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We so ych wit! 

y cz Pa stwu ra do snych wit Wiel ka noc nych wy pe nio nych na dzie j
bu dz cej si do y cia wio sny i wia r w sens y cia. Po go dy w ser cu i ra do ci py n -
cej z fak tu Zmar twych wsta nia Pa skie go oraz smacz ne go wi co ne go w gro nie
naj bli szych osób.

Niech czas wiel ka noc ny utrzy ma na sze ma rze nia w mo cy i oby wszyst kie na sze
y cze nia spe ni y si i aby nie za bra ko nam wza jem nej ycz li wo ci, aby my
przez y cie kro czy li w ludz kiej god no ci i niech sym bol bo skie go od ro dze nia by
i b dzie dla nas ce lem do spe nie nia.

Prezes Zarzdu SM „ROW” 
JAN GRABOWIECKI

TER MI NY WAL NE GO ZGRO MA DZE NIA CZON KÓW SPÓ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ „ROW”
Jak co ro ku do ko nu je my w na szej Spó -

dziel ni oce ny te go co zro bi li my przez mi -
nio ne 12 mie si cy. Uchwa la my te kie run -
ki roz wo ju dzia al no ci go spo dar czej oraz
spo ecz nej i kul tu ral nej, któ re na sza Spó -
dziel nia b dzie re ali zo wa w naj bli szym
cza sie. Su  te mu cz cio we Wal ne Zgro -
ma dze nia Czon ków Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW”. Wal ne Zgro ma dze nia, po -
dob nie do lat po przed nich, od b d si
w cza sie 5 spo tka. 

Za rzd Spó dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” zgod nie z art. 83 ust. 2 usta wy
o spó dziel niach miesz ka nio wych i § 70
Sta tu tu, za wia da mia, e zwo u je cz cio -
we WAL NE ZGRO MA DZE NIE w na -
st pu j cych ter mi nach:

 24.04.2017 r. o godz. 17.00 dla czon -
ków osie dli D brów ki, Pia stów i XXX – le -
cia PRL (cz I) w I Li ceum Ogó no -
kszta c cym im 14 Pu ku Po wsta ców l.
w Wo dzi sa wiu l. przy ul. Szkol nej 1
 25.04.2017 r. o godz. 17.00 dla czon -

ków osie dla Cen trum (cz II) w I Li -
ceum Ogól no kszta c cym im 14 Pu ku Po -
wsta ców l. w Wo dzi sa wiu l. przy ul.
Szkol nej 1
 26.04.2017 r. o godz. 17.00 dla czon -

ków za miesz ka ych na te re nie gmi ny Ra -
dlin (cz III) w Miej skim Orod ku Kul -
tu ry w Ra dli nie ul. Ma riac ka 9

 27.04.2017 r. o godz. 17.00 tj. czwar -
tek dla czon ków za miesz ka ych na te re nie
gmi ny Ry du to wy (cz IV) w Ry du tow -
skim Cen trum Kul tu ry „FE NIKS” w Ry -
du to wach ul. Strzel ców By tom skich 9a
 28.04.2017 r. o godz. 17.00 tj. pi tek

dla czon ków za miesz ka ych na te re nie gmi -
ny Pszów (czV) w Ze spo le Szkó Po nad -
gim na zjal nych w Pszo wie ul. Trau gut ta 32. 

Po rz dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze -
nia obej mu je: 

1. Otwar cie Wal ne go Zgro ma dze nia.
2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia.
3. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej.
4. Przed sta wie nie spra woz da nia Ra dy

Nad zor czej z dzia al no ci za 2016 rok.
5. Pod je cie Uchwa y do ty cz cej za twier -

dze nia spra woz da nia z dzia al no ci Ra dy
Nad zor czej za 2016 r.

6. Przed sta wie nie spra woz da nia Za rz -
du Spó dziel ni z dzia al no ci za 2016 r.
oraz z re ali za cji Uchwa Wal ne go Zgro -
ma dze nia z dnia 29.04.2016 r. 

7. Pod j cie Uchwa y w spra wie za twier -
dze nia spra woz da nia rocz ne go Za rz du
Spó dziel ni za 2016 rok. 

8. Pod j cie Uchwa y w spra wie za twier -
dze nia spra woz da nia fi nan so we go za 2016
rok.

9. Pod j cie Uchwa w spra wie udzie le nia
ab so lu to rium czon kom Za rz du za 2016 rok.

10. Po wo a nie Ko mi sji Wy bor czej i prze -
pro wa dze nie wy bo rów.

11. Pod j cie Uchwa y w spra wie prze -
pro wa dze nia wy bo rów do Ra dy Nad zor -
czej. Tryb wy bo rów Ra dy Nad zor czej okre -
la § 74 ust. 5 do 8 sta tu tu Spó dziel ni.

12. Pod j cie Uchwa y w spra wie po dzia -
u nad wy ki bi lan so wej wg sta nu na
31.12.2016 r. 

13. Pod j cie Uchwa y w spra wie ozna -
cze nia naj wy szej su my zo bo wi za ja k
mo e za ci gn Spó dziel nia.

14. Za mkni cie ob rad.

In for mu je my, e do po twier dze nia czon -
ko stwa Spó dziel ni przed roz po cz ciem
Ze bra nia ko niecz ne jest po sia da nie do ku -
men tu to sa mo ci, w zwiz ku z po wy -
szym pro si my o wcze niej sze przy by cie.

W przy pad ku, gdy czo nek po sia da ty tu
praw ny do kil ku lo ka li, dla któ rych jest
ró na wa ci wo cz ci Wal ne go Zgro -
ma dze nia de cy du je po o e nie lo ka lu, do któ -
re go czo nek pra wo uzy ska naj wcze niej. 

Za rzd Spó dziel ni in for mu je, e spra -
woz da nie fi nan so we, ra port i opi nia bie ge -
go Re wi den ta oraz wszyst kie pro jek ty
Uchwa, któ re b d przed mio tem ob rad Wal -
ne go Zgro ma dze nia wraz z po zo sta y mi ma -
te ria a mi zo sta n wy o o ne do wgl du, w sie -
dzi bie Za rz du Spó dziel ni w Wo dzi sa wiu
l. przy ul. Kard. St. Wy szy skie go 43 po -
kój nr 7, w go dzi nach od 8.00 do 14.00.
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Nad cho dz ra do sne wi ta Wiel ka -
noc ne i jak co ro ku cie szy my si
wio sen nym pik nem bu dz cej si

do y cia przy ro dy, cie pem so necz nych
pro mie ni, ko lo ra mi kwia tów, zie le ni k
i skwe rów. W at mos fe r tych wit wpi -
su je si te har mo nia bi j cych wiel ka -
noc nych dzwo nów i piew pie ni, w któ -
rych w tym cza sie szcze gól nie cz sto
roz le ga si ra do sne Al le lu ja!. Tak jak pol -
skie ko l dy s pik nym dzie dzic twem na -
szej na ro do wej kul tu ry, jak w to dzie dzic -
two wpi su je si pik no pie ni
wiel ko post nej, Gorz kich a li, w któ rych
tre wpi su je si prze y cie m ki Chry stu -
sa uspo sa bia j cej du sz czo wie ka do oso -
bi stej re flek sji nad swo im y ciem pro wa -
dz cej do po ku ty i na pra wy po pe nio nych
b dów, tak sa mo pie wiel ka noc na w ton
uwiel bie nia Zmar twych wsta nia Chry stu -
sa wpi su je od na le zie nie sen su na sze go
na wró ce nia, któ rym jest osta tecz ne zwy -
ci stwo do bra nad zem w kon tek cie
wszyst kich spraw na sze go y cia.

