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Wesoych wit!
ycz Pastwu radosnych wit Wielkanocnych wypenionych nadziej
budzcej si do ycia wiosny i wiar w sens ycia. Pogody w sercu i radoci pyncej z faktu Zmartwychwstania Paskiego oraz smacznego wiconego w gronie
najbliszych osób.
Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i oby wszystkie nasze
yczenia speniy si i aby nie zabrako nam wzajemnej yczliwoci, abymy
przez ycie kroczyli w ludzkiej godnoci i niech symbol boskiego odrodzenia by
i bdzie dla nas celem do spenienia.
Prezes Zarzdu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI

24 – 28 kwietnia 2017 r.

TERMINY WALNEGO ZGROMADZENIA CZONKÓW SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ROW”
Jak co roku dokonujemy w naszej Spódzielni oceny tego co zrobilimy przez minione 12 miesicy. Uchwalamy te kierunki rozwoju dziaalnoci gospodarczej oraz
spoecznej i kulturalnej, które nasza Spódzielnia bdzie realizowa w najbliszym
czasie. Su temu czciowe Walne Zgromadzenia Czonków Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”. Walne Zgromadzenia, podobnie do lat poprzednich, odbd si
w czasie 5 spotka.
Za rzd Spó dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy
o spódzielniach mieszkaniowych i § 70
Statutu, zawiadamia, e zwouje czciowe WALNE ZGROMADZENIE w nastpujcych terminach:
 24.04.2017 r. o godz. 17.00 dla czonków osiedli Dbrówki, Piastów i XXX – lecia PRL (cz I) w I Liceum Ogónoksztaccym im 14 Puku Powstaców l.
w Wodzisawiu l. przy ul. Szkolnej 1
 25.04.2017 r. o godz. 17.00 dla czonków osiedla Centrum (cz II) w I Liceum Ogólnoksztaccym im 14 Puku Powstaców l. w Wodzisawiu l. przy ul.
Szkolnej 1
 26.04.2017 r. o godz. 17.00 dla czonków zamieszkaych na terenie gminy Radlin (cz III) w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie ul. Mariacka 9
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 27.04.2017 r. o godz. 17.00 tj. czwartek dla czonków zamieszkaych na terenie
gminy Rydutowy (cz IV) w Rydutowskim Centrum Kultury „FENIKS” w Rydutowach ul. Strzelców Bytomskich 9a
 28.04.2017 r. o godz. 17.00 tj. pitek
dla czonków zamieszkaych na terenie gminy Pszów (cz V) w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Pszowie ul. Traugutta 32.
Porzdek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady
Nadzorczej z dziaalnoci za 2016 rok.
5. Podjecie Uchway dotyczcej zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Rady
Nadzorczej za 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarzdu Spódzielni z dziaalnoci za 2016 r.
oraz z realizacji Uchwa Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016 r.
7. Podjcie Uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarzdu
Spódzielni za 2016 rok.
8. Podjcie Uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016
rok.
9. Podjcie Uchwa w sprawie udzielenia
absolutorium czonkom Zarzdu za 2016 rok.
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10. Powoanie Komisji Wyborczej i przeprowadzenie wyborów.
11. Podjcie Uchway w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej. Tryb wyborów Rady Nadzorczej okrela § 74 ust. 5 do 8 statutu Spódzielni.
12. Podjcie Uchway w sprawie podziau nad wy ki bi lan so wej wg sta nu na
31.12.2016 r.
13. Podjcie Uchway w sprawie oznaczenia najwyszej sumy zobowiza jak
moe zacign Spódzielnia.
14. Zamknicie obrad.
Informujemy, e do potwierdzenia czonkostwa Spódzielni przed rozpoczciem
Zebrania konieczne jest posiadanie dokumentu tosamoci, w zwizku z powyszym prosimy o wczeniejsze przybycie.
W przypadku, gdy czonek posiada tytu
prawny do kilku lokali, dla których jest
róna waciwo czci Walnego Zgromadzenia decyduje pooenie lokalu, do którego czonek prawo uzyska najwczeniej.
Zarzd Spódzielni informuje, e sprawozdanie finansowe, raport i opinia biegego Rewidenta oraz wszystkie projekty
Uchwa, które bd przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia wraz z pozostaymi materiaami zostan wyoone do wgldu, w siedzibie Zarzdu Spódzielni w Wodzisawiu
l. przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43 pokój nr 7, w godzinach od 8.00 do 14.00.
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TRZEBA BYMY W TE WITA UMIELI SI ROZRADOWA WSZYSTKIM CO JEST DOBRE

Radosne
wita Wielkanocne
N

adchodz radosne wita Wielkanocne i jak co roku cieszymy si
wiosennym piknem budzcej si
do ycia przyrody, ciepem sonecznych
promieni, kolorami kwiatów, zieleni k
i skwerów. W atmosfer tych wit wpisuje si te harmonia bijcych wielkanocnych dzwonów i piew pieni, w których w tym czasie szczególnie czsto
rozlega si radosne Alleluja!. Tak jak polskie koldy s piknym dziedzictwem naszej narodowej kultury, jak w to dziedzictwo wpi su je si pik no pie ni
wielkopostnej, Gorzkich ali, w których
tre wpisuje si przeycie mki Chrystusa usposabiajcej dusz czowieka do osobistej refleksji nad swoim yciem prowadzcej do pokuty i naprawy popenionych
bdów, tak samo pie wielkanocna w ton
uwielbienia Zmartwychwstania Chrystusa wpisuje odnalezienie sensu naszego
nawrócenia, którym jest ostateczne zwycistwo dobra nad zem w kontekcie
wszystkich spraw naszego ycia.
Radosne Alleluja! sowo pochodzce
z jzyka hebrajskiego oznacza: hallelu – jah, co mona przetumaczy: Chwalcie Jahwe, Chwalcie Boga, Chwalcie Pana. Sowo to spotykamy ju w Pimie
witym Starego Testamentu, gównie
w psalmach. Komentatorzy Pisma w. wyróniaj nawet grup psalmów okrelan
jako psalmy allelujatyczne, których treci jest szczególne uwielbienie Boga
za wszelkie stworzone dobro, którym Bóg
obdarzy wiat i czowieka. W Nowym
Testamencie sowo Alleluja jest wysawianiem Boga za dzieo stworzenia, oraz
za dzieo odkupienia czowieka, które dokonao si przez mk, mier i zmartwychwstanie Chrystusa. I tak od pocztków chrzecijastwa radosne Alleluja!
na cze Chrystusa Zmartwychwstaego
rozbrzmiewa ubogacone wspaniaymi melodiami od rozbrzmiewajcych w prastarych wityniach melodii, szczególnie dostojnego chorau gregoriaskiego, którego
pikno dzi na nowo odkrywamy, przez
wczenie radosnego Alleluja w sowa
pieni wielkanocnej, jak na przykad stara polska pie wielkanocna: „Chrystus
zmartwychwstan jest” i inne piewane
Kwiecień 2017 r.

