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Chwała na wysokości Bogu, 
a na ziemi pokój  
ludziom dobrej woli
Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia. Są to Święta peł-
ne niepowtarzalnego uroku 
płynącego ze wspomnień ro-
dzinnych tradycji i atmosfery 
dobra i życzliwości, którymi 
dzielimy się szczególnie ła-
miąc się opłatkiem w wigilij-
ny wieczór w świetle choinki 
i żłóbka w którym odnajdu-
jemy Nowonarodzone Boże 
Dziecię Jezus – znak miło-
ści Boga do człowieka, urze-
czywistniający prawdę o tym, 
że „Bóg tak umiłował świat, 
że Syna Swego Jednorodzo-
nego dał, aby każdy kto wie-
rzy w Niego nie zginął, ale 
miał życie wieczne”(J.3,16). 
Mając w sercu tę wielką 
prawdę pragniemy zasiąść 
do stołu wigilijnego, podzie-
lić się opłatkiem, złożyć so-
bie życzenia i świętować te 
rodzinne Święta śpiewając 
piękne nasze polskie kolędy. 
Ale zanim to nastąpi nie mo-
żemy oprzeć się narzucającej 
się nam refleksji o tym jakie 
będą te Święta w przeży-
wanym 2022 roku. W tę re-
fleksję wpisuje się tragedia 
bezsensownej wojny trwa-
jącej za wschodnią granicą 
naszego państwa, na Ukra-
inie. W atmosferę radosnego 
przeżywania Świąt Bożego 
Narodzenia nieuchronnie 
wplata się płacz naszych 
sióstr i braci doświadczo-
nych wprost niewyobrażalną 
tragedią i bólem spowodo-
wanym okrucieństwem trwa-
jącej wojny niosącej śmierć 
bliskich i zniszczenie w tak 
ogromnych rozmiarach ja-
kich jesteśmy świadkami. 
W tę refleksje wpisuje się też 
widmo kryzysu, który, jako 
następstwo tej wojny dotyka 
nas i cały świat. Warto się 
zastanowić nad tym, dlacze-

go radość nadchodzących 
Świąt jest w pewnym sensie 
zmącona przez sytuację cza-
su w którym przyszło nam te 
Święta przeżywać. Wydaje mi 
się, że jednym z zasadni-
czych powodów stało się to, 
że człowiek odsunął się od 
Boga, a w wielu wypadkach 
usiłował i usiłuje Pana Boga 
ustawić gdzieś na marginesie 
życia. Nieraz słyszy się pyta-
nie: gdzie jest Pan Bóg? – czy 
Pan Bóg tego co się dzieje nie 
widzi? Na te pytania jest dość 
w swej konsekwencji bolesna 
odpowiedź: Bóg jest wszę-
dzie, ale w życiu jest obecny 
tam, gdzie Go współczesny 
człowiek ustawił. Ten margi-
nes naszego życia w którym 
jest Bóg może powodować, 
że w zasadniczych sprawach 
dotyczących życia rodziny, 
jej miłości, nierozerwalno-
ści, dotyczących szacunku 
dla życia człowieka od uro-
dzenia do naturalnej śmier-
ci, w sprawach etyki pracy, 
w sprawach etosu całego ży-
cia społecznego, w sprawach 
elementarnej uczciwości, 
liczą się bardzo często roz-
wiązania czysto ludzkie, po-
wodowane chęcią jedynie 
własnej korzyści płynącej 
najczęściej z ludzkiej pychy 
i nieumiarkowanej żądzy 
panowania nad innymi, czę-
sto kosztem dobra drugiego 
człowieka. W tych rozwią-
zaniach najczęściej nie ma 
miejsca na Boga, na Boże 
przykazania, na Boże pra-
wo, bo oczywiście, człowiek 
ustawił Pana Boga na margi-
nesie swojego życia, a nawet 
przez swą pychę wykluczył 
Boga stawiając siebie w Jego 
miejsce. Ta gorzka praw-
da jednak nie jest w stanie 
zmienić tej rzeczywistości, 

którą jest Bóg oraz faktu, 
że ile razy człowiek próbo-
wał Pana Boga poprawiać, 
zawsze błądził i stwarzał 
sobie nowe coraz trudniej-
sze problemy życiowe. Czyż 
przeżywana obecna nasza 
sytuacja życiowa we wszyst-
kich jej odcieniach nie jest 
dość wyraźnym dowodem na 
to o czym w tym momencie 
myślimy? W tym momencie 
warto przypomnieć sobie 
słowa św. Jana Pawła II wy-
powiedziane dnia 9 czerw-
ca 1979 roku na Błoniach 
Krakowskich wobec prawie 
2-milionowej rzeszy piel-
grzymów. Papież wtedy mó-
wił: „Czy można Bogu powie-
dzieć: nie? …Można, człowiek 
jest wolny, może powiedzieć 
Bogu: nie… Ale powstaje za-
sadnicze pytanie: W imię cze-
go? W imię czego człowiek 
może powiedzieć Bogu : nie? 
W imię czego można odrzucić 
te wartości na których przez 
tysiąclecie budowaliśmy nasz 
porządek państwowy, spo-
łeczny i rodzinny. Dlatego za-
nim stąd odejdę proszę was, 
abyście na nowo przyjęli te 
wartości, które daje Chrystus, 
proszę was abyście nie zwąt-
pili”. Te wciąż aktualne sło-
wa naszego świętego papieża 
Jana Pawła II rzucają nam 
światło na problemy, które 
przeżywamy i na ich rozwią-
zanie. Kiedy przygotowuje-
my się do ponownego przeży-
cia Świąt Bożego Narodzenia 
starajmy się na nowo wejść 
w ich religijną treść. Niech 
zewnętrzna a często li-tylko 
komercyjna forma nie prze-
słania ich zasadniczej wy-
mowy. Niech to wszystko, co 
jest obramowaniem nie prze-
słania zasadniczej, płynącej 
z wiary treści tych Świąt wy-

śpiewanej w słowach naszych 
pięknych kolęd. Piękne świą-
teczne dekoracje, zastawiony 
wigilijny i świąteczny stół, 
prezenty to nie istota tych 
Świąt a ich przeakcentowanie 
może być powodem, że znów 
na marginesie naszego życia 
i naszych przeżyć może się 
znaleźć Ten, Jezus Chrystus, 
Który dla nas się narodził po 
to by nas z niewoli grzechu 
oswobodził, jak to mówią 
słowa jednej z kolęd. W te-
goroczny obchód Świat Bo-
żego Narodzenia wchodzimy 
ze świadomością wspaniałej 
postawy, jaką wykazaliśmy 
się jako naród wierzący oka-
zując serce ludziom z Ukra-
iny, którzy przerażeni okrop-
nością wojny musieli opuścić 
swoje domy i ojczyste strony 
i znaleźli gościnę w naszych 
domach. Ten gest miłosier-
dzia zawiera jakieś podobień-
stwo do opisu z ewangelii 
św. Łukasza o tym jak Ma-
ryja i Józef szukali miejsca 
w gospodzie i nie znalazł-
szy tego miejsca zamieszkali 
w Betlejemskiej Grocie gdzie 
narodził się Pan Jezus. Do-
brze że to miejsce znalazło 
się pod wspólnym dachem 
naszych domów bo Pan Jezus 
mówi nam :”Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z braci Mo-
ich najmniejszych, Mnieście 
uczynili.” (Mat.25,45). Wiele 
akcji dobroczynnych czy-
nionych w tym okresie uka-
zuje nam właściwą drogę do 
owocnego przeżycia Świąt 
Bożego Narodzenia i dane-
go nam czasu Nowego Roku 
2023 w który w tym okresie 
wejdziemy, który zbliża na-
szą Wspólnotę Spółdzielni 
Mieszkaniowej do obchodów 
100 lecia jej działalności. 
                            cd. na str. 4 
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Grudzień to czas podusmowań  
ale też planów na kolejny rok

