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Ważne problemy, pożyteczne Wnioski

zebrania osiedloWe
P
odobniejakw latachubiegłychrównież
i w tymrokuw celuumożliwieniakontaktuwszystkimmieszkańcomnaszych
zasobówz kierownictwemspółdzielniodbyłymiędzy 24lutegoa 10marcasięzebrania
osiedlowe. Z uwagi na zróżnicowanie problemów,jakiewystępująna poszczególnych
osiedlach,wzoremlatpoprzednichzorganizowano 7takichspotkańpocząwszyod osiedla Rydułtowy, przez Radlin, osiedle Centrum, Pszów, osiedle Dąbrówki, XXX-lecia
PRL,na osiedluPiastówskończywszy.
Podczasspotkańprzedstawionow postaci
poglądowychprezentacjiinformacjęZarząduo opłatachz tytułuużytkowaniamieszkań. Podkreślano w jak małym stopniu
na wysokość tych opłat ma wpływ sama
spółdzielnia, a jak ogromny wpływ mają
koszty dostawy wody, energii elektrycznej
i cieplnejwedługaktualnieobowiązujących
taryfdostawców.Mówionorównieżo propozycjiwprowadzenianowychformopłaty
za użytkowanie dźwigów osobowych. Potrzebanowychrozliczeńwynikazezmniejszającejsięliczbylokatorówmieszkających
w naszychzasobachmieszkaniowych.
W takciezebrańi dyskusjiwracałasprawakosztówzużyciaenergiicieplnej,w oparciuo zapisy I dyrektywyParlamentuEuropejskiegoi RadyUniiEuropejskiejdotycząca
efektywnościenergetycznej.Artykuł 9pkt 3
tejdyrektywymówi,że„w budynkachwielomieszkaniowychzaopatrywanychz sieci
ciepłowniczejdo dnia 31grudnia 2016rokuzostanązamontowane–tamgdziejestto
technicznie wykonalne i opłacalne – równieżlicznikizużyciaindywidualnegodo pomiaruzużyciaenergiicieplnej.W przypadku gdy zas tos ow an ie ind yw id ua ln ych
liczników nie jest technicznie wykonalne
lubopłacalne,do pomiarówzużyciaenergii
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cieplnejna każdymgrzejnikustosowanesą
indywidualnepodzielnikikosztówciepła.”
Dzięki nowej dyrektywie, zasada rozliczaniakosztówenergiina podstawiejejzużycia,którajestz sukcesemstosowanaw Austrii,Daniii Niemczech,będzierozszerzona
na całąEuropę.Do 31grudnia 2016r.w budynkachmieszkalnych,urządzeniacentralnegoogrzewaniapowinnybyćwyposażone
w niezbędne urządzenia pomiarowe. Licznikiciepła,jakrównieżpodzielnikikosztów
ogrzewania,któreod wielulatfunkcjonują
w całej Europie, odpowiadają jednolitym
standardom – zharmonizowanym normom
technicznym(NormyCEN).
Tenproblem–jakwielekwestiizwiązanych z kosztami ponoszonymi za użytkowanielokali–nurtujebardzowielumieszkańców.PodczasspotkańczłonkowieZarządu
mieliokazjęudzielićwyjaśnieńw tejspra-

Podczas spotkań członkowie Zarządu SM „ROW” udzieli wyjaśnień w nurtujących mieszkańców
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wie,a głównierozwiaćwątpliwościbardzo
wielu mieszkańców dotyczących stosowaniapodzielnikówciepła.Abylepiejzobrazowaći przybliżyćmieszkańcomteproblemyprezentowalionina wykresachwyniki
zużyciaenergiicieplnejw poszczególnych
budynkach, z których jasno wynika np.
na osiedlu XXX-lecia, że ich stosowanie
obniżakosztyprawieo połowę.
W trakcie spotkań przedstawiono sprawozdania Rad Osiedlowych, a następnie
propozycje planów remontowych na rok
2015,W tymkontekściemówionoo wpływającychna wysokośćfunduszuremontowego zaległościach czynszowych, które
obokproblemówekonomicznychpowodują wiele ludzkich dramatów. Prezes SM
„ROW” Jan Grabowiecki po raz kolejny,
omawiającprocedurywindykacyjne,zwracałsięz apelemdo mieszkańcówo kontakt
wszystkich tych którzy mają problemy
z uiszczaniemopłatza użytkowaniemieszkańz władzamispółdzielni.Jesttonajlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy sposób
wybrnięciaz dramatycznychnierazkłopotów, niestety w wielu wypadkach rzadko
stosowanyprzezosobyzalegającezopłatami.
Ostatnim punktem spotkań były opinie
i wnioski przybyłych licznie na zebrania
mieszkańców.Mówionooplanachzagospodarowaniaosiedli,remontach,kwestiimałej
ilości miejsc do parkowania, bezpieczeństwie,dewastacjachi monitoringu,
Wszystkie poruszone na zebraniu sprawy zostały zaprotokołowane. Z dyskusji,
przedstawianychuwagi postulatówzostaną wyciągnięte najistotniejs ze wnios ki
w sprawach dotyczących poprawy zarządzania, prowadzenia polityki remontowej
i inwestycyjnejorazobsługieksploatacyjnejzasobównaszejspółdzielni.
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Wieści z „pierwszej ręki”

prezes zarzĄdU sm „roW” Jan GraboWiecki

spoŁeczne Wsparcie
naszych działań
Z

ima,całeszczęścieniezbytostratym
razem,jużza nami,a wiosna,jakto
z tąporąrokubywabudzinowenadziejei chęćdo życia.Pełniostrożnego
optymizmuwkraczamywięcw tenczas
i bierzemysięostrodo roboty.Kierunki
działańna pewnopomogłynamwyznaczyć zakończone niedawno spotkania
osiedlowe,podczasktórychlicznieprzybylimieszkańcy–cieszytaliczbaosób
zainteresowana działalnościąnaszejspółdzielnii chcącychaktywnieuczestniczyć
w jejżyciu–wysłuchalinaszychinformacjii zgłosiliwielewnioskówi postulatów, które teraz pomogą nam w naszychdziałaniach.
Cieszynietylkomnie,leczi ogółnas
działaczysamorządowychorazpracowników,żew miarę,jaknaszejinstytucji
przybywalat,corazbardziejjestzauważaln y wzrost zau fan ia spółd zielc ów
do Spółdzielni, do Zarządu, Rad Osiedlowych,a zwłaszczaRadyNadzorczej.
Trzeba zdecydowanie podkreślić, że
niew ątp liw ie bard zo znac ząc y i nie
do przecenieniawkładw efektydziałania naszej Spółdzielni i jej zewnętrzny
osądmająwłaśniemieszkańcynaszych
osiedli,przyczyniającysięswąpostawą
i wsparciem do realizacji wielu trudnych i nie zawsze popularnych inicjatywi wyzwań.
Zawszeuważniewsłuchujemysięi analizujemykierowanedo nasuwagii korespondencję.Waszeprzemyśleniaartykułowane w czasie osiedlowych spotkań,
indywidualnychrozmów,a takżew waszych listach i mailach kierowanych
do Spółdzielni czytam tym chętniej, że
niesąonepretensjamii złorzeczeniami.
Są mądrymi refleksjami o naszej Spółdzielni,o spółdzielczościi sytuacjiw naszymkraju,o Waszychsukcesach,oczekiwaniachi troskach.
„Minęłosporolatnimi jazrozumiałem,
że będąc w Spółdzielni nie jestem tylko
sami zdanywyłączniena samegosiebie.
Lataaktywnościzawodowejmamza sobą.Kopalnia,w którejdziesiątkilatprzepracowałem, faktycznie nie istnieje. Zostalimisąsiedziz bloku,z którymiwpierw
poznałemsięwłaśniew robocie.ObiewięMarzec 2015 r.