w naszych kocioach pieni, w których
równoczenie zachoway si staropolskie
zwroty jzykowe, przez pikne wspóczesne pieni wielkanocne, a po wspaniae
wielogosowe chóralne dziea sawnych
kompozytorów tworzcych swe dziea
w rónych historycznych okresach i stylach twórczoci muzycznej, wród których nie mona pomin wprost wiodce go i wszyst kim zna ne go Al le lu ja!
Haendla z napisanego przez niego oratorium: „Mesjasz”. Alleluja! – Chwalcie
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Pana! niech rozbrzmiewa piewane z sercu kadego z nas.
Szanowni Czytelnicy tego sowa!
Pragn w tym miejscu zwróci nasz
uwag na Osob Jezusa Chrystusa, który
jest gówn postaci stojc przed nami
w tym okresie wit Wielkanocnych.
W okresie Wielkiego Postu, który poprzedza obchód tych wit wpatrywalimy si
dokoczenie na str. 4
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dokoczenie ze str. 3

w tajemnic Jego przyjcia, jako Syna Boego, który sta si czowiekiem, wszed
w nasze ludzkie ycie, wsuchiwalimy
si w Jego nauk, bylimy wiadkami cudów, uzdrowie, pochylania si z miosierdziem i sowami przebaczenia nad losami a nieraz i yciowym bdem czowieka,
wreszcie stalimy si wiadkami niesusznego oskarenia i krzyowej mki i mierci. Teraz wpatrzeni w otcha pustego
grobu przeywamy cud Jego zmartwychwstania najbardziej potwierdzajcy Jego
bóstwo i nadajcy sens Jego nauce, ale
i naszej wierze i yciu wedug wiary, nadajcy sens kademu dobru.
Stojc wobec tajemnicy mki, mierci
i zmartwychwstania Pana Jezusa nie sposób nam zdoby si na refleksj blisk
kademu czowiekowi. Nie obce jest kademu z nas pytanie o to gdzie byli ci ludzie, którym Jezus przywróci zdrowie,
przebacza, którzy suchali Jego nauki
a w Niedziel Palmow woali: „Hosanna!”. W Wielki Pitek na dziedzicu Piata rozleg si zowrogi okrzyk: Ukrzyuj
Go! Moe ten okrzyk by spowodowany
strachem, a moe by skutkiem tak zwanej psychologii tumu, który podburzony
i zmanipulowany potrafi wyda wyrok
mierci nawet wtedy gdy sam Piat uzna,
e Jezus jest niewinny.
Zastanawiam si nad tym, jak ten kontekst Jezusowej mki cigle potrafi si
uobecnia w naszym yciu. Z jednej strony tyle dobra dzieje si wród nas, tyle
dobrych zamierze, planów, postanowie
i konkretnych czynów, usiowania naprawy bdów dla dobra osobistego, dobra
rodziny, dobra spoecznego, by lepiej si
yo kademu z nas, a z drugiej strony
ustawiczna negacja, krytyka, szukanie li
tylko swojej racji. Jak to jest, e ochrzczeni usiuj samego Boga poprawia w za-

sadniczych kwestiach jakimi s: prawo
do ycia, prawo do rodziny zwizanej
przed Bogiem nierozerwalnym zwizkiem
sakramentu maestwa, prawo do uczciwej pracy ale i do uczciwego wynagrodzenia, prawo do godziwych warunków
ycia i do nalenego szacunku dla kade-

nia pokarmów i siedzenia przy bogato zastawionych stoach, czego wszystkim z caego serca yczymy. Jednak trzeba bymy w te wita umieli si rozradowa
wszystkim co jest dobre i tym dobrem
umieli si dzieli, to dobro zauway i to
dobro pomnaa. Wiosenna atmosfera bu-

go czowieka i wiele innych spraw, które
mogyby uczyni lepszym nasze ycie.
Zmartwychwstanie Pana Jezusa, wita
Wielkanocne to wita zwycistwa ycia
nad mierci, zwycistwa dobra nad zem,
to wita wielkiej nadziei, któr kady
moe na nowo odnale. Chrystus zmartwychwstay nie wypomina grzechów Marii Magdalenie, ale czyni j wiadkiem
swego zmartwychwstania, nie wypomina
Piotrowi tego, e si go zapar, ale czyni
go najwyszym pasterzem Kocioa, a zalknieni apostoowie potwierdz wiar
w zmartwychwstanie Pana Jezusa cen
swego ycia i mczeskiej mierci.
Trzeba abymy obchód wit Wielkanocnych nie ograniczali tylko do wice-

dzcego si ycia niech oywi nasze serca. W wielkanocnym wietle zdobdmy
si na to, by z wdzicznoci spojrze
na coraz pikniejsz nasz ziemi, na nasze miasta, osiedla, wioski, ziele pól
i ogrodów, dziea Boej dobroci i pracy
ludzi, którzy na tej ziemi yj.
Tegoroczne wita Wielkanocne niech
znowu bd dla nas witami wielkiego
nawrócenia serc ku dobru, które niech dokona si pod opiek Matki Boskiej Fatimskiej w 100 lecie jej objawie, których
tre w szczególny sposób rozbrzmiewa
na naszej wodzisawskiej ziemi w „laskiej Fatimie”, któr jest Jej sanktuarium
w Turzy lskiej. wita Wielkanocne
niech pomog nam z radosn wdzicznoci spojrze sobie w oczy, obdarzy dobrym sowem, wzajemn pomoc i yczliwie spojrze w oczy tych, którzy czuwaj
nad tym, by nam si dobrze yo. Znowu
usyszymy radosny gos wielkanocnych
dzwonów, zapiewamy radosne Alleluja
i wyjdziemy z rezurekcyjn procesj aby
wielbi Chrystusa, który zmartwychwsta
i tym samym gosi zwycistwo ycia
nad mierci, zwycistwo dobra nad zem.
Takiego przeycia wit Wielkanocnych,
w którym wyraniej dostrzeemy dobro
nas otaczajce i w którym jak najwicej
radoci zagoci w naszych sercach, w naszym yciu osobistym, rodzinnym i spoecznym, sobie, Ojcom naszych miast
i osiedli, wszystkim yjcym „pod wspólnym dachem” sobie yczmy.
Wesoego Alleluja!
Ks. Józef Moczygba
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WIELKANOC bogactwo tradycji
Jedne zwyczaje zanikaj,
inne pojawiaj si,
a jeszcze inne
niezmiennie trwaj
przez pokolenia



wita Wielkanocne to rocznica mierci i zmartwychwstania Jezusa. Wielkanoc to jednak równie przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje.
Nasikamy nimi od dziecka i bez nich
wita nie byyby tym czym s.
Górny lsk synie z bogactwa zwyczajów zwizanych ze witami. Triduum Paschalne i Wielkanoc to dla mieszkaców
naszego regionu szczególny czas modlitwy i zadumy, ale take kultywowania tych
dawnych tradycji. Wiele jednak z nich ju
zaniko, pojawiy si jednak inne przywiezione tu przez przybyszy z rónych czci
Polski, a wczeniej np. na pocztku XX wieku z Niemiec. Jednak obecnie komercyjny,
powielany w masowych rodkach komunikacji, model spdzania wit, skutecznie
wypiera dawne obyczaje. Na pewno ju

do nich nie wrócimy jednak warto o nich
przypomina.

Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczynaj si w Niedziel Palmow. W ten dzie
wici si palmy wielkanocne, które s
symbolem odradzajcego si ycia, nadejcia wiosny i triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.
U nas na lsku palmy do wicenia zawsze wykonuje si z wierzbowych witek,
bo one pierwsze rozwijaj si wiosn. Po powiceniu palmy w kociele i powrocie
do domu domownicy ykaj po jednym albo po trzy „wierzbowe kotki”, gdy wierzono i chroni one przed chorobami garda.
Wielka roda to czas sprztania, zwanego grzebaniem uru. Ale na Górnym lsku tak nazwano zwyczaj egnania si z urem, który by gównym daniem w czasie 6
tygodniowego postu. Grzebano take ledzia, który zastpowa miso w czasie wielkiego postu.
Wielki Czwartek. W tym dniu msz Wieczerzy Paskiej rozpoczyna si obchód
naj wik szych wit – Wiel ka no cy.
W czwartek gospodarz z powiconej palmy robi krzyyki, które w Wielki Pitek
wyniesie w pole. Gospodynie na lsku
kocz porzdki przedwiteczne w rod. W kocioach milkn dzwony, a zamiast nich uywa si drewnianych klekotek, koatek.
Wielki Pitek to dzie najbogatszy w obrzdy. Kiedy, rano – ojciec rodziny dawa
klapsy dzieciom ze sowami „za Boe rany”. Cae rodziny szy do rzeki czy strumyka obmy si – woda chronia od chorób, nabieraa te magicznej mocy. Miaa

JAJKO
Jajko ma sens symboliczny, malowanie go
byo jednym z warunków istnienia wiata.
Zajmuj si tym gównie kobiety. Na stole
wielkanocnym jajko króluje, od wieków uwaane za symbol pocztku i róda ycia. Uwaa si je równie za znak Zmartwychwstania,
odradzanie i powrotu do ycia. W ludowych
wierzeniach jajko byo lekarstwem na chorob, urok, chronio przed poarem, zapewniao
szczcie, pomylno i urodzaj. Byo pomocne we wróbach matrymonialnych, std zabawy typu kulanie jajec. Zajczek jest symbolem odradzajcej si przyrody, wiosny
i podnoci.
Zdobienie jajek – powszechne jest zdobienie jednobarwne, tak zwane kraszenie (od sowa krasi, barwi), std nazwa kraszanki lub
kroszonki. Pierwotnie jajka barwiono barwnikami naturalnymi, uzyskiwanymi z wywaru
rolinnego, na przykad z wywaru patków
cebuli, kory dzikiej jabonki lub nasion wrotycza, z którego uzyskiwano odcienie koloru
ótego cznie z brzem. Z wywaru piounu,
bylicy, dzikiego bzu, sasanki, patków bawatu lub wieych pdów yta uzyskiwano kolory zielony, niebieski. Czarn barw uzyskiwano z wywaru kory olchowej, dbowej lub
upin orzecha woskiego. Najczciej spotykana technika zdobienia jajek w centralnych
czciach lska – to skrobanie rysunku brzytw, yletk lub innym ostrym narzdziem
na barwionym na jeden kolor jajku. Popularnymi tutaj motywami s witki, gazki, kwiatki, pczki, listki oraz linie dzielce powierzchni jaja. Stosuje si take wytrawianie, pisane
woskiem, malowanie farbami, pisakami lub
piórkiem i tuszem.
Kolor kroszonek (pisanek) robionych na lsku ma swoje istotne znaczenie:
czerwony – mio, zielony – nadzieja, óty – dla chopaka, którego si nie chce, czarny – dla wanych ludzi np. ksidza, sotysa

zmywa grzechy, ale te korzystnie wpywa na zdrowie i urod. Dziewczta uwaay, e dziki niej pozbd si wyprysków, wybiel skór, a nawet zlikwiduj
piegi, które uchodziy za szpecce.
dokoczenie na str. 6
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dokoczenie ze str. 5

Odwiedzano groby w kocioach, przy których czuwano. W celu zapewnienia urodzaju palono próchno i okadzano nim pola, a take rozsiewano popió. Krzyyki
robione z drewienek z Niedzieli Palmowej
zatykano po raz pierwszy w Wielki Pitek

na polach i w oborach – celem zapewnienia urodzaju i ochrony przed gradobiciem.
W domach w tym czasie trwaj przygotowania do pieczenia babek drodowych,
misiwa, kiebas, tarcia chrzanu.
Nasi dziadkowie wierzyli te, e deptanie w Wielki Pitek obornika bosymi stopami leczy odciski i zapobiega powstawaniu kolejnych.

Wielka Sobota to czas na ostatnie porzdki, a take na kraszenie jajek wielkanocnych, przygotowanie koszyczka do wicenia z wszystkimi wiktuaami wielkanocnymi.
Wieczorna msza wita – odwizywanie
dzwonów, wicenie ognia i wody. Powie-

cenie ognia – symbolizuje wiato Chrystusowe, po powiceniu kapan zapala wiec
paschaln, od niej wierni zapalaj wiece
przyniesione z domu, su do odpdzania
burzy oraz konajcym w chwili mierci. Powiecenie wody – suy do wicenia, przy sakramentach.
W Wielk Sobot udawano si równie
do kocioa ze wiconk. W skad koszyka (który zazwyczaj do kocioa niosy dzieci) obowizkowo wchodziy: chleb, baranek – symbol Chrystusa, jajka – symbol
narodzenia, chrzan – symbol mki Chrystusa, szynka – na znak koczcego si postu i maso – symbol dobrobytu. Inne skadniki dodawane byy wedug uznania i tak
w koszykach – niekiedy pokanych rozmiarów – mogy znale si: sól, kiebasy
wasnego wyrobu, pasztet z królika, babki,
zajczek z ciasta, strucla z makiem, strucla
z orzechami, koocz lub kooczki. Koszyk
przykrywano bia haftowan serwetk
i ozdabiano mirtem. Po powrocie z kocioa ze wiconk naleao trzy razy obej
dom dookoa eby si darzyo i nie zabrako przez cay rok jedzenia. Zwyczaj wiconki na dobre przyj si na lsku dopiero w latach szedziesitych XX wieku.

