
Numer 2 (68) Rok XX
Marzec 2015, ISSN 1505-7704



2 POD WSPÓLNYM DACHEM Marzec 2015 r.

P
o�dob�nie�jak�w la�tach�ubie�głych�rów�nież
i w tym�ro�ku�w ce�lu�umoż�li�wie�nia�kon�-
tak�tu�wszyst�kim�miesz�kań�com�na�szych

za�so�bów�z kie�row�nic�twem�spół�dziel�ni�od�by�-
ły�mię�dzy 24�lu�te�go�a 10�mar�ca�się�ze�bra�nia
osie�dlo�we.� Z uwa�gi� na zróż�ni�co�wa�nie� pro�-
ble�mów,�ja�kie�wy�stę�pu�ją�na po�szcze�gól�nych
osie�dlach,�wzo�rem�lat�po�przed�nich�zor�ga�ni�-
zo�wa�no 7�ta�kich�spo�tkań�po�cząw�szy�od osie�-
dla� Ry�duł�to�wy,� przez� Ra�dlin,� osie�dle� Cen�-
trum,�Pszów,�osie�dle�Dą�brów�ki, XXX-le�cia
PRL,�na osie�dlu�Pia�stów�skoń�czyw�szy.
Pod�czas�spo�tkań�przed�sta�wio�no�w po�sta�ci

po�glą�do�wych�pre�zen�ta�cji�in�for�ma�cję�Za�rzą�-
du�o opła�tach�z ty�tu�łu�użyt�ko�wa�nia�miesz�-
kań.� Pod�kre�śla�no� w jak� ma�łym� stop�niu
na wy�so�kość� tych� opłat� ma� wpływ� sa�ma
spół�dziel�nia,� a jak� ogrom�ny� wpływ� ma�ją
kosz�ty� do�sta�wy�wo�dy,� ener�gii� elek�trycz�nej
i ciepl�nej�we�dług�ak�tu�al�nie�obo�wią�zu�ją�cych
ta�ryf�do�staw�ców.�Mó�wio�no�rów�nież�o pro�-
po�zy�cji�wpro�wa�dze�nia�no�wych�form�opła�ty
za użyt�ko�wa�nie� dźwi�gów� oso�bo�wych.� Po�-
trze�ba�no�wych�roz�li�czeń�wy�ni�ka�ze�zmniej�-
sza�ją�cej�się�licz�by�lo�ka�to�rów�miesz�ka�ją�cych
w na�szych�za�so�bach�miesz�ka�nio�wych.�
W tak�cie�ze�brań�i dys�ku�sji�wra�ca�ła�spra�-

wa�kosz�tów�zu�ży�cia�ener�gii�ciepl�nej,�w opar�-
ciu�o za�pi�sy I dy�rek�ty�wy�Par�la�men�tu�Eu�ro�-
pej�skie�go�i Ra�dy�Unii�Eu�ro�pej�skiej�do�ty�czą�ca
efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej.�Ar�ty�kuł 9�pkt 3
tej�dy�rek�ty�wy�mó�wi,�że�„w bu�dyn�kach�wie�-
lo�miesz�ka�nio�wych�za�opa�try�wa�nych�z sie�ci
cie�płow�ni�czej�do dnia 31�grud�nia 2016�ro�-
ku�zo�sta�ną�za�mon�to�wa�ne�–�tam�gdzie�jest�to
tech�nicz�nie�wy�ko�nal�ne� i opła�cal�ne� –� rów�-
nież�licz�ni�ki�zu�ży�cia�in�dy�wi�du�al�ne�go�do po�-
mia�ru�zu�ży�cia�ener�gii�ciepl�nej.�W przy�pad�-
ku� gdy� za�sto�so�wa�nie� in�dy�wi�du�al�nych
licz�ni�ków� nie� jest� tech�nicz�nie� wy�ko�nal�ne
lub�opła�cal�ne,�do po�mia�rów�zu�ży�cia�ener�gii

ciepl�nej�na każ�dym�grzej�ni�ku�sto�so�wa�ne�są
in�dy�wi�du�al�ne�po�dziel�ni�ki�kosz�tów�cie�pła.”
Dzię�ki� no�wej� dy�rek�ty�wie,� za�sa�da� roz�li�-

cza�nia�kosz�tów�ener�gii�na pod�sta�wie�jej�zu�-
ży�cia,�któ�ra�jest�z suk�ce�sem�sto�so�wa�na�wAu�-
strii,�Da�nii�i Niem�czech,�bę�dzie�roz�sze�rzo�na
na ca�łą�Eu�ro�pę.�Do 31�grud�nia 2016�r.�w bu�-
dyn�kach�miesz�kal�nych,�urzą�dze�nia�cen�tral�-
ne�go�ogrze�wa�nia�po�win�ny�być�wy�po�sa�żo�ne
w nie�zbęd�ne� urzą�dze�nia� po�mia�ro�we.�Licz�-
ni�ki�cie�pła,�jak�rów�nież�po�dziel�ni�ki�kosz�tów
ogrze�wa�nia,�któ�re�od wie�lu�lat�funkcjonują
w ca�łej� Eu�ro�pie,� od�po�wia�da�ją� jed�no�li�tym
stan�dar�dom� –� zhar�mo�ni�zo�wa�nym� nor�mom
tech�nicz�nym�(Nor�my�CEN).�
Ten�pro�blem�–�jak�wie�le�kwe�stii�zwią�za�-

nych� z kosz�ta�mi� po�no�szo�ny�mi� za użyt�ko�-
wa�nie�lo�ka�li�–�nur�tu�je�bar�dzo�wie�lu�miesz�-
kań�ców.�Pod�czas�spo�tkań�człon�ko�wie�Za�rzą�du
mie�li�oka�zję�udzie�lić�wy�ja�śnień�w tej�spra�-

wie,�a głów�nie�roz�wiać�wąt�pli�wo�ści�bar�dzo
wie�lu�miesz�kań�ców�do�ty�czą�cych� sto�so�wa�-
nia�po�dziel�ni�ków�cie�pła.�Aby�le�piej�zo�bra�-
zo�wać�i przy�bli�żyć�miesz�kań�com�te�pro�ble�-
my�pre�zen�to�wa�li�oni�na wy�kre�sach�wy�ni�ki
zu�ży�cia�ener�gii�ciepl�nej�w po�szcze�gól�nych
bu�dyn�kach,� z któ�rych� ja�sno� wy�ni�ka� np.
na osie�dlu XXX-le�cia,� że� ich� sto�so�wa�nie
ob�ni�ża�kosz�ty�pra�wie�o po�ło�wę.�
W trak�cie� spo�tkań� przed�sta�wio�no� spra�-

woz�da�nia� Rad� Osie�dlo�wych,� a na�stęp�nie
pro�po�zy�cje� pla�nów� re�mon�to�wych� na� rok
2015,�W tym�kon�tek�ście�mó�wio�no�o wpły�-
wa�ją�cych�na wy�so�kość�fun�du�szu�re�mon�to�-
we�go� za�le�gło�ściach� czyn�szo�wych,� któ�re
obok�pro�ble�mów�eko�no�micz�nych�po�wo�du�-
ją� wie�le� ludz�kich� dra�ma�tów.� Pre�zes� SM
„ROW”� Jan�Gra�bo�wiec�ki� po raz� ko�lej�ny,
oma�wia�jąc�pro�ce�du�ry�win�dy�ka�cyj�ne,�zwra�-
cał�się�z ape�lem�do miesz�kań�ców�o kon�takt
wszyst�kich� tych� któ�rzy� ma�ją� pro�ble�my
z uisz�cza�niem�opłat�za użyt�ko�wa�nie�miesz�-
kań�z wła�dza�mi�spół�dziel�ni.�Jest�to�naj�lep�-
szy,� naj�sku�tecz�niej�szy� i naj�tań�szy� spo�sób
wy�brnię�cia�z dra�ma�tycz�nych�nie�raz�kło�po�-
tów,� nie�ste�ty� w wie�lu� wy�pad�kach� rzad�ko
sto�so�wa�ny�przez�osoby�zalegające�z�opłatami.
Ostat�nim� punk�tem� spo�tkań� by�ły� opi�nie

i wnio�ski� przy�by�łych� licz�nie� na ze�bra�nia
miesz�kań�ców.�Mó�wio�no�o�pla�nach�za�go�spo�-
da�ro�wa�nia�osie�dli,�re�mon�tach,�kwe�stii�ma�łej
ilo�ści� miejsc� do par�ko�wa�nia,� bez�pie�czeń�-
stwie,�de�wa�sta�cjach�i mo�ni�to�rin�gu,
Wszyst�kie� po�ru�szo�ne� na ze�bra�niu� spra�-

wy� zo�sta�ły� za�pro�to�ko�ło�wa�ne.� Z dys�ku�sji,
przed�sta�wia�nych�uwag�i po�stu�la�tów�zo�sta�-
ną� wy�cią�gnię�te� naj�istot�niej�sze� wnio�ski
w spra�wach� do�ty�czą�cych� po�pra�wy� za�rzą�-
dza�nia,� pro�wa�dze�nia� po�li�ty�ki� re�mon�to�wej
i in�we�sty�cyj�nej�oraz�ob�słu�gi�eks�plo�ata�cyj�-
nej�za�so�bów�na�szej�spół�dziel�ni.