Ra do sne Al le lu ja! so wo po cho dz ce
z j zy ka he braj skie go ozna cza: hal le -
lu – jah, co mo na prze tu ma czy: Chwal -
cie Jah we, Chwal cie Bo ga, Chwal cie Pa -
na. So wo to spo ty ka my ju w Pi mie
wi tym Sta re go Te sta men tu, gów nie
w psal mach. Ko men ta to rzy Pi sma w. wy -
ró nia j na wet gru p psal mów okre la n
ja ko psal my al le lu ja tycz ne, któ rych tre -
ci jest szcze gól ne uwiel bie nie Bo ga
za wszel kie stwo rzo ne do bro, któ rym Bóg
ob da rzy wiat i czo wie ka. W No wym
Te sta men cie so wo Al le lu ja jest wy sa -
wia niem Bo ga za dzie o stwo rze nia, oraz
za dzie o od ku pie nia czo wie ka, któ re do -
ko na o si przez m k, mier i zmar -
twych wsta nie Chry stu sa. I tak od po czt -
ków chrze ci ja stwa ra do sne Al le lu ja!
na cze Chry stu sa Zmar twych wsta e go
roz brzmie wa ubo ga co ne wspa nia y mi me -
lo dia mi od roz brzmie wa j cych w pra sta -
rych wi ty niach me lo dii, szcze gól nie do -
stoj ne go cho ra u gre go ria skie go, któ re go
pik no dzi na no wo od kry wa my, przez
w cze nie ra do sne go Al le lu ja w so wa
pie ni wiel ka noc nej, jak na przy kad sta -
ra pol ska pie wiel ka noc na: „Chry stus
zmar twych wstan jest” i in ne pie wa ne

w na szych ko cio ach pie ni, w któ rych
rów no cze nie za cho wa y si sta ro pol skie
zwro ty j zy ko we, przez pik ne wspó cze -
sne pie ni wiel ka noc ne, a po wspa nia e
wie lo go so we chó ral ne dzie a saw nych
kom po zy to rów two rz cych swe dzie a
w ró nych hi sto rycz nych okre sach i sty -
lach twór czo ci mu zycz nej, wród któ -
rych nie mo na po mi n wprost wio d -
ce go i wszyst kim zna ne go Al le lu ja!
Ha en dla z na pi sa ne go przez nie go ora to -
rium: „Me sjasz”. Al le lu ja! – Chwal cie

Pa na! niech roz brzmie wa pie wa ne z ser -
cu ka de go z nas.

Sza now ni Czy tel ni cy te go so wa!
Pra gn w tym miej scu zwró ci na sz

uwa g na Oso b Je zu sa Chry stu sa, któ ry
jest gów n po sta ci sto j c przed na mi
w tym okre sie wit Wiel ka noc nych.
W okre sie Wiel kie go Po stu, któ ry po prze -
dza ob chód tych wit wpa try wa li my si

TRZE BA BY MY W TE WI TA UMIE LI SI ROZ RA DO WA WSZYST KIM CO JEST DO BRE

Ra do sne
wi ta Wiel ka noc ne

dokoczenie na str. 4
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w ta jem ni c Je go przyj cia, ja ko Sy na Bo -
e go, któ ry sta si czo wie kiem, wszed
w na sze ludz kie y cie, wsu chi wa li my
si w Je go na uk, by li my wiad ka mi cu -
dów, uzdro wie, po chy la nia si z mi o -
sier dziem i so wa mi prze ba cze nia nad lo -
sa mi a nie raz i y cio wym b dem czo wie ka,
wresz cie sta li my si wiad ka mi nie susz -
ne go oskar e nia i krzy o wej m ki i mier -
ci. Te raz wpa trze ni w ot cha pu ste go
gro bu prze y wa my cud Je go zmar twych -
wsta nia naj bar dziej po twier dza j cy Je go
bó stwo i na da j cy sens Je go na uce, ale
i na szej wie rze i y ciu we dug wia ry, na -
da j cy sens ka de mu do bru.

Sto jc wo bec ta jem ni cy m ki, mier ci
i zmar twych wsta nia Pa na Je zu sa nie spo -
sób nam zdo by si na re flek sj bli sk
ka de mu czo wie ko wi. Nie ob ce jest ka -
de mu z nas py ta nie o to gdzie by li ci lu -
dzie, któ rym Je zus przy wró ci zdro wie,
prze ba cza, któ rzy su cha li Je go na uki
a w Nie dzie l Pal mo w wo a li: „Ho san -
na!”. W Wiel ki Pi tek na dzie dzi cu Pi a -
ta roz leg si zo wro gi okrzyk: Ukrzy uj
Go! Mo e ten okrzyk by spo wo do wa ny
stra chem, a mo e by skut kiem tak zwa -
nej psy cho lo gii tu mu, któ ry pod bu rzo ny
i zma ni pu lo wa ny po tra fi wy da wy rok
mier ci na wet wte dy gdy sam Pi at uzna,
e Je zus jest nie win ny.

Za sta na wiam si nad tym, jak ten kon -
tekst Je zu so wej m ki ci gle po tra fi si
uobec nia w na szym y ciu. Z jed nej stro -
ny ty le do bra dzie je si wród nas, ty le
do brych za mie rze, pla nów, po sta no wie
i kon kret nych czy nów, usi o wa nia na pra -
wy b dów dla do bra oso bi ste go, do bra
ro dzi ny, do bra spo ecz ne go, by le piej si
y o ka de mu z nas, a z dru giej stro ny
usta wicz na ne ga cja, kry ty ka, szu ka nie li
tyl ko swo jej ra cji. Jak to jest, e ochrzcze -
ni usi u j sa me go Bo ga po pra wia w za -

sad ni czych kwe stiach ja ki mi s: pra wo
do y cia, pra wo do ro dzi ny zwi za nej
przed Bo giem nie ro ze rwal nym zwiz kiem
sa kra men tu ma e stwa, pra wo do uczci -
wej pra cy ale i do uczci we go wy na gro -
dze nia, pra wo do go dzi wych wa run ków
y cia i do na le ne go sza cun ku dla ka de -

go czo wie ka i wie le in nych spraw, któ re
mo gy by uczy ni lep szym na sze y cie.
Zmar twych wsta nie Pa na Je zu sa, wi ta
Wiel ka noc ne to wi ta zwy ci stwa y cia
nad mier ci, zwy ci stwa do bra nad zem,
to wi ta wiel kiej na dziei, któ r ka dy
mo e na no wo od na le. Chry stus zmar -
twych wsta y nie wy po mi na grze chów Ma -
rii Mag da le nie, ale czy ni j wiad kiem
swe go zmar twych wsta nia, nie wy po mi na
Pio tro wi te go, e si go za par, ale czy ni
go naj wy szym pa ste rzem Ko cio a, a za -
lk nie ni apo sto o wie po twier dz wia r
w zmar twych wsta nie Pa na Je zu sa ce n
swe go y cia i m cze skiej mier ci.

Trze ba aby my ob chód wit Wiel ka -
noc nych nie ogra ni cza li tyl ko do wi ce -

nia po kar mów i sie dze nia przy bo ga to za -
sta wio nych sto ach, cze go wszyst kim z ca -
e go ser ca y czy my. Jed nak trze ba by -
my w te wi ta umie li si roz ra do wa
wszyst kim co jest do bre i tym do brem
umie li si dzie li, to do bro za uwa y i to
do bro po mna a. Wio sen na at mos fe ra bu -

dz ce go si y cia niech oy wi na sze ser -
ca. W wiel ka noc nym wie tle zdo bd my
si na to, by z wdzicz no ci spoj rze
na co raz pik niej sz na sz zie mi, na na -
sze mia sta, osie dla, wio ski, zie le pól
i ogro dów, dzie a Bo ej do bro ci i pra cy
lu dzi, któ rzy na tej zie mi y j.

Te go rocz ne wi ta Wiel ka noc ne niech
zno wu b d dla nas wi ta mi wiel kie go
na wró ce nia serc ku do bru, któ re niech do -
ko na si pod opie k Mat ki Bo skiej Fa tim -
skiej w 100 le cie jej ob ja wie, któ rych
tre w szcze gól ny spo sób roz brzmie wa
na na szej wo dzi saw skiej zie mi w „la -
skiej Fa ti mie”, któ r jest Jej sank tu arium
w Tu rzy l skiej. wi ta Wiel ka noc ne
niech po mo g nam z ra do sn wdzicz no -
ci spoj rze so bie w oczy, ob da rzy do -
brym so wem, wza jem n po mo c i ycz -
li wie spoj rze w oczy tych, któ rzy czu wa j
nad tym, by nam si do brze y o. Zno wu
usy szy my ra do sny gos wiel ka noc nych
dzwo nów, za pie wa my ra do sne Al le lu ja
i wyj dzie my z re zu rek cyj n pro ce sj aby
wiel bi Chry stu sa, któ ry zmar twych wsta
i tym sa mym go si zwy ci stwo y cia
nad mier ci, zwy ci stwo do bra nad zem.
Ta kie go prze y cia wit Wiel ka noc nych,
w któ rym wy ra niej do strze e my do bro
nas ota cza j ce i w któ rym jak naj wi cej
ra do ci za go ci w na szych ser cach, w na -
szym y ciu oso bi stym, ro dzin nym i spo -
ecz nym, so bie, Oj com na szych miast
i osie dli, wszyst kim y j cym „pod wspól -
nym da chem” so bie ycz my. 

We so e go Al le lu ja! 
Ks. Jó zef Mo czy g ba

dokoczenie ze str. 3
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Jed ne zwy cza je za ni ka j,
in ne po ja wia j si,
a jesz cze in ne
nie zmien nie trwa j
przez po ko le nia

wi ta Wiel ka noc ne to rocz ni ca mier -
ci i zmar twych wsta nia Je zu sa. Wiel -
ka noc to jed nak rów nie prze ka zy -

wa ne z po ko le nia na po ko le nie tra dy cje.
Na si ka my ni mi od dziec ka i bez nich
wi ta nie by y by tym czym s. 

