejrzanym” towa-
rzystwie lub po prostu roz-
piera je energia – nie po-
zostawajmy bierni (może 
właśnie nadszedł czas na 
rozmowę?). ■
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Remonty

Wczesna wiosna i lato, a także początek jesieni to czas kiedy na naszych zasobach 
prowadzonych jest wiele prac remontowo-budowlanych zarówno na terenie osie-
dla jak i w samych budynkach mieszkalnych. Nasze budynki budowane były ponad 
półwieku temu i po takim okresie eksploatacji wymagają naprawy, docieplenia by 
spełniać wymagania nowoczesnego budownictwa. 

Ponieważ montaż większości budyn-
ków był wykonywany z gotowych 
prefabrykatów i sam przebieg budów 
przebiegał w dość szybkim tempie, 
to sama technologia nie była tania bo 
ciężkie elementy wymagały dostarcze-
nia z miejsca produkcji na plac budowy 
przy pomocy specjalistycznego sprzętu, 
a załadunek i rozładunek odbywał się 
przy pomocy dźwigów. 

Ponadto kolejnym problemem była 
niska jakość wykonania prefabryka-
tów, dlatego przy wykonywaniu ter-
momodernizacji konieczne jest obec-
nie przeprowadzenie napraw elewacji 
oraz wzmocnienie samej konstrukcji. 
To przekłada się zdecydowanie na 
wzrost kosztów całości zadania i czas 
trwania prac remontowych, które z pew-
nością są uciążliwe i hałaśliwe. 

Największe zadanie termomoderniza-
cyjne trwa na osiedlu Piastów w Wo-
dzisławiu Śląskim, gdzie termomoder-
nizacji jednocześnie podlegają cztery 
budynki. Dwa już są na ukończeniu, 
kolejne dwa są w trakcie a ostatnie trzy 
są w fazie projektu. Całość zakończenia 
prac planowana jest do 2023 roku. 

Aby zrealizować tak duże zadania po-
zyskiwane są środki zewnętrze aby 
w jak największym stopniu wesprzeć 
finansowanie, które i tak stanowi spore 
obciążenie budżetów domowych. 

Biorąc jednak analizy z przeprowa-
dzonych wcześniej termomodernizacji 
to okazuje się, że efekt energooszczęd-
ny jest na tyle duży że galopujące taryfy 
narzucane przez Urząd Regulacji Ener-
getyki nie dotykają taka drastycznie 

mieszkańców. Co prawda ocieplenie bu-
dynków to jedna rzecz lecz diametralną 
rolę w procesie oszczędzania energii 
cieplnej mają sami mieszkańcy, poprzez 
racjonalne użytkowanie ciepła a co za 
tym idzie wietrzenie przy zamknię-
tych zaworach, zamykanie drzwi wej-
ściowych do budynku a także okien na 
klatkach. Te małe czynności mają duży 
wpływ na koszty zużycia ciepła.

Przechodząc jeszcze do prac jakie wy-
konywane są na osiedlach to naprawie 
podlegają balkony na osiedlu Tytki 
w Pszowie, które miały pierwotnie 
mieć wymieniane balustrady i uzu-
pełniane posadzki. Jednakże podczas 
trwania robót okazało się, że betono-
we posadzki wymagają głębokiego re-
montu ze względu na swój bardzo zły 
stan techniczny, dlatego konieczne było 
zwolnienie tempa robót i wykonanie do-
datkowych zmian w projektach tak aby 
skorygować zakres prac mając na uwa-
dze wzmocnienie konstrukcji i wykona-
nia nowych posadzek balkonowych.

Nieco spokojniej przebiegają prace na 
budynku Korfantego 26 w Radlinie, 
gdzie prace odkrywkowe nie zaskoczy-
ły wykonawcy i można było wykonać 
całość zadania zgodnie z projektem i za-
łożeniami w nim zawartymi.

Termomodernizacji, a także wzmocnie-
niu płyt fakturowych poddawany jest 
budynek przy ul. 26 Marca 166 w Wo-
dzisławiu Śląskim. To ostatni budynek 
na tym osiedlu, który jest podanych 
termomodernizacji. Prace na nim są 
skompilowane, gdyż jest on wykończo-
ny bloczkami styrodurowymi, które 
wymagają zastosowania podwójnego 
kotwienia i a sama technologia napra-
wy elewacji wymaga długiego proce-
su technologicznego.