zi–tazawodowai sąsiedzka–stworzyły
z naswspólnotę.Takąludzką.Niezadekretowanąjakimiśprzepisami.Znamysię,
lubimy,nawzajempomagamy. I nawetjeśliniekiedyna cośpozrzędzimy,tomamy
wszyscy tę świadomość, że jeśli – jako
mieszkańców–dotykanascośpoważnego,tozawszemożemyliczyćna tęorganizację,któranasjednoczy–czylina Spółdzielnię Mieszkaniową. Ktoś z nas był
ekonomistą,ktośinżynierem,ktośmonterem.Znamysięna wielusprawach. I z racji swego doświadczenia obserwujemy,
oceniamyi wymieniamymiędzysobąuwagi na temat tego, jak funkcjonuje nasza
Spółdzielnia,gdyoceniaćjąjakofirmę. I jak
sobieradziw obecnych,takzwanych„rynkowych realiach”. Uważamy, że dobrze,
albo lepiej niż dobrze. Bo nasze dawne
przedsiębiorstwo–kopalnia,którakiedyś
na Śląskubyłapotentatem–niesprostało
wymogomwspółczesnejgospodarki.Zaś
SM„ROW”zwyczajnieistnieje. I obytak
dalej!”
Ażdechmizaparło,gdyczytałamprzytoczonetusłowa.Dziękujęza niew imieniucałegozespołupracownikówi samorządowców.Szczególnieza wskazanietej
ludzkiejwspólnoty,którejnienależymylić z ustawową, administracyjnie zadekretowanąwspólnotąmieszkaniową,do jakiej chcą nas przymusić posłowie PO
w antyspółdzielczymprojekcieustawy.
W ogólnejliczbiewpływającejdo Spółdzielnikorespondencjiporuszanychjest
sporo drażliwych i wrażliwych kwestii
międzysąsiedzkich,którejużniewyglądajątak„wspólnotowo”,jakw cytowanym fragmencie listu z Radlina. Częściejjesttak–toteżcytatz korespondencji
mailowej – że „sąsiedzi zachowują się
jak kierowca, co chce wrzucić w aucie
biegbezsprzęgła–musizazgrzytać”.
I są liczne i różnorodne przykłady
owych zgrzytów. Niektóre dzieją się
„od zawsze” – a to: zakłócanie miru
społecznegopóźnymi,głośnymipowrotami sąsiadów do domu i uporczywym
korzystaniemz kąpieliwyłączniew godzinachnocnych;a tonocnepraniew automatycznej pralce z głośną pracą wirówki,któraniedajespać,takżesłyszalne
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po północy mycie naczyń w zaprogramowanym najczęściej na tę porę agregacie myjącym, zaśmiecony niedopałkami korytarz, zanieczyszczona jakimś
płynempodłogawindy,stłuczona szyba
w oknie na korytarzu, psia kupa tuż
przy drzwiach wejściowych do budynku,autoparkującena osiedlowymchodnikutak,żeidąctrzebaschodzićna jezdnię, jakieś resztki jedzenia wyrzucone
z okna na trawnik dla „głodnych ptaków”,wystawianiena terenposesjipapierowych „miseczek” z jedzeniem dla
bezdomnych kotów, itd., itp. – wymieniaćmożna byjeszczedługo.
Informacjomo tychzdarzeniach,a właściwieskargomna nagannezachowania
sąsiadów(o nocnychrozmowachi „libacjach” nie wspominając), towarzyszy
oczekiwanie„skutecznejinterwencjiSpółdzielni”–od natychmiastowegoposprzątaniapoczynając,na ukaraniusprawców
kończąc. I rzeczywiście – gospodarze
w ustalonych terminach sprzątają, a administracja (za pieniądze mieszkańców
z ich comiesięcznych opłat za mieszkania)możliwiejaknajprędzejzaszkliokno.
A co z resztą? Nim informacja o aucie
dotrzedo Spółdzielni–kierowcadawno
zdążyodjechać,libacjęzakończononad ranem,a praniejużnawetwyschło.Raczej
trzeba byłoby na gorąco wezwać straż
dokończenie na str. 4
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miejskąlubnp.osobiściezwrócićszoferowiuwagę,żełamieprzepisydrogowe
i utrudnia ludziom życie, a mieszkającymza ścianąuzmysłowić,żena pranie
i innegłośneaspektycodziennegożycia
w mieszkaniachjeststosownyregulamin.
A psie odchody? Toż to kwestia nierozwiązana jak Polska długa i szeroka.
Owszem, w wielu miejscach, na osiedlach są kosze. Ale to nie pies, a jego
właścicielmusidońwrzucićto,cojego
pupil zostawił na trawie, asfalcie, płytkach chodnikowych, czy (nie daj Boże!–karygodne!)w osiedlowejpiaskownicy.Tozaśwymagadobregowychowania
i kultury–niepieska,choćbywarasowy,
aleparadującegoz nimwłaściciela,świetniesytuowanego(boopróczczworonoga
mai superczterykoła–„wypasionąbeemwicę”). A nie stać (?) go, jest bezmyślny(?)–boniewpadniena pomysł,
żebyza groszekupićworeczkina odchody,czyteżniezniżysiędo takprozaicznejczynnościjaksprzątaniekupy–„niech
to robi Spółdzielnia, skoro jej płacę
za sprzątanie,a nietozłożęskargę,żenie
sprząta,boonitamod tegosą”.
Cóż,wewszystkichprzykładachi interwencjachfaktyczniechodzio kulturę
zamieszkiwania–wewspólnocie–a kulturaludzkajestbezcenna.Niedasięjej
przeliczyćna tysiącebanknotówjakiejkolwiek waluty. Bywają jednak, wcale
nierzadko,sprawyjeszczepoważniejsze.
Otokilkaprzykładów.Corazczęściejsię
zdarza, że właściciel mieszkania (sam
przebywając gdzie indziej) wynajmuje
swój lokal jakiejś osobie. Ma do tego
prawoi w tymwzględziewcaleniemusi
nikogo(w tymi Spółdzielni)pytaćo zgodę – jednak niektórzy twierdzą, że jest
inaczeji obwiniająSpółdzielnię,iżrzekomo(cytat)„wyraziłazgodęna wynajęcie mieszkania jakimś dzi (...) om,
do których co noc przychodzą pijani
i awanturującysięklienci”.Wynajęciem
takim–jeśliprzynosikomuśfinansowe
korzyści – zainteresowany jest urząd
skarbowy, a jeśli zakłócany jest spokój – to jest to sprawa dla policji. Nie,
Spółdzielnia wcale „nie umywa rąk”
od trudnych kwestii.Tak zostało w naszym kraju ukształtowane prawo i nie
możemysięgaćpo kompetencjei podejmowaćdziałań,jakichnamnieprzyznano.CzłonekSpółdzielni,posiadaczpięciu(wszystkiena prawachwyodrębnionej
własności) mieszkań (co oczywiste nagannym nie jest), nie będąc w żadnym
zameldowany(gdziemieszka–jegosprawa),składado ZarząduSM„ROW”protestz żądaniemzdecydowanegoobniżenia przez Spółd zieln ię płatn oś ci
miesięcznychza lokalemieszkalnei „na4