Niedziela Wielkanocna. Ten dzie spdza si w gronie rodzinnym, nikt nikogo
nie odwiedza. Wielkanoc rozpoczyna si
msz rezurekcyjn ku chwale Zmartwychwstania Paskiego wczesnym rankiem. To
najradoniejsze wito zarówno w kocielnym roku liturgicznym, jak i w obrzdowym ka len da rzu wsi pol skiej. Kie dy

WIELKANOCNY STÓ
wita wielkanocne na dawnym lsku charakteryzoway si du obfitoci rónorodnych potraw i wypieków. Zaraz po niedzieli palmowej zaczynay si przygotowania
do Wielkanocy. Najpierw robiono wielkie sprztanie, które nie tylko miao znaczenie estetyczne a obrzdowo wizao si z wymiataniem
z domu zimy, a wraz z ni wszelkiego za i choroby. Na wsi gospodynie wypatryway wdrownych handlarzy, u których kupowao si
cukier, sól, bakalie a take cukrowe jajka dla
dzieci. W miecie zaludniay si sklepiki i targi. W skrzyniach lub donicach wysiewano yto aby uoy w nim pisanki.
Przystpowano do pieczenia ciast, wród
których najbardziej charakterystycznymi byy:
wieniec wielkanocny, plecionki drodowe z posypkami lub bakaliami, baba drodowa, zajczek lub baranek z ciasta. Prawie w kadym
gospodarstwie domowym bya skrcana forma do wypieku baranków lub zajczków.
Na lsku nie pieczono dawniej popularnych
w innych regionach kraju mazurków.

przed rozpoczciem niadania kady z domowników dostawa lask chrzanu do zjedzenia, do czego zmuszano nawet dzieci,
tumaczc im, e dziki temu przez cay
rok nie bd cierpiay z powodu bólu zbów, brzucha, kataru i kaszlu. Miao to
take znaczenie symbolizujce umartwianie si przed obfitym i smacznym niadaniem. niadanie rozpoczyna si modlitw
i dzieleniem si jajkiem, potem w ogródku dzieci szukaj Zajczka ze sodyczami
lub w stodoach w specjalnie przygotowanych gniazdkach, gdzie chowa si prezenty.

Wielkanocny poniedziaek w przeciwiestwie do powanego pierwszego dnia Wielkiej Nocy by dniem odwiedzin i zabaw.
Najbardziej znan i praktykowan po dzi
dzie zabaw by dyngus. Oblewanie wod uwaano za przejaw sympatii, podobania si i wyrónienia. Dziewczyna, która
bya najbardziej mokra miaa powody
do dumy, bo oznaczao to, e najbardziej
podoba si kawalerom. Ominicie przez
dyguników domu, w którym mieszkaa
panna na wydaniu traktowane byo jako
dyshonor dla caej rodziny. Tak wic dyngus by swoist ocen atrakcyjnoci danej
panny na rynku matrymonialnym. Panny
obdarowyway dynguników kroszonkami, których kolory miay znaczenie informacyjne o nadziejach dziewczyny.
6
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KILKA TYSICY ZOTYCH BDZIE KOSZTOWA NAPRAWA DEWASTACJI

GRAFICIARZE zapac
za ZNISZCZENIA
W

tym numerze piszemy duo o piknym muralu, który powstaje na cianie domu przy ulicy Tytki 1 w Pszowie. Dziki temu dzieu wiat wokó nas
staje si bardziej kolorowy i estetyczny.
Niestety obok takiego przykadu moemy
wymieni kilka innych dziaa, które oszpecaj to wszystko co nas otacza.
Temat kiboli „artystów” dewastujcych
ciany naszych domów gupimi bazgroami powraca do nas jak bumerang. Ile to ju
razy pisalimy o modych zwyrodnialcach
niszczcych z gupoty i nudów nasz wspólny dorobek. Z takim trudem, kosztem naszych pienidzy co si robi, remontuje,
a póniej wandal o umyle mapy wraz ze
swymi kompanami musi to wszystko bezmylnie zniszczy.
Teraz znowu wraz z wiosn uaktywnili
si nasi pseudomalarze, którzy mio
do swojej druyny nie artykuuj na sta-

dionie, ale w postaci niszczcych tynki bazgroów, gupich, rynsztokowych hase
i prymitywnych malunków.
I znowu moemy zacz wyliczanie tych
dewastacji.
Jacy imbecyle na cianie przy ul. Radliskiej poinformowali nas z dum, e ich klub
to ich ycie. „Wzruszajce” wyznanie pógówków zajo prawie ca cian domu.
Enigmatyczne bohomazy zwizane chyba z Gór ni kiem Za brze po ja wi y si
na dwóch domach przy ul. Plebiscytowej.
Nie wiadomo co „artysta” ulicy mia na myli, ale gupol zniszczy elewacje wart kilka tysicy zotych.
Z kolei niedawno, w niedzielne popoudnie, grupa osób oszpecia nam budynek
przy ul. Tysiclecia 2 w Wodzisawiu lskim. Ordynarne „przesanie” nie spotkao
si jednak ze zrozumieniem odbiorców.
Ogromnym pozytywem i nadziej na przy-

ul. Plebiscytowa 34

ul. Plebiscytowa 36

ul. Radliska

ul. Tysiclecia
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szo jest to, e mieszkacy widzc co si
dzieje, jak ich dom jest niszczony, spontanicznie zareagowali i rzucili si w pogo
za „malarzami”, którzy w popochu pierzchnli w panicznej ucieczce. Jeden z mieszkaców zada nawet sobie trud i samochodem patrolowa póniej osiedle, by wytropi
wandali. Obywatelska wraliwo i czujno, nie zgadzanie si na niszczenia naszego wspólnego dorobku to najlepsza lekarstwo na prymitywów ze sprejami.
O wszystkich tych aktach destrukcji powiadomiona zostaa policja, która teraz szuka
autorów owych zniszcze. Gdy ich znajdzie,
a zwykle tak si dzieje, sd w Wodzisawiu
odpowiednio „artystyczne dokonania” uhonoruje wysokimi, dotkliwymi finansowo karami, a my, jak to si zdarzao ju kilkakrotnie, opublikujemy ich nazwiska w naszej
gazecie, bo przecie nie mog pozosta anonimowymi, ludowymi „twórcami”.