Jeszcze dwanaście miesięcy temu nie mieliśmy pojęcia, co nam sprezentuje 2022 
rok. Jak zawsze na przełomie grudnia i stycznia planowaliśmy zmiany i żyliśmy na-
dzieją, że nadchodzące dni przyniosą coś nowego, lepszego. Teraz już wiemy, że 
wielkie plany zostały zweryfikowane.

Jak wygląda podsumowanie roku 2022, który wszystkim dał się we znaki? W jaki spo-
sób z perspektywy czasu patrzymy na ubiegłoroczne plany i czego się nauczyliśmy?

W trzech słowach … zmiana 
goni zmianę ….

Wchodząc w Nowy Rok 2022 
nikt z nas nie spodziewał się 
tak dynamicznie nadchodzą-
cych zmian. Na początek 
wybuch wojny u naszych 
wschodnich sąsiadów i szyb-
ka organizacja pomocy dla 
osób szukających w naszych 
kraju schronienia. Jako Spół-
dzielnia włączyliśmy się 
w tą akcję bo zdajemy sobie 
sprawę co to znaczy być bez 
dachu nad głową, bez środ-
ków do życia.

Cieszę się, że kilka rodzin 
znalazło u nas schronienie 
i pracę. To z pewnością tylko 
namiastka tego co zostawili 
w swoim kraju lecz w tych 
okolicznościach to wiele. 
Wydawałoby się, że najgor-
sze jest za nami, a tu kolejne 
wyzwania, kryzys energe-
tyczny, gospodarczy, infla-
cja, z którymi przyszło nam 
się zmierzyć jako przedsię-
biorstwu. 

Te zewnętrzne czynniki jak 
to nazywam zmodyfikowały 
nasze plany, zamierzenia, 
gdyż wiem, że podejmowa-
ne decyzje w tym zakresie 
mają bezpośrednie prze-
łożenie na mieszkańców. 
Z wielką rozwagą, ostrożnie 
i z mnóstwem analiz stara-
liśmy się wdrażać te trudne 
rozwiązania. Sam nieraz za-

stanawiałem jak taki ciężar 
uniosą mieszkańcy.

Jednak z dumą mogę powie-
dzieć, że wyszło to nie naj-
gorzej, bo wdrażane przez 
lata programy energo-
oszczędne, prowadzone ter-
momodernizacje, analizy 
monitorujące zużycie cen-
tralnego ogrzewania, cen-
tralnie ciepłej wody i energii 
elektrycznej teraz pokazały, 
że było warto i był to dobry 
kierunek. 

W obecnym czasie mamy 
prawie wszystkie budynki po 
całkowitej termomoderni-
zacji co jest naszym ogrom-
nych sukcesem do którego 
doszliśmy krok po kroku. 
Uzyskaliśmy korzyści pły-
nące dla mieszkańców za-
równo ekonomiczne jak też 
ekologiczne i estetyczne. 

Pomimo różnych okolicz-
ności zewnętrznych w 2022 
roku udało się zrealizować 
zaplanowane remonty i mo-
dernizację kolejnych budyn-
ków, bieżące remonty i kon-
serwacje a także zmienić 
małą infrastrukturę, która 
najbardziej cieszy nasze 
oczy, lecz nie tylko nasze. 
Zauważyli to też inni, bo 
zeszłoroczna termomoderni-
zacja naszego historycznego 
budynku przy ul. Wałowej 
22 w Wodzisławiu Śląski 
i mural na budynku przy ul. 

Przemysława 1 w Wodzisła-
wiu Śląskim został dostrze-
żony przez Krajowy Instytut 
Gospodarki Nieruchomo-
ściami w Katowicach. 

Podczas tegorocznej gali te 
dwie realizacje zajęły I miej-
sce i otrzymały nagrody IN-
WESTYCJI ROKU o czym 
przeczytacie w dalszej czę-
ści naszego czasopisma. No 
właśnie w tym miejscu wró-
cę myślami wstecz bo wiel-
kimi krokami zbliża się ko-
niec roku, czas, który mnie 
też skłania jak widać do pod-
sumowań i refleksji w aspek-
cie minionego czasu. Mogę 
powiedzieć dużo się działo. 

Patrzę na naszą Spółdziel-
nię i jestem dumny, że udało 
nam się jako zespołowi ela-
stycznie poradzić w tych nie-
ustannych zmianach. Z dużą 
dozą optymizmu stanąć 
przed planami i wyzwania-
mi nadchodzącego NOWE-
GO ROKU.

REFLEKSJA
Chciałem się podzielić 
moją refleksją z tym zwią-
zaną, by doceniać każde 
drobne sprawy, bo one two-
rzą całość. Nasza gazeta ma 
również przesłanie już w sa-
mej nazwie „Pod wspólnym 
dachem”. Żyje nas tu niezła 
gromadka i jak w rodzinie 
każdy ma swój udział w jej 
życiu. Wiele razy nawiązy-

wałem do relacji, do zrozu-
mienia, do poszanowania 
naszej własności i przede 
wszystkim siebie. Nigdy nie 
wiemy co u naszego sąsia-
da się wydarzyło i dlaczego 
ma gorszy dzień. Uśmiech 
i zrozumienie pomaga. Czas 
szybko mija doceńmy co 
mamy bo nie wiemy co mo-
żemy stracić przez nieuwagę 
i codzienne zabieganie. 

W tym szczególnych czasie 
który co roku budzi w nas 
wiele emocji, życzę sobie 
i Państwu dużo ciepła rodzin-
nego, wspólnych rozmów, 
uśmiechu i przede wszyst-
kim bycia razem. Niech nad-
chodzący Nowy Rok będzie 
czasem pokoju i realizacji 
osobistych zamierzeń. ■

Jan Grabowiecki 
prezes zarządu SM ROW
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INWESTYCJA ROKU
Finałowa Gala konkursu 
INWESTYCJA ROKU od-
była się w Katowicach 
20.10.2022 r. na której na-
sza Spółdzielnia otrzyma-
ła dwa I miejsca.

Pierwsza kategoria to termomoderni-
zacja: za kompleksową modernizację 
pierwszego budynku Spółdzielni przy 
ul. Wałowej 22. To dziś prekursor no-
woczesności budynek był najdłużej 
opalany węglem dziś ma nowoczesną 
stację wymienników, fotowoltaikę 
i inteligentny system zarządzania 
energią cieplną.