spoŁeczne Wsparcie
naszych działań
tychmiastowego zlikwidowania niepotrzebnychfunduszy–remontowego,inwestycyjnego, interwencyjnego i gruntów,botylkosązdzierstwemz biednych
mieszkańców”.
Całeszczęście,żeinnegozdaniasąci
spółdzielcy, którzy mając jedno mieszkanie i w nim zamieszkując wiedzą, iż
o swój życiowy dobytek trzeba dbać,
a na to trzeba jednak mieć określone
środkifinansowe.Zaśod stronyformalno-prawnej dają temu wyraz w demokratycznymi samorządowymustanawianiuStatutui wewnętrznychregulaminów,
decydujących także o konieczności istnienia owych funduszy i dobrze (przynajmniejpókico),żeprzy ichstanowieniunieliczysięliczbaposiadanychlokali.
Każdy spółdzielca ma jeden głos, o takiejsamejmocyprawnej(gdybygłosowanoliczbąudziałówzależnychod ilości posiadanych lokali – to interes tych
mniejzamożnychmógłbybyćmocnozagrożony).
„Stal e pis zec ie w nas zej gaz ec ie
„Pod Wspólnym Dachem” o dewastacjach i o tym ile one nas wszystkich
kosztują.Więcinformuję,żewidziałam,
żetedrzwiw bloku(...)zrąbałsynArtur
od M (...) z mieszkania nr (...). Byłam
na nocnymspacerzez psem.Arturmnie
niezauważył,bobyłpijany.Oddajciego
do sąduniechdostaniewyroki za wszystkozapłaci.Piszęprawdę,więcsiępodpisuję, ale tylko do wiadomości Spółdzielni,bobymiżyćniedali”.
Rzeczywiście–sprawdziłem–dewastacja taka zdarzyła się, a nowe drzwi
i ich wymiana sporo kosztowało. I cóż
z tego,żektoświdział,wskazałsprawcę,
skoroświadczyćniebędzie.Zatem–znowuzgodniez prawem–niebędziewszczęcia postępowania przez policję oraz
niebędziesądui karydlapijanegowandala.A kosztyponieślimieszkańcyosiedla.Mieszkającrazem,oboksiebie,czy
to sobie uświadamiamy, czy nie – tworzymyspołecznąwspólnotę(przy czym
formawłasnościlokaliniematuszczególnego znaczenia). Od każdego z nas
zależy, jakie są w tej wspólnocie międzyludzkie relacje. Czy mieszka i żyje
sięnamdobrze,czyźle.Z regułysąsiedzi są wobec siebie życzliwi, uprzejmi,
nawet zaprzyjaźnieni. Ale zawsze trafi
się ktoś, kto niszczy tę dobrosąsiedzką
atmosferę. I niestetyniejesttoszczególneodkryciena użytektychrefleksji.Jest
jakz tymprzysłowiowymmiodem,którego całą beczkę można popsuć jedną
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łyżkądziegciu(młodszychwiekiemczytelników informuję, że „dziegć” to rodzajsmołyo niemiłymzapachu,wytwarzanej z drewna, służącej ongiś m.in.
celomleczniczym).
Od 2000roku,w ostatniwtorekmiesiącamaja,w całejEuropiejestobchodzony Europejski Dzień Sąsiada, który
został ustanowiony z inicjatywy EuropejskiejFederacjidlaLokalnejSolidarności.Od kilkulatdzieńtenświętujemy
teżi w Polsce.Wartowięc,do czegozachęcam,przynajmniejw tenjedendzień
w rokuzdobyćsięna przyjacielskigest
wobec tych, których widujemy od lat,
a niemieliśmydotądokazjipoznaćbliżej. Może i do tych sąsiadów, którzy
w przeszłości w czymś się nam narazili–jakozapoczątkowanieod tegogestu
lepszychrelacjina przyszłość.
Można też, jak to zrobili mieszkańcy
budynkuprzy ulicyKorfantegow Radlinie,skrzyknąćsięwspólniez sąsiadami
i zająć się gruntownym odnowieniem
wspólnej klatki schodowej. O tym naprawdęwielkimwydarzeniu,efekciesąsiedzkiego ogromnego zaangażowania
wszystkichmieszkańcówtegodomuw celu poprawy swego otoczenia piszemy
na str. 12naszejgazety.
Namawiamprzetodo życzliwegozainteresowania się swoimi sąsiadami. Być
możeoniczegośpotrzebują,przydałaby
im się pomoc, o którą nie śmią lub nie
potrafiąnp.zewzględówambicjonalnych
poprosić.A możewystarczyimtylkodobre słowo, uśmiech, czyjeś zainteresowanie, by mogli zmienić swe nastawienie do lud zi i życ ia (i ewent ua ln e
postępowanie, jeśli było ono dotąd naganne).Myślę,żewartodołączyćdo grona europejczyków,włączającsięw integrujące „mieszkających po sąsiedzku”
spotkaniai imprezyokolicznościowe.
DrodzyPaństwo!Otrzymacietęgazetę
w tygodniuprzedświątecznym.Zapewne
będzie jeszcze trochę krzątaniny – i już
nastąpią,możliwiew rodzinnymgronie,
dniradości.A gdyktośsamotny–tomoże uda się „skrzyknąć” kilku takich jak
on„singli”(modnesłowo)i wspólniepodzielićsięjajeczkiemi święconką.
Korzystając z okazji wszystkim Państwu,całejnaszejspółdzielczejrodzinie,
chciałbymżyczyćzdrowych,pogodnych
Świąt Wielkanocnych, przepełnionych
wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkańw gronierodzinyi wśródprzyjaciół
orazwesołego„Alleluja”.
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terminy Walnego zgromadzenia
ZarządSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”zgodniez art. 83ust. 2
ustawyo spółdzielniachmieszkaniowychorazart. 39ustawyz dnia 16.09.1982r.PrawoSpółdzielcze
(tekstjednolityDz.U.Nr 54poz. 288z 1995r.z późn.zm.)i § 70Statutu,
podjąłdecyzjęo zwołaniuWalnego Zgromadzenia w następującychterminach:
➤ 22.04.2015 r. o godz. 1700 tj.środadlaczłonkówosiedliDąbrówki,Piastówi XXX-leciaPRL(częśćI)
w I LiceumOgółnokształcącymim 14PułkuPowstańcówŚl.w WodzisławiuŚl.przy ul.Szkolnej 1
➤ 23.04.2015 r. o godz. 1700 tj.czwartekdlaczłonkówosiedlaCentrum(część II)w I LiceumOgółnokształcącymim 14PułkuPowstańcówŚl.w WodzisławiuŚl.przy ul.Szkolnej 1
➤ 27.04.2015 r. o godz. 1700 tj.poniedziałekdlaczłonkówzamieszkałychna tereniegminyPszów(częśćIII)
w MiejskimOśrodkuKultury–Restauracja„ADRIA”w Pszowieul.Traugutta 1.
➤ 28.04.2015 r. o godz. 1700 tj.wtorekdlaczłonkówzamieszkałychna tereniegminyRydułtowy(część IV)
w RydułtowskimCentrumKultury„FENIKS”w Rydułtowachul.StrzelcówBytomskich 9a
➤ 29.04.2015 r. o godz. 1700 tj.środa dlaczłonkówzamieszkałychna tereniegminyRadlin(częśćV)w MiejskimOśrodkuKulturyw Radlinieul.Mariacka 9