Gór ny lsk sy nie z bo gac twa zwy cza -
jów zwi za nych ze wi ta mi. Tri du um Pas -
chal ne i Wiel ka noc to dla miesz ka ców
na sze go re gio nu szcze gól ny czas mo dli -
twy i za du my, ale tak e kul ty wo wa nia tych
daw nych tra dy cji. Wie le jed nak z nich ju
za ni ko, po ja wi y si jed nak in ne przy wie -
zio ne tu przez przy by szy z ró nych cz ci
Pol ski, a wcze niej np. na po czt ku XX wie -
ku z Nie miec. Jed nak obec nie ko mer cyj ny,
po wie la ny w ma so wych rod kach ko mu -
ni ka cji, mo del sp dza nia wit, sku tecz nie
wy pie ra daw ne oby cza je. Na pew no ju

do nich nie wró ci my jed nak war to o nich
przy po mi na.

Ob cho dy Wiel kie go Ty go dnia roz po czy -
na j si w Nie dzie l Pal mo w. W ten dzie
wi ci si pal my wiel ka noc ne, któ re s
sym bo lem od ra dza j ce go si y cia, na dej -
cia wio sny i trium fal ne go wjaz du Chry -
stu sa do Je ro zo li my. 

U nas na l sku pal my do wi ce nia za -
wsze wy ko nu je si z wierz bo wych wi tek,
bo one pierw sze roz wi ja j si wio sn. Po po -
wi ce niu pal my w ko cie le i po wro cie
do do mu do mow ni cy y ka j po jed nym al -
bo po trzy „wierz bo we kot ki”, gdy wie rzo -
no i chro ni one przed cho ro ba mi gar da. 

Wiel ka ro da to czas sprz ta nia, zwa ne -
go grze ba niem u ru. Ale na Gór nym l -
sku tak na zwa no zwy czaj e gna nia si z u -
rem, któ ry by gów nym da niem w cza sie 6
ty go dnio we go po stu. Grze ba no tak e le -
dzia, któ ry za st po wa mi so w cza sie wiel -
kie go po stu.

Wiel ki Czwar tek. W tym dniu msz Wie -
cze rzy Pa skiej roz po czy na si ob chód
naj wik szych wit – Wiel ka no cy.
W czwar tek go spo darz z po wi co nej pal -
my ro bi krzy y ki, któ re w Wiel ki Pi tek
wy nie sie w po le. Go spo dy nie na l sku
ko cz po rzd ki przed wi tecz ne w ro -
d. W ko cio ach milk n dzwo ny, a za -
miast nich uy wa si drew nia nych kle ko -
tek, ko a tek.

Wiel ki Pi tek to dzie naj bo gat szy w ob -
rz dy. Kie dy, ra no – oj ciec ro dzi ny da wa
klap sy dzie ciom ze so wa mi „za Bo e ra -
ny”. Ca e ro dzi ny szy do rze ki czy stru -
my ka ob my si – wo da chro ni a od cho -
rób, na bie ra a te ma gicz nej mo cy. Mia a

zmy wa grze chy, ale te ko rzyst nie wpy -
wa na zdro wie i uro d. Dziew cz ta uwa -
a y, e dzi ki niej po zb d si wy pry -
sków, wy bie l skó r, a na wet zli kwi du j
pie gi, któ re ucho dzi y za szpe c ce. 

bogactwo tradycjiWIELKANOC

JAJ KO
Jaj ko ma sens sym bo licz ny, ma lo wa nie go

by o jed nym z wa run ków ist nie nia wia ta.
Zaj mu j si tym gów nie ko bie ty. Na sto le
wiel ka noc nym jaj ko kró lu je, od wie ków uwa -
a ne za sym bol po czt ku i ró da y cia. Uwa -
a si je rów nie za znak Zmar twych wsta nia,
od ra dza nie i po wro tu do y cia. W lu do wych
wie rze niach jaj ko by o le kar stwem na cho ro -
b, urok, chro ni o przed po a rem, za pew nia o
szcz cie, po myl no i uro dzaj. By o po moc -
ne we wró bach ma try mo nial nych, std za -
ba wy ty pu ku la nie ja jec. Za j czek jest sym -
bo lem od ra dza j cej si przy ro dy, wio sny
i pod no ci.

Zdo bie nie ja jek – po wszech ne jest zdo bie -
nie jed no barw ne, tak zwa ne kra sze nie (od so -
wa kra si, bar wi), std na zwa kra szan ki lub
kro szon ki. Pier wot nie jaj ka bar wio no barw ni -
ka mi na tu ral ny mi, uzy ski wa ny mi z wy wa ru
ro lin ne go, na przy kad z wy wa ru pat ków
ce bu li, ko ry dzi kiej ja bon ki lub na sion wro ty -
cza, z któ re go uzy ski wa no od cie nie ko lo ru
ó te go cz nie z br zem. Z wy wa ru pio u nu,
by li cy, dzi kie go bzu, sa san ki, pat ków ba wa -
tu lub wie ych p dów y ta uzy ski wa no ko lo -
ry zie lo ny, nie bie ski. Czar n bar w uzy ski wa -
no z wy wa ru ko ry ol cho wej, d bo wej lub
u pin orze cha wo skie go. Naj cz ciej spo ty -
ka na tech ni ka zdo bie nia ja jek w cen tral nych
cz ciach l ska – to skro ba nie ry sun ku brzy -
tw, y let k lub in nym ostrym na rz dziem
na bar wio nym na je den ko lor jaj ku. Po pu lar -
ny mi tu taj mo ty wa mi s wit ki, ga z ki, kwiat -
ki, pcz ki, list ki oraz li nie dzie l ce po wierzch -
ni ja ja. Sto su je si tak e wy tra wia nie, pi sa ne
wo skiem, ma lo wa nie far ba mi, pi sa ka mi lub
piór kiem i tu szem.

Ko lor kro szo nek (pi sa nek) ro bio nych na l -
sku ma swo je istot ne zna cze nie: 

czer wo ny – mi o, zie lo ny – na dzie ja, ó -
ty – dla cho pa ka, któ re go si nie chce, czar -
ny – dla wa nych lu dzi np. ksi dza, so ty sa

dokoczenie na str. 6
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Od wie dza no gro by w ko cio ach, przy któ -
rych czu wa no. W ce lu za pew nie nia uro -
dza ju pa lo no próch no i oka dza no nim po -
la, a tak e roz sie wa no po pió. Krzy y ki
ro bio ne z dre wie nek z Nie dzie li Pal mo wej
za ty ka no po raz pierw szy w Wiel ki Pi tek

na po lach i w obo rach – ce lem za pew nie -
nia uro dza ju i ochro ny przed gra do bi ciem.
W do mach w tym cza sie trwa j przy go to -
wa nia do pie cze nia ba bek dro do wych,
mi si wa, kie bas, tar cia chrza nu. 

Na si dziad ko wie wie rzy li te, e dep ta -
nie w Wiel ki Pi tek obor ni ka bo sy mi sto -
pa mi le czy od ci ski i za po bie ga po wsta wa -
niu ko lej nych.

Wiel ka So bo ta to czas na ostat nie po rzd -
ki, a tak e na kra sze nie ja jek wiel ka noc -
nych, przy go to wa nie ko szycz ka do wi ce -
nia z wszyst ki mi wik tu aa mi wiel ka noc ny mi.
Wie czor na msza wi ta – od wi zy wa nie
dzwo nów, wi ce nie ognia i wo dy. Po wie -

ce nie ognia – sym bo li zu je wia to Chry stu -
so we, po po wi ce niu ka pan za pa la wie c
pas chal n, od niej wier ni za pa la j wie ce
przy nie sio ne z do mu, su  do od p dza nia
bu rzy oraz ko na j cym w chwi li mier ci. Po -
wie ce nie wo dy – su y do wi ce nia, przy sa -
kra men tach.

W Wiel k So bo t uda wa no si rów nie
do ko cio a ze wi con k. W skad ko szy -
ka (któ ry za zwy czaj do ko cio a nio sy dzie -
ci) obo wiz ko wo wcho dzi y: chleb, ba ra -
nek – sym bol Chry stu sa, jaj ka – sym bol
na ro dze nia, chrzan – sym bol m ki Chry -
stu sa, szyn ka – na znak ko cz ce go si po -
stu i ma so – sym bol do bro by tu. In ne skad -
ni ki do da wa ne by y we dug uzna nia i tak
w ko szy kach – nie kie dy po ka nych roz -
mia rów – mo gy zna le si: sól, kie ba sy
wa sne go wy ro bu, pasz tet z kró li ka, bab ki,
za j czek z cia sta, struc la z ma kiem, struc la
z orze cha mi, ko ocz lub ko ocz ki. Ko szyk
przy kry wa no bia  ha fto wa n ser wet k
i ozda bia no mir tem. Po po wro cie z ko cio -
a ze wi con k na le a o trzy ra zy obej
dom do oko a e by si da rzy o i nie za bra -
ko przez ca y rok je dze nia. Zwy czaj wi -
con ki na do bre przy j si na l sku do pie -
ro w la tach sze dzie si tych XX wie ku. 