Ten historyczny budynek obecnie stał 
się w SM ROW prekursorem nowocze-
snych rozwiązań. Był najdłużej opalany 
węglem dziś posiada wiele innowacyj-
nych rozwiązań w zakresie efektyw-
ności energetycznej, gdyż projekt obej-
mował zainstalowanie fotowoltaiki, 
zabudowanie stacji wymienników cie-
pła i systemu inteligentnego zarządza-
nia energią cieplną. To on zapoczątko-
wał ponownie kolejny raz nową historię 
natomiast odnowiona elewacja nadała 
charakteru kamienicy ciesząc nowym, 
estetycznym wizerunkiem.

W roku 2021 pierwszy raz od powstania 
budynku mieszkańcy mieli dostarczone 
ciepło z sieci centralnego ogrzewania. 
Co u wielu starszych mieszkańców wy-
wołało zdumienie, że nie trzeba nosić 
wiaderek z węglem, wynosić powstałe-
go popiołu, a wystarczy tylko odkręcić 
grzejnik i w mieszkaniu robi się ciepło 

i przytulnie. To on kiedyś dał dach kil-
ku rodzinom jednocześnie. To od niego 
wszystko się zaczęło.

Dlatego BYŁ – 
jest – i BĘDZIE  
naszą DUMĄ

Druga kategoria to Mural znajdują-
cy się na ul Przemysława 1 w Wodzi-
sławiu Śląskim przedstawia bajkowy 
obraz niosący historię z następują-
cym przekazem: „Główną postacią 
jest księżniczka Aiola z innego uni-
wersum, która przybyła na Ziemię ze 
specjalnymi urządzeniami by rato-
wać zagrożone wyginięciem gatunki 
roślin i zwierząt. 

Na muralu można zobaczyć, jak dzięki 
kosmicznej technologii leczy niespo-
tykane gatunki sikorki. Całość sta-
nowi portal, gdzie możemy zobaczyć 
wycinek kosmosu gdzie mieszka. Są 
tu postaci surfujące między drzewami 
i latające ryby, które transportują słońce 
i księżyc. Mural w swoistym stylu in-
spirowany starosłowiańskimi podania-

mi w oniryczny i baśniowy styl prowo-
kuje do oderwania się na chwilę myślami 
od innej rzeczywistości i odkrywania 
niepowodzeń zawartych w muralu.” 
Mikołaj Rejs główny projektant i wyko-
nawca swoje prace zatapia w ludowych 
mitach. Jego murale są zamieszkałe 
przez leśne bóstwa, dziwożony i inne 
fantastyczne stwory. Kreuje bardzo kli-
matyczne światy. Jego dzieła przypo-
minają kosmiczne i podwodne klimaty, 
a bohaterowie zabierają nas w tajemni-
czy rejs między rzeczywistością, fanta-
styką. Również mural w Wodzisławiu 
Śląskim przedstawia bajkowy obraz 
Tu kierujemy szczególne podziękowa-
nia i gratulacje dla autora @mikolajrejs 
gdyż od członków Kapituły dowiedzie-
liśmy się że był to jedyny wyjątkowy 
projekt który również bezkonkurencyj-
nie został dostrzeżony przez Rektora 
Akademii Sztuk Pięknych w Katowi-
cach Pana Hańderek Grzegorz jednego 
z członków Kapituły. 

To ogromne wyróżnienie dla naszej 
Spółdzielni otrzymując prestiżowe 
I miejsca w dwóch kategoriach wśród 
wielu kandydatur z całej Polski. Dzię-
kuje Krajowej Izbie Gospodarki Nie-
ruchomościami za docenienie wysiłku 
i trudu pracy przy realizacji tych za-
dań. A my z satysfakcja przekazujemy 
to na Państwa ręce bo to nasze wspólne 
osiągnięcia. ■

cd. ze str. 2

Wdzięczni za każde dobro, 
którego doświadczamy, ale 
i równocześnie tworzymy 
otwórzmy nasze serca do 
każdego, od kierownictwa 
począwszy, przez wszystkich 
członków służb i administra-
cji, po każdego człowieka 
mieszkającego „pod wspól-

nym dachem”, szczególnie 
do chorych i seniorów, mło-
dzieży, dzieci, członków 
wszystkich rodzin i tych, 
którzy może i w samotno-
ści zasiadają do wigilijnego 
stołu. Tak, otwórzmy na-
sze serca i życzmy sobie, by 
Nowonarodzony Chrystus – 
Pan Wszechświata na nowo 
wszedł w nasze życie i obda-

rzył nas Swym błogosławień-
stwem, zdrowiem, radością 
i pokojem, które są owocem 
każdej dobrej myśli, każde-
go dobrego słowa i każdego 
dobrego uczynku czyniące-
go nas ludźmi dobrej woli – 
„Pokój ludziom dobrej woli”. 
Niech w te Święta rozbrzmie-
wa w naszych sercach staro-
polska kolęda: „Do Betlejemu 

pełni radości śpieszmy powi-
tać Jezusa małego. Który dziś 
dla nas cudem miłości zstąpił 
na ziemię z nieba wysokiego. 
Śpieszmy więc śpieszmy On na 
nas woła, On na to przyszedł 
ażeby nas zbawił. Otoczmy 
żłóbek Jego dokoła, aby nas 
rączką Swą pobłogosławił”. ■

Ks. Józef Moczygęba
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Boże Narodzenie  
oczami dziecka

Magia Świąt jest w nas

Czy prawdziwe przeżywanie świąt i bycie w nich razem 
może konkurować z tak bardzo wyczekiwanymi prezen-
tami? A może wcale nie musi? 

Relacje rodzinne, tradycja i celebro-
wanie Bożego Narodzenia, a oprócz 
tego wartościowe obdarowywanie, 
w którym wartość wyznacza nie za-
sobność portfela, lecz znajomość po-
trzeb własnego dziecka.

Dla dziecka najważniejszy w święta jest 
Święty Mikołaj i kolorowa choinka, 
mnóstwo światełek w domach oraz na 
ulicy. I to, że mama oraz tata są w domu, 
że babcia i dziadzio przyjechali, jeszcze 
ciocia i wujek! Wszyscy razem! Tak ra-
zem czekamy na pierwszą gwiazdkę, na 
wigilijną kolację, na prezenty...

W zestawieniu z zabieganą codzien-
nością, Boże Narodzenie jawi się naj-
młodszym jako radosny czas bycia 
razem. Czas okraszony podarunkami, 
świąteczną magią i tradycją, za to po-
zbawiony nerwowości, niepokoju, trosk 
i pędu obecnego w tzw. dni robocze. 
To doskonały moment na odpoczynek, 
pogłębianie relacji i świąteczne budo-
wanie młodych osobowości poprzez od-
krywanie i tłumaczenie symboliki świąt 
oraz bycie RAZEM, a nie obok siebie.