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzisławiu Śl.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

zsiedzibąprzyul.Kard.St.Wyszyńskiego43
pr ze t a r g na wolne lok a le uż y t k owe

1.WodzisławŚl.
2.WodzisławŚl.
3.WodzisławŚl.
4.WodzisławŚl.
5.WodzisławŚl.
6.WodzisławŚl.
7.WodzisławŚl.
8.WodzisławŚl.
9.Rydułtowy
10.Pszów

ul.Przemysława3
ul.Przemysława3
ul.Przemysława5
ul.Przemysława5
ul.Przemysława5
ul.Przemysława12
ul.Dąbrówki12
ul.Dąbrówki12
ul.Plebiscytowa48
ul.J.Tytki9

pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.
pow.użytk.

22,70m2
70,07m2
58,66m2
20,77m2
113,01m2
16,40m2
42,83m2
131,44m2
24,36m2
74,21m2

wadium
wadium
wadium
wadium
wadium
wadium
wadium
wadium
wadium
wadium

1200,00zł
3300,00zł
3000,00zł
1100,00zł
7500,00zł
800,00zł
3000,00zł
6500,00zł
1800,00zł
3500,00zł

or a z pom ie s zc ze nia m a ga z y nowe go
11.WodzisławŚl.

ul.Marklowicka23

pow.użytk.

102,10m2

wadium 2500,00zł

Bliższych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych w budynku Zarządu SM „ROW” Wodzisław Śl.,
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43 – pokój nr 29, tel. (32) 455-67-56.
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zWyczaJe i obrzędy śWiĄteczne