zebrania osiedloWe

Ważne problemy, pożyteczne Wnioski

Zebranie na osiedlu XXX-lecia PRL odbywało się w Szkole Podstawowej nr 10

Podczas spotkań członkowie Zarządu  SM „ROW” udzieli wyjaśnień w nurtujących mieszkańców
sprawach
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Z
i�ma,�ca�łe�szczę�ście�nie�zbyt�ostra�tym
ra�zem,�już�za na�mi,�a wio�sna,�jak�to
z tą�po�rą�ro�ku�by�wa�bu�dzi�no�we�na�-

dzie�je�i chęć�do ży�cia.�Peł�ni�ostroż�ne�go
opty�mi�zmu�wkra�cza�my�więc�w ten�czas
i bie�rze�my�się�ostro�do ro�bo�ty.�Kie�run�ki
dzia�łań�na pew�no�po�mo�gły�nam�wy�zna�-
czyć� za�koń�czo�ne� nie�daw�no� spo�tka�nia
osie�dlo�we,�pod�czas�któ�rych�licz�nie�przy�-
by�li�miesz�kań�cy�–�cie�szy�ta�licz�ba�osób
za�in�te�re�so�wa�na dzia�łal�no�ścią�na�szej�spół�-
dziel�ni�i chcą�cych�ak�tyw�nie�uczest�ni�czyć
w jej�ży�ciu�–�wy�słu�cha�li�na�szych�in�for�-
ma�cji�i zgło�si�li�wie�le�wnio�sków�i po�stu�-
la�tów,� któ�re� te�raz� po�mo�gą� nam� w na�-
szych�dzia�ła�niach.
Cie�szy�nie�tyl�ko�mnie,�lecz�i ogół�nas

dzia�ła�czy�sa�mo�rzą�do�wych�oraz�pra�cow�-
ni�ków,�że�w mia�rę,�jak�na�szej�in�sty�tu�cji
przy�by�wa�lat,�co�raz�bar�dziej�jest�za�uwa�-
żal�ny� wzrost� za�ufa�nia� spół�dziel�ców
do Spół�dziel�ni,� do Za�rzą�du,� Rad� Osie�-
dlo�wych,�a zwłasz�cza�Ra�dy�Nad�zor�czej.
Trze�ba� zde�cy�do�wa�nie� pod�kre�ślić,� że

nie�wąt�pli�wie� bar�dzo� zna�czą�cy� i nie
do prze�ce�nie�nia�wkład�w efek�ty�dzia�ła�-
nia� na�szej�Spół�dziel�ni� i jej� ze�wnętrz�ny
osąd�ma�ją�wła�śnie�miesz�kań�cy�na�szych
osie�dli,�przy�czy�nia�ją�cy�się�swą�po�sta�wą
i wspar�ciem� do re�ali�za�cji� wie�lu� trud�-
nych� i nie� za�wsze� po�pu�lar�nych� ini�cja�-
tyw�i wy�zwań.
Za�wsze�uważ�nie�wsłu�chu�je�my�się�i ana�-

li�zu�je�my�kie�ro�wa�ne�do nas�uwa�gi�i ko�re�-
spon�den�cję.�Wa�sze�prze�my�śle�nia�ar�ty�ku�-
ło�wa�ne� w cza�sie� osie�dlo�wych� spo�tkań,
in�dy�wi�du�al�nych�roz�mów,�a tak�że�w wa�-
szych� li�stach� i ma�ilach� kie�ro�wa�nych
do Spół�dziel�ni� czy�tam� tym�chęt�niej,� że
nie�są�one�pre�ten�sja�mi�i zło�rze�cze�nia�mi.
Są�mą�dry�mi� re�flek�sja�mi� o na�szej� Spół�-
dziel�ni,�o spół�dziel�czo�ści�i sy�tu�acji�w na�-
szym�kra�ju,�o Wa�szych�suk�ce�sach,�ocze�-
ki�wa�niach�i tro�skach.
„Mi�nę�ło�spo�ro�lat�nim�i ja�zro�zu�mia�łem,

że� bę�dąc�w Spół�dziel�ni� nie� je�stem� tyl�ko
sam�i zda�ny�wy�łącz�nie�na sa�me�go�sie�bie.
La�ta�ak�tyw�no�ści�za�wo�do�wej�mam�za so�-
bą.�Ko�pal�nia,�w któ�rej�dzie�siąt�ki�lat�prze�-
pra�co�wa�łem,� fak�tycz�nie� nie� ist�nie�je.� Zo�-
sta�li�mi�są�sie�dzi�z blo�ku,�z któ�ry�mi�wpierw
po�zna�łem�się�wła�śnie�w ro�bo�cie.�Obie�wię�-

zi�–�ta�za�wo�do�wa�i są�siedz�ka�–�stwo�rzy�ły
z nas�wspól�no�tę.�Ta�ką� ludz�ką.�Nie�za�de�-
kre�to�wa�ną�ja�ki�miś�prze�pi�sa�mi.�Zna�my�się,
lu�bi�my,�na�wza�jem�po�ma�ga�my. I na�wet�je�-
śli�nie�kie�dy�na coś�po�zrzę�dzi�my,�to�ma�my
wszy�scy� tę� świa�do�mość,� że� je�śli� –� ja�ko
miesz�kań�ców�–�do�ty�ka�nas�coś�po�waż�ne�-
go,�to�za�wsze�mo�że�my�li�czyć�na tę�or�ga�ni�-
za�cję,�któ�ra�nas�jed�no�czy�–�czy�li�na Spół�-
dziel�nię� Miesz�ka�nio�wą.� Ktoś� z nas� był
eko�no�mi�stą,�ktoś�in�ży�nie�rem,�ktoś�mon�te�-
rem.�Zna�my�się�na wie�lu�spra�wach. I z ra�-
cji� swe�go� do�świad�cze�nia� ob�ser�wu�je�my,
oce�nia�my�i wy�mie�nia�my�mię�dzy�so�bą�uwa�-
gi� na te�mat� te�go,� jak� funk�cjo�nu�je� na�sza
Spół�dziel�nia,�gdy�oce�niać�ją�ja�ko�fir�mę. I jak
so�bie�ra�dzi�w obec�nych,�tak�zwa�nych�„ryn�-
ko�wych� re�aliach”.�Uwa�ża�my,� że� do�brze,
al�bo� le�piej� niż� do�brze.� Bo� na�sze� daw�ne
przed�się�bior�stwo�–�ko�pal�nia,�któ�ra�kie�dyś
na Ślą�sku�by�ła�po�ten�ta�tem�–�nie�spro�sta�ło
wy�mo�gom�współ�cze�snej�go�spo�dar�ki.�Zaś
SM�„ROW”�zwy�czaj�nie�ist�nie�je. I oby�tak
da�lej!”�
Aż�dech�mi�za�par�ło,�gdy�czy�ta�łam�przy�-

to�czo�ne�tu�sło�wa.�Dzię�ku�ję�za nie�w imie�-
niu�ca�łe�go�ze�spo�łu�pra�cow�ni�ków�i sa�mo�-
rzą�dow�ców.�Szcze�gól�nie�za wska�za�nie�tej
ludz�kiej�wspól�no�ty,�któ�rej�nie�na�le�ży�my�-
lić� z usta�wo�wą,� ad�mi�ni�stra�cyj�nie� za�de�-
kre�to�wa�ną�wspól�no�tą�miesz�ka�nio�wą,�do ja�-
kiej� chcą� nas� przy�mu�sić� po�sło�wie� PO
w an�ty�spół�dziel�czym�pro�jek�cie�usta�wy.
W ogól�nej�licz�bie�wpły�wa�ją�cej�do Spół�-

dziel�ni�ko�re�spon�den�cji�po�ru�sza�nych�jest
spo�ro� draż�li�wych� i wraż�li�wych� kwe�stii
mię�dzy�są�siedz�kich,�któ�re�już�nie�wy�glą�-
da�ją�tak�„wspól�no�to�wo”,�jak�w cy�to�wa�-
nym� frag�men�cie� li�stu� z Ra�dli�na.� Czę�-
ściej�jest�tak�–�to�też�cy�tat�z ko�re�spon�den�cji
ma�ilo�wej� –� że� „są�sie�dzi� za�cho�wu�ją� się
jak� kie�row�ca,� co� chce�wrzu�cić�w au�cie
bieg�bez�sprzę�gła�–�mu�si�za�zgrzy�tać”.
I są� licz�ne� i róż�no�rod�ne� przy�kła�dy

owych� zgrzy�tów.� Nie�któ�re� dzie�ją� się
„od za�wsze”� –� a to:� za�kłó�ca�nie� mi�ru
spo�łecz�ne�go�póź�ny�mi,�gło�śny�mi�po�wro�-
ta�mi� są�sia�dów�do do�mu� i upo�rczy�wym
ko�rzy�sta�niem�z ką�pie�li�wy�łącz�nie�w go�-
dzi�nach�noc�nych;�a to�noc�ne�pra�nie�w au�-
to�ma�tycz�nej� pral�ce� z gło�śną� pra�cą� wi�-
rów�ki,�któ�ra�nie�da�je�spać,�tak�że�sły�szal�ne

po pół�no�cy�my�cie� na�czyń�w za�pro�gra�-
mo�wa�nym�naj�czę�ściej� na tę� po�rę� agre�-
ga�cie� my�ją�cym,� za�śmie�co�ny� nie�do�pał�-
ka�mi�ko�ry�tarz,� za�nie�czysz�czo�na ja�kimś
pły�nem�pod�ło�ga�win�dy,�stłu�czo�na szy�ba
w oknie� na ko�ry�ta�rzu,� psia� ku�pa� tuż
przy drzwiach�wej�ścio�wych� do bu�dyn�-
ku,�au�to�par�ku�ją�ce�na osie�dlo�wym�chod�-
ni�ku�tak,�że�idąc�trze�ba�scho�dzić�na jezd�-
nię,� ja�kieś� reszt�ki� je�dze�nia� wy�rzu�co�ne
z okna� na traw�nik� dla� „głod�nych� pta�-
ków”,�wy�sta�wia�nie�na te�ren�po�se�sji�pa�-
pie�ro�wych�„mi�se�czek”�z je�dze�niem�dla
bez�dom�nych�ko�tów,� itd.,� itp.�–�wy�mie�-
niać�moż�na by�jesz�cze�dłu�go.
In�for�ma�cjom�o tych�zda�rze�niach,�a wła�-