Budynek przy ul. 26 Marca 166 w Wodzisławiu Śląskim
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Budynek na Przemysława 11 w Wodzisławiu Śląskim

Balkon z dużymi uszkodzeniami, 
budynek przy ul. J. Tytki 4 w Pszowie 

Budynek przy ul. Korfantego 26 w Radlinie

Budynek przy ul. J. Tytki 4 
w Pszowie 
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Siłownie  
pod chmurką  
– coś dla ciała  
i duszy.

Spółdzielcze siłownie pod chmurką cie-
szą się od lat ogromnym powodzeniem. 
Mieszkańcy chętnie z nich korzystają, 
bo to miejsce aktywnych spotkań, gdzie 
przy rozruchu można bezpiecznie poga-
wędzić z sąsiadami. 

Jest to świetne połączenie  dwóch płaszczyzn − coś dla 
ciała czyli ćwiczenia fizyczne pomagające utrzymać ciało 
w dobrej kondycji i coś dla ducha czyli realny portal spo-
łecznościowy. 

Siłownie na świeżym powietrzu to miejsce, w którym senio-
rzy oraz osoby młode przychodzą ćwiczyć a jednocześnie 
nawiązują nowe znajomości, i mają możliwość spotkać się 
z drugim człowiekiem. W ostatnim czasie wszyscy dobrze 
znamy uczucie izolacji i potrzeby przebywania z innymi 
ludźmi. Dlatego takie miejsca stały się bardzo doceniane 
i chętnie tam się przebywa.

Mitem jest, że seniorzy nie powinni trenować, bo ich ciało 
jest zbyt podatne na uszkodzenia. Okazuje się, że lekka gim-
nastyka osób starszych może poprawiać ich samopoczucie 
i stan zdrowia. Osoby trenujące regularnie rzadziej skarżą się 
na występowanie infekcji i niską jakość życia. Jeszcze lepsze 

rezultaty dają ćwiczenia dla seniorów na świeżym powietrzu. 
Lepiej dotleniają, a ekspozycja na promienie słoneczne po-
prawia humor i zaopatruje w witaminę D3 poprawiając zdro-
wie trenujących.

O tym że ruch jest ważny i podnosi jakość naszego życia nie 
trzeba nikogo przekonywać. O tym jak ważne dla naszego 
samopoczucia jest życie towarzyskie i społeczne można się 
przekonać po rosnącej popularności portali społecznościo-
wych. 

Koronawirus spowodował, że nasza naturalna aktywność 
bardzo mocno została ograniczona. To ograniczenie dotknę-
ło nas wszystkich bez względu na wiek. Dlatego ważne jest 
aby jak najszybciej podjąć aktywność fizyczną. Piękna pogo-
da, zbliżający się czas urlopów na pewno wszystkich do tego 
będzie zachęcać.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW zaprasza wszystkich 
swoich mieszkańców do aktywnego korzystania z siłow-
ni, które mamy zlokalizowane w kilku miejscach.

• Wodzisław Śląski, XXX-lecia obok szkoły nr 10
• Wodzisław Śląski, XXX-lecia przy bloku 31-33
• Wodzisław Śląski, ul. Przemysława 5
• Pszów, os. Polana
• Radlin, ul. Makuszyńskiego
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Człowiek z wieloma  
pasjami, czyli sposób  
na zdrowe i fascynujące 
życie na emeryturze.

Pan Herbert Golombek – człowiek, cieka-
wy świata o wielu pasjach, oddany swo-
im ideałom. 

Od lat 70-tych mieszkaniec 
zasobów SM ROW w Wo-
dzisławiu Śląskim. Przez 
40 lat pracował na Kopalni 
„Zofiówka” w Jastrzębiu 
w biurze konstrukcyjnym. 

Zupełnie nie odpowiada ste-
reotypom na temat emeryta, 
takim jak w znanej piosen-
ce: Pyk, pyk, pyk z fajeczki. 
Duś, duś, duś gołąbeczki. Fa-
jeczka, gołąbeczek. Ławecz-
ka, ogródeczek i w kadłubku 
kos, to starzyka los...