Nie dzie la Wiel ka noc na. Ten dzie sp -
dza si w gro nie ro dzin nym, nikt ni ko go
nie od wie dza. Wiel ka noc roz po czy na si
msz re zu rek cyj n ku chwa le Zmar twych -
wsta nia Pa skie go wcze snym ran kiem. To
naj ra do niej sze wi to za rów no w ko ciel -
nym ro ku li tur gicz nym, jak i w ob rz do -
wym ka len da rzu wsi pol skiej. Kie dy

przed roz po cz ciem nia da nia ka dy z do -
mow ni ków do sta wa la sk chrza nu do zje -
dze nia, do cze go zmu sza no na wet dzie ci,
tu ma czc im, e dzi ki te mu przez ca y
rok nie b d cier pia y z po wo du bó lu z -
bów, brzu cha, ka ta ru i kasz lu. Mia o to
tak e zna cze nie sym bo li zu j ce umar twia -
nie si przed ob fi tym i smacz nym nia da -
niem. nia da nie roz po czy na si mo dli tw
i dzie le niem si jaj kiem, po tem w ogród -
ku dzie ci szu ka j Za jcz ka ze so dy cza mi
lub w sto do ach w spe cjal nie przy go to -
wa nych gniazd kach, gdzie cho wa si pre -
zen ty. 

Wiel ka noc ny po nie dzia ek w prze ci wie -
stwie do po wa ne go pierw sze go dnia Wiel -
kiej No cy by dniem od wie dzin i za baw.
Naj bar dziej zna n i prak ty ko wa n po dzi
dzie za ba w by dyn gus. Ob le wa nie wo -
d uwa a no za prze jaw sym pa tii, po do ba -
nia si i wy ró nie nia. Dziew czy na, któ ra
by a naj bar dziej mo kra mia a po wo dy
do du my, bo ozna cza o to, e naj bar dziej
po do ba si ka wa le rom. Omi ni cie przez
dy gu ni ków do mu, w któ rym miesz ka a
pan na na wy da niu trak to wa ne by o ja ko
dys ho nor dla ca ej ro dzi ny. Tak wic dyn -
gus by swo ist oce n atrak cyj no ci da nej
pan ny na ryn ku ma try mo nial nym. Pan ny
ob da ro wy wa y dyn gu ni ków kro szon ka -
mi, któ rych ko lo ry mia y zna cze nie in for -
ma cyj ne o na dzie jach dziew czy ny.

WIEL KA NOC NY STÓ
wi ta wiel ka noc ne na daw nym l sku cha -

rak te ry zo wa y si du  ob fi to ci ró no rod -
nych po traw i wy pie ków. Za raz po nie dzie li pal -
mo wej za czy na y si przy go to wa nia
do Wiel ka no cy. Naj pierw ro bio no wiel kie sprz -
ta nie, któ re nie tyl ko mia o zna cze nie es te tycz -
ne a ob rz do wo wi za o si z wy mia ta niem
z do mu zi my, a wraz z ni wszel kie go za i cho -
ro by. Na wsi go spo dy nie wy pa try wa y w -
drow nych han dla rzy, u któ rych ku po wa o si
cu kier, sól, ba ka lie a tak e cu kro we jaj ka dla
dzie ci. W mie cie za lud nia y si skle pi ki i tar -
gi. W skrzy niach lub do ni cach wy sie wa no y -
to aby uo y w nim pi san ki.

Przy st po wa no do pie cze nia ciast, wród
któ rych naj bar dziej cha rak te ry stycz ny mi by y:
wie niec wiel ka noc ny, ple cion ki dro do we z po -
syp ka mi lub ba ka lia mi, ba ba dro do wa, za j -
czek lub ba ra nek z cia sta. Pra wie w ka dym
go spo dar stwie do mo wym by a skr ca na for -
ma do wy pie ku ba ran ków lub za jcz ków.
Na l sku nie pie czo no daw niej po pu lar nych
w in nych re gio nach kra ju ma zur ków. 

dokoczenie ze str. 5
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W tym nu me rze pi sze my du o o pik -
nym mu ra lu, któ ry po wsta je na cia -
nie do mu przy uli cy Tyt ki 1 w Pszo -

wie. Dzi ki te mu dzie u wiat wo kó nas
sta je si bar dziej ko lo ro wy i es te tycz ny.
Nie ste ty obok ta kie go przy ka du mo e my
wy mie ni kil ka in nych dzia a, któ re oszpe -
ca j to wszyst ko co nas ota cza. 

Te mat ki bo li „ar ty stów” de wa stu j cych
cia ny na szych do mów gu pi mi ba zgro a -
mi po wra ca do nas jak bu me rang. Ile to ju
ra zy pi sa li my o mo dych zwy rod nial cach
nisz cz cych z gu po ty i nu dów nasz wspól -
ny do ro bek. Z ta kim tru dem, kosz tem na -
szych pie ni dzy co si ro bi, re mon tu je,
a pó niej wan dal o umy le ma py wraz ze
swy mi kom pa na mi mu si to wszyst ko bez -
myl nie znisz czy.

Te raz zno wu wraz z wio sn uak tyw ni li
si na si pseu do ma la rze, któ rzy mi o
do swo jej dru y ny nie ar ty ku u j na sta -

dio nie, ale w po sta ci nisz cz cych tyn ki ba -
zgro ów, gu pich, rynsz to ko wych ha se
i pry mi tyw nych ma lun ków. 

I zno wu mo e my za cz wy li cza nie tych
de wa sta cji. 

Ja cy im be cy le na cia nie przy ul. Ra dli -
skiej po in for mo wa li nas z du m, e ich klub
to ich y cie. „Wzru sza j ce” wy zna nie pó -
gów ków za j o pra wie ca  cia n do mu. 

Enig ma tycz ne bo ho ma zy zwi za ne chy -
ba z Gór ni kiem Za brze po ja wi y si
na dwóch do mach przy ul. Ple bi scy to wej.
Nie wia do mo co „ar ty sta” uli cy mia na my -
li, ale gu pol znisz czy ele wa cje war t kil -
ka ty si cy zo tych. 

Z ko lei nie daw no, w nie dziel ne po po u -
dnie, gru pa osób oszpe ci a nam bu dy nek
przy ul. Ty sic le cia 2 w Wo dzi sa wiu l -
skim. Or dy nar ne „prze sa nie” nie spo tka o
si jed nak ze zro zu mie niem od bior ców.
Ogrom nym po zy ty wem i na dzie j na przy -

szo jest to, e miesz ka cy wi dzc co si
dzie je, jak ich dom jest nisz czo ny, spon ta -
nicz nie za re ago wa li i rzu ci li si w po go
za „ma la rza mi”, któ rzy w po po chu pierzch -
n li w pa nicz nej uciecz ce. Je den z miesz -
ka ców za da na wet so bie trud i sa mo cho -
dem pa tro lo wa pó niej osie dle, by wy tro pi
wan da li. Oby wa tel ska wra li wo i czuj -
no, nie zga dza nie si na nisz cze nia na -
sze go wspól ne go do rob ku to naj lep sza le -
kar stwo na pry mi ty wów ze spre ja mi. 

O wszyst kich tych ak tach de struk cji po -
wia do mio na zo sta a po li cja, któ ra te raz szu ka
au to rów owych znisz cze. Gdy ich znaj dzie,
a zwy kle tak si dzie je, sd w Wo dzi sa wiu
od po wied nio „ar ty stycz ne do ko na nia” uho -
no ru je wy so ki mi, do tkli wy mi fi nan so wo ka -
ra mi, a my, jak to si zda rza o ju kil ka krot -
nie, opu bli ku je my ich na zwi ska w na szej
ga ze cie, bo prze cie nie mo g po zo sta ano -
ni mo wy mi, lu do wy mi „twór ca mi”. 

KILKA TYSICY ZOTYCH BDZIE KOSZTOWA NAPRAWA DEWASTACJI

GRAFICIARZE zapac
za ZNISZCZENIA

ul. Plebiscytowa 34 ul. Plebiscytowa 36

ul. Radliska ul. Tysiclecia
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Ju nie du go cia na do mu na na szym
osie dlu przy uli cy Tyt ki 2 w Pszo wie
zmie ni si nie do po zna nia. Na cianie

szczytowej po ja wi si stwo ry nie zwy ke,
jak z baj ki, jak ze snu. Wraz z wio sna wy -
obra nia i ko lor za wad n t nie po zor n
i go  dzi cia n. A to wszyst ko za spra -
w na sze go po my sy ma j ce go wpro wa -
dzi na do mu na szej spó dziel ni tak mod -
ny i po dzi wia ny na ca ym wie cie mu ral. 