Dla dorosłych w pędzie codzienno-
ści „Bycie razem” jest coraz trudniejsze. 
Spotykamy się wzajemnie nie z bliski-
mi, a z wizjami, myślowymi hologra-
mami na ich temat. W natłoku infor-
macji, zdarzeń, opinii patrzymy przez 
niekoniecznie różowe okulary. Nie od-
dzielamy pojedynczych zachowań od 
osób, czy zdarzeń od naszych relacji. 
To powoduje, że trudno nam usłyszeć 
siebie nawzajem. Gdzieś w pędzie zatra-
ciliśmy zdolność oddzielania obserwa-
cji od ocen. I tak nasze dzieci, krewni, 
ludzie dookoła zamiast być bliskimi, są 

gdzieś daleko na końcu naszych ocen, 
obrażeń, uniesień. A tam nie słychać  
uczuć, potrzeb, tam nie ma zaufania, 
tam nie ma rodziny, tam nie ma świąt. 
Dualizm szczepionkowy, polityczny, 
graniczny… 

Tak różnimy się i każdy z nas my-
śli inaczej. Jednak nie po to, żeby nas 
skrzywdzić, tylko dlatego, że co innego 
go kształtowało – i to jest w porządku. 
Niestety często tak samo, przez mgłę 
codziennych zdarzeń, domu, szkoły, 
patrzymy na nasze dzieci i na siebie, 
jako rodziców.

I jak do tego ma się tradycja pojedna-
nia, otwartości i bycia razem? Może 
warto dać sobie szansę i w te święta spo-
tkać się z bliskimi pomimo odległo-

ści stworzonych obrazów na ich temat. 
Żeby posłuchać i usłyszeć, żeby obser-
wować i nie oceniać, żeby porozmawiać 
o różnicach bez poróżniania się w rela-
cjach. Takiej magii uczmy nasze dzieci. 
By wiedziały, że magia jest w nas i za-
leżna od nas.

Nauczymy dzieci, swoim przy-
kładem, jak dbać codziennie 

o relacje, a wtedy bez ko-
nieczności „sztucznych” tygo-
dniowych pojednań będziemy 
mieli magiczny świat, zamiast 

magicznych świąt, z magią 
kruchą jak bombka.
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Wzajemne  
obdarowy- 
wanie  
to sztuka  
dawania  
i brania

Obdarowywanie jest tak piękne, że 
sami, jako dorośli robimy wszystko, 
żeby wierzyć w Świętego Mikołaja. 
I wiadomo, że w wielu naszych domach 
trudno rozmawiać o robieniu prezen-
tów, bo przecież one, zanim trafiły przez 
kominy do dzieci, pakowane były przez 
Elfy w Laponii… To jednak atmosfera, 
jaką stworzymy, sposób reagowania na 
otrzymany podarek i później celebro-
wanie go z uważnością może być pięk-
ną lekcją relacji i wartości. Sami jako 
duzi dorośli odpakowujmy świąteczne 
upominki bez oczekiwań i tym bardziej 
bez zawodów. Pozbądźmy się poczucia 
winy z niemożności kupienia czegoś 
drogiego i szczególnego i nie odbieraj-
my sobie jakości bycia wystarczającym 
rodzicem, ciocią, krewnym.

Naukę dawania i odbierania prezentów 
warto praktykować i uczyć się jej przez 
cały rok. Przez dostrzeganie niemate-
rialnych rzeczy, słów, czynności, które 
dla nas pośrednio, czy bezpośrednio ro-
bią dzieci i bliscy. Przez naukę proszenia 
o pomoc i radość z jej udzielania. Przez 
uważność w byciu razem i celebrowanie 
wspólnych chwil. Zrozummy i uczmy 
nasze dzieci, że magią prezentów jest to, 
czego są symbolem, co łączą, co budują, 
co mówią. W innym razie z dala od sie-
bie emocjonalnie kupimy reklamowany 
gadżet, zapakujemy go w kolorowe pu-
dełko, a środku będzie rozczarowanie… 
takie samo, jakie przyjdzie wieczorem, 
kiedy zgaśnie choinka, a my dostrze-
żemy, że zamiast radości z prezentów, 
mamy za sobą dzień pełen zawodów 
pod maską napompowanych świąt.

W życzeniach 
zaklęta jest 
magia 

Każdego dnia pada pomiędzy nami wie-
le złych słów. Takich, które krzywdzą, 
ranią, blokują rozwój i rozrywają więzi. 
Tak bardzo potrzebne nam są te dobre, 
życzliwe, niosące spokój i wybaczenie.

Dzielenie się opłatkiem i życzenia idą-
ce z nim w parze to doskonały symbol 
wyrażenia życzliwości i znak przeba-
czenia dawnych win. Niekiedy podczas 
świąt spotykają się przecież osoby skłó-
cone ze sobą i unikające kontaktu na co 
dzień. Opłatek przynosi im pojednanie 
i pozwala wznieś się (chociaż na ten 
moment) ponad problemy i niesnaski. 

Życzenia składane podczas Wigilii 
mają na celu wzmocnienie więzi mię-
dzy bliskimi sobie ludźmi, jak również 
pomoc w puszczaniu w niepamięć za-
ległych sporów. Są znakiem przyjaźni 
i miłości oraz wyrażają chęć bycia ra-
zem. Tradycja dzielenia się opłatkiem 
to dobra lekcja wybaczania. Przy wi-
gilijnym stole zasiadamy wszyscy, od-
kładając na bok konflikty i problemy. 
Jesteśmy ze sobą tu i teraz. To nie-
zwykle ważne dla dziecka – daje mu 
bowiem poczucie bezpieczeństwa, 
przynależności i akceptacji, uczy 
serdeczności i przychylności, oraz 
daje wiarę to, że każde nieporozumie-
nie można wybaczyć, wyjaśnić i prze-
kuć w coś dobrego. ■
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Dobre nawyki to spore 
oszczędkności

Koszty ciepła ciągle i to znacznie, rosną podobnie zresztą jak 
ceny energii elektrycznej i nośników energii. Przekraczają gra-
nice wyobraźni, a coraz bardziej niestety również granice moż-
liwości pokrycia tych kosztów w ramach budżetów domowych, 
znacznie uszczuplonych szalejącą inflacją. 

Trudno nadążyć za permanentnym, szokującym w swojej skali wzrostem kosztów 
w ogóle, ale w szczególności niepokojące są wzrosty kosztów energii cieplnej, elektrycz-
nej i gazu oraz innych mediów zużywanych w naszych warunkach na potrzeby bytowe.

W takich sytuacjach trzeba 
– nie czekając bezczynnie – 
szukać możliwości i podej-

mować działania zaradcze, 
będące w naszym zasięgu, 
takie które pozwolą nam 

przetrwać ten trudny okres. 
Nieodzowne jest zmniejsze-
nie kosztów zużycia ener-
gii cieplnej i elektrycznej, 
poprzez wprowadzenie do 
codziennego życia dobrych 
nawyków, ograniczających 
ich zużycie, oczywiście 
w możliwym zakresie. Trze-
ba bowiem zachować zdro-
wy rozsądek, oszczędzanie 
ciepła i prądu nie powinno 
wpływać na nasz komfort, 
bezpieczeństwo i zdrowie.