ści�wie�skar�gom�na na�gan�ne�za�cho�wa�nia
są�sia�dów�(o noc�nych�roz�mo�wach�i „li�ba�-
cjach”� nie� wspo�mi�na�jąc),� to�wa�rzy�szy
ocze�ki�wa�nie�„sku�tecz�nej�in�ter�wen�cji�Spół�-
dziel�ni”�–�od na�tych�mia�sto�we�go�po�sprzą�-
ta�nia�po�czy�na�jąc,�na uka�ra�niu�spraw�ców
koń�cząc. I rze�czy�wi�ście� –� go�spo�da�rze
w usta�lo�nych� ter�mi�nach�sprzą�ta�ją,�a ad�-
mi�ni�stra�cja� (za pie�nią�dze� miesz�kań�ców
z ich�co�mie�sięcz�nych�opłat�za miesz�ka�-
nia)�moż�li�wie�jak�naj�prę�dzej�za�szkli�okno.
A co� z resz�tą?�Nim� in�for�ma�cja� o au�cie
do�trze�do Spół�dziel�ni�–�kie�row�ca�daw�no
zdą�ży�od�je�chać,�li�ba�cję�za�koń�czo�no�nad ra�-
nem,�a pra�nie�już�na�wet�wy�schło.�Ra�czej
trze�ba� by�ło�by� na go�rą�co� we�zwać� straż

Wieści z „pierwszej ręki” prezes zarzĄdU sm „roW” Jan GraboWiecki
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miej�ską�lub�np.�oso�bi�ście�zwró�cić�szo�fe�-
ro�wi�uwa�gę,�że�ła�mie�prze�pi�sy�dro�go�we
i utrud�nia� lu�dziom� ży�cie,� a miesz�ka�ją�-
cym�za ścia�ną�uzmy�sło�wić,�że�na pra�nie
i in�ne�gło�śne�aspek�ty�co�dzien�ne�go�ży�cia
wmiesz�ka�niach�jest�sto�sow�ny�re�gu�la�min.
A psie� od�cho�dy?� Toż� to� kwe�stia� nie�-

roz�wią�za�na jak� Pol�ska� dłu�ga� i sze�ro�ka.
Ow�szem,� w wie�lu� miej�scach,� na osie�-
dlach� są� ko�sze.�Ale� to� nie� pies,� a je�go
wła�ści�ciel�mu�si�doń�wrzu�cić� to,�co�je�go
pu�pil� zo�sta�wił� na tra�wie,� as�fal�cie,� płyt�-
kach� chod�ni�ko�wych,� czy� (nie� daj� Bo�-
że!�–�ka�ry�god�ne!)�w osie�dlo�wej�pia�skow�-
ni�cy.�To�zaś�wy�ma�ga�do�bre�go�wy�cho�wa�nia
i kul�tu�ry�–�nie�pie�ska,�choć�by�wa�ra�so�wy,
ale�pa�ra�du�ją�ce�go�z nim�wła�ści�cie�la,�świet�-
nie�sy�tu�owa�ne�go�(bo�oprócz�czwo�ro�no�ga
ma�i su�per�czte�ry�ko�ła�–�„wy�pa�sio�ną�be�-
em�wi�cę”).� A nie� stać� (?)� go,� jest� bez�-
myśl�ny�(?)�–�bo�nie�wpad�nie�na po�mysł,
że�by�za gro�sze�ku�pić�wo�recz�ki�na od�cho�-
dy,�czy�też�nie�zni�ży�się�do tak�pro�za�icz�-
nej�czyn�no�ści�jak�sprzą�ta�nie�ku�py�–�„niech
to� ro�bi� Spół�dziel�nia,� sko�ro� jej� pła�cę
za sprzą�ta�nie,�a nie�to�zło�żę�skar�gę,�że�nie
sprzą�ta,�bo�oni�tam�od te�go�są”.
Cóż,�we�wszyst�kich�przy�kła�dach�i in�-

ter�wen�cjach�fak�tycz�nie�cho�dzi�o kul�tu�rę
za�miesz�ki�wa�nia�–�we�wspól�no�cie�–�a kul�-
tu�ra�ludz�ka�jest�bez�cen�na.�Nie�da�się�jej
prze�li�czyć�na ty�sią�ce�bank�no�tów�ja�kiej�-
kol�wiek� wa�lu�ty.� By�wa�ją� jed�nak,� wca�le
nie�rzad�ko,�spra�wy�jesz�cze�po�waż�niej�sze.
Oto�kil�ka�przy�kła�dów.�Co�raz�czę�ściej�się
zda�rza,� że� wła�ści�ciel� miesz�ka�nia� (sam
prze�by�wa�jąc� gdzie� in�dziej)� wy�naj�mu�je
swój� lo�kal� ja�kiejś� oso�bie.� Ma� do te�go
pra�wo�i w tym�wzglę�dzie�wca�le�nie�mu�si
ni�ko�go�(w tym�i Spół�dziel�ni)�py�tać�o zgo�-
dę� –� jed�nak� nie�któ�rzy� twier�dzą,� że� jest
ina�czej�i ob�wi�nia�ją�Spół�dziel�nię,�iż�rze�-
ko�mo�(cy�tat)�„wy�ra�zi�ła�zgo�dę�na wy�na�-
ję�cie� miesz�ka�nia� ja�kimś� dzi� (...)� om,
do któ�rych� co� noc� przy�cho�dzą� pi�ja�ni
i awan�tu�ru�ją�cy�się�klien�ci”.�Wy�na�ję�ciem
ta�kim�–�je�śli�przy�no�si�ko�muś�fi�nan�so�we
ko�rzy�ści� –� za�in�te�re�so�wa�ny� jest� urząd
skar�bo�wy,� a je�śli� za�kłó�ca�ny� jest� spo�-
kój�–� to� jest� to� spra�wa�dla�po�li�cji.�Nie,
Spół�dziel�nia� wca�le� „nie� umy�wa� rąk”
od trud�nych�kwe�stii.�Tak�zo�sta�ło�w na�-
szym� kra�ju� ukształ�to�wa�ne� pra�wo� i nie
mo�że�my�się�gać�po kom�pe�ten�cje�i po�dej�-
mo�wać�dzia�łań,�ja�kich�nam�nie�przy�zna�-
no.�Czło�nek�Spół�dziel�ni,�po�sia�dacz�pię�-
ciu�(wszyst�kie�na pra�wach�wy�od�ręb�nio�nej
wła�sno�ści)�miesz�kań� (co� oczy�wi�ste� na�-
gan�nym�nie� jest),� nie� bę�dąc�w żad�nym
za�mel�do�wa�ny�(gdzie�miesz�ka�–�je�go�spra�-
wa),�skła�da�do Za�rzą�du�SM�„ROW”�pro�-
test�z żą�da�niem�zde�cy�do�wa�ne�go�ob�ni�że�-
nia� przez� Spół�dziel�nię� płat�no�ści
mie�sięcz�nych�za lo�ka�le�miesz�kal�ne�i „na�-

tych�mia�sto�we�go� zli�kwi�do�wa�nia� nie�po�-
trzeb�nych�fun�du�szy�–�re�mon�to�we�go,�in�-
we�sty�cyj�ne�go,� in�ter�wen�cyj�ne�go� i grun�-
tów,�bo�tyl�ko�są�zdzier�stwem�z bied�nych
miesz�kań�ców”.
Ca�łe�szczę�ście,�że�in�ne�go�zda�nia�są�ci

spół�dziel�cy,� któ�rzy�ma�jąc� jed�no�miesz�-
ka�nie� i w nim� za�miesz�ku�jąc�wie�dzą,� iż
o swój� ży�cio�wy� do�by�tek� trze�ba� dbać,
a na to� trze�ba� jed�nak� mieć� okre�ślo�ne
środ�ki�fi�nan�so�we.�Zaś�od stro�ny�for�mal�-
no�-praw�nej� da�ją� te�mu� wy�raz� w de�mo�-
kra�tycz�nym�i sa�mo�rzą�do�wym�usta�na�wia�-
niu�Sta�tu�tu�i we�wnętrz�nych�re�gu�la�mi�nów,
de�cy�du�ją�cych� tak�że� o ko�niecz�no�ści� ist�-
nie�nia� owych� fun�du�szy� i do�brze� (przy�-
naj�mniej�pó�ki�co),�że�przy ich�sta�no�wie�-
niu�nie�li�czy�się�licz�ba�po�sia�da�nych�lo�ka�li.
Każ�dy� spół�dziel�ca�ma� je�den�głos,� o ta�-
kiej�sa�mej�mo�cy�praw�nej�(gdy�by�gło�so�-
wa�no�licz�bą�udzia�łów�za�leż�nych�od ilo�-
ści�po�sia�da�nych� lo�ka�li�–� to� in�te�res� tych
mniej�za�moż�nych�mógł�by�być�moc�no�za�-
gro�żo�ny).�
„Sta�le� pi�sze�cie� w na�szej� ga�ze�cie