Wielkanoc po śląsku
W

ielkanoctonajstarszei najważniejszeświętochrześcijańskieupamiętniające zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa.Poprzedzającyjątydzień,któryterazwłaśnietrwa,stanowiokreswspominanianajważniejszychdlawiarychrześcijańskiejwydarzeń.W Polscezbiegasię
z dawnymitradycjamiprzejściazimyw wiosnę,a więcodrodzeniasięprzyrody.
Świętawielkanocnew Polscesłynąz bogactwatradycjii zwyczajów.TriduumPaschalnei Wielkanoctodlawielumieszkańców naszego regionu szczególny czas
modlitwy i zadumy, Jednak jest to również czas kultywowania wielu dawnych
tradycjikorzeniemającychjeszczew czasach pogańskich, a więc pochodzących
sprzed 1000lat,przekazywanychz pokoleniana pokolenie.
Śląskiezwyczajewielkanocnesązespołemobrzędówtypowowiosennych.Mają
charakterwegetacyjny,odzwierciedlająradośćz powrotuwiosnyi troskęo przyszłe
urodzaje. Dlatego na świątecznym stole
pojawiająsiętakierzeczyjakzielonegałązki, bazie i jajka, czyli symbole życia
oraz symbole żywiołów o charakterze
oczyszczającym i zabezpieczającym, jak
ogień i woda. Wiele zwyczajów pogańskich przetrwało do dzisiaj, gdyż kościół
włączył je w obrzęd chrześcijańskiego
zmartwychwstania i nadał własną interpretację. Jest to więc połączenie obrzędówprzekazywanychz pokoleniana pokolenieoraztradycjichrześcijańskiej.
WielkiTydzieńtow kościołachchrześcijańskichokresupamiętniającyostatniedni
życia Jezusa Chrystusa, czyli w tradycji
chrześcijańskiejokrespoprzedzającyWielkanoc.Jesttorównieżokresprzygotowań
do obchodów Święta Zmartwychwstania.
Ludność na Śląsku godnie obchodziła to
największeświętochrześcijańskie.
ObchodyWielkiegoTygodniarozpoczynająsięw NiedzielęPalmową.W tendzień
święcisiępalmywielkanocne,któresąsymbolem odradzającego się życia, nadejścia
wiosny i triumfalnego wjazdu Chrystusa
do Jerozolimy.Palmywykonujesięz wierzby, leszczyny, bukszpanu, barwinka, borówki,cisui widłaku.Bazie(tzw.bagniątka) z palmy chroniły przed chorobami
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gardła.Z poświęconejpalmy
rob iło się krzyżyk i, któr e
w pierwszyi drugidzieńświat
wielkanocnych zatykano na
polach–na urodzaj,zatykanow domachi oborach–by
chroniłyprzed nieszczęściem.
Stawiano w oknach, zatykano za lustrem i święte obrazy–na szczęście.
WielkaŚrodatoczassprzątania, zwanego grzebaniem
żuru.Alena GórnymŚląsku
tak nazwano zwyczaj żegnania się z żurem, który był głównym daniem w czasie 6tygodniowegopostu.Grzebanotakże
śledzia,któryzastępowałmięsow czasie
wielkiegopostu.
Wielki Czwartek – podczas wieczornej
mszy milkną dzwony tzw. zawiązywanie
dzwonów,zastępująjedrewnianeklekotki,
z którymichłopcydawniejbiegalipod kościołem i po wsi, aż do soboty. Kapłan
przenositeżNajświętszySakramentdo ciemnicy. Kiedyś w domach zasłaniano lustra
i obrazy–byłtosposóbokazywaniasmutkui przeżywaniamękipańskiej.
WielkiPiątektodzieńnajbogatszyw obrzędy. Odwiedzano groby w kościołach,
przy którychczuwano.W celuzapewnienia urodzaju palono próchno i okadzano
nimpola,a takżerozsiewanopopiół.Krzyżykirobionez drewienekz NiedzieliPalmowejzatykanopo razpierwszyw Wielki
Piątekna polachi w oborach–celemzapewnienia urodzaju i ochrony przed gradobiciem.W domachw tymczasietrwają
przygotowania do pieczenia babek drożdżowych,mięsiwa,kiełbas,tarciachrzanu.
WielkaSobotatoczasna ostatnieporządki, a także na kraszenie jajek wielkanocnych,przygotowaniekoszyczkado święceniaz wszystkimiwiktuałamiwielkanocnymi.
Wieczorna msza święta – odwiązywanie
dzwonów,święcenieogniai wody.Poświecenieognia–symbolizujeświatłoChrystusowe,po poświęceniukapłanzapalaświecę
paschalną, od niej wierni zapalają świece
przyniesionez domu,służądo odpędzania
burzyorazkonającymw chwiliśmierci.Poświeceniewody–służydo święcenia,przy sakramentach.
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Wielkanoc rozpoczyna się mszą rezurekcyjną ku chwale Zmartwychwstania
Pańskiego wczesnym rankiem. To najradośniejszeświętozarównow kościelnym
roku liturgicznym, jak i w obrzędowym
kalendarzuwsipolskiej.Śniadanierozpoczyna się modlitwą i dzieleniem się jajkiem,potemw ogródkudzieciszukająZajączka ze słodyczami lub w stodołach
w specjalnieprzygotowanychgniazdkach,
gdzie chowa się prezenty. Resztę czasu
spędzasięrodzinnie,
Wielkanoc to całe bogactwo kulinarne.
Na śląskim stole wielkanocnym leżą jaja
gotowanena twardo i moczonew specjalnejzalewiez łupincebulii kminku.Nieodzownym elementem świątecznego niedzielnegoobiadujestkołoczz seremlub
makiem.
Wśródświątecznychpotrawśląskichwymienimynajważniejsze:bytomskiekamyki,czyliciastona miodziei mleku,z dodatkiem przypraw korzennych i powideł
orazpiernikz marcepanem,wieniecwielkanocny.Opolskiesercapiernikowe,chrustki,ciastomakowe,skubaniecorazstrucla
z orzechami.Noi oczywiście–białakiełbasaw cebuliz chrzanem,pasztetwielkanocnyz dzika,śląskieroladymięsne,chleb
szpinakowy,zupaserowa,pasztecikiw cieście drożdżowym, różnego rodzaju sałatki,tradycyjnyżurekgotowanyna wywarzez szynki.Podczasświątecznegoposiłku
obowiązkowopojawiająsiękluski,rolada
i kapusta,kiszona obokmodrej.Świąteczne potrawy zawsze przygotowywane są
wedługtradycyjnychreceptur,używanych
nieprzerwanieod wieków.Wielkanocna Śląsku to czas odpoczynku, dobrej zabawy
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i sutozastawionegostołu,aleteżtoczas
refleksjinad życiemi modlitwy.
W drugidzieńświatrozpoczynająsięodwiedzinysąsiadów,poza tymŚmigusDyngus zachęca do wesołych zabaw i psikusów.Dawniejgospodarzeobjeżdżalipola,
bywetknąćkrzyżykz wielkanocnejpalmy.
Organizowanotakżeróżnezabawynp.kulaniejajeclubwajec–toczysięjajkaz górkido wykopanegona doledołka.Czyjejajko wpadnie do dołka 3 razy ten zdobywa
kroszonkę pozostałych uczestników gry.
Dziewczętawróżyłyz kraszanek,któraprędzej wyjdzie za mąż stukając się jajkami.
Ta,którejstłuczesiękraszankawcześniej,
tapierwszawychodziza mąż.
Wielkanocne zwyczaje wypływają z tej
samejchrześcijańskiejtradycji,trudnoznaleźć coś, co całkowicie odróżnia Wielkanoc na Śląsku od świętowania w innych
częściach Polski. Różnice jednak są – inna jestnp.śląskapalmawielkanocna,przygotowywana na rozpoczynającąWielkiTy-

J

dzień Niedzielę Palmową. To skromna,
w większościzielona wiązankaz pięciulub
siedmiurodzajówkrzewów,związana hajką,czylirzemykiemz końskiegobicza.
Swoi ście roz um ian a jest na Śląs ku
równ ież trad yc ja Lan eg o Pon ied ziałku–choćw wieluczęściachPolskiprawooblewaniainnychwodąmajązarówno kobiety, jak i mężczyźni, na Śląsku