Pamiętajmy o rozważ-
nym korzystaniu z me-
diów w częściach wspól-
nych budynków np.:
• Zamykaniu drzwi wej-

ściowych do klatek oraz 
okien we wszystkich 
użytkowanych przez 
mieszkańców pomiesz-
czeniach przynależnych 
i pomieszczeniach nie-
ruchomości wspólnej 
np. suszarnie, rowerow-
nie itp.

• Wyłączaniu ogrzewania 
w pomieszczeniach go-
spodarczych nie użytko-
wanych suszarnie rowe-
rownie, wózkownie itp.

• Wietrzeniu mieszkania 
z zakręconymi głowi-
cami termostatycznymi 
przy grzejnikach.

• Gaszeniu światła w piw-
nicach.

W każdym gospodarstwie 
domowym tkwią rezerwy 
i możliwości ograniczenia 
zużycia energii i mediów 
skutkujące zmniejszeniem 
kosztów. Wbrew pozorom 
skala tych oszczędności może 
okazać się znacząca dla na-
szych budżetów domowych. 
Jak się okazuje (m.in. na 
podstawie lektury wielu do-
stępnych publikacji) nawet 
nie zdajemy sobie sprawy jak 
dużo możemy zaoszczędzić 
dzięki zmianie własnych 
nawyków i zachowań oraz 
dzięki korzystaniu w pra-
widłowy, oszczędny sposób 
z domowych sprzętów AGD, 
RTV, a także posiadanych 
urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych.

Specjaliści od poszukiwania 
sposobów na oszczędzanie 
prądu twierdzą, że nawet bez 
wielkich zmian i wyrzeczeń, 
korygując nieco styl życia 
i utrwalając w sobie energo-
oszczędne nawyki, możemy 
zmniejszyć nawet do 30% 
zużycie energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym. 
Oznacza to, że jeśli czte-
roosobowa rodzina ponosi 
wydatki na pokrycie kosz-
tów zużycia prądu w ciągu 
roku np. 2,5 tysiąca złotych, 
to potencjalnie może zaosz-
czędzić 750 złotych w roku. 
Każdy przyzna, że to spora 
kwota, która – pozostając 
w naszych portfelach – może 
pokryć koszty innych po-
trzeb. Warto więc uświado-
mić sobie, że w każdej chwi-
li poprzez naszą beztroskę 
i rozrzutne gospodarowanie 
prądem niepotrzebnie wy-
ciekają z naszych domowych 
budżetów całkiem spore 
sumy pieniędzy. 

Na początek warto wiedzieć 
jaki udział w zużyciu energii 
mają domowe sprzęty. Po-
szczególne urządzenia elek-
tryczne w różnym stopniu 
wpływają na zużycie energii 
elektrycznej i wysokość pła-
conych rachunków. 
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Chłodziarko-zamrażarka ma 
w tym ponad 28% udział i nic 
dziwnego, bo przecież pra-
cuje całodobowo, dzień po 
dniu. Co można zrobić aby 
zużywała mniej prądu? Za-
cząć należy od przypomnie-
nia sobie, że po to zainsta-
lowany jest w niej regulator 
termostatyczny, aby z niego 
korzystać, dostosowując do 
zmieniających się warunków 
zewnętrznych w pomiesz-
czeniu oraz do potrzeb, ze 
względu na przechowywane 
produkty. Proponuję ustawić 
temperaturę w chłodziarce na 
(+) 7 stopni Celsjusza, a nie 
(+) 4 0 C. Im wyższa – tym 
niższe będzie zużycie prądu.
Jedzenie na tym nie ucier-
pi, a jak podaje sprzedawca 
energii RWE Polska, można 
w ten sposób zaoszczędzić 
około 90 kWh rocznie. Na 
podobnej zasadzie należy 
ustawić temperaturę w za-
mrażarce na (-) 18 stopni C. 
Tutaj eksperci wyliczyli, że 
każdy dodatkowy stopień 
w dół zwiększa zużycie ener-
gii o 8%. Bardzo istotna jest 
klasa energetyczna lodówki. 
Według specjalistów lodów-
ka klasy A (+++) zużywa 
rocznie energii za nawet po-
nad 300 złotych (miesięcznie 
około 25 zł). Warto więc przy 
zakupie zwracać uwagę na 
klasę energetyczną urządzeń 
elektrycznych. Należałoby 
też zrewidować swoje nawy-
ki, jakie powodują znacznie 
zwiększone zużycie energii 
w sposób niedostrzegalny. Ile 
to razy stoimy przed otwartą 
lodówką zastanawiając się 
na co mielibyśmy ochotę, 
co wyjąć, a co nie? Kiedy 
mamy potrzebę rozmrożenia 
produktu, to po wyciągnię-
ciu z zamrażarki włóżmy 
go odpowiednio wcześniej 
do chłodziarki – w ten spo-
sób obniżymy temperaturę 
w chłodziarce powodując 
rzadsze włączanie się agrega-
tu. Nigdy nie należy wstawiać 
do środka ciepłych potraw 
czy napojów. Kiedy przy-
gotowujemy posiłek, należy 
wyjmować z lodówki (i od-

powiednio z zamrażarki) od 
razu wszystkie produkty żeby 
nie otwierać urządzeń po kil-
ka razy. . Jeszcze większą 
oszczędnością będzie niedo-
suwanie lodówki do ściany. 
Zalecana przez producentów 
odległość to 8-10 cm. Ma 
to związek z dopływem po-
wietrza do wymiennika cie-
pła. Jeśli powietrze dobrze 
cyrkuluje, przeciętne gospo-
darstwo domowe oszczędza 
rocznie ok. 70 kWh energii, 
czyli ok. 40 zł. Na co dzień 
nie doceniamy, że warstwa 
szronu o grubości 3-5 mm 
zwiększa zużycie energii 
o 10 proc. Dzięki regular-
nemu rozmrażaniu lodówki 
zaoszczędzimy minimum 
kilkadziesiąt złotych rocznie.

Drugą wielkością zużycia 
energii elektrycznej (po-
nad 20%) w naszych gospo-
darstwach domowych jest 
użytkowanie oświetlenia 
i drobnych sprzętów AGD. 