7

WSPANIAY MURAL POWSTANIE W PSZOWIE

BAJKOWY wiat na cianie
J

u niedugo ciana domu na naszym
osiedlu przy ulicy Tytki 2 w Pszowie
zmieni si nie do poznania. Na cianie
szczytowej pojawi si stwory niezwyke,
jak z bajki, jak ze snu. Wraz z wiosna wyobrania i kolor zawadn t niepozorn
i go dzi cian. A to wszystko za spraw naszego pomysy majcego wprowadzi na domu naszej spódzielni tak modny i podziwiany na caym wiecie mural.
Mural, nazwa wywodzi si z jzyka
hiszpaskiego, oznacza w skrócie dzieo
dekoracyjnego malarstwa ciennego, najczciej monumentalne. Tak wanie twórczoci zajmuje si ju od kilku lat Mikoaj Rejs (ur. 1984). Pocztkowo pasjonowa
si fotografi, a od koca lat 90. XX wieku równie sztuk ulicy, street artem. Jego prace powstaj przewanie w przestrze niach post in du strial nych. Ma lu je
w opuszczonych fabrykach dodajc im
„nowych” mieszkaców. Zaangaowany
w krajowe i midzynarodowe projekty,
malowa min. w odzi, ugasku, Monachium, Norymberdze, Warszawie, obecnie mieszka i tworzy w Krakowie.
Uczestniczy w licznych imprezach graffiti i street artu (m.in. Meetings of Styles,
Lublin 2011–2013; Street Art Festival, Katowice 2011; Lubelski Festiwal Graffiti,
Lublin 2010; Outline Colour Festiwal,
ód 2009, Brain Damage, Warszawa 2003).
Wspótworzy take projekty artystyczne i edu ka cyj ne (Dzie ze sztu k,
MOCAK Muzeum Sztuki Wspóczesnej
w Krakowie 2012; polsko-ukraisko-modawski projekt Artdrome, ugask 2012;
Between the Wall, Legnica 2012, Drogi
do wolnoci, MOCAK, Kraków 2011).
Tematyka tworzonych przez Mikoaja
Rejsa prac jest zatopiona w ludowych mitach. Jego murale s zamieszkane przez
lene bóstwa, dziwoony inne fantastyczne stwory. Kreuje bardzo klimatyczne
wiaty. Jego dziea przypominaj podwodne, bajkowe wiaty. Bohaterowie obrazów zabieraj nas w tajemniczy rejs, midzy rzeczywistoci a fantastyk
Taki bdzie równie mural w Pszowie.
Nacienne dzieo przedstawia bdzie
trzy rodzaje postaci, które s w otoczeniu natury. Na pocztek posta Mdrca-wdrowca, który w lewej doni ma symbol nieba (galaktyki) z poncym sercem.
Do tego róne duszki wywodzce si ze
lskich poda – domowiki i inne skrza8

ty lene. Jest równie spoeczno mrówek i ich domki i inne lene stworzenia,
roliny. Starzec ma gitar i mona pomyle, e jest on mieszkacem, którego
z bloków i wyszed przed dom na chwil
w klapakach, na papierosa i zaraz co
nam zagra na instrumencie, który wzi
ze sob.
To tylko jedna z moliwych wersji interpretacji tego murala. Mog by rów-
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nie inne wszystko przecie zaley od naszej wyobrani. Intencj artysty jest przecie po bu dze nie nas prze chod niów
i mieszkaców do refleksji, zatrzymania
si w natoku spraw i zastanowienie si
nad rzeczami niecodziennymi.
Jak za dzia a wa sza wy obra nia?
Czekam na ciekawe interpretacje, które
zamiecimy na amach naszej gazety.

Kwiecień 2017 r.

103-LETNIA ANIELA SMOKA INTERESUJE SI POLITYK,
WICZY UMYS I CIAO A TAKE SPRAWNIE OBSUGUJE
KOMUNIKATORY INTERNETOWE

Y z umiarem
C

odziennie si gimnastykuje, interesuje j polityk, rozmawia z bliskimi przez internetowe komunikatory – to ca a pa ni Anie la Smo ka.
ywioowa i pena energii. Wszyscy bardzo j lubi. Chtnie opowiada o swoich
yciowych przygodach. Robi to z wielkim humorem nadajc swoim opowieciom barwny charakter. Jej optymizm
zaraa innych, a pozytywne nastawienie
przyciga do niej ludzi.
Pani Aniela mieszka dzi w Wodzisawiu na jednym z naszych osiedli, przedtem cae ycie spdzia w Rydutowach
std w dzie jej urodzin odwiedzia ja
z kwiatami nie tylko caa jake liczna rodzina ale równie przedstawiciele wadz
jej rodzinnego miasta.
Urodzia si 28 marca 1914 roku w Rydutowach, gdzie ukoczya szko. W 1937
roku wysza za m za Henryka Smok,
Urodzia i wychowaa picioro dzieci.
Doczekaa si omiu wnuków, jedenastu
prawnuków i praprawnuczki. Zajmowaa
si domem, krótko pracowaa jako kucharka. Do dzi czuje do tego sentyment.
Z zapaem ledzi programy kulinarne, ale
interesuje si równie tym, co dzieje si
w wiecie.

Recepta na dugowieczno, jej zdaniem, jest bardzo prosta – umiar. Kady
powinien zna swoje moliwoci, a wtedy bdzie czerpa z ycia penymi garciami i cieszy si doskonaym samopoczuciem do pónej staroci. – Trzeba zna
granice w kadej sferze ycia. Niezalenie, czy chodzi o jedzenie i picie, czy te
o prac, a nawet o aktywno fizyczn.
Przesada jest niewskazana – mówi pani
Aniela.
Skoczya 103 lata, ale wci jest aktywna. Jak sama podkrela, nie wyobraa sobie ani jednego dnia bez rozcigania mini czy wykonywania prostych
wicze gimnastycznych. Sprawno fizyczna jest dla niej priorytetem i recept na dugie ycie. Do utrzymywania
aktywnego trybu ycia zachca swoje
dzieci, wnuki i prawnuki. Uwaa, e
trzeba wiczy zarówno umys jak i ciao. Dziki aktywnoci fizycznej wci
moe cieszy si dobrym zdrowiem i kondycj fizyczn.
Seniorka radzi sobie doskonale z systemami komputerowymi. Ma liczn rodzin i chce utrzymywa z ni kontakt. Pomaga jej w tym internet. Pani Aniela
potrafi wczy komputer, uruchomi od-

powiedni program, przeprowadzi konwersacj, a nastpnie zamkn system.
Co wicej, interesuje si aktualnymi wydarzeniami, dlatego ledzi gówne serwisy informacyjne telewizji ogólnopolskich
i regionalnych. Jest na bieco w kwestiach polityki, co udowadnia podczas
dyskusji.
Aniela Smoka potrafi broni swojego
zdania i wie, jakiego argumentu uy,
aby w kadej dyskusji wypa merytorycznie. ywotnoci i aktywnoci zaraa pozostaych czonków rodziny i pomaga w obowizkach domowych. Seniorka
pamita dawne Rydutowy i chtnie dzieli
si wspomnieniami. Jej ulubion potraw
jest wodzionka z dodatkiem czosnku,
oczywicie z umiarem.