ajko ma sens symboliczny, malowanie go było jednym
z warunków istnienia świata. Zajmują się tym głównie
kobiety.Na stolewielkanocnymjajkokróluje,od wieków
uważaneza symbolpoczątkui źródłażycia.Uważasięjerównieżza znakZmartwychwstania,odradzaniei powrotudo życia.W ludowychwierzeniachjajkobyłolekarstwemna chorobę, urok, chroniło przed pożarem, zapewniało szczęście,
pomyślnośći urodzaj.Byłopomocnewewróżbachmatrymonialnych,stądzabawytypukulaniejajec.
Zajączekjestsymbolemodradzającejsię
przyrody,wiosnyi płodności.
Zdobieniejajek–powszechnejestzdobieniejednobarwne,takzwanekraszenie
(od słowakrasić,barwić),stądnazwakraszankilubkroszonki.Pierwotniejajkabarwiono barwnikami naturalnymi, uzyskiwanymiz wywaruroślinnego,na przykład
z wywarupłatkówcebuli,korydzikiejjabłonkilubnasionwrotycza,z któregouzyskiwano odcienie koloru żółtego łącznie
z brązem.Z wywarupiołunu,bylicy,dzikiegobzu,sasanki,płatkówbławatulubświeżychpędówżyta
uzyskiwanokoloryzielony,niebieski.Czarnąbarwęuzyskiwano z wywaru kory olchowej, dębowej lub łupin orzecha włoskiego.Najczęściejspotykana technikazdobieniajajekw centralnych częściach Śląska – to skrobanie rysunku brzytwą,
żyletkąlubinnymostrymnarzędziemna barwionymna jeden
kolor jajku. Popularnymi tutaj motywami są witki, gałązki,
kwiatki, pączki, listki oraz linie dzielące powierzchnię jaja.
Stosujesiętakżewytrawianie,pisanewoskiem,malowaniefarbami,pisakamilubpiórkiemi tuszem.
Marzec 2015 r.

obyczaj ten przypisany jest wyłącznie
mężczyznom.
Innyśląskizwyczaj,praktykowanywciąż
w wielkanocnyponiedziałekw Pietrowicach
Wielkich,Bierkowicach,Raciborzu-Sudole
i dzielnicyGliwic–Ostropie,tokonneprocesjebłagalno-dziękczynne,podczasktórych
jeźdźcyobjeżdżająpola,dziękującza łaski
orazprosząco urodzaji dobreplony.
Niewszystkiestareświątecznezwyczaje
dotrwały do naszych czasów i całe szczęście. Obecnie trudno sobie wyobrazić, by
w WielkiPiątekrano–ojciecrodzinydawał
klapsy dzieciom ze słowami „za Boże rany”,a całerodzinyszłydo rzekiczystrumyka obmyć się – woda chroniła od chorób.
W Wielkanocprzed rozpoczęciemśniadania
każdyz domownikówdostawałlaskęchrzanudo zjedzenia,tłumaczącim,żedziękitemuprzezcałyrokniebędącierpiałyz powodubóluzębów,brzucha,katarui kaszlu.

Jajka odgrywają ważną role w wierzeniach religijnych jako
symbol zmartwychwstania. Najstarsze malowane jajka znalezionopodczaspracarcheologicznychw Mezopotamii.Jaksię
dowiadujemyz przekazówhistorycznych,malowaniejajekznanejużbyłow czasachcesarstwarzymskiego.Właściwie„kolorowejajka”byłyi sąnieodłącznączęściąświątwielkanocnych.
W okresie wielkiego postu, od środy popielcowej do nocy
Zmartwychwstania, nie wolno katolikom było jeść żadnych
zwierzęcychproduktów.Dlategoteż,aby
uchronićjajkaod zepsucia,gotowanoje.
W okresieWielkiegoTygodnia,abyjajka
starszeod świeżychmócodróżnić,malowano te świeże i dawano je poświęcić.
Jajka zawsze już widziano jako symbol
życia oraz powstania zmarłych. Okrągłe
jajko,nieposiadająceanipoczątkuanikońcajestobrazemwieczności,w środkuzaś
znajduje się życie. Na Śląsku malowano
jajkana czerwono,gdyżfarbatasymbolizowałakrewJezusa.Tradycjamalowania
jajek oraz zawieszania ich na gałązkach
wiklinyi dekorowanianiminietylkomieszkańpochodziz Ukrainy.„Pysanky”–taknazywająsięartystycznemalowanei zdobionejajka.Ciekawe,żetradycjamalowania„pysanek”pochodzi od ludowego wierzenia Ukraińców o ich przeznaczeniu.
Jeżelinaródukraińskizaprzestaniemalowania„pysanek”wtedyuwiązana bestiawyrwiesięz kajdanówi zniewolitenkraj.
Najstarsząśląskąpisankęznalezionow czasiepracwykopaliskowychna Ostrowiu.Pochodziz X wieku.Byłaonawykonana tąsamąniemaltechnikącowspółczesnepisankiz tejczęści
Śląska.
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Wandale nie próżnUJĄ

Graficiarz ukarany
N

ie ma tygodnia, by nie docierały
do nasinformacjeo kolejnychprzykładachwandalizmuna naszychosiedlach.Niestetyjesttoniekończącasięlitaniagłupotyi prymitywizmu.Każdytaki
wybryk naraża całą naszą społeczność
na straty.Conieustanniepowtarzamy,gdyż
uszczuplatonaszfunduszremontowy.Sami wandale to osoby przeważnie pozbawione wyobraźni, bezmyślni młodzi ludzie nie pat rząc y na kons ek wenc je
przyszłościowe z obecnych czynów, a są
one znac ząc e, gdyż kar aln ość rzut uj e
na kształceniesięi podjęciepracy.
Do „klasyki” działań wandali należy
niszczeniez takimtrudemwyremontowanych elewacji, które przecież nadają naszym domom ładny, przyjemny dla oka,
estetyczny wygląd sprawiają że okolica
w którejmieszkamyharmonijniewtopiona jestw krajobraz.Wartomieszkaćw takim otoczeniu i cieszyć się jego wyglądem. Ale to co dla nas jest pozytywem
drażnimłodegotroglodytę,którychcezamanifestowaćw najgłupszyz możliwych
sposobówswójbuntprzeciwkospołeczeństwuczylinam,zamiastestetykiposłużyć
się chaosem i brzydotą, ukarać nas nie
wiadomoza co.
Zapewnetakimiprzesłankamikierował
się wandal, który 25 lutego na elewacji
w szczyciebudynkunr 42na os. XXX-leciaPRLnamalowałgraffiti,a powiedzmy
szczerze: głupie bohomazy, szpecące terazbudynek.
5 marca kolejny wandal w budynku
nr 54–58na os. XXX-leciaPRLna VI p.
w przejściuw klatcenr 56umieściłnapis
na lamperii.