Mu ral, na zwa wy wo dzi si z j zy ka
hisz pa skie go, ozna cza w skró cie dzie o
de ko ra cyj ne go ma lar stwa cien ne go, naj -
cz ciej mo nu men tal ne. Ta k wa nie twór -
czo ci zaj mu je si ju od kil ku lat Mi ko -
aj Rejs (ur. 1984). Po czt ko wo pa sjo no wa
si fo to gra fi, a od ko ca lat 90. XX wie -
ku rów nie sztu k uli cy, stre et ar tem. Je -
go pra ce po wsta j prze wa nie w prze -
strze niach post in du strial nych. Ma lu je
w opusz czo nych fa bry kach do da jc im
„no wych” miesz ka ców. Za an ga o wa ny
w kra jo we i mi dzy na ro do we pro jek ty,
ma lo wa min. w o dzi, u ga sku, Mo na -
chium, No rym ber dze, War sza wie, obec -
nie miesz ka i two rzy w Kra ko wie.

Uczest ni czy w licz nych im pre zach graf -
fi ti i stre et ar tu (m.in. Me etings of Sty les,
Lu blin 2011–2013; Stre et Art Fe sti val, Ka -
to wi ce 2011; Lu bel ski Fe sti wal Graf fi ti,
Lu blin 2010; Outli ne Co lo ur Fe sti wal,
ód 2009, Bra in Da ma ge, War sza wa 2003).

Wspó two rzy tak e pro jek ty ar ty stycz -
ne i edu ka cyj ne (Dzie ze sztu k,
MO CAK Mu zeum Sztu ki Wspó cze snej
w Kra ko wie 2012; pol sko -ukra i sko -mo -
daw ski pro jekt Art dro me, u gask 2012;
Be twe en the Wall, Le gni ca 2012, Dro gi
do wol no ci, MO CAK, Kra ków 2011).

Te ma ty ka two rzo nych przez Mi ko a ja
Rej sa prac jest za to pio na w lu do wych mi -
tach. Je go mu ra le s za miesz ka ne przez
le ne bó stwa, dzi wo o ny in ne fan ta stycz -
ne stwo ry. Kreu je bar dzo kli ma tycz ne
wia ty. Je go dzie a przy po mi na j pod wod -
ne, baj ko we wia ty. Bo ha te ro wie ob ra -
zów za bie ra j nas w ta jem ni czy rejs, mi -
dzy rze czy wi sto ci a fan ta sty k

Ta ki b dzie rów nie mu ral w Pszo wie.
Na cien ne dzie o przed sta wia b dzie
trzy ro dza je po sta ci, któ re s w oto cze -
niu na tu ry. Na po cz tek po sta M dr ca -
-w drow ca, któ ry w le wej do ni ma sym -
bol nie ba (ga lak ty ki) z po n cym ser cem.
Do te go ró ne dusz ki wy wo dz ce si ze
l skich po da – do mo wi ki i in ne skrza -

ty le ne. Jest rów nie spo ecz no  mró -
wek i ich dom ki i in ne le ne stwo rze nia,
ro li ny. Sta rzec ma gi ta r i mo na po my -
le, e jest on miesz ka cem, któ re go
z blo ków i wy szed przed dom na chwi l
w kla pa kach, na pa pie ro sa i za raz co
nam za gra na in stru men cie, któ ry wzi
ze so b.

To tyl ko jed na z mo li wych wer sji in -
ter pre ta cji te go mu ra la. Mo g by rów -

nie in ne wszyst ko prze cie za le y od na -
szej wy obra ni. In ten cj ar ty sty jest prze -
cie po bu dze nie nas prze chod niów
i miesz ka ców do re flek sji, za trzy ma nia
si w na to ku spraw i za sta no wie nie si
nad rze cza mi nie co dzien ny mi.

Jak za dzia a wa sza wy obra nia?
Cze kam na cie ka we in ter pre ta cje, któ re
za mie ci my na a mach na szej ga ze ty.

BAJ KO WY wiat na cia nie

WSPA NIA Y MU RAL PO WSTA NIE W PSZO WIE
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Co dzien nie si gim na sty ku je, in te re -
su je j po li ty k, roz ma wia z bli ski -
mi przez in ter ne to we ko mu ni ka to -

ry – to ca a pa ni Anie la Smo ka.
y wio o wa i pe na ener gii. Wszy scy bar -
dzo j lu bi. Cht nie opo wia da o swo ich
y cio wych przy go dach. Ro bi to z wiel -
kim hu mo rem na da jc swo im opo wie -
ciom barw ny cha rak ter. Jej opty mizm
za ra a in nych, a po zy tyw ne na sta wie nie
przy ci ga do niej lu dzi.

Pa ni Anie la miesz ka dzi w Wo dzi sa -
wiu na jed nym z na szych osie dli, przed -
tem ca e y cie sp dzi a w Ry du to wach
std w dzie jej uro dzin od wie dzi a ja
z kwia ta mi nie tyl ko ca a jak e licz na ro -
dzi na ale rów nie przed sta wi cie le wadz
jej ro dzin ne go mia sta.

Uro dzi a si 28 mar ca 1914 ro ku w Ry -
du to wach, gdzie uko czy a szko . W 1937
ro ku wy sza za m za Hen ry ka Smo k,
Uro dzi a i wy cho wa a pi cio ro dzie ci.
Do cze ka a si omiu wnu ków, je de na stu
pra wnu ków i pra pra wnucz ki. Zaj mo wa a
si do mem, krót ko pra co wa a ja ko ku -
char ka. Do dzi czu je do te go sen ty ment.
Z za pa em le dzi pro gra my ku li nar ne, ale
in te re su je si rów nie tym, co dzie je si
w wie cie.

Re cep ta na du go wiecz no, jej zda -
niem, jest bar dzo pro sta – umiar. Ka dy
po wi nien zna swo je mo li wo ci, a wte -
dy b dzie czer pa z y cia pe ny mi gar -
cia mi i cie szy si do sko na ym sa mo po -
czu ciem do pó nej sta ro ci. – Trze ba zna
gra ni ce w ka dej sfe rze y cia. Nie za le -
nie, czy cho dzi o je dze nie i pi cie, czy te
o pra c, a na wet o ak tyw no fi zycz n.
Prze sa da jest nie wska za na – mó wi pa ni
Anie la.

Sko czy a 103 la ta, ale wci jest ak -
tyw na. Jak sa ma pod kre la, nie wy obra -
a so bie ani jed ne go dnia bez roz ci ga -
nia mi ni czy wy ko ny wa nia pro stych
wi cze gim na stycz nych. Spraw no fi -
zycz na jest dla niej prio ry te tem i re cep -
t na du gie y cie. Do utrzy my wa nia
ak tyw ne go try bu y cia za ch ca swo je
dzie ci, wnu ki i pra wnu ki. Uwa a, e
trze ba wi czy za rów no umys jak i cia -
o. Dzi ki ak tyw no ci fi zycz nej wci
mo e cie szy si do brym zdro wiem i kon -
dy cj fi zycz n.

Se nior ka ra dzi so bie do sko na le z sys te -
ma mi kom pu te ro wy mi. Ma licz n ro dzi -
n i chce utrzy my wa z ni kon takt. Po -
ma ga jej w tym in ter net. Pa ni Anie la
po tra fi w czy kom pu ter, uru cho mi od -

po wied ni pro gram, prze pro wa dzi kon -
wer sa cj, a na stp nie za mkn sys tem.
Co wi cej, in te re su je si ak tu al ny mi wy -
da rze nia mi, dla te go le dzi gów ne ser wi -
sy in for ma cyj ne te le wi zji ogól no pol skich
i re gio nal nych. Jest na bie  co w kwe -
stiach po li ty ki, co udo wad nia pod czas
dys ku sji.

Anie la Smo ka po tra fi bro ni swo je go
zda nia i wie, ja kie go ar gu men tu uy,
aby w ka dej dys ku sji wy pa me ry to -
rycz nie. y wot no ci i ak tyw no ci za ra -
a po zo sta ych czon ków ro dzi ny i po ma -
ga w obo wiz kach do mo wych. Se nior ka
pa mi ta daw ne Ry du to wy i cht nie dzie li
si wspo mnie nia mi. Jej ulu bio n po tra w
jest wo dzion ka z do dat kiem czosn ku,
oczy wi cie z umia rem.