„Pod Wspól�nym� Da�chem”� o de�wa�sta�-
cjach� i o tym� ile� one� nas� wszyst�kich
kosz�tu�ją.�Więc�in�for�mu�ję,�że�wi�dzia�łam,
że�te�drzwi�w blo�ku�(...)�zrą�bał�syn�Ar�tur
od M� (...)� z miesz�ka�nia� nr� (...).� By�łam
na noc�nym�spa�ce�rze�z psem.�Ar�tur�mnie
nie�za�uwa�żył,�bo�był�pi�ja�ny.�Od�daj�cie�go
do są�du�niech�do�sta�nie�wy�rok�i za wszyst�-
ko�za�pła�ci.�Pi�szę�praw�dę,�więc�się�pod�-
pi�su�ję,� ale� tyl�ko� do wia�do�mo�ści� Spół�-
dziel�ni,�bo�by�mi�żyć�nie�da�li”.
Rze�czy�wi�ście�–�spraw�dzi�łem�–�de�wa�-

sta�cja� ta�ka� zda�rzy�ła� się,� a no�we� drzwi
i ich�wy�mia�na spo�ro� kosz�to�wa�ło. I cóż
z te�go,�że�ktoś�wi�dział,�wska�zał�spraw�cę,
sko�ro�świad�czyć�nie�bę�dzie.�Za�tem�–�zno�-
wu�zgod�nie�z pra�wem�–�nie�bę�dzie�wsz�-
czę�cia� po�stę�po�wa�nia� przez� po�li�cję� oraz
nie�bę�dzie�są�du�i ka�ry�dla�pi�ja�ne�go�wan�-
da�la.�A kosz�ty�po�nie�śli�miesz�kań�cy�osie�-
dla.�Miesz�ka�jąc�ra�zem,�obok�sie�bie,�czy
to�so�bie�uświa�da�mia�my,�czy�nie�–� two�-
rzy�my�spo�łecz�ną�wspól�no�tę�(przy czym
for�ma�wła�sno�ści�lo�ka�li�nie�ma�tu�szcze�-
gól�ne�go� zna�cze�nia).� Od każ�de�go� z nas
za�le�ży,� ja�kie� są� w tej� wspól�no�cie� mię�-
dzy�ludz�kie� re�la�cje.� Czy�miesz�ka� i ży�je
się�nam�do�brze,�czy�źle.�Z re�gu�ły�są�sie�-
dzi�są�wo�bec�sie�bie�życz�li�wi,�uprzej�mi,
na�wet� za�przy�jaź�nie�ni.�Ale� za�wsze� tra�fi
się� ktoś,� kto� nisz�czy� tę� do�bro�są�siedz�ką
at�mos�fe�rę. I nie�ste�ty�nie�jest�to�szcze�gól�-
ne�od�kry�cie�na uży�tek�tych�re�flek�sji.�Jest
jak�z tym�przy�sło�wio�wym�mio�dem,�któ�-
re�go� ca�łą� becz�kę� moż�na po�psuć� jed�ną

łyż�ką�dzieg�ciu�(młod�szych�wie�kiem�czy�-
tel�ni�ków� in�for�mu�ję,� że� „dziegć”� to� ro�-
dzaj�smo�ły�o nie�mi�łym�za�pa�chu,�wy�twa�-
rza�nej� z drew�na,� słu�żą�cej� on�giś� m.in.
ce�lom�lecz�ni�czym).
Od 2000�ro�ku,�w ostat�ni�wto�rek�mie�-

sią�ca�ma�ja,�w ca�łej�Eu�ro�pie� jest�ob�cho�-
dzo�ny� Eu�ro�pej�ski� Dzień� Są�sia�da,� któ�ry
zo�stał� usta�no�wio�ny� z ini�cja�ty�wy� Eu�ro�-
pej�skiej�Fe�de�ra�cji�dla�Lo�kal�nej�So�li�dar�-
no�ści.�Od kil�ku�lat�dzień�ten�świę�tu�je�my
też�i w Pol�sce.�War�to�więc,�do cze�go�za�-
chę�cam,�przy�naj�mniej�w ten�je�den�dzień
w ro�ku�zdo�być�się�na przy�ja�ciel�ski�gest
wo�bec� tych,� któ�rych� wi�du�je�my� od lat,
a nie�mie�li�śmy�do�tąd�oka�zji�po�znać�bli�-
żej.� Mo�że� i do tych� są�sia�dów,� któ�rzy
w prze�szło�ści�w czymś�się�nam�na�ra�zi�-
li�–�ja�ko�za�po�cząt�ko�wa�nie�od te�go�ge�stu
lep�szych�re�la�cji�na przy�szłość.�
Moż�na też,� jak� to� zro�bi�li�miesz�kań�cy

bu�dyn�ku�przy uli�cy�Kor�fan�te�go�w Ra�dli�-
nie,�skrzyk�nąć�się�wspól�nie�z są�sia�da�mi
i za�jąć� się� grun�tow�nym� od�no�wie�niem
wspól�nej� klat�ki� scho�do�wej.� O tym� na�-
praw�dę�wiel�kim�wy�da�rze�niu,�efek�cie�są�-
siedz�kie�go� ogrom�ne�go� za�an�ga�żo�wa�nia
wszyst�kich�miesz�kań�ców�te�go�do�mu�w ce�-
lu� po�pra�wy� swe�go� oto�cze�nia� pi�sze�my
na str. 12�na�szej�ga�ze�ty.
Na�ma�wiam�prze�to�do życz�li�we�go�za�in�-

te�re�so�wa�nia� się� swo�imi� są�sia�da�mi.� Być
mo�że�oni�cze�goś�po�trze�bu�ją,�przy�da�ła�by
im� się� po�moc,� o któ�rą� nie� śmią� lub� nie
po�tra�fią�np.�ze�wzglę�dów�am�bi�cjo�nal�nych
po�pro�sić.�Amo�że�wy�star�czy�im�tyl�ko�do�-
bre� sło�wo,� uśmiech,� czy�jeś� za�in�te�re�so�-
wa�nie,�by�mo�gli� zmie�nić� swe�na�sta�wie�-
nie� do lu�dzi� i ży�cia� (i ewen�tu�al�ne
po�stę�po�wa�nie,� je�śli� by�ło� ono� do�tąd� na�-
gan�ne).�My�ślę,�że�war�to�do�łą�czyć�do gro�-
na eu�ro�pej�czy�ków,�włą�cza�jąc�się�w in�te�-
gru�ją�ce� „miesz�ka�ją�cych� po są�siedz�ku”
spo�tka�nia�i im�pre�zy�oko�licz�no�ścio�we.
Dro�dzy�Pań�stwo!�Otrzy�ma�cie�tę�ga�ze�tę

w ty�go�dniu�przed�świą�tecz�nym.�Za�pew�ne
bę�dzie� jesz�cze� tro�chę�krzą�ta�ni�ny�–� i już
na�stą�pią,�moż�li�wie�w ro�dzin�nym�gro�nie,
dni�ra�do�ści.�A gdy�ktoś�sa�mot�ny�–�to�mo�-
że� uda� się� „skrzyk�nąć”�kil�ku� ta�kich� jak
on�„sin�gli”�(mod�ne�sło�wo)�i wspól�nie�po�-
dzie�lić�się�ja�jecz�kiem�i świę�con�ką.�
Ko�rzy�sta�jąc� z oka�zji� wszyst�kim� Pań�-

stwu,�ca�łej�na�szej�spół�dziel�czej�ro�dzi�nie,
chciał�bym�ży�czyć�zdro�wych,�po�god�nych
Świąt� Wiel�ka�noc�nych,� prze�peł�nio�nych
wia�rą,� na�dzie�ją� i mi�ło�ścią.� Ra�do�sne�go,
wio�sen�ne�go� na�stro�ju,� ser�decz�nych� spo�-
tkań�w gro�nie�ro�dzi�ny�i wśród�przy�ja�ciół
oraz�we�so�łe�go�„Al�le�lu�ja”.�

dokończenie ze str. 3 spoŁeczne Wsparcie
naszych działań
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➤ 22.04.2015 r. o godz. 1700 tj.�śro�da�dla�człon�ków�osie�dli�Dą�brów�ki,�Pia�stów�i XXX-le�cia�PRL�(część�I)
w I Li�ceum�Ogół�no�kształ�cą�cym�im 14�Puł�ku�Po�wstań�ców�Śl.�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Szkol�nej 1

➤ 23.04.2015 r. o godz. 1700 tj.�czwar�tek�dla�człon�ków�osie�dla�Cen�trum�(część II)�w I Li�ceum�Ogół�no�kształ�-
cą�cym�im 14�Puł�ku�Po�wstań�ców�Śl.�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.�przy ul.�Szkol�nej 1

➤ 27.04.2015 r. o godz. 1700 tj.�po�nie�dzia�łek�dla�człon�ków�za�miesz�ka�łych�na te�re�nie�gmi�ny�Pszów�(część�III)
w Miej�skim�Ośrod�ku�Kul�tu�ry�–�Re�stau�ra�cja�„AD�RIA”�w Pszo�wie�ul.�Trau�gut�ta 1.�

➤ 28.04.2015 r. o godz. 1700 tj.�wto�rek�dla�człon�ków�za�miesz�ka�łych�na te�re�nie�gmi�ny�Ry�duł�to�wy�(część IV)
w Ry�duł�tow�skim�Cen�trum�Kul�tu�ry�„FE�NIKS”�w Ry�duł�to�wach�ul.�Strzel�ców�By�tom�skich 9a

➤ 29.04.2015 r. o godz. 1700 tj.�śro�da dla�człon�ków�za�miesz�ka�łych�na te�re�nie�gmi�ny�Ra�dlin�(część�V)�w Miej�-
skim�Ośrod�ku�Kul�tu�ry�w Ra�dli�nie�ul.�Ma�riac�ka 9�

ter mi ny Wal ne go zgro ma dze nia

Za�rząd�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�zgod�nie�z art. 83�ust. 2
usta�wy�o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych�oraz�art. 39�usta�wy�z dnia 16.09.1982�r.�Pra�wo�Spół�dziel�cze

(tekst�jed�no�li�ty�Dz.U.�Nr 54�poz. 288�z 1995�r.�z późn.�zm.)�i § 70�Sta�tu�tu,�
pod�jął�de�cy�zję�o zwo�ła�niu�Wal ne go Zgro ma dze nia w na�stę�pu�ją�cych�ter�mi�nach:�

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”
w Wodzisławiu Śl.
z�siedzibą�przy�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43

przetarg na wolne lokale użytkowe

oraz pomieszczenia magazynowego

1.��Wodzisław�Śl. ul.�Przemysława�3� pow.�użytk. 22,70�m2 wadium� 1�200,00�zł
2.��Wodzisław�Śl. ul.�Przemysława�3� pow.�użytk. 70,07�m2 wadium� 3�300,00�zł
3.��Wodzisław�Śl. ul.�Przemysława�5� pow.�użytk. 58,66�m2 wadium� 3�000,00�zł
4.��Wodzisław�Śl. ul.�Przemysława�5� pow.�użytk. 20,77�m2 wadium� 1�100,00�zł
5.��Wodzisław�Śl. ul.�Przemysława�5� pow.�użytk. 113,01�m2 wadium� 7�500,00�zł
6.��Wodzisław�Śl. ul.�Przemysława�12 pow.�użytk. 16,40�m2 wadium 800,00�zł
7.��Wodzisław�Śl. ul.�Dąbrówki�12 pow.�użytk. 42,83�m2 wadium� 3�000,00�zł
8.��Wodzisław�Śl. ul.�Dąbrówki�12 pow.�użytk. 131,44�m2 wadium� 6�500,00�zł
9.��Rydułtowy ul.�Plebiscytowa�48 pow.�użytk. 24,36�m2 wadium� 1�800,00�zł
10.��Pszów ul.�J.Tytki�9 pow.�użytk. 74,21�m2 wadium� 3�500,00�zł

11.�Wodzisław�Śl. ul.�Marklowicka�23 pow.�użytk. 102,10�m2 wadium�� 2�500,00�zł

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Bliż szych in for ma cji udzie la Dział Lo ka li Użyt ko wych w bu dyn ku Za rzą du SM „ROW” Wo dzi sław Śl.,
ul. Kard. St. Wy szyń skie go 43 – po kój nr 29, tel. (32) 455-67-56.



W
iel�ka�noc�to�naj�star�sze�i naj�waż�niej�-
sze�świę�to�chrze�ści�jań�skie�upa�mięt�-
nia�ją�ce� zmar�twych�wsta�nie� Je�zu�sa

Chry�stu�sa.�Po�prze�dza�ją�cy�ją�ty�dzień,�któ�-
ry�te�raz�wła�śnie�trwa,�sta�no�wi�okres�wspo�-
mi�na�nia�naj�waż�niej�szych�dla�wia�ry�chrze�-
ści�jań�skiej�wy�da�rzeń.�W Pol�sce�zbie�ga�się
z daw�ny�mi�tra�dy�cja�mi�przej�ścia�zi�my�wwio�-
snę,�a więc�od�ro�dze�nia�się�przy�ro�dy.�
Świę�ta�wiel�ka�noc�ne�w Pol�sce�sły�ną�z bo�-

gac�twa�tra�dy�cji�i zwy�cza�jów.�Tri�du�um�Pas�-
chal�ne�i Wiel�ka�noc�to�dla�wie�lu�miesz�kań�-
ców� na�sze�go� re�gio�nu� szcze�gól�ny� czas
mo�dli�twy� i za�du�my,� Jed�nak� jest� to� rów�-
nież� czas� kul�ty�wo�wa�nia� wie�lu� daw�nych
tra�dy�cji�ko�rze�nie�ma�ją�cych�jesz�cze�w cza�-
sach� po�gań�skich,� a więc� po�cho�dzą�cych
sprzed 1000�lat,�prze�ka�zy�wa�nych�z po�ko�-
le�nia�na po�ko�le�nie.
Ślą�skie�zwy�cza�je�wiel�ka�noc�ne�są�ze�spo�-

łem�ob�rzę�dów�ty�po�wo�wio�sen�nych.�Ma�ją
cha�rak�ter�we�ge�ta�cyj�ny,�od�zwier�cie�dla�ją�ra�-
dość�z po�wro�tu�wio�sny�i tro�skę�o przy�szłe
uro�dza�je.� Dla�te�go� na świą�tecz�nym� sto�le
po�ja�wia�ją�się�ta�kie�rze�czy�jak�zie�lo�ne�ga�-
łąz�ki,� ba�zie� i jaj�ka,� czy�li� sym�bo�le� ży�cia
oraz� sym�bo�le� ży�wio�łów� o cha�rak�te�rze
oczysz�cza�ją�cym� i za�bez�pie�cza�ją�cym,� jak
ogień� i wo�da.� Wie�le� zwy�cza�jów� po�gań�-
skich�prze�trwa�ło�do dzi�siaj,�gdyż�ko�ściół
włą�czył� je� w ob�rzęd� chrze�ści�jań�skie�go
zmar�twych�wsta�nia� i na�dał� wła�sną� in�ter�-
pre�ta�cję.� Jest� to� więc� po�łą�cze�nie� ob�rzę�-
dów�prze�ka�zy�wa�nych�z po�ko�le�nia�na po�-
ko�le�nie�oraz�tra�dy�cji�chrze�ści�jań�skiej.
Wiel�ki�Ty�dzień�to�w ko�ścio�łach�chrze�ści�-

jań�skich�okres�upa�mięt�nia�ją�cy�ostat�nie�dni
ży�cia� Je�zu�sa� Chry�stu�sa,� czy�li� w tra�dy�cji
chrze�ści�jań�skiej�okres�po�prze�dza�ją�cy�Wiel�-
ka�noc.�Jest�to�rów�nież�okres�przy�go�to�wań
do ob�cho�dów� Świę�ta� Zmar�twych�wsta�nia.
Lud�ność� na Ślą�sku� god�nie� ob�cho�dzi�ła� to
naj�więk�sze�świę�to�chrze�ści�jań�skie.�
Ob�cho�dy�Wiel�kie�go�Ty�go�dnia�roz�po�czy�-

na�ją�się�w Nie�dzie�lę�Pal�mo�wą.�W ten�dzień
świę�ci�się�pal�my�wiel�ka�noc�ne,�któ�re�są�sym�-
bo�lem� od�ra�dza�ją�ce�go� się� ży�cia,� na�dej�ścia
wio�sny� i trium�fal�ne�go� wjaz�du� Chry�stu�sa
do Je�ro�zo�li�my.�Pal�my�wy�ko�nu�je�się�z wierz�-
by,� lesz�czy�ny,� buksz�pa�nu,� bar�win�ka,� bo�-
rów�ki,�ci�su�i wi�dła�ku.�Ba�zie�(tzw.�ba�gniąt�-
ka)� z pal�my� chro�ni�ły� przed cho�ro�ba�mi

gar�dła.�Z po�świę�co�nej�pal�my
ro�bi�ło� się� krzy�ży�ki,� któ�re
w pierw�szy�i dru�gi�dzień�świat
wiel�ka�noc�nych� za�ty�ka�no� na
po�lach�–�na uro�dzaj,�za�ty�ka�-
no�w do�mach�i obo�rach�–�by
chro�ni�ły�przed nie�szczę�ściem.
Sta�wia�no�w oknach,� za�ty�ka�-
no�za lu�strem� i świę�te�ob�ra�-
zy�–�na szczę�ście.
Wiel�ka�Śro�da�to�czas�sprzą�-

ta�nia,� zwa�ne�go� grze�ba�niem
żu�ru.�Ale�na Gór�nym�Ślą�sku
tak� na�zwa�no� zwy�czaj� że�gna�nia� się� z żu�-
rem,� któ�ry� był� głów�nym� da�niem� w cza�-
sie 6�ty�go�dnio�we�go�po�stu.�Grze�ba�no�tak�że
śle�dzia,�któ�ry�za�stę�po�wał�mię�so�w cza�sie
wiel�kie�go�po�stu.
Wiel�ki� Czwar�tek� –� pod�czas� wie�czor�nej

mszy� milk�ną� dzwo�ny� tzw.� za�wią�zy�wa�nie
dzwo�nów,�za�stę�pu�ją�je�drew�nia�ne�kle�kot�ki,
z któ�ry�mi�chłop�cy�daw�niej�bie�ga�li�pod ko�-
ścio�łem� i po wsi,� aż� do so�bo�ty.� Ka�płan
prze�no�si�też�Naj�święt�szy�Sa�kra�ment�do ciem�-
ni�cy.� Kie�dyś� w do�mach� za�sła�nia�no� lu�stra
i ob�ra�zy�–�był�to�spo�sób�oka�zy�wa�nia�smut�-
ku�i prze�ży�wa�nia�mę�ki�pań�skiej.
Wiel�ki�Pią�tek�to�dzień�naj�bo�gat�szy�w ob�-

rzę�dy.� Od�wie�dza�no� gro�by� w ko�ścio�łach,
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�że�roz�sie�wa�no�po�piół.�Krzy�-
ży�ki�ro�bio�ne�z dre�wie�nek�z Nie�dzie�li�Pal�-
mo�wej�za�ty�ka�no�po raz�pierw�szy�wWiel�ki
Pią�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�ją
przy�go�to�wa�nia� do pie�cze�nia� ba�bek� droż�-
dżo�wych,�mię�si�wa,�kieł�bas,�tar�cia�chrza�nu.�
Wiel�ka�So�bo�ta�to�czas�na ostat�nie�po�rząd�-

ki,� a tak�że� na kra�sze�nie� ja�jek� wiel�ka�noc�-
nych,�przy�go�to�wa�nie�ko�szycz�ka�do świę�ce�-
nia�z wszyst�ki�mi�wik�tu�ała�mi�wiel�ka�noc�ny�mi.
Wie�czor�na msza� świę�ta� –� od�wią�zy�wa�nie
dzwo�nów,�świę�ce�nie�ognia�i wo�dy.�Po�świe�-
ce�nie�ognia�–�sym�bo�li�zu�je�świa�tło�Chry�stu�-
so�we,�po po�świę�ce�niu�ka�płan�za�pa�la�świe�cę
pas�chal�ną,� od niej� wier�ni� za�pa�la�ją� świe�ce
przy�nie�sio�ne�z do�mu,�słu�żą�do od�pę�dza�nia
bu�rzy�oraz�ko�na�ją�cym�w chwi�li�śmier�ci.�Po�-
świe�ce�nie�wo�dy�–�słu�ży�do świę�ce�nia,�przy sa�-
kra�men�tach.