Pani Aniela ze swoj córk, która w tym dniu równie
wituje swoje urodziny

Kwiecień 2017 r.
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ZAWODNICY Z WODZISAWIA DBAJ O SWOJ KONDYCJ I ZWYCIAJ

TENIS STOOWY

dobry na wszystko
T

enis stoowy to dyscyplina sportu któr mona uprawia przez wiele lat, tak wanie jest
te w Wodzisawiu lskim gdzie dziki uprzejmoci wadz Spódzielni SM „ROW”
w Wodzisawiu lskim oraz Administracji Osiedla nasi mieszkacy mog przyjemnie
spdza czas po pracy lub dla podnoszenia swojej sportowej formy, utrzymania sportowej sylwetki, poprawy zdrowia
W treningach tenisa stoowego uczestniczy kilkanacie osób w rónym wieku a najstarsi
przekroczyli osiemdziesitk to Franciszek Mrozik i Edward ukiewicz. Dziki moliwoci treningów nasi mieszkacy doskonal swoje umiejtnoci i zajmuj wysokie lokaty w organizowanych turniejach tak na szczeblu województwa jak i na arenach krajowych.
Cz zawodników zasilio kluby Krzysztof Godo wystpuje w LKS Gwiazda Seger Skrzyszów, Bogusaw Balawajder, Marciniec Grzegorz, Jerzy Wrzód, Damian Porembski i Robert Musur wystpuj w w lidze okrgowej TKKF Relaks Wodzisaw lski. Najmodszy z trenujcych Krzysztof Marciniec wystpuje w lidze okrgowej MUKS Jedynka Pszów. Pozostali
zawodnicy bior udzia w turniejach na terenie caego kraju.
Antoni Szwab zwyciy w turnieju ogólnopolskim w styczniu br w Jastrzbiu Zdroju w kategorii 75-80, a Wojciech Kaptur zaj II miejsce w kategorii 70-74 lata. Bardzo dobrze zaprezentowaa si Anastazja Tomecka podczas ogólnopolskiego turnieju w Krapkowicach zajmujc III miejsce w kategorii 60-64. Dobre wyniki zanotowali nasi zawodnicy w turniejach
ogólnopolskich w Wgierskiej Górce, Krapkowicach, Krakowie, Bielsku-Biaej, Bytomiu, Chorzowie i wielu innych turniejach na terenie caej Polski. Kilku zawodników uzyskao kwalifikacje do Mistrzostw Polski weteranów w tenisie stoowym które odbd si w czerwcu br. w Wabrzychu.
Franciszek Mrozik, Edward ukiewicz, Stanisaw Balawajder, Eugeniusz Cicho
oraz Sawomir Matusewicz stanowi zaplecze i w swoich kategoriach zajmuj czoowe lokaty. Przez uprawianie tego sportu mona przez wiele lat zachowa odpowiedni sylwetk,
poprawi refleks a przede wszystkim wyduy czas ycia i zagospodarowa wolny czas
którego wielu mieszkacom naszej wspólnoty nie brakuje.

W wietlicy
10

Fina eliminacji w Rybniku EDF

Zawodnicy z Dbrówki w GP Polski w

Starcza trójka
POD WSPÓLNYM DACHEM
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GP Polski kategoria wiekowa 70-74

w Wegierskiej Gorce

Stanisaw Balawajder
Kwiecień 2017 r.

GP Polski kategoria wiekowa 75-80

Starsi panowie
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WACIWA WENTYLACJA MIESZKA

Wicej POWIETRZA
O

kres jesienno-zimowy ju cae szczcie za nami i wraz z kocem zimy
zmniejsza si zagroenie zatruciem
czadu, cho problem ten oczywicie istniej
przez cay rok. Tlenek wgla w statystykach zatru zajmuje w Polsce trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem i mijajce miesice po raz kolejny uwiadomiy
nam t smutn statystk. Kilkanacie osób
zatruo si w naszym kraju miertelnie, inne znalazy si w szpitalach.

Nie zatykajmy kratek wentylacyjnych

Tlenek wgla potocznie jest zwany czadem to gaz silnie trujcy, bezbarwny i bezwonny, a to powoduje problemy z jego
wykryciem. Powstaje wówczas, gdy co
si spala, a w otoczeniu, gdzie przebiega
ten proces, jest za mao powietrza.
Potencjalne róda czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to: gazowe podgrzewacze wody, piece wglowe, gazowe i kuchnie gazowe. Zagroeniem jest nie tylko
brak dopywu powietrza, ale te nieprawidowy odpyw spalin. W zwizku z tym
grone s zapchane lub nieszczelne przewody kominowe oraz uszkodzone poczenia midzy kominami i piecami.
Szczelnie pozamykane okna, pozaklejane
kratki wentylacyjne, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach azienkowych, jak
równie brak regularnych kontroli dronoci przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiaj, e w naszych mieszkaniach
moemy nie by bezpieczni. W nie wietrzonych pomieszczeniach bardzo atwo moe
doj do tragedii.
Sposoby na uniknicie zatrucia tlenkiem
wgla s bardzo proste. Do zatru dochodzi, bo czsto nie zdajemy sobie sprawy,
co moe sta si, gdy nie przestrzegamy
podstawowych zasad bezpieczestwa, bo
nie mamy wiadomoci, e tak naprawd
niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania
stay si bardziej bezpieczne.
Nie tylko jednak czad jest ródem potencjalnych naszych problemów. Prawidowa wentylacja pomieszcze mieszkalnych
jest nieodzownym warunkiem komfortu,
jakiego oczekuje si od mieszkania. Skut12

ki lekcewaenia zagadnienia prawidowej
wentylacji bywaj opakane dla stanu technicznego pomieszcze i mog wywiera
bardzo niekorzystny wpyw na zdrowie
mieszkaców. Pojawienie si trudno usuwalnych zagrzybie i pleni moe by przyczyn chorób oraz powodowa konieczno drogich remontów.
Wentylacja jest procesem wymiany powietrza, polegajcej na zapewnieniu napywu wieego powietrza z zewntrz do pomiesz cze i usu ni ciu na ze wntrz
zanieczyszczonego powietrza. Warunkiem
dobrej wentylacji jest prawidowa cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach.
Najprostszym sposobem wentylacji naturalnej jest wietrzenie pomieszcze przez
okresowe otwieranie okien. Takie krótkotrwae wietrzenie nie powoduje wikszych
strat ciepa, ale te jest skuteczne na bardzo krótko.
Wymieniajc okna, drzwi w naszym
mieszkaniu niewtpliwie zapewniamy sobie popraw estetyki naszego domu, ale
jednoczenie uszczelniamy go blokujc dopyw i odpyw powietrza. Dlatego niezmiernie istotne jest zachowanie odpowiedniego napowietrzania, które bardzo czsto
jest lekcewaone przez mieszkaców.
Kiedy wiee powietrze przedostawao
si do mieszka przez liczne nieszczelnoci stolarki okiennej i wydawao si to cakiem naturalne. Wymiana okien to naturalny proces, gdy zapewnia lepszy komfort
ciepa. Niestety, ta szczelno ogranicza,
a w skrajnych przypadkach uniemoliwia