Sprawcytychdewastacjina raziesąbezkarni,alenichsięniecieszą,bozapewne
niedługo odpowiedzą za swe czyny, tak
jakniejakiPiotr Zieliński z Wodzisławia.
Onteżmyślał,żemożna bezkarnieniszczyć
i nieponosićza tożadnychkonsekwencji.
Mylił się.
Na początku września ubiegłego roku
22-letni, a więc już nie nastolatek, Piotr
Zieliński na osiedluDąbrówki 12między
klatką Ci Dprzy pomocymarkerówumieścił na elewacji budynku napisy. Szkody
z tegopowoduwycenionona prawie 700 zł.
Swoją działalnością „pseudograficiarską”
nie cieszył się jednak zbyt długo. Policja
odnalazła go, a Sąd Rejonowy w Wodzisławiu uznał go winnym i skazał na karę
grzywnyw wysokości 700 zł,dodatkowo
wandal musi naprawić szkody w całości
poprzezzapłaceniena rzeczpokrzywdzonej SM „ROW” kwoty 685 zł i ponieść
kosztysądowe,sądorzekłrównieżw stosunkudo PiotraZielińskiegokaręw postaci trzykrotnego podania w naszej gazecie
do publicznejwiadomościsentencjiwyroku.Czytenwrześniowywybrykbyłwart
tejceny?Na topytaniemusiodpowiedzieć
sobie Piotr Zieliński, a przede wszystkim
wszyscyjegopotencjalninaśladowcy.
Oczywiście graficiarze to niestety nie
jedyna plaga naszych osiedli. Są jeszcze
klasyczni chuligani niszczący wszystko
wkoło.Do tejgrupynależyzapewneczłowiek,któryw nocyz 14na 15lutegopotrzaskał lustro w dźwigu w seg.A w budynku nr 9 na os. Piastów. Dlaczego
zniszczył lustro, czy nie mógł znieść swojego odbicia? Na to pytanie zapewne
wkrótceodpowiadałbędzieprzed sądem.

Potrzaskane lustro efekt działalności wandala w dźwigu w seg. A
w budynku nr 9 na os. Piastów
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Zniszczona elewacja na budynku nr 42
na os. XXX-lecia

TakjaktoniedawnorobiłMichał Sasim
który od czerwca do października 2013
roku z klatek schodowych bloków SpółdzielniMieszkaniowejROWnr3,4,5,6,
9, 12, 13, 16 przy ulicy Przemysława
w Wodzisławiu Śląskim działając z premedytacja ukradł w krótkich odstępach
czasu 69 sztuk zaworów od hydrantów
i 63 sztuki prądownic wodnych.Wartość
skradzionej armatury przekroczyła sumę 9800 zł.
Ujętyprzezpolicjęstanąłprzed Sądem
Rejonowymw WodzisławiuŚląskim,któryskazałgona 10miesięcypozbawienia
wolności, warunkowo zawieszając karę
na okres 3 lat. Oskarżony musi również
naprawić poniesioną szkodę i zapłacić
Spółdzielni Mieszkaniowej ROW prawie 10.000zł.
Sąd orzekł również trzykrotne podanie
do publicznejwiadomościw naszejgazeciesentencjiwyroku.
Na koniecjeszczejakiśpozytyw.W poprzednim numerze naszej gazety wiele
miejscapoświęciliśmysprawieuszkodzenia 23 grudnia w godzinach porannych
fontannyznajdującejsięna terenierekreacyjnymna os. XXX-leciaPRLprzybud.
131-135.Sprawcętegoczynuruszyłosumienie,poszedłpo rozumdo głowyi ujawniłsięorazuregulowałzapłatęza naprawę
fontanny.

Zniszczona lamperia w budynku nr 54 – 58 na os. XXX-lecia
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HarmonoGram
wymiany wodomierzy
SzanowniMieszkańcyInformujemy,żeupływaterminważności legalizacji wodomierzy mieszkaniowych na niektórych
budynkach.W związkuz tymbędziemysukcesywniedokonywać ich wymiany zgodnie z przyjętym harmonogram, który
poniżej zamieszczamy. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymiterminamii udostępnieniemieszkańw celudokonaniawymiany.
O szczegółowych terminach będziemy informować pisemnymiogłoszeniamina klatkachschodowychz kilkudniowym
wyprzedzeniem.

osiedle piastóW:

osiedle XXX-lecia prl:

XXX-lecia 13-16
XXX-lecia 31
XXX-lecia 33
XXX-lecia 35-37-39
XXX-lecia 42-45
XXX-lecia 54-56-58
XXX-lecia 68-71
XXX-lecia 89-92
XXX-lecia 93-96
XXX-lecia 106-109
XXX-lecia 127-129

2015-03-23
2015-03-23
2015-03-24
2015-03-25
2015-03-24
2015-03-26
2015-03-24
2015-03-27
2015-03-27
2015-03-27
2015-03-30

osiedle centrUm:

Szkolna 6-8
Pokoju 1-5

2015-05-04
2015-05-04

osiedle W rydUŁtoWacH:

Ligonia 6
Ligonia 8
Ligonia 12
Plebiscytowa 34
Plebiscytowa 44

2015-05-21
2015-04-17
2015-05-22
2015-06-02
2015-06-03

osiedle W pszoWie:

Tytki 1
Tytki 4

2015-04-20
2015-04-20

osiedle W radlinie:

Findera 6
Sienkiewicza 26-30
Marzec 2015 r.

WymianawodomierzybędzierealizowanaprzezprzedstawicielifirmyIstaPolska,którzybędąposiadaćstosowneidentyfikatoryzezdjęciami.
W przypadku potrzeby konsultacji lub jakichkolwiek
wątpliwości prosimy o kontakt z Administracjami Osiedli
pod telefonami:
Osiedle Piastów i XXX-lecia PRL
– 32 4564710,
Osiedle Centrum
– 32 4554688,
Osiedla w Rydułtowach
– 32 4578476,
Osiedla w Radlinie i Pszowie
– 887133233

2015-05-14
2015-05-15

Przemysława 1a
Przemysława 1b
Przemysława 1c
Przemysława 1d
Przemysława 1e
Przemysława 3/1-32
Przemysława 3/33-64
Przemysława 3/65-96
Przemysława 3/97- 118
Przemysława 6/1-32
Przemysława 6/33-64
Przemysława 6/65-96
Przemysława 6/97- 118
Przemysława 8a
Przemysława 8b
Przemysława 8c
Przemysława 8d
Przemysława 8e
Przemysława 8f
Przemysława 9/1-32
Przemysława 9/33-64
Przemysława 9/65-96
Przemysława 9/97102
Przemysława 11a
Przemysława 11b
Przemysława 11c
Przemysława 11d
Przemysława 11e
Przemysława 11f
Przemysława 13/1-32
Przemysława 13/33-64
Przemysława 13/65-96
Przemysława 13/97- 102
Przemysława 15a
Przemysława 15b
Przemysława 15c
Przemysława 15d
Przemysława 15e
Przemysława 15f