Wiel�ka�noc� roz�po�czy�na się� mszą� re�zu�-
rek�cyj�ną� ku� chwa�le� Zmar�twych�wsta�nia
Pań�skie�go�wcze�snym� ran�kiem.�To� naj�ra�-
do�śniej�sze�świę�to�za�rów�no�w ko�ściel�nym
ro�ku� li�tur�gicz�nym,� jak� i w ob�rzę�do�wym
ka�len�da�rzu�wsi�pol�skiej.�Śnia�da�nie�roz�po�-
czy�na się� mo�dli�twą� i dzie�le�niem� się� jaj�-
kiem,�po�tem�w ogród�ku�dzie�ci�szu�ka�ją�Za�-
jącz�ka� ze� sło�dy�cza�mi� lub� w sto�do�łach
w spe�cjal�nie�przy�go�to�wa�nych�gniazd�kach,
gdzie� cho�wa� się� pre�zen�ty.� Resz�tę� cza�su
spę�dza�się�ro�dzin�nie,�
Wiel�ka�noc� to�ca�łe�bo�gac�two�ku�li�nar�ne.

Na ślą�skim�sto�le�wiel�ka�noc�nym� le�żą� ja�ja
go�to�wa�ne�na twar�do i mo�czo�ne�w spe�cjal�-
nej�za�le�wie�z łu�pin�ce�bu�li�i kmin�ku.�Nie�-
odzow�nym�ele�men�tem�świą�tecz�ne�go�nie�-
dziel�ne�go�obia�du�jest�ko�łocz�z se�rem�lub
ma�kiem.
Wśród�świą�tecz�nych�po�traw�ślą�skich�wy�-

mie�ni�my�naj�waż�niej�sze:�by�tom�skie�ka�my�-
ki,�czy�li�cia�sto�na mio�dzie�i mle�ku,�z do�-
dat�kiem� przy�praw� ko�rzen�nych� i po�wi�deł
oraz�pier�nik�z mar�ce�pa�nem,�wie�niec�wiel�-
ka�noc�ny.�Opol�skie�ser�ca�pier�ni�ko�we,�chrust�-
ki,�cia�sto�ma�ko�we,�sku�ba�niec�oraz�struc�la
z orze�cha�mi.�No�i oczy�wi�ście�–�bia�ła�kieł�-
ba�sa�w ce�bu�li�z chrza�nem,�pasz�tet�wiel�ka�-
noc�ny�z dzi�ka,�ślą�skie�ro�la�dy�mię�sne,�chleb
szpi�na�ko�wy,�zu�pa�se�ro�wa,�pasz�te�ci�ki�w cie�-
ście�droż�dżo�wym,� róż�ne�go� ro�dza�ju�sa�łat�-
ki,� tra�dy�cyj�ny�żu�rek�go�to�wa�ny�na wy�wa�-
rze�z szyn�ki.�Pod�czas�świą�tecz�ne�go�po�sił�ku
obo�wiąz�ko�wo�po�ja�wia�ją�się�klu�ski,�ro�la�da
i ka�pu�sta,�ki�szo�na obok�mo�drej.�Świą�tecz�-
ne� po�tra�wy� za�wsze� przy�go�to�wy�wa�ne� są
we�dług�tra�dy�cyj�nych�re�cep�tur,�uży�wa�nych
nie�prze�rwa�nie�od wie�ków.�Wiel�ka�noc�na Ślą�-
sku� to� czas� od�po�czyn�ku,� do�brej� za�ba�wy

zWy cza Je i ob rzę dy śWiĄ tecz ne

Wiel ka noc po ślą sku
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i su�to�za�sta�wio�ne�go�sto�łu,�ale� też� to�czas
re�flek�sji�nad ży�ciem�i mo�dli�twy.
W dru�gi�dzień�świat�roz�po�czy�na�ją�się�od�-

wie�dzi�ny�są�sia�dów,�po�za tym�Śmi�gus�Dyn�-
gus� za�chę�ca� do we�so�łych� za�baw� i psi�ku�-
sów.�Daw�niej�go�spo�da�rze�ob�jeż�dża�li�po�la,
by�we�tknąć�krzy�żyk�z wiel�ka�noc�nej�pal�my.
Or�ga�ni�zo�wa�no�tak�że�róż�ne�za�ba�wy�np.�ku�-
la�nie�ja�jec�lub�wa�jec�–�to�czy�się�jaj�ka�z gór�-
ki�do wy�ko�pa�ne�go�na do�le�doł�ka.�Czy�je�jaj�-
ko�wpad�nie�do doł�ka 3� ra�zy� ten�zdo�by�wa
kro�szon�kę� po�zo�sta�łych� uczest�ni�ków� gry.
Dziew�czę�ta�wró�ży�ły�z kra�sza�nek,�któ�ra�prę�-
dzej�wyj�dzie�za mąż�stu�ka�jąc� się� jaj�ka�mi.
Ta,�któ�rej�stłu�cze�się�kra�szan�ka�wcze�śniej,
ta�pierw�sza�wy�cho�dzi�za mąż.
Wiel�ka�noc�ne� zwy�cza�je�wy�pły�wa�ją� z tej

sa�mej�chrze�ści�jań�skiej�tra�dy�cji,�trud�no�zna�-
leźć� coś,� co� cał�ko�wi�cie� od�róż�nia�Wiel�ka�-
noc� na Ślą�sku� od świę�to�wa�nia� w in�nych
czę�ściach�Pol�ski.�Róż�ni�ce� jed�nak� są�–� in�-
na jest�np.�ślą�ska�pal�ma�wiel�ka�noc�na,�przy�-
go�to�wy�wa�na na roz�po�czy�na�ją�cą�Wiel�ki�Ty�-

dzień� Nie�dzie�lę� Pal�mo�wą.� To� skrom�na,
w więk�szo�ści�zie�lo�na wią�zan�ka�z pię�ciu�lub
sied�miu�ro�dza�jów�krze�wów,�zwią�za�na haj�-
ką,�czy�li�rze�my�kiem�z koń�skie�go�bi�cza.�
Swo�iście� ro�zu�mia�na jest� na Ślą�sku

rów�nież� tra�dy�cja� La�ne�go� Po�nie�dział�-
ku�–�choć�w wie�lu�czę�ściach�Pol�ski�pra�-
wo�ob�le�wa�nia�in�nych�wo�dą�ma�ją�za�rów�-
no�ko�bie�ty,� jak� i męż�czyź�ni,� na Ślą�sku

oby�czaj� ten� przy�pi�sa�ny� jest� wy�łącz�nie
męż�czy�znom.
In�ny�ślą�ski�zwy�czaj,�prak�ty�ko�wa�ny�wciąż

wwiel�ka�noc�ny�po�nie�dzia�łek�w Pie�tro�wi�cach
Wiel�kich,�Bier�ko�wi�cach,�Ra�ci�bo�rzu�-Su�do�le
i dziel�ni�cy�Gli�wic�–�Ostro�pie,�to�kon�ne�pro�-
ce�sje�bła�gal�no�-dzięk�czyn�ne,�pod�czas�któ�rych
jeźdź�cy�ob�jeż�dża�ją�po�la,�dzię�ku�jąc�za ła�ski
oraz�pro�sząc�o uro�dzaj�i do�bre�plo�ny.
Nie�wszyst�kie�sta�re�świą�tecz�ne�zwy�cza�je

do�trwa�ły� do na�szych� cza�sów� i ca�łe� szczę�-
ście.� Obec�nie� trud�no� so�bie� wy�obra�zić,� by
wWiel�ki�Pią�tek�ra�no�–�oj�ciec�ro�dzi�ny�da�wał
klap�sy� dzie�ciom� ze� sło�wa�mi� „za Bo�że� ra�-
ny”,�a ca�łe�ro�dzi�ny�szły�do rze�ki�czy�stru�my�-
ka� ob�myć� się� –�wo�da� chro�ni�ła� od cho�rób.
WWiel�ka�noc�przed roz�po�czę�ciem�śnia�da�nia
każ�dy�z do�mow�ni�ków�do�sta�wał�la�skę�chrza�-
nu�do zje�dze�nia,�tłu�ma�cząc�im,�że�dzię�ki�te�-
mu�przez�ca�ły�rok�nie�bę�dą�cier�pia�ły�z po�-
wo�du�bó�lu�zę�bów,�brzu�cha,�ka�ta�ru�i kasz�lu.�

J
aj�ko� ma� sens� sym�bo�licz�ny,� ma�lo�wa�nie� go� by�ło� jed�nym
z wa�run�ków� ist�nie�nia� świa�ta.� Zaj�mu�ją� się� tym� głów�nie
ko�bie�ty.�Na sto�le�wiel�ka�noc�nym�jaj�ko�kró�lu�je,�od wie�ków

uwa�ża�ne�za sym�bol�po�cząt�ku�i źró�dła�ży�cia.�Uwa�ża�się�je�rów�-
nież�za znak�Zmar�twych�wsta�nia,�od�ra�dza�nie�i po�wro�tu�do ży�-
cia.�W lu�do�wych�wie�rze�niach�jaj�ko�by�ło�le�kar�stwem�na cho�ro�-
bę,� urok,� chro�ni�ło� przed po�ża�rem,� za�pew�nia�ło� szczę�ście,
po�myśl�ność�i uro�dzaj.�By�ło�po�moc�ne�we�wróż�bach�ma�try�mo�-
nial�nych,�stąd�za�ba�wy�ty�pu�ku�la�nie�ja�jec.
Za�ją�czek�jest�sym�bo�lem�od�ra�dza�ją�cej�się
przy�ro�dy,�wio�sny�i płod�no�ści.
Zdo�bie�nie�ja�jek�–�po�wszech�ne�jest�zdo�-

bie�nie�jed�no�barw�ne,�tak�zwa�ne�kra�sze�nie
(od sło�wa�kra�sić,�bar�wić),�stąd�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�ślin�ne�go,�na przy�kład
z wy�wa�ru�płat�ków�ce�bu�li,�ko�ry�dzi�kiej�ja�-
błon�ki�lub�na�sion�wro�ty�cza,�z któ�re�go�uzy�-
ski�wa�no� od�cie�nie� ko�lo�ru� żół�te�go� łącz�nie
z brą�zem.�Z wy�wa�ru�pio�łu�nu,�by�li�cy,�dzi�-
kie�go�bzu,�sa�san�ki,�płat�ków�bła�wa�tu�lub�świe�żych�pę�dów�ży�ta
uzy�ski�wa�no�ko�lo�ry�zie�lo�ny,�nie�bie�ski.�Czar�ną�bar�wę�uzy�ski�wa�-
no�z wy�wa�ru�ko�ry�ol�cho�wej,�dę�bo�wej� lub� łu�pin�orze�cha�wło�-
skie�go.�Naj�czę�ściej�spo�ty�ka�na tech�ni�ka�zdo�bie�nia�ja�jek�w cen�-
tral�nych� czę�ściach� Ślą�ska� –� to� skro�ba�nie� ry�sun�ku� brzy�twą,
ży�let�ką�lub�in�nym�ostrym�na�rzę�dziem�na bar�wio�nym�na je�den
ko�lor� jaj�ku.� Po�pu�lar�ny�mi� tu�taj� mo�ty�wa�mi� są� wit�ki,� ga�łąz�ki,
kwiat�ki,� pącz�ki,� list�ki� oraz� li�nie� dzie�lą�ce� po�wierzch�nię� ja�ja.
Sto�su�je�się�tak�że�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.

Jaj�ka�od�gry�wa�ją�waż�ną� ro�le�w wie�rze�niach� re�li�gij�nych� ja�ko
sym�bol� zmar�twych�wsta�nia.�Naj�star�sze�ma�lo�wa�ne� jaj�ka� zna�le�-
zio�no�pod�czas�prac�ar�che�olo�gicz�nych�w Me�zo�po�ta�mii.�Jak�się
do�wia�du�je�my�z prze�ka�zów�hi�sto�rycz�nych,�ma�lo�wa�nie�ja�jek�zna�-
ne�już�by�ło�w cza�sach�ce�sar�stwa�rzym�skie�go.�Wła�ści�wie�„ko�lo�-
ro�we�jaj�ka”�by�ły�i są�nie�od�łącz�ną�czę�ścią�świąt�wiel�ka�noc�nych.
W okre�sie� wiel�kie�go� po�stu,� od śro�dy� po�piel�co�wej� do no�cy
Zmar�twych�wsta�nia,� nie� wol�no� ka�to�li�kom� by�ło� jeść� żad�nych

zwie�rzę�cych�pro�duk�tów.�Dla�te�go�też,�aby
uchro�nić�jaj�ka�od ze�psu�cia,�go�to�wa�no�je.
W okre�sie�Wiel�kie�go�Ty�go�dnia,�aby�jaj�ka
star�sze�od świe�żych�móc�od�róż�nić,�ma�lo�-
wa�no� te� świe�że� i da�wa�no� je� po�świę�cić.
Jaj�ka� za�wsze� już� wi�dzia�no� ja�ko� sym�bol
ży�cia� oraz� po�wsta�nia� zmar�łych.� Okrą�głe
jaj�ko,�nie�po�sia�da�ją�ce�ani�po�cząt�ku�ani�koń�-
ca�jest�ob�ra�zem�wiecz�no�ści,�w środ�ku�zaś
znaj�du�je� się� ży�cie.�Na Ślą�sku�ma�lo�wa�no
jaj�ka�na czer�wo�no,�gdyż�far�ba�ta�sym�bo�li�-
zo�wa�ła�krew�Je�zu�sa.�Tra�dy�cja�ma�lo�wa�nia
ja�jek� oraz� za�wie�sza�nia� ich� na ga�łąz�kach

wi�kli�ny�i de�ko�ro�wa�nia�ni�mi�nie�tyl�ko�miesz�kań�po�cho�dzi�z Ukra�-
iny.�„Py�san�ky”�–�tak�na�zy�wa�ją�się�ar�ty�stycz�ne�ma�lo�wa�ne�i zdo�-
bio�ne�jaj�ka.�Cie�ka�we,�że�tra�dy�cja�ma�lo�wa�nia�„py�sa�nek”�po�cho�-
dzi� od lu�do�we�go� wie�rze�nia� Ukra�iń�ców� o ich� prze�zna�cze�niu.
Je�że�li�na�ród�ukra�iń�ski�za�prze�sta�nie�ma�lo�wa�nia�„py�sa�nek”�wte�-
dy�uwią�za�na be�stia�wy�rwie�się�z kaj�da�nów�i znie�wo�li�ten�kraj.�
Naj�star�szą�ślą�ską�pi�san�kę�zna�le�zio�no�w cza�sie�prac�wy�ko�pa�li�-

sko�wych�na Ostro�wiu.�Po�cho�dzi�z X wie�ku.�By�ła�ona�wy�ko�na�-
na tą�sa�mą�nie�mal�tech�ni�ką�co�współ�cze�sne�pi�san�ki�z tej�czę�ści
Ślą�ska.�
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Wan da le nie próż nU JĄ

Gra fi ciarz uka ra ny
N

ie� ma� ty�go�dnia,� by� nie� do�cie�ra�ły
do nas�in�for�ma�cje�o ko�lej�nych�przy�-
kła�dach�wan�da�li�zmu�na na�szych�osie�-

dlach.�Nie�ste�ty�jest�to�nie�koń�czą�ca�się�li�-
ta�nia�głu�po�ty�i pry�mi�ty�wi�zmu.�Każ�dy�ta�ki
wy�bryk� na�ra�ża� ca�łą� na�szą� spo�łecz�ność
na stra�ty.�Co�nie�ustan�nie�po�wta�rza�my,�gdyż
uszczu�pla�to�nasz�fun�dusz�re�mon�to�wy.�Sa�-
mi�wan�da�le� to� oso�by� prze�waż�nie� po�zba�-
wio�ne� wy�obraź�ni,� bez�myśl�ni� mło�dzi� lu�-
dzie� nie� pa�trzą�cy� na kon�se�kwen�cje
przy�szło�ścio�we�z obec�nych�czy�nów,�a są
one� zna�czą�ce,� gdyż� ka�ral�ność� rzu�tu�je
na kształ�ce�nie�się�i pod�ję�cie�pra�cy.
Do „kla�sy�ki”� dzia�łań� wan�da�li� na�le�ży

nisz�cze�nie�z ta�kim�tru�dem�wy�re�mon�to�wa�-
nych� ele�wa�cji,� któ�re� prze�cież� na�da�ją� na�-
szym� do�mom� ład�ny,� przy�jem�ny� dla� oka,
es�te�tycz�ny� wy�gląd� spra�wia�ją� że� oko�li�ca
w któ�rej�miesz�ka�my�har�mo�nij�nie�wto�pio�-
na jest�w kra�jo�braz.�War�to�miesz�kać�w ta�-
kim� oto�cze�niu� i cie�szyć� się� je�go� wy�glą�-
dem.�Ale� to� co� dla� nas� jest� po�zy�ty�wem
draż�ni�mło�de�go�tro�glo�dy�tę,�któ�ry�chce�za�-
ma�ni�fe�sto�wać�w naj�głup�szy�z moż�li�wych
spo�so�bów�swój�bunt�prze�ciw�ko�spo�łe�czeń�-
stwu�czy�li�nam,�za�miast�es�te�ty�ki�po�słu�żyć
się� cha�osem� i brzy�do�tą,� uka�rać� nas� nie
wia�do�mo�za co.
Za�pew�ne�ta�kimi�prze�słan�ka�mi�kie�ro�wał

się� wan�dal,� któ�ry 25� lu�te�go� na ele�wa�cji
w szczy�cie�bu�dyn�ku�nr 42�na os. XXX�-le�-
cia�PRL�na�ma�lo�wał�graf�fi�ti,�a po�wiedz�my
szcze�rze:� głu�pie� bo�ho�ma�zy,� szpe�cą�ce� te�-
raz�bu�dy�nek.
5� mar�ca� kolejny� wandal� w bu�dyn�ku

nr 54�–�58�na os. XXX�-le�cia�PRL�na VI p.
w przej�ściu�w klat�ce�nr 56�umie�ścił�na�pis
na lam�pe�rii.�

Spraw�cy�tych�de�wa�sta�cji�na ra�zie�są�bez�-
kar�ni,�ale�nich�się�nie�cie�szą,�bo�za�pew�ne
nie�dłu�go� od�po�wie�dzą� za swe� czy�ny,� tak
jak�nie�ja�ki�Piotr Zie liń ski z Wo�dzi�sła�wia.
On�też�my�ślał,�że�moż�na bezkarnie�niszczyć
i nie�po�no�sić�za to�żad�nych�kon�se�kwen�cji.
My lił się. 
Na po�cząt�ku� wrze�śnia� ubie�głe�go� ro�ku