Pierwsza oznaka le dziaajcej wentylacji w domu – skraplajca si para wodna na szybach

dopyw wieego powietrza, co skutkuje
wzrostem jego wilgotnoci w pomieszczeniach. Objawia si to zaparowaniem szyb,
zawilgoceniem cian, pojawieniem si grzybów i pleni. Pogarszaj si równie warunki zdrowotne wewntrz pomieszcze,
co moe by przyczyn alergii, chorób
ukadu oddechowego lub ukadu krenia,
albo pogorszenia stanu zdrowia w przyPOD WSPÓLNYM DACHEM

Regularne wietrzenie mieszkania niesie ze sob
wiele korzyci

padku istnienia tych chorób. Dlatego zgodnie z nowymi przepisami obowizujcymi
od 1 stycznia 2009 r., w oknach i drzwiach
balkonowych powinny by montowane nawiewniki.
Nawiewniki s skutecznym sposobem zapewniajcym doprowadzenie odpowiedniej
iloci wieego powietrza, niezbdnej do waciwego wentylowania pomieszczenia czy
budynku. S to niewielkie urzdzenia montowane w oknach lub cianach budynków
z wentylacj grawitacyjn, mechaniczn wywiewn lub hybrydow. Nawet przy szczelnie zamknitych oknach nawiewniki pozwalaj doprowadza niezbdn do wentylacji
ilo powietrza zewntrznego.
Naley te pamita o okresowych corocznych kontrolach kominiarskich w naszych mieszkaniach. Przegldy kominiarskie naley robi dla wasnego bezpieczestwa.
Jeli nas nie ma w domu to moemy si
umówi z kominiarzami na inny termin,
mona t spraw uzgadnia z administracj.
wiadomo ludzi co do waciwej wentylacji ronie, ale zawsze znajd si jakie
jednostki, które nie stosuj si do przyjtych
przepisów, lub nie wiedz nawet, e w ich
mieszkaniu jest co nie tak jak powinno.
Przykadem niech bd tu azienki. Kubatura azienki z „junkersem” musi by
wiksza ni 8 m szec. Niestety jest czasami mniejsza, bo ludzie robi remonty zabudowuj pomieszczenie, kafelkuj, obniaj
stropy i azienka ma mniej ni 8 m3.
Inn spraw s drzwi azienkowe, które
powinny mie kratk wentylacyjn o powierzchni co najmniej 220 cm kw. Niestety bardzo czsto zamiast odpowiedniej kratki znajdujemy drzwi z wywierconymi
otworami, które nie speniaj przepisów
i s kolejnym zagroeniem dla lokatorów.
Kolejnym grzechem jest zatykanie kratek
wentylacyjny. Ma to niby chroni przed zasysaniem do wntrza mieszkania mronego
powietrza w zimie, a jest kolejnym przypadkiem nieodpowiedzialnoci i stanowi ogromne niebezpieczestwo dla lokatorów.
Te wszystkie negatywne przykady nie
s czym powszechnym i tym moemy si
pociesza, ale nawet one mog doprowadzi przez zbieg niekorzystnych okolicznoci do wypadku lub nawet tragedii. A przecie wystarczy tylko troch zdrowego
rozsdku i stosowanie si do przepisów.
Kwiecień 2017 r.

POSZUKUJEMY WYKONAWCÓW
NA ROBOTY BUDOWLANE
Zakres prac do wykonania:
 Remont galerii wraz z wymian balustrad
w budynku nr 12 na os. Dbrówki w Wodzisawiu lskim.
 Wymiana balustrad balkonowych wraz z remontem balkonów
w budynku przy ul. Ofiar Terroru 93 w Rydutowach.
 Wymiana balustrad balkonowych wraz z remontem balkonów
w budynkach przy ul. J. Rymera 4, oraz budynku przy ul. J. Rymera 6 w Radlinie.
Prace planujemy rozpocz we wrzeniu biecego roku.
Terminy realizacji do uzgodnienia.
Informacji udziela w tym zakresie Pan Krzysztof Rduch – tel.
i Pan Rafa Ossowski – tel.

32 428 27 40

32 428 27 35

Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisawiu l.
Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzib przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43
of e r uje do wy na j c ia

LOKALE UYTKOWE
• Wodzisaw l. ul. Ks. Pk. W. Kubsza 24 b
• Wodzisaw l. ul. Przemysawa 3
• Wodzisaw l. ul. Przemysawa 5
• Wodzisaw l. ul. Przemysawa 5
• Wodzisaw l. ul. Przemysawa 9
• Wodzisaw l. ul. Przemysawa 12
• Wodzisaw l. ul. Dbrówki 12

pow. uytk.
pow. uytk.
pow. uytk.
pow. uytk.
pow. uytk.
pow. uytk.
pow. uytk.

145,94 m2
70,07 m2
58,66 m2
113,01 m2
178,58 m2
16,40 m2
131,44 m2

Bliszych informacji udziela Dzia Lokali Uytkowych SM „ROW” tel. 32 428-27-46
ZAPRASZAMY
Kwiecień 2017 r.
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nr licencji 1314
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Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa
przy
Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300 Wodzisaw lski,, ul. Kardynaa St. Wyszyskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz  sprzedasz
zamienisz  wynajmniesz
Czynne:
poniedziaek
wtorek, czwartek
roda
pitek
14

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00

POD WSPÓLNYM DACHEM

Kwiecień 2017 r.

KRZYÓWKA Z HASEM

ZARZD SPÓDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisaw lski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziaki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziaki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
pitki 7:30-13:00
dzia czonkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dzia wkadów: 32 428 27 53;
dzia nalicze czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dzia techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa:
32 428 27 44;
dzia lokali uytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 3. pieniek. 6. wicona w Niedziel Palmow. 9. pie operowa. 10. moe by biletowa. 12. wyparta przez sonat. 14. krewny po mieczu. 15.
stru amerykaski. 16. filmowy przystojniak. 19. beczuka do przechowywania
ywnoci. 22. atrament w gwarze lskiej. 25. gospodarz domu w którym
mieszkamy. 26. pole lece w zakolu
rzeki. 27. ciasto z orzechów i miodu. 28.
miejsce do postoju samochodów. 29. droga, gociniec. 32. nó do korowania. 35.
moneta arabska, pocztkowo waca 4,25
grama zota, bita w VII-XV wieku. 38.
miosne zalecanki. 39. tuszcz rolinny. 40. witaminki dla rolinki. 41. wzywa do walki na ringu. 42. Odra Centrum
Wodzisaw l. 43. rzsisty deszcz.
Pionowo: 1. Europejska z Polsk. 2.
jdro z elektronami. 4. bieluteki rekwizyt wielkanocny. 5. kolorowe jajka wiel-