103-LET NIA ANIE LA SMO KA IN TE RE SU JE SI PO LI TY K,
WI CZY UMYS I CIA O A TAK E SPRAW NIE OB SU GU JE
KO MU NI KA TO RY IN TER NE TO WE

Y z umia rem

Pani Aniela ze swoj córk, która w tym dniu równie
wituje swoje urodziny
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T e nis sto o wy to dys cy pli na spor tu któ r mo na upra wia przez wie le lat, tak wa nie jest
te w Wo dzi sa wiu l skim gdzie dzi ki uprzej mo ci wadz Spó dziel ni SM „ROW”
w Wo dzi sa wiu l skim oraz Ad mi ni stra cji Osie dla na si miesz ka cy mo g przy jem nie

sp dza czas po pra cy lub dla pod no sze nia swo jej spor to wej for my, utrzy ma nia spor to wej syl -
wet ki, po pra wy zdro wia

W tre nin gach te ni sa sto o we go uczest ni czy kil ka na cie osób w ró nym wie ku a naj star si
prze kro czy li osiem dzie sit k to Fran ci szek Mro zik i Edward u kie wicz. Dzi ki mo li wo -
ci tre nin gów na si miesz ka cy do sko na l swo je umie jt no ci i zaj mu j wy so kie lo ka ty w or -
ga ni zo wa nych tur nie jach tak na szcze blu wo je wódz twa jak i na are nach kra jo wych.

Cz za wod ni ków za si li o klu by Krzysz tof Go do wy st pu je w LKS Gwiaz da Se ger Skrzy -
szów, Bo gu saw Ba la waj der, Mar ci niec Grze gorz, Je rzy Wrzód, Da mian Po remb ski i Ro -
bert Mu sur wy st pu j w w li dze okr go wej TKKF Re laks Wo dzi saw l ski. Naj mod szy z tre -
nu j cych Krzysz tof Mar ci niec wy st pu je w li dze okr go wej MUKS Je dyn ka Pszów. Po zo sta li
za wod ni cy bio r udzia w tur nie jach na te re nie ca e go kra ju.

An to ni Szwab zwy ci y w tur nie ju ogól no pol skim w stycz niu br w Ja strz biu Zdro ju w ka -
te go rii 75-80, a Woj ciech Kap tur za j II miej sce w kategorii 70-74 la ta. Bar dzo do brze za pre -
zen to wa a si Ana sta zja To mec ka pod czas ogól no pol skie go tur nie ju w Krap ko wi cach zaj mu -
jc III miej sce w ka te go rii 60-64. Do bre wy ni ki za no to wa li na si za wod ni cy w tur nie jach
ogól no pol skich w W gier skiej Gór ce, Krap ko wi cach, Kra ko wie, Biel sku -Bia ej, By to miu, Cho -
rzo wie i wie lu in nych tur nie jach na te re nie ca ej Pol ski. Kil ku za wod ni ków uzy ska o kwa li fi ka -
cje do Mi strzostw Pol ski we te ra nów w te ni sie sto o wym któ re od b d si w czerw cu br. w Wa -
brzy chu.

Fran ci szek Mro zik, Edward u kie wicz, Sta ni saw Ba la waj der, Eu ge niusz Ci cho
oraz Sa wo mir Ma tu se wicz sta no wi za ple cze i w swo ich ka te go riach zaj mu j czo o we lo -
ka ty. Przez upra wia nie te go spor tu mo na przez wie le lat za cho wa od po wied ni syl wet k,
po pra wi re fleks a przede wszyst kim wy du y czas y cia i za go spo da ro wa wol ny czas
któ re go wie lu miesz ka com na szej wspól no ty nie bra ku je.

ZA WOD NI CY Z WO DZI SA WIA DBA J O SWO J KON DY CJ I ZWY CI A J 

TENIS STOOWY
dobry na wszystko

Fina eliminacji w Rybniku EDF

Zawodnicy z Dbrówki w GP Polski w  

W wietlicy Starcza trójka
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GP Polski kategoria wiekowa 70-74

GP Polski kategoria wiekowa 75-80

    

      w Wegierskiej Gorce

Starsi panowieStanisaw Balawajder
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Okres je sien no -zi mo wy ju ca e szcz -
cie za na mi i wraz z ko cem zi my
zmniej sza si za gro e nie za tru ciem

cza du, cho pro blem ten oczy wi cie ist niej
przez ca y rok. Tle nek w gla w sta ty sty -
kach za tru zaj mu je w Pol sce trze cie miej -
sce po za tru ciach le ka mi i al ko ho lem i mi -
ja j ce mie si ce po raz ko lej ny uwia do mi y
nam t smut n sta tyst k. Kil ka na cie osób
za tru o si w na szym kra ju mier tel nie, in -
ne zna la zy si w szpi ta lach.

Tle nek w gla po tocz nie jest zwa ny cza -
dem to gaz sil nie tru j cy, bez barw ny i bez -
won ny, a to po wo du je pro ble my z je go
wy kry ciem. Po wsta je wów czas, gdy co
si spa la, a w oto cze niu, gdzie prze bie ga
ten pro ces, jest za ma o po wie trza.

Po ten cjal ne ró da cza du w po miesz cze -
niach miesz kal nych to: ga zo we pod grze -
wa cze wo dy, pie ce w glo we, ga zo we i kuch -
nie ga zo we. Za gro e niem jest nie tyl ko
brak do py wu po wie trza, ale te nie pra wi -
do wy od pyw spa lin. W zwiz ku z tym
gro ne s za pcha ne lub nie szczel ne prze -
wo dy ko mi no we oraz uszko dzo ne po  -
cze nia mi dzy ko mi na mi i pie ca mi.

Szczel nie po za my ka ne okna, po za kle ja ne
krat ki wen ty la cyj ne, brak otwo rów wen ty -
la cyj nych w drzwiach a zien ko wych, jak
rów nie brak re gu lar nych kon tro li dro no -
ci prze wo dów wen ty la cyj nych i ko mi no -
wych spra wia j, e w na szych miesz ka niach
mo e my nie by bez piecz ni. W nie wie trzo -
nych po miesz cze niach bar dzo a two mo e
doj do tra ge dii.

Spo so by na unik ni cie za tru cia tlen kiem
w gla s bar dzo pro ste. Do za tru do cho -
dzi, bo cz sto nie zda je my so bie spra wy,
co mo e sta si, gdy nie prze strze ga my
pod sta wo wych za sad bez pie cze stwa, bo
nie ma my wia do mo ci, e tak na praw d
nie wie le po trze ba, aby na sze miesz ka nia
sta y si bar dziej bez piecz ne.

Nie tyl ko jed nak czad jest ró dem po -
ten cjal nych na szych pro ble mów. Pra wi do -
wa wen ty la cja po miesz cze miesz kal nych
jest nie odzow nym wa run kiem kom for tu,
ja kie go ocze ku je si od miesz ka nia. Skut -

ki lek ce wa e nia za gad nie nia pra wi do wej
wen ty la cji by wa j opa ka ne dla sta nu tech -
nicz ne go po miesz cze i mo g wy wie ra
bar dzo nie ko rzyst ny wpyw na zdro wie
miesz ka ców. Po ja wie nie si trud no usu -
wal nych za grzy bie i ple ni mo e by przy -
czy n cho rób oraz po wo do wa ko niecz -
no dro gich re mon tów.

Wen ty la cja jest pro ce sem wy mia ny po -
wie trza, po le ga j cej na za pew nie niu na -
py wu wie e go po wie trza z ze wntrz do po -
miesz cze i usu ni ciu na ze wntrz
za nie czysz czo ne go po wie trza. Wa run kiem
do brej wen ty la cji jest pra wi do wa cyr ku -
la cja po wie trza w po miesz cze niach.

Naj prost szym spo so bem wen ty la cji na -
tu ral nej jest wie trze nie po miesz cze przez
okre so we otwie ra nie okien. Ta kie krót ko -
trwa e wie trze nie nie po wo du je wik szych
strat cie pa, ale te jest sku tecz ne na bar -
dzo krót ko.

Wy mie nia jc okna, drzwi w na szym
miesz ka niu nie wt pli wie za pew nia my so -
bie po pra w es te ty ki na sze go do mu, ale
jed no cze nie uszczel nia my go blo ku jc do -
pyw i od pyw po wie trza. Dla te go nie -
zmier nie istot ne jest za cho wa nie od po wied -
nie go na po wie trza nia, któ re bar dzo cz sto
jest lek ce wa o ne przez miesz ka ców.