Oszczędności w tym zakresie 
wynikają z mocy używanych 
źródeł światła (potocznie 
„żarówek”) ich liczby i okre-
su świecenia. Starego typu 
zwykłe żarówki żarnikowe 
to prawdziwe energetycz-
ne „wampiry”, podczas gdy 
masowo wchodzące do użyt-
kowania źródła światła typu 
LED zużywając nawet do 
80% mniej energii, a dają tyle 
samo lub nawet więcej świa-
tła. Przykładowo, tyle samo 
światła da 100-watowa ża-
rówka, która zużyje 100 
W energii co energooszczęd-
na żarówka – a to już tylko 
zużycie 17 W. Natomiast 
żarówka LED pozwoli obni-
żyć zużycie energii do 11 W. 
Więc nie ma co się zastana-
wiać – trzeba powymieniać 
żarówki w domu. Poprzez 
tego typu działania oraz wy-
gaszanie oświetlenia – za-
wsze i wszędzie tam gdzie 
nie przebywamy – znacznie 
ograniczymy zużycie energii 
i zaoszczędzimy na opłatach 
nawet kilkadziesiąt procent, 
co oznacza pozostanie w na-

szych portfelach kilkaset zło-
tych rocznie. Zgotowaniem 
na kuchni elektrycznej zwią-
zane jest zużywanie blisko 
20% z całości zużywanej 
energii. Ta bardzo duża wiel-
kość w wielu przypadkach 
jest nadmierna i możliwa do 
zredukowania na kilka pro-
stych sposobów. Koszt ugo-
towania obiadu i upieczenia 
ciasta zależy od wielu zmien-
nych czynników. Kuchnie 
różnią się mocą, a przez 
to poborem prądu. Jedni uży-
wają tradycyjnych płyt elek-
trycznych, drudzy indukcyj-
nych. Gotować krócej się nie 
da, ale można oszczędniej. 
Przede wszystkim korzystaj-
my z pokrywek, które skra-
cają czas gotowania wody, 
zupy i warzyw. Piekarnik na-
grzewajmy, korzystając z ter-

moobiegu, bo tak jest szybciej 
i dopiero potem ustawiamy 
na normalne grzanie płytami 
(grzałkami), jeżeli potrawa 
tego wymaga. Samo korzy-
stanie z pokrywek zmniejsza 
zużycie energii potrzebnej do 
zagotowania np. wody o 30 
proc. Pozwala też utrzymać 
wysoką temperaturę gotowa-
nia przy mniejszej mocy ku-
chenki. Dodatkowe oszczęd-
ności przyniesie wyłączanie 
piekarnika 5-10 minut przed 
końcem pieczenia. W tym 
czasie temperatura wewnątrz 
będzie się ciągle utrzymywać 
na stałym poziomie. Należy 
pamiętać też, by nie otwierać 
drzwiczek bez potrzeby. Za 
każdym razem, kiedy to robi-
my, urządzenie zużywa o ok. 
10 proc. energii więcej na od-
robienie strat ciepła. Pralkę 
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i zmywarkę w kontekście zu-
życia prądu można traktować 
jako ten sam typ urządzeń, 
bo dotyczą ich te same zasa-
dy oszczędzania energii. Czy 
włożymy do środka mniej, 
czy więcej wkładu, urządze-
nie wykorzysta tyle samo 
prądu. Z tego powodu lepiej 
ładować zarówno pralkę, jak 
i zmywarkę do pełna. Wyjąt-
kiem są sprzęty ze specjalny-
mi programami zmniejszają-
cymi zużycie prądu i wody 
w zależności od ilości wsa-
du. Sama pralka stanowi 
jednak tylko nieco ponad 
9% rocznego zużycia prądu 
w gospodarstwie domowym. 
Niedocenianym wrogiem 

oszczędnej rodziny jest stoso-
wany w wielu urządzeniach 
RTV tryb czuwania (czyli 
tzw. standby). Informuje nas 
o nim świecąca się dioda. 
Tryb czuwania jest wygod-
ny, bo pozwala na szybkie 
włączenie np. telewizora czy 
drukarki. Ile ten komfort 
nas kosztuje? Według spe-
cjalistów rocznie z portfela 
ubywa w ten sposób nawet 
blisko 250 zł. Urządzenia 
takie jak telewizor, dekoder 
cyfrowy, odtwarzacz CD 
czy DVD, amplituner, kon-
sola itd. podczas „snu” po-
bierają od 0,1 W do nawet 
17 W. Podobne są dobowe 
koszty utrzymywania w try-

bie standby takich urządzeń 
jak wieża, odtwarzacz DVD 
czy tuner cyfrowy. Ale już 
komputer w czasie czuwania 
pobiera znacznie mniejsze 
porcje energii (mniej więcej 
dziesiątą część tego co tele-
wizor). Mając w mieszkaniu 
telewizor, DVD i tuner cy-
frowy, posiadamy całkiem 
niemały potencjał dla uzy-
skania oszczędności. Ktoś 
pomyśli przecież nie będę 
za każdym razem wyciągał 
i wkładał kilku (a może wię-
cej) wtyczek do gniazdka. 
Można korzystać z listwy 
zasilającej z wyłącznikiem. 
Da się ją umiejscowić tak, 
by dostęp do włącznika był 

w miarę łatwy. Poza tym li-
stwa pozwala pogrupować 
urządzenia, np. cały sprzęt 
audio może być włączany 
i wyłączany jednym przyci-
skiem. Mam nadzieję, że po 
lekturze artykułu czytelnicy 
skorzystają z przytoczonych 
uwag i porad. Nie ma jakiejś 
metody na zaoszczędzenie 
– na czymś jednym – wiel-
kiej kwoty pieniędzy. Mu-
simy stosować starą zasadę 
(zawartą w znanym przy-
słowiu): ziarnko do ziarnka 
a zbierze się miarka. Z zaosz-
czędzonych groszy będą zło-
tówki, z nich setki, a może 
i około tysiąca złotych.  
Więc warto! ■



10 Pod wsPólnym dachem     Grudzień 2022 r.  ▪  Numer 4 (97)  ▪  Rok XXVII  ▪  ISSN 1505-7704

W zdrowym ciele zdrowy duch

Jaka aktywność jest  
najlepsza jesienią i zimą?

Pogoda za oknem nie zachęca do aktywności fizycznej. 
Jesienią i zimą stajemy się bardziej ospali i nie mamy 
energii do podejmowania działania.

Nie warto jednak czekać do wiosny, 
trening zimą i jesienią ma wiele za-
let. Po pierwsze, jak już udowodnio-
no, od jesieni mamy wolniejszy meta-
bolizm i łatwiej gromadzimy tkankę 
tłuszczową, zwłaszcza na brzuchu. 
Chętniej w tym okresie sięgamy po 
słodkie i słone przekąski, ponieważ 
brakuje nam serotoniny. Zamiast tego 
nasz organizm produkuje więcej me-
latoniny, więc jesteśmy bardziej sen-
ni. Jeśli dodamy do tego jeszcze brak 
słońca i zmniejszoną dobową dawkę 
witaminy D3, którą w tym okresie 
powinniśmy obowiązkowo suplemen-
tować, to brzmi to jak idealny wstęp 
do depresji.

Form rekreacji i aktywności fizycz-
nej jest naprawdę wiele. Najlepszym 
rozwiązaniem jest dopasowanie zajęć 
sportowych do własnych preferencji, 
wydolności i zainteresowań. Najważ-
niejsze jest, żeby taki rodzaj spędzania 
wolnego czasu był dla nas przyjemny.

Spośród wielu różnorodnych sportów 
zimowych coraz to większą popularność 
zdobywa jazda na łyżwach, która to jest 
drugim po narciarstwie najchętniej 
uprawianym przez Polaków sportem 
zimowym. Warto podkreślić, że jazda 
na łyżwach jest nie tylko doskonałym 
sposobem na spędzenie wolnego czasu 
z całą rodziną, ale także zachowanie 
doskonałej sylwetki. W ciągu godziny 
ślizgania traci się od 500 do 800 kalorii.