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Kwiecień 2017 r.

kanocne z biaym wzorkiem. 6. Kiwi co
but oywi. 7. imi eskie. 8. rolinny
motyw w sztuce. 11. wielkanocny wypiek. 13. rebelia. 17. ciasta wielkanocne,
rozrzutnie sodkie, nadziane wszystkim
co si da. 18. gryzo z norników. 19.
przednia strona budynku. 20. pogoda
pod psem. 21. nowicjusz w zawodzie. 22.
taniec dla dwojga. 23. rewolwer bbenkowy. 24. mebel po prababci. 30. lad
po ciciu piy. 31. zmartwienie. 33. lany
poniedziaek. 34. element obrabiarki. 35.
migus. 36. wentylowanie przez dmuchanie. 37. wojskowe polecenie.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 22 dadz rozwizanie krzyówki.
Ha so z po przed niej krzy ów ki:
„Gwiazda Betlejemska”. Nagrody ksikowe za rozwizanie krzyówki otrzymu j: Lidia PAW LEN KA, Danuta
SMAGACKA, Barbara WOJTECZEK.

 ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziaku
do pitku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DBRÓWKI:
44-286 Wodzisaw lski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00;
RYDUTOWY: 44-280 Rydutowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziaku do pitku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
pitki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziaki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
 AWARIE po godzinach pracy sub Spódzielni
prosimy zgasza telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisaw lski
– kom. 607 041 129
• Administracja Rydutowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dwigowiec – kom. 785 848 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu lskim.
Adres redakcji w siedzibie Spódzielni: 44-300 Wodzisaw lski, ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43. Materiay do redakcji prosimy kierowa pod powyszym adresem lub skada je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiaów redakcja nie zwraca. Ogoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dzia organizacji, spraw socjalnych Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarzdu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za tre ogosze redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadaj.
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ADRESY
TELEFONY
WANE INFORMACJE

10 LAT WODZISAWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Nie pozwolimy by sta si stary
J

u dziesi lat prnie dziaa w Wodzisawiu lskim
Wodzisawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wielokrotnie pisalimy w naszej gazecie o dziaaniach
tej jake potrzebnej instytucji. Wiele mieszkanek i mieszkaców naszych osiedli uczestniczy w imprezach organizowanych przez Uniwersytet rozumiejc, e aktywno kadego dnia, jej róne formy w poczeniu
z rozwijaniem wasnych zainteresowa, uczestnictwo
w grupie, w kontakcie z drugim czowiekiem to recepta na dobr jako w trzecim wieku ycia.
Stowarzyszenie „Wodzisawski Uniwersytet Trzeciego Wieku”
powsta w 2007 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Wodzisawia lskiego, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w odzi – wydziau zamiejscowego w Wodzisawiu lskim oraz Stowarzyszenia „Nasz Wodzisaw”.
Cele jakie postawi przed sob Uniwersytet Trzeciego Wieku
i które systematycznie i z poytkiem dla wszystkich realizuje to:
– upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych,
– aktywizacja intelektualna, psychiczna, spoeczna i fizyczna
osób starszych,
– poszerzanie wiedzy i umiejtnoci seniorów,
– uatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak suba zdrowia, orodki kultury, orodkami rehabilitacyjnymi i innymi,
– angaowanie suchaczy w aktywno na rzecz otaczajcego
ich rodowiska,
– podtrzymywanie wizi spoecznych i komunikacji midzyludzkiej wród seniorów.
To wszystko w efekcie pomaga w realizacji gównego motta,
przewodniej myli, która lega u podstaw dziaania Uniwersytetu:
„Wprawdzie nie moemy zapobiec starzeniu si, lecz moemy
zapobiec staniu si starym”.
Rok 2017 to Rok Obchodów 10 lecia Wodzisawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Patronat Honorowy nad Obchodami
Roku Jubileuszowego obj Prezydent Miasta Mieczysaw Kieca.
Jubileuszowy program jest bardzo bogaty i kady moe znale
w nim to co go interesuje. Ju w styczniu ogoszono konkursy literacki i fotograficzny „Mój UTW – Jaki jest? Jak zmieni si
przez te lata”. W lutym w Muzeum Wodzisawskim zorganizowano wystaw twórczoci artystycznej studentów WUTW, natomiast na pocztku marca odby si turniej brydowy z udziaem
przedstawicieli UTW woj. lskiego.
19 kwietnia zespó teatralny WUTW „Modzi Duchem” zaprosi przedszkolaków na spektakl teatralny „Królewna nieka i 7
krasnoludków”
20 maja planowany jest piknik na Trzech Wzgórzach, podczas
którego odbdzie si przegld zespoów artystycznych. Bdzie ta-

niec liniowy, a swe umiejtnoci zaprezentuje take chór
oraz zespó „Szedziesitki”. Pi dni póniej, 25 maja,
osoby tworzce WUTW i dziaajce aktualnie spotkaj
si na wieczorze wspomnie. Bdzie o czym mówi,
a i za zapewne niektórym w oku si zakrci
Kulminacyjna impreza obchodów jubileuszu – Gala 10 lecia WUTW – odbdzie si 8 czerwca. Bd wyrónienia, koncert i oczywicie urodzinowy tort.
Konferencja podsumowujca obchody 10 – lecia WUTW
z udziaem przedstawicieli UTW woj. lskiego i pracowników
naukowych uczelni wyszych – Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Uniwersytetu lskiego bdzie miaa miejsce w listopadzie.
W listopadzie (25.11.2017) odbdzie si równie I Przegld
Zespoów Taca Liniowego Seniorów z udziaem UTW woj. lskiego, opolskiego i maopolskiego.
Na zakoczenie obchodów 10 lecie zorganizowany bdzie
w grudniu bal karnawaowy „Na Sto Par”.
W tym roku planowane jest równie nakrcenie filmu podsumowujcego rónorodno dziaa WUTW i aktywno seniorów oraz wydanie monografii Wodzisawskiego UTW, podsumowujcej 10 letni
czas dziaalnoci pod naukow opiek Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej – Wydzia Zamiejscowy w Wodzisawiu lskim – mówi Prezes Zarzdu WUTW Jadwiga Holeczek – Wojdat. – Serdecznie zapraszamy do wczenia si w obchody poprzez pomoc
organizatorsk i uczestnictwo w wydarzeniach. Zapraszamy równie
do odwiedzenia strony internetowej Wodzisawskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku http://www.wutw.pl/ gdzie mona znale wiele ciekawych informacji dla seniorów, którzy chc aktywnie spdza czas.

Wycieczka górska do Czech na Javorowy Vrch – 4.03.2017

Powitanie wiosny przez Klub Wóczykije – 21.03.2017

Wielka Orkiestra witecznej Pomocy 2017 – 15.01.2017