Na zajmowanie się malar-
stwem często nie miał zbyt 
wiele czasu. Dopiero na eme-
ryturze poświęcił się na do-
bre swoim pasjom, które wy-

pełniają mu teraz codzienne 
życie. Malował w wolnych 
chwilach po pracy, ale zda-
żało się, że szkicował sceny, 
które widział z okna swojego 
biura. Jego talent do rysunku 
i malarstwa w czasie pracy 
zawodowej dostrzegali lu-
dzie z jego otoczenia, dlatego 
niejednokrotnie przygotowy-
wał znaki graficzne na róż-
ne okoliczności.

Od najmłodszych lat intere-
sował się rysunkiem i malar-
stwem, w szkole podstawo-
wej zawsze wyróżniał się na 
lekcjach rysunku. Swój talent 
doskonalił w Państwowym 
Ognisku Plastycznym w Ry-
dułtowach.

Uczestniczył w kilku wysta-
wach, podczas których jego 
prace zostały wysoko oce-
nione.

W Opolu odbyła się wysta-
wa amatorów z całego wo-
jewództwa opolskiego, zajął 
tam pierwsze miejsce. Za 
swoje prace został również 
wyróżniony pierwszym miej-
scem podczas wystawy, która 
odbyła się w latach 70 -tych 
w Raciborzu.

Wodzisławski plastyk-ar-
tysta maluje głównie pej-
zaże, które zostają w jego 
pamięci z dzieciństwa lub 
podczas wycieczek rowero-
wych ale w jego pokaźnych 
zbiorach, które zgromadził 
w swoim niewielkim miesz-
kaniu są też przemysłowe 
krajobrazy z naszego regio-
nu, martwa natura, portrety. 

Oprócz malarstwa, które 
jest jego pasją życia, sztuką 
obserwacji, cytatem rzeczy-
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wistości – Herbert Golombek uwielbia 
jeździć na rowerze i pokonuje na nim 
od kilkunastu do kilkustet kilometrów. 
Rower daje mu niezależność i swobodę 
a przy tym pomaga w utrzymaniu zdro-
wia i dobrego samopoczucia. 

W wieku 80 lat Pan Herbert, wnosi swój 
rower na czwarte piętro do swojego 
mieszkania. Najdłuższa trasa jaką poko-
nał nasz bohater to (240 km) zaczynała 
się z Wodzisławia Śl. poprzez Opawe, 

Krnov, Głubczyce, Kietrz, Racibórz 
i powrót do Wodzisław Śl.  Podczas 
tych wspaniałych wypraw ma możli-
wość podziwiania wspaniałych zabyt-
ków np. Zamku w Mosznej,  wodzisław-
skiej starówki,  zespołu pocysterskiego 
w Rudach Raciborskich czy  Pałacu 
Donnersmarcków w Krowiarkach.

Chętnie je fotografuje i kolekcjonuje ko-
lorowe zdjęcia powiększone w doskona-
łej jakości.

Fotografia to pasja,  
którą Pan Herbert odziedziczył po ojcu 
i została z nim na zawsze.

W swoich domo-
wych zbiorach ma 
25 sprawnych ana-
logowych aparatów 
fo tog ra f ic z nyc h , 
a każdy z nich ma 
swoją historię. Pan 
Herbert, ma jeszcze 
jedną niesamowitą 
pasję, hoduje kaktu-
sy przywiezione od 
syna z Bawarii, które 
raz w roku zakwi-
tają pięknymi kwia-
tami ich egzotyczną 

urodę można  podziwiać przez raptem 
jeden dzień, bo taką mają specyfikę. Stąd 
też często przepiękne kwiaty nazywa się 
królowymi jednej nocy. Dla tej jednej 
chwili pan Herbert pielęgnuje kaktusy 
bardzo troskliwie mimo, że rosną wolno 
i wymagają dużo cierpliwości. 

Pan Hubert to człowiek pełen pasji, po-
zytywnie zakręcony, żyjący nie tylko 
dla siebie ale i dla innych. Jako sąsiad, 
członek lokalnej społeczności niejed-
nokrotnie niósł  pomoc ludziom, którzy 
tej pomocy potrzebowali. Jakże po-
trzebujemy takich osób w dzisiejszych 
trudnych, pandemicznych czasach., 
warto brać przykład z takich osób, bo 
wtedy jest się wiecznie młodym dlatego 
życzymy dużo zdrowia i sił do spełnia-
nia pasji i zarażania innych. ■
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