Spacer zimowej porze, potrafi obudzić 
lepiej, niż mocna kawa. Jeśli umówisz 
się z przyjaciółmi na spacer to nie dość, 
że zyskasz czas, by nadrobić towarzy-
skie zaległości, to w dodatku nawet 
nie odczujesz, że to wysiłek fizyczny. 
Można też spróbować Nordic walking, 
osoby z kijkami dawniej widywało się 
głównie na stokach narciarskich, dziś 
nawet po ulicach miast maszerują fani 
tego sportu rodem z Finlandii. Nordic 
walking angażuje aż 90 proc. mięśni ca-
łego ciała, nie tylko nóg. 

Dzięki dodatkowemu wsparciu w po-
staci specjalnych kijków – dobiera się 
je do wzrostu – nie ma aż tak dużego 
obciążenia na piszczele, kolana i biodra. 
Można go uprawiać

Świętnym sposobem na ruch i spędze-
nie wspólnych chwil z rodziną jest tak-
że basen. Dzięki godzinnej wizycie na 
basenie zapomnisz, że to dopiero środek 
zimy i poczujesz się jak w czasie urlopu. 
Jeśli nie masz ochoty na pływanie wy-
siłkowe, możesz postawić na relaks, na-
wet podczas zabawy w wodzie spalisz 
dodatkowe kalorie.

Zima to doskonały moment, by nadrobić 
zaległości w tańcu. Zapisz się na zaję-
cia. Do wyboru masz hip hop, taniec to-
warzyski, taniec brzucha, jazz... Można 
tam poznać nowych ludzi, ale możesz 
wybrać się na takie zajęcia z partnerem 
lub koleżankami. Rozwiniesz nową pa-
sję, a przy okazji się poruszasz, to chyba 
jeden z przyjemniejszych sportów.

Jeśli nie zdecydujesz się na opcję zajęć 
tanecznych, potańcz do ulubionej muzy-
ki w domu. To też ruch, który działa po-
zytywnie!

Oprócz aktywności fizycznej należy 
pamiętać o odpowiednim odżywianiu 
się. Zima sprzyja podjadaniu, zwłasz-
cza tłustych i ciężko stawnych pokar-
mów. Jednak nie tędy droga. Zimą, 
owszem należy jeść ciepłe posiłki, ale 
nie muszą to być bomby kaloryczne. Na 
śniadanie można zjeść jogurt lub przy-
gotować owsiankę, na obiad gotowane-
go kurczak lub pieczoną rybę. Dobrym 
pomysłem na zimowe dni są aroma-
tyczne zupy. Pamiętać należy oczywi-
ście o owocach i warzywach. Jako prze-
kąskę można podjadać orzechy, suszone 
owoce i nasiona.

Zachowanie odpowiedniej formy zimą 
wcale nie jest trudne. Wymaga tyl-
ko motywacji i chęci. Regularny ruch 
i dieta oparta na zasadach zdrowego od-
żywiania pomogą nam przetrwać ten zi-
mowy czas. I pamiętajmy, że ćwiczenia 
powodują wydzielanie hormonu szczę-
ścia, także nie szukajmy wymówek i za-
cznijmy działać! ■
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REMONT MIESZKANIA  
a pozyskanie warunków technicznych 
na prowadzenie robót

Planując remont w mieszkaniu, należy mieć na uwadze, że niektóre prace wyma-
gają pozyskania warunków technicznych od spółdzielni, na prowadzenie robót. Ich 
brak może powodować nieprawidłowości i późniejsze problemy w razie awarii. 

Przykładowo ostatnio przy wymianie 
wodomierzy, zaobserwowano wiele nie-
prawidłowości w jego zabudowie. Nie-
prawidłowa obudowa, wodomierzy, blo-
kuje do niego dostęp w razie awarii czy 
wymiany bez konieczności rozkuwania 
ściany. Drobne prace zazwyczaj moż-
na przeprowadzić bez żadnych zgło-
szeń i zezwoleń, choć i tu warto zajrzeć 
do regulaminu.

Jak więc się 
za to wziąć?

Zacznijmy od podstawowego warun-
ku przeprowadzenia remontu w lokalu 
mieszkaniowym, którym jest: posia-
danie tytułu prawnego do mieszkania, 
czyli spółdzielczego prawa do lokalu, 
prawa odrębnej własności lokalu lub 
też umowy najmu lokalu od Spółdziel-
ni. Podnajemca nie jest uprawniony do 
samodzielnego wszczęcia procedury re-
montowej ani do realizacji remontu czy 
też przebudowy lokalu. Prawne regu-
lacje dotyczące remontów i procedur 
z nimi związanych zawarte są w wielu 
aktach prawnych na czele z prawem bu-
dowlanym i kodeksem cywilnym, ale 
też z ustawami: o spółdzielniach miesz-
kaniowych, o własności lokali, o ochro-
nie lokatorów i innych. 

Podstawowymi dokumentami regulują-
cymi te kwestie są jednak regulaminy 
ustanowione w Spółdzielni, a oparte 
o wyżej wspomniane ustawy. Zachę-
camy mieszkańców do zapoznania się 
z tymi regulaminami przed rozpoczę-
ciem remontu. Można je przeczytać 
wchodząc na stronę internetową spół-
dzielni https://sm-row.pl/akty-prawne/
regulaminy/.

Bieżącą konserwację można zatem 
wykonywać bez urzędowych formal-
ności i składania wniosku do Spół-
dzielni. 

Przykładem prac dotyczących bieżącej 
konserwacji może być np. malowanie, 
gipsowanie, tapetowanie ścian, malo-
wanie stolarki, odnowienie podłoża, 
wymiana armatury łazienkowej, ku-
chennej, drobne naprawy instalacyjne 
itp. Z kolei wymiana instalacji wodnej, 
kanalizacyjnej czy elektrycznej w czę-
ści lub w całości (bez istotnej zmiany ich 
przebiegu) jest już przykładem remontu. 
Zgodnie z regulaminem Spółdzielni 
Mieszkaniowej ROW „właściciele loka-
li, osoby posiadające inny tytuł prawny 
do lokalu oraz użytkownicy lokali, nie 
mogą bez zgody Spółdzielni dokonywać 
zmian w układzie funkcjonalno-prze-
strzennym i konstrukcyjnym lokalu, 
zmian w instalacjach; gazowych, cen-
tralnego ogrzewania, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz 
kominowych spalinowych i dymowych 
lub w zakresie mającym wpływ na wy-
gląd nieruchomości, w tym elewacji (np. 
zabudowa krat lub rolet zewnętrznych 
w oknach i balkonach, zabudowa bal-
konów lub loggi, zabudowa na elewacji 
budynków indywidualnych anten, szyl-
dów, reklam, suszarek na bieliznę, mon-
taż klimatyzatora itp.).”

Przed rozpoczęciem remontu konie- 
czne jest zatem wystąpienie do Spół-
dzielni z wnioskiem o wydanie wa-
runków dla planowanych robót re-
montowych i adaptacyjnych. 