Kie dy wie e po wie trze prze do sta wa o
si do miesz ka przez licz ne nie szczel no -
ci sto lar ki okien nej i wy da wa o si to ca -
kiem na tu ral ne. Wy mia na okien to na tu ral -
ny pro ces, gdy za pew nia lep szy kom fort
cie pa. Nie ste ty, ta szczel no ogra ni cza,
a w skraj nych przy pad kach unie mo li wia

do pyw wie e go po wie trza, co skut ku je
wzro stem je go wil got no ci w po miesz cze -
niach. Ob ja wia si to za pa ro wa niem szyb,
za wil go ce niem cian, po ja wie niem si grzy -
bów i ple ni. Po gar sza j si rów nie wa -
run ki zdro wot ne we wntrz po miesz cze,
co mo e by przy czy n aler gii, cho rób
uka du od de cho we go lub uka du kr e nia,
al bo po gor sze nia sta nu zdro wia w przy -

pad ku ist nie nia tych cho rób. Dla te go zgod -
nie z no wy mi prze pi sa mi obo wi zu j cy mi
od 1 stycz nia 2009 r., w oknach i drzwiach
bal ko no wych po win ny by mon to wa ne na -
wiew ni ki.

Na wiew ni ki s sku tecz nym spo so bem za -
pew nia j cym do pro wa dze nie od po wied niej
ilo ci wie e go po wie trza, nie zbd nej do wa -
ci we go wen ty lo wa nia po miesz cze nia czy
bu dyn ku. S to nie wiel kie urz dze nia mon -
to wa ne w oknach lub cia nach bu dyn ków
z wen ty la cj gra wi ta cyj n, me cha nicz n wy -
wiew n lub hy bry do w. Na wet przy szczel -
nie za mkni tych oknach na wiew ni ki po -
zwa la j do pro wa dza nie zbd n do wen ty la cji
ilo po wie trza ze wntrz ne go.

Na le y te pa mi ta o okre so wych co -
rocz nych kon tro lach ko mi niar skich w na -
szych miesz ka niach. Prze gl dy ko mi niar -
skie na le y ro bi dla wa sne go bez pie cze stwa.
Je li nas nie ma w do mu to mo e my si
umó wi z ko mi nia rza mi na in ny ter min,
mo na t spra w uzgad nia z ad mi ni stra cj.
wia do mo lu dzi co do wa ci wej wen -

ty la cji ro nie, ale za wsze znaj d si ja kie
jed nost ki, któ re nie sto su j si do przy j tych
prze pi sów, lub nie wie dz na wet, e w ich
miesz ka niu jest co nie tak jak po win no.

Przy ka dem niech b d tu a zien ki. Ku -
ba tu ra a zien ki z „jun ker sem” mu si by
wik sza ni 8 m szec. Nie ste ty jest cza sa -
mi mniej sza, bo lu dzie ro bi re mon ty za bu -
do wu j po miesz cze nie, ka fel ku j, ob ni a j
stro py i a zien ka ma mniej ni 8 m3.

In n spra w s drzwi a zien ko we, któ re
po win ny mie krat k wen ty la cyj n o po -
wierzch ni co naj mniej 220 cm kw. Nie ste -
ty bar dzo cz sto za miast od po wied niej krat -
ki znaj du je my drzwi z wy wier co ny mi
otwo ra mi, któ re nie spe nia j prze pi sów
i s ko lej nym za gro e niem dla lo ka to rów.

Ko lej nym grze chem jest za ty ka nie kra tek
wen ty la cyj ny. Ma to ni by chro ni przed za -
sy sa niem do wn trza miesz ka nia mro ne go
po wie trza w zi mie, a jest ko lej nym przy pad -
kiem nie od po wie dzial no ci i sta no wi ogrom -
ne nie bez pie cze stwo dla lo ka to rów.

Te wszyst kie ne ga tyw ne przy ka dy nie
s czym po wszech nym i tym mo e my si
po cie sza, ale na wet one mo g do pro wa -
dzi przez zbieg nie ko rzyst nych oko licz -
no ci do wy pad ku lub na wet tra ge dii. A prze -
cie wy star czy tyl ko tro ch zdro we go
roz sd ku i sto so wa nie si do prze pi sów.

WA CI WA WEN TY LA CJA MIESZ KA

Wi cej PO WIE TRZA
Re gu lar ne wie trze nie miesz ka nia nie sie ze so b
wie le ko rzy ci

Nie za ty kaj my kra tek wen ty la cyj nych

Pierw sza ozna ka le dzia a j cej wen ty la cji w do -
mu – skra pla j ca si pa ra wod na na szy bach
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Spódzielnia Mieszkaniowa „ROW” w Wodzisawiu l.
z siedzib przy ul. Kard. St. Wyszyskiego 43

oferuje do wynajcia

LO KA LE UYT KO WE

• Wo dzi saw l. ul. Ks. Pk. W. Kub sza 24 b pow. uytk. 145,94 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 3 pow. uytk. 70,07 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 5 pow. uytk. 58,66 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 5 pow. uytk. 113,01 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 9 pow. uytk. 178,58 m2

• Wo dzi saw l. ul. Prze my sa wa 12 pow. uytk. 16,40 m2

• Wo dzi saw l. ul. D brów ki 12 pow. uytk. 131,44 m2

Bli szych in for ma cji udzie la Dzia Lo ka li Uyt ko wych SM „ROW” tel. 32 428-27-46

ZAPRASZAMY

Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

PO SZU KU JE MY WY KO NAW CÓW
NA RO BO TY BU DOW LA NE

Za kres prac do wy ko na nia:

 Re mont  ga le rii wraz z wy mia n ba lu strad
w bu dyn ku nr 12 na os. D brów ki w Wo dzi sa wiu l skim.

 Wy mia na ba lu strad bal ko no wych wraz z re mon tem bal ko nów
w bu dyn ku przy ul. Ofiar Ter ro ru 93 w Ry du to wach.

 Wy mia na ba lu strad bal ko no wych wraz z re mon tem bal ko nów
w bu dyn kach przy ul. J. Ry me ra 4, oraz bu dyn ku przy ul. J. Ry me ra 6 w Ra dli nie.

Pra ce pla nu je my roz po cz we wrze niu bie  ce go ro ku.
Ter mi ny re ali za cji do uzgod nie nia.

In for ma cji udzie la w tym za kre sie Pan Krzysz tof Rduch – tel. 32 428 27 40
i Pan Ra fa Ossow ski – tel. 32 428 27 35
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SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

Czynne:
poniedziaek 7:00 – 16:00

wtorek, czwartek 7:00 – 15:00
roda 9:00 – 15:00

pitek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego porednika
w obrocie nieruchomociami

U nas zawsze rzetelnie, 
bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz  sprzedasz 
zamienisz  wynajmniesz



Kwiecie! 2017 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 15

Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – Ga ze ta Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spó dziel ni: 44-300 Wo dzi saw l ski, ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. Ma te -
ria y do re dak cji pro si my kie ro wa pod po wy szym ad re sem lub ska da je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria ów re dak cja nie zwra ca. Ogo sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dzia or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rz du, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za tre ogo sze re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da j.

AD RE SY
TE LE FO NY

WA NE IN FOR MA CJE
ZA RZD SPÓ DZIEL NI

MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:
44-300 Wo dzi saw l ski,

ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. 
Go dzi ny pra cy:

po nie dzia ki od 7:00 do 16:00,
od wtor ku do czwartku od 7:00 do 15:00

pitek od 7:00 do 14:00
Te le fo n cen tra la – 32 428 27 00;

DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

po nie dzia ki 7:30-15:30; 
od wtor ku do czwartku 7:30-14:00

pitki 7:30-13:00

dzia czon kow sko -miesz ka nio wy: 32 428 27 55;
dzia wka dów: 32 428 27 53;

dzia na li cze czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

dzia tech nicz ny: 32 428 27 41;
Li cen cjo no wa ne

Miesz ka nio we Biu ro Po red nic twa: 
32 428 27 44;

dzia lokali uytkowych: 32 428 27 46.
Stro na in ter ne to wa:

www.sm -row.pl

AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski, 
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dzia ku
do pit ku od 7.00 do 15.00;
XXX -le cia, PIA STÓW i D BRÓW KI:
44-286 Wo dzi saw l ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dzia ku do pit ku od 7.00 do 15.00;
RY DU TO WY: 44-280 Ry du to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dzia ku do pit ku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00,
pit ki od 12.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 9.00
do 12.00;
RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czyn na: po nie -
dzia ki i czwart ki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00.