POD WSPÓLNYM DACHEM

2015-05-25
2015-05-26
2015-05-27
2015-05-28
2015-05-28
2015-05-25
2015-05-26
2015-05-27
2015-05-28
2015-05-05
2015-05-06
2015-05-07
2015-05-08
2015-05-05
2015-05-06
2015-05-07
2015-05-08
2015-05-08
2015-05-08
2015-04-27
2015-04-28
2015-04-29
2015-04-30
2015-04-27
2015-04-28
2015-04-29
2015-04-30
2015-04-30
2015-04-30
2015-04-07
2015-04-08
2015-04-09
2015-04-10
2015-04-07
2015-04-08
2015-04-09
2015-04-10
2015-04-10
2015-04-10
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa
przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300WodzisławŚląski,,ul.KardynałaSt.Wyszyńskiego43
tel.(32)4552404,kom.0693449754

www.mieszkania.sm-row.pl

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz
zamienisz ● wynajmniesz
Czynne:
poniedziałek
wtorek,czwartek
środa
piątek
10

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

POD WSPÓLNYM DACHEM

Marzec 2015 r.

adresy
telefony
Ważne informacJe
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod7:00do15:00
piątekod 7:00do 14:00
Telefoncentrala– 32 455 66 86;
DZIAŁ OBSŁugI KLIENtA:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7:30-15:30;
od wtorkudo czwartku7:30-14:00
piątki7:30-13:00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 456 39 05;
działwkładów: 32 55 66 86wew. 114;
działnaliczeńczynszowych:324553872;
kasa: 32 455 66 86wew. 109;
działrozliczeńz członkami:32 455 38 72;
działtechniczny:32456 39 04;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
(32) 455 24 04;
działlokaliużytkowych:32455-67-56.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.miastow GOP. 6.narzutkafutrzana. 9.fragment,urywekutworu
literackiego. 10. trójgłowy pies, stróż
bramHadesu. 11.małamiejscowość. 12.
chmurka. 15. w gwarze śląskiej: zaprawa murarska. 18. tkanina o jednostronnym połysku. 21. cienka rura. 22. stan
zniszczenia. 23.śmigus. 24.zasada,reguła. 25. odzienie, strój. 28. urząd duchownegomeczetu. 32.nogizająca. 34.
w marcuz Krystynąobchodziłaimieniny. 35. dawna jednostka objętości cieczy. 36. zawodnik prowadzący wyścig. 37.nakazzapłaceniagrzywny. 40.
potrzebuje go oskarżony o przestępstwo. 43.przeciwieństwozła. 46.ostatni
przystanek autobusu. 47. dyngus. 48.
brzegchusteczki. 49.awantura,bójka. 50.
skafandereskimoski.
Pionowo: 2. szeroka ulica wysadzana drzewami. 3.opust,bonifikata. 4.waluta krajów eurolandu. 5. blat na nogach. 6.okresw dziejach. 7.wyziewy. 8.
kwitnieraz. 13.bieluteńkirekwizytwiel-
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kanocny. 14.basenosadowy. 15.grząskie
bagno. 16. żeński odpowiednik imienia
Ludwik. 17. produkt destylacji kumysu. 19.po Śląsku:atrament. 20.uczenie
się. 26.jedność,harmonia. 27.kierunek,
tendencja. 29.taśmaz podziałką. 30.strój
mającywymiarwiększyod typowego. 31.
wystawaeksponatówpołączonaz zawieraniemtransakcjihandlowych. 32.skok
akrobatyczny. 33. odznaczenie. 37. motorower. 38.wiedziedo kłębka. 39.gwiazda podwójna w gwiazdozbiorze Psa
Wielkiego. 41.półpłynna masaceramiczna.42.górna częśćubraniao fasoniekoszulowym. 44. ciasto wielkanocne. 45.
małaoś.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki: „Dobra rada u sąsiada”.Nagrodyksiążkoweza rozwiązaniekrzyżówkiotrzymują:
Irena Janik, Halina Wójcik i Danuta
Smagacka.

■ ADMINIStRACJE OSIEDLOWE:
CEN tRuM: 44-300 Wod zis ław Śląs ki,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pracy: od poniedziałku
do piątkuod 7.00do 15.00;
XXX-lecia,PIAStÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel.(32) 456 47 10,(32) 456 51 80,godz.pracy;
od poniedziałkudo piątkuod 7.00do 15.00;
RYDuŁtOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. (32) 457 84 76, godz. pracy:
od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZÓW: 44-370Pszów,ul.Tytki 9,tel.(32) 729 10 40,
czynna:wtorkiod 9.00do 11.00i od 13.00do 15.00,
pracaw terenieod 11.00do 13.00,piątkiod 12.00
do 15.00,pracaw terenieod 9.00do 12.00;
RADLIN: 44-310Radlin,ul.Korfantego 18,tel.
(32) 455 83 27,czynna:poniedziałkii czwartki
od 9.00do 11.00i od 13.00do 15.00,pracaw terenieod 11.00do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimyzgłaszaćtelefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
•AdministracjaCentrum–(0) 607 041 129
•Administracja XXX-lecia, Piastów i Dąbrówki
– (0) 601 857 402,
• AdministracjaRydułtowy–(0) 605 365 674,
•Elektrycznei dźwigowe:dlawszystkichadministracji:
elektryk–(0) 609 442 461,
dźwigowiec–(0) 78 58 48 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.(32) 455 66 86,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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–ZACHOWAJ–WYTNIJ–KORZYSTAJ–

krzyżóWka z HasŁem

mieszkaŃcy z radlina Wzorem do naśladoWania

WspaniaŁy efekt WspólnycH dziaŁaŃ

M

ieszkańcybudynkuprzy ulicyKorfantegow Radliniepowitająwiosnę z pięknie odmalowaną, estetyczną klatką schodową. To naprawdę
wielkiewydarzenie!Dlaczego?Bojestto
efektogromnegozaangażowaniawszystkichmieszkańcówtegodomuw celupoprawyswegootoczenia.Towłaśnieefekt

REKLAMA

ich pracy, zaangażowania i pomysłowości możemy dziś podziwiać. Ludzie tu
mieszkający wykazali się wspaniałą inicjatywąi energią.Pomalowaliklatęschodowa,kupiliwszyscyjednakowewycieraczki przed drzwi do mieszkań, złożyli
się wspólnie i kupili również estetyczne
ozdobydo przyozdobieniaścian.

Bezżadnejprzesadymożnapowiedzieć
że są wzorem jedności i tworzą jedną
wspólną rodzinę. Jest to wzór do naśladowania i ciszymy się, że mamy takich
mieszkańców,którzynaprawdęczująodpowiedzialnośćnietylkoza swojemieszkania,alerównieżwszystkiepomieszczeniaw budynku.