To Spółdzielnia, jako profesjonalny za-
rządca nieruchomości, w porozumieniu 
z projektantem konstrukcyjnym określi 
na jakich zasadach prace mogą być re-
alizowane. Wskazane są warunki i wy-
magania formalno-prawne, wynikające 
z przepisów prawa budowlanego i innych 
aktów prawnych, w celu prawidłowego 
wykonania robót. Jak również wskaza-
ne zostaną zasady organizacyjne odno-
śnie odbioru odpadów poremontowych, 
zasad zachowania porządku w budynku 
w trakcie remontu itp. Pamiętajmy, że 
koszty wywozu gruzu i innych odpa-
dów powstałych podczas wykonywa-
nych prac w tym odpady wielkogabary-
towe, ram okiennych, drzwiowych czy 
szyby zdemontowanej stolarki okiennej 
ponosi mieszkaniec na własny koszt. 
Zabrania się wrzucania w/w odpadów 
do kontenerów na śmieci przy budyn-
kach. Dbałość o swoją własność nie 
może naruszać cudzej własności oraz 
przestrzeni wspólnej. Nie zapominajmy, 
żeby szanować się nawzajem i stoso-
wać do ogólnie przyjętych zasad, które 
są zapisane w regulaminie Spółdzielni, 
używania lokali i porządku domowego. 
„Zachowywania ciszy nocnej w bu-
dynkach i osiedlu w godz. od 22:00 do 
6:00 dnia następnego, w tym zaprzesta-
nia prac wywołujących istotną uciążli-
wość, np. przy użyciu elektronarzędzi 
w godz. od 19:00 do 8:00 rano. Należy 
poinformować współmieszkańców klat-
ki, o planowanych terminach remontów 
lokali mieszkalnych powodujących nad-
mierny hałas lub inne uciążliwości.” ■
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Niech żyją górnicy!

„Barbara święta  
o górnikach pamięta”

Barbórki są ważnym świętem w polskim kalendarzu od niepamiętnych czasów, a gór-
nicy mają do dnia swojej patronki szczególne podejście. Zwyczajowo, przed zjazdem 
w głąb kopalni, kierowali do świętej modlitwę z prośbą o zapewnienie ochrony i bez-
pieczną pracę. 

Pod jej wizerunkiem cała śląska rodzina prosiła o szczęśliwy powrót ze zmiany ojca, męża czy brata górnika, by mogli 
„szychta zrobić, a wybyć”. Za nami osiedlowa Barbórka, która już na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości jakie 
Spółdzielnia organizuje dla mieszkańców zasobów SM ROW.

Zgodnie z tradycją jak co roku uro-
czystości Barbórkowe rozpoczęli-
śmy mszą świętą w Kościele pw. św. 
Herberta na osiedlu XXX-lecia. Była 
to chwila refleksji i podsumowań, 
a także modlitwy w intencji górników 
i ich rodzin. Po zakończonej mszy św. 
mieszkańcy wraz z księdzem w asy-
ście Górniczej Orkiestry Dętej przeszli 
osiedlowymi ulicami do lokalu Warka 
na biesiadę górniczą.

Przemarsz był bardzo uroczysty, 
a dźwięki muzyki przyciągnęły dużą 

liczbę uczestników. Uczestniczyły 
w nim całe rodziny, również dzieci, 
które były zafascynowane orkiestrą 
i całym wydarzeniem. Wiemy prze-

cież, że górnicy przywiązują olbrzy-
mia wagę do tradycji dnia Świętej 
Barbary i starają się rodzinnie pielę-
gnować związane z nim zwyczaje. 
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W lokalu odbyła się wesoła biesiada 
górnicza z wystąpieniem znakomite-
go artysty scenicznego i kabaretowe-
go Krzysztofem Respondkiem. Wszy-
scy świetnie się bawili a śpiewom nie 
było końca.

Gości przywitał prezesa Jan Grabo-
wiecki, dziękując wszystkim za tak 
liczne przybycie i życząc udanej zaba-
wy. Natomiast ksiądz Moczygęba po-
błogosławił posiłek, oraz zgromadzo-
nych górników.

Spotkanie było pełne wspaniałej at-
mosfery pełnej humoru i ekspresji. 
Były kawały, anegdoty, żarty a także 
wspaniałe śpiewanie, także z przesła-
niem życzeń świątecznych. 

Na koniec można było zrobić sobie 
zdjęcie z artystą, z czego mieszkańcy 
licznie i ochoczo korzystali. Wyśmie-
nita zabawa w Barbórkę jest gwa-
rancją szczęśliwej pracy górników 
przez cały rok. W myśl powiedzenia: 
„Kto w Barbórka nie pije, tego w grubie 

zabije” („gruba” w tym powiedzeniu 
oznacza kopalnię) górnicy do corocz-
nych obchodów czwartego grudnia za-
bierają się z pełnym oddaniem.

To radosne świętowanie na długo zo-
stanie w pamięci wszystkich uczest-
ników. Na koniec pragniemy jeszcze 
raz złożyć wszystkim Górnikom oraz 
ich rodzinom z okazji barbórkowe-
go święta najlepsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. ■
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ADRESY   TELEFONY
WAŻNE    INFORMACJE

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

dział członkowsko-mieszkaniowy:  32 428 27 55
dział wkładów:                    32 428 27 53

 32 428 27 54dział naliczeń czynszowych: 

kasa:                                               32 428 27 50
dział lokali użytkowych:                  32 428 27 46

www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE  OSIEDLOWE:

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

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

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

dla wszystkich administracji:* Elektryczne i dźwigowe: 
elektryk        - kom. 609 442 461
dźwigowiec  - kom. 785 848 480

Sposób przygotowania:
Żurek na domowym zakwasie

ZAKWAS: Do słoika wlewamy wodę.
Dodajemy do niej mąkę i mieszamy całość tak,
by nie było gródek. 
Następnie dodajemy pokrojony w plasterki czosnek,
ziele angielskie, liście laurowe oraz chleb. 
Całość delikatnie mieszamy. Słoik przykrywamy gazą
i odstawiamy na około 3 dni. 
Zakwas mieszamy każdego kolejnego dnia 
(drewnianą łyżką).

ŻUREK:
Wodę zagotowujemy. Dodajemy do niej kiełbaski, 
obraną cebulę oraz marchew. 
Następnie dodajemy czosnek, liście laurowe 
oraz ziele angielskie. Gotujemy całość, tak by cebula
i marchew zmiękła. Miękką marchew wyjmujemy
i ścieramy na tarce o grubych oczkach, 
dodajemy ponownie do wywaru. 
Cebulę wyjmujemy. Kiełbasę kroimy na mniejsze części.
Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy. 
Z zakwasu wyjmujemy przyprawy oraz skórkę.
Resztę mieszamy i dodajemy do wywaru. 
Całość zagotowujemy i doprawiamy do smaku. 
Na koniec żurek zabielamy i dodajemy chrzan.
Gotowy rozlewamy na talerze lub do chlebowych
miseczek. Podajemy z jajkiem.
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