 AWA RIE po go dzi nach pra cy sub Spó dziel ni
pro si my zga sza te le fo nicz nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
• Ad mi ni stra cja Wodzisaw lski

– kom. 607 041 129 
• Ad mi ni stra cja Ry du to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 3. pieniek. 6. wi co -
na w Nie dzie l Pal mo w. 9. pie ope -
ro wa. 10. moe by biletowa. 12. wy par -
ta przez so na t. 14. krew ny po mie czu. 15.
stru ame ry ka ski. 16. fil mo wy przy stoj -
niak. 19. be czu ka do prze cho wy wa nia
yw no ci. 22. atra ment w gwa rze l -
skiej. 25. go spo darz do mu w któ rym
miesz ka my. 26. po le le  ce w za ko lu
rze ki. 27. cia sto z orze chów i mio du. 28.
miej sce do po sto ju sa mo cho dów. 29. dro -
ga, go ci niec. 32. nó do ko ro wa nia. 35.
mo ne ta arab ska, po czt ko wo wa  ca 4,25
gra ma zo ta, bi ta w VII -XV wie ku. 38.
mi o sne za le can ki. 39. tuszcz ro lin -
ny. 40. wi ta min ki dla ro lin ki. 41. wzy -
wa do wal ki na rin gu. 42. Odra Centrum
Wodzisaw l. 43. rz si sty deszcz. 

Pio no wo: 1. Eu ro pej ska z Pol sk. 2.
j dro z elek tro na mi. 4. bie lu te ki re kwi -
zyt wiel ka noc ny. 5. ko lo ro we jaj ka wiel -

ka noc ne z bia ym wzor kiem. 6. Ki wi co
but oy wi. 7. imi eskie. 8. ro lin ny
mo tyw w sztu ce. 11. wiel ka noc ny wy -
piek. 13. re be lia. 17. cia sta wiel ka noc ne,
roz rzut nie sod kie, na dzia ne wszyst kim
co si da. 18. gry zo z nor ni ków. 19.
przed nia stro na bu dyn ku. 20. po go da
pod psem. 21. no wi cjusz w za wo dzie. 22.
ta niec dla dwoj ga. 23. re wol wer b ben -
ko wy. 24. me bel po pra bab ci. 30. lad
po ci ciu pi y. 31. zmar twie nie. 33. la ny
po nie dzia ek. 34. ele ment ob ra biar ki. 35.
mi gus. 36. wen ty lo wa nie przez dmu -
cha nie. 37. woj sko we po le ce nie. 

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 22 da dz roz wi za nie krzy -
ów ki.

Ha so z po przed niej krzy ów ki:
„Gwiaz da Be tle jem ska”. Na gro dy ksi -
ko we za roz wi za nie krzy ów ki otrzy -
mu j: Lidia PAW LEN KA, Danuta
SMA GAC KA, Barbara WOJ TE CZEK.
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Ju dzie si lat pr nie dzia a w Wo dzi sa wiu l skim
Wo dzi saw ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku. Wie -
lo krot nie pi sa li my w na szej ga ze cie o dzia a niach

tej jak e po trzeb nej in sty tu cji. Wie le miesz ka nek i miesz -
ka ców na szych osie dli uczest ni czy w im pre zach or -
ga ni zo wa nych przez Uni wer sy tet ro zu mie jc, e ak -
tyw no ka de go dnia, jej ró ne for my w po  cze niu
z roz wi ja niem wa snych za in te re so wa, uczest nic two
w gru pie, w kon tak cie z dru gim czo wie kiem to re cep ta na do -
br ja ko w trze cim wie ku y cia.

Sto wa rzy sze nie „Wo dzi saw ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku”
po wsta w 2007 ro ku z ini cja ty wy Pre zy den ta Mia sta Wo dzi sa -
wia l skie go, Aka de mii Hu ma ni stycz no – Eko no micz nej w o -
dzi – wy dzia u za miej sco we go w Wo dzi sa wiu l skim oraz Sto -
wa rzy sze nia „Nasz Wo dzi saw”.

Ce le ja kie po sta wi przed so b Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
i któ re sys te ma tycz nie i z po yt kiem dla wszyst kich re ali zu je to:

– upo wszech nia nie ini cja tyw edu ka cyj nych,
– ak ty wi za cja in te lek tu al na, psy chicz na, spo ecz na i fi zycz na

osób star szych,
– po sze rza nie wie dzy i umie jt no ci se nio rów,
– ua twia nie kon tak tów z in sty tu cja mi ta ki mi jak su ba zdro -

wia, orod ki kul tu ry, orod ka mi re ha bi li ta cyj ny mi i in ny mi,
– an ga o wa nie su cha czy w ak tyw no na rzecz ota cza j ce go

ich ro do wi ska,
– pod trzy my wa nie wi zi spo ecz nych i ko mu ni ka cji mi dzy -

ludz kiej wród se nio rów.
To wszyst ko w efek cie po ma ga w re ali za cji gów ne go mot ta,

prze wod niej my li, któ ra le ga u pod staw dzia a nia Uni wer sy te tu:
„Wpraw dzie nie mo e my za po biec sta rze niu si, lecz mo e my
za po biec sta niu si sta rym”.

Rok 2017 to Rok Ob cho dów 10 le cia Wo dzi saw skie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Pa tro nat Ho no ro wy nad Ob cho da mi
Ro ku Ju bi le uszo we go ob j Pre zy dent Mia sta Mie czy saw Kie ca.

Ju bi le uszo wy pro gram jest bar dzo bo ga ty i ka dy mo e zna le
w nim to co go in te re su je. Ju w stycz niu ogo szo no kon kur sy li -
te rac ki i fo to gra ficz ny „Mój UTW – Ja ki jest? Jak zmie ni si
przez te la ta”. W lu tym w Mu zeum Wo dzi saw skim zor ga ni zo wa -
no wy sta w twór czo ci ar ty stycz nej stu den tów WUTW, na to -
miast na po czt ku mar ca od by si tur niej bry do wy z udzia em
przed sta wi cie li UTW woj. l skie go.

19 kwiet nia ze spó te atral ny WUTW „Mo dzi Du chem” za pro -
si przed szko la ków na spek takl te atral ny „Kró lew na nie ka i 7
kra sno lud ków” 

20 ma ja pla no wa ny jest pik nik na Trzech Wzgó rzach, pod czas
któ re go od b dzie si prze gld ze spo ów ar ty stycz nych. B dzie ta -

Nie po zwo li my by sta si sta ry

Wiel ka Or kie stra wi tecz nej Po mo cy 2017 – 15.01.2017 

Po wi ta nie wio sny przez Klub Wó czy ki je – 21.03.2017 Wy ciecz ka gór ska do Czech na Ja vo ro wy Vrch – 4.03.2017 

niec li nio wy, a swe umie jt no ci za pre zen tu je tak e chór
oraz ze spó „Sze dzie sit ki”. Pi dni pó niej, 25 ma ja,
oso by two rz ce WUTW i dzia a j ce ak tu al nie spo tka j
si na wie czo rze wspo mnie. B dzie o czym mó wi,
a i za za pew ne nie któ rym w oku si za kr ci 

Kul mi na cyj na im pre za ob cho dów ju bi le uszu – Ga -
la 10 le cia WUTW – od b dzie si 8 czerw ca. B d wy -

ró nie nia, kon cert i oczy wi cie uro dzi no wy tort.
Kon fe ren cja pod su mo wu j ca ob cho dy 10 – le cia WUTW

z udzia em przed sta wi cie li UTW woj. l skie go i pra cow ni ków
na uko wych uczel ni wy szych – Aka de mii Hu ma ni stycz no-Eko -
no micz nej, Uni wer sy te tu l skie go b dzie mia a miej sce w li -
sto pa dzie.

W li sto pa dzie (25.11.2017) od b dzie si rów nie I Prze gld
Ze spo ów Ta ca Li nio we go Se nio rów z udzia em UTW woj. l -
skie go, opol skie go i ma o pol skie go.

Na za ko cze nie ob cho dów 10 le cie zor ga ni zo wa ny b dzie
w grud niu bal kar na wa o wy „Na Sto Par”. 

W tym ro ku pla no wa ne jest rów nie na kr ce nie fil mu pod su mo wu -
j ce go ró no rod no dzia a WUTW i ak tyw no se nio rów oraz wy -
da nie mo no gra fii Wo dzi saw skie go UTW, pod su mo wu j cej 10 let ni
czas dzia al no ci pod na uko w opie k Aka de mii Hu ma ni stycz no -
-Eko no micz nej – Wy dzia Za miej sco wy w Wo dzi sa wiu l skim – mó -
wi Pre zes Za rz du WUTW Ja dwi ga Ho le czek – Woj dat. – Ser decz -
nie za pra sza my do w cze nia si w ob cho dy po przez po moc
or ga ni za tor sk i uczest nic two w wy da rze niach. Za pra sza my rów nie
do od wie dze nia stro ny in ter ne to wej Wo dzi saw skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku http://www.wutw.pl/ gdzie mo na zna le wie le cie -
ka wych in for ma cji dla se nio rów, któ rzy chc ak tyw nie sp dza czas.

10 LAT WO DZI SAW SKIE GO UNI WER SY TE TU TRZE CIE GO WIE KU