22-let�ni,� a więc� już� nie� na�sto�la�tek,� Piotr
Zie�liń�ski na osie�dlu�Dą�brów�ki 12�mię�dzy
klat�ką C�i D�przy po�mo�cy�mar�ke�rów�umie�-
ścił� na ele�wa�cji� bu�dyn�ku� na�pi�sy.� Szko�dy
z te�go�po�wo�du�wy�ce�nio�no�na pra�wie 700 zł.
Swo�ją� dzia�łal�no�ścią� „pseu�do�gra�fi�ciar�ską”
nie� cie�szył� się� jed�nak�zbyt�dłu�go.�Po�li�cja
od�na�la�zła�go,� a Sąd�Re�jo�no�wy�w Wo�dzi�-
sła�wiu�uznał�go�win�nym� i ska�zał�na ka�rę
grzyw�ny�w wy�so�ko�ści 700 zł,�do�dat�ko�wo
wan�dal� mu�si� na�pra�wić� szko�dy� w ca�ło�ści
po�przez�za�pła�ce�nie�na rzecz�po�krzyw�dzo�-
nej� SM� „ROW”� kwo�ty 685 zł� i po�nieść
kosz�ty�są�do�we,�sąd�orzekł�rów�nież�w sto�-
sun�ku�do Pio�tra�Zie�liń�skie�go�ka�rę�w po�sta�-
ci� trzy�krot�ne�go�po�da�nia�w na�szej�ga�ze�cie
do pu�blicz�nej�wia�do�mo�ści�sen�ten�cji�wy�ro�-
ku.�Czy�ten�wrze�śnio�wy�wy�bryk�był�wart
tej�ce�ny?�Na to�py�ta�nie�mu�si�od�po�wie�dzieć
so�bie Piotr�Zie�liń�ski,�a przede�wszyst�kim
wszy�scy�je�go�po�ten�cjal�ni�na�śla�dow�cy.�
Oczy�wi�ście� gra�fi�cia�rze� to� nie�ste�ty� nie

je�dy�na pla�ga� na�szych� osie�dli.� Są� jesz�cze
kla�sycz�ni� chu�li�ga�ni� nisz�czą�cy� wszyst�ko
wko�ło.�Do tej�gru�py�na�le�ży�za�pew�ne�czło�-
wiek,�któ�ry�w no�cy�z 14�na 15�lu�te�go�po�-
trza�skał� lu�stro�w dźwi�gu�w seg.�A w bu�-
dyn�ku� nr 9� na os.� Pia�stów.� Dla cze go
znisz czył lu stro, czy nie mógł znieść swo -
je go od bi cia? Na to� py�ta�nie� za�pew�ne
wkrót�ce�od�po�wia�dał�bę�dzie�przed są�dem.

Tak�jak�to�nie�daw�no�ro�bił�Mi chał Sa sim
któ�ry� od czerw�ca� do paź�dzier�ni�ka 2013
ro�ku� z kla�tek� scho�do�wych� blo�ków�Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW�nr�3,�4,�5,�6,
9,� 12,� 13,� 16� przy uli�cy� Prze�my�sła�wa
w Wo�dzi�sła�wiu� Ślą�skim� dzia�ła�jąc� z pre�-
me�dy�ta�cja� ukradł� w krót�kich� od�stę�pach
cza�su 69� sztuk� za�wo�rów� od hy�dran�tów
i 63�sztu�ki�prą�dow�nic�wod�nych.�War�tość
skra�dzio�nej� ar�ma�tu�ry� prze�kro�czy�ła� su�-
mę 9800 zł.
Uję�ty�przez�po�li�cję�sta�nął�przed Są�dem

Re�jo�no�wym�wWo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim,�któ�-
ry�ska�zał�go�na 10�mie�się�cy�po�zba�wie�nia
wol�no�ści,� wa�run�ko�wo� za�wie�sza�jąc� ka�rę
na okres 3� lat.� Oskar�żo�ny�mu�si� rów�nież
na�pra�wić� po�nie�sio�ną� szko�dę� i za�pła�cić
Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej� ROW� pra�-
wie 10.000�zł.
Sąd�orzekł� rów�nież� trzy�krot�ne� po�da�nie

do pu�blicz�nej�wia�do�mo�ści�w na�szej�ga�ze�-
cie�sen�ten�cji�wy�ro�ku.
Na ko�niec�jesz�cze�ja�kiś�po�zy�tyw.�W po�-

przed�nim� nu�me�rze� na�szej� ga�ze�ty� wie�le
miej�sca�po�świę�ci�li�śmy�spra�wie�uszko�dze�-
nia 23� grud�nia� w go�dzi�nach� po�ran�nych
fon�tan�ny�znaj�du�ją�cej�się�na te�re�nie�re�kre�-
acyj�nym�na os. XXX�-le�cia�PRL�przy�bud.
131-135.�Spraw�cę�te�go�czy�nu�ru�szy�ło�su�-
mie�nie,�po�szedł�po ro�zum�do gło�wy�i ujaw�-
nił�się�oraz�ure�gu�lo�wał�za�pła�tę�za na�pra�wę
fon�tan�ny.

Znisz czo na ele wa cja na bu dyn ku nr 42
na os. XXX -le cia

Znisz czo na lam pe ria w bu dyn ku nr 54 – 58 na os. XXX -le ciaPo trza ska ne lu stro efekt dzia łal no ści wan da la w dźwi gu w seg. A
w bu dyn ku nr 9 na os. Pia stów
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Sza�now�ni�Miesz�kań�cy�In�for�mu�je�my,�że�upły�wa�ter�min�waż�-
no�ści� le�ga�li�za�cji�wo�do�mie�rzy�miesz�ka�nio�wych�na nie�któ�rych
bu�dyn�kach.�W związ�ku�z tym�bę�dzie�my�suk�ce�syw�nie�do�ko�ny�-
wać� ich�wy�mia�ny� zgod�nie� z przy�ję�tym� har�mo�no�gram,� któ�ry
po�ni�żej�za�miesz�cza�my.�Pro�si�my�o za�po�zna�nie�się�z pro�po�no�-
wa�ny�mi�ter�mi�na�mi�i udo�stęp�nie�nie�miesz�kań�w ce�lu�do�ko�na�-
nia�wy�mia�ny.�
O szcze�gó�ło�wych� ter�mi�nach�bę�dzie�my� in�for�mo�wać�pi�sem�-

ny�mi�ogło�sze�nia�mi�na klat�kach�scho�do�wych�z kil�ku�dnio�wym
wy�prze�dze�niem.

Wy�mia�na�wo�do�mie�rzy�bę�dzie�re�ali�zo�wa�na�przez�przed�sta�wi�-
cie�li�fir�my�Ista�Pol�ska,�któ�rzy�bę�dą�po�sia�dać�sto�sow�ne�iden�ty�-
fi�ka�to�ry�ze�zdję�cia�mi.�

W przy pad ku po trze by kon sul ta cji lub ja kich kol wiek
wąt pli wo ści pro si my o kon takt z Ad mi ni stra cja mi Osie dli
pod te le fo na mi:

Osie dle Pia stów i XXX -le cia PRL – 32 4564710,
Osie dle Cen trum – 32 4554688,
Osie dla w Ry duł to wach – 32 4578476,
Osie dla w Ra dli nie i Pszo wie – 887133233 

Har mo no Gram
wymiany wodomierzy

osie dle XXX -le cia prl: 

XXX�-le�cia 13-16 2015-03-23
XXX�-le�cia 31 2015-03-23
XXX�-le�cia 33 2015-03-24
XXX�-le�cia 35-37-39 2015-03-25
XXX�-le�cia 42-45 2015-03-24
XXX�-le�cia 54-56-58 2015-03-26
XXX�-le�cia 68-71 2015-03-24
XXX�-le�cia 89-92 2015-03-27
XXX�-le�cia 93-96 2015-03-27
XXX�-le�cia 106-109 2015-03-27
XXX�-le�cia 127-129 2015-03-30

osiedle centrUm: 

Szkol�na 6-8 2015-05-04
Po�ko�ju 1-5 2015-05-04

osiedle W pszoWie: 

Tyt�ki 1 2015-04-20
Tyt�ki 4 2015-04-20

osiedle W radlinie: 

Fin�de�ra 6 2015-05-14
Sien�kie�wi�cza 26-30 2015-05-15

osiedle W rydUŁtoWacH: 

Li�go�nia 6 2015-05-21
Li�go�nia 8 2015-04-17
Li�go�nia 12 2015-05-22
Ple�bi�scy�to�wa 34 2015-06-02
Ple�bi�scy�to�wa 44 2015-06-03

osie dle piastóW: 

Prze�my�sła�wa 1a 2015-05-25
Prze�my�sła�wa 1b 2015-05-26
Prze�my�sła�wa 1c 2015-05-27
Prze�my�sła�wa 1d 2015-05-28
Prze�my�sła�wa 1e 2015-05-28
Prze�my�sła�wa 3/1-32 2015-05-25
Prze�my�sła�wa 3/33-64 2015-05-26
Prze�my�sła�wa 3/65-96 2015-05-27
Prze�my�sła�wa 3/97- 118 2015-05-28
Prze�my�sła�wa 6/1-32 2015-05-05
Prze�my�sła�wa 6/33-64 2015-05-06
Prze�my�sła�wa 6/65-96 2015-05-07
Prze�my�sła�wa 6/97- 118 2015-05-08
Prze�my�sła�wa 8a 2015-05-05
Prze�my�sła�wa 8b 2015-05-06
Prze�my�sła�wa 8c 2015-05-07
Prze�my�sła�wa 8d 2015-05-08
Prze�my�sła�wa 8e 2015-05-08
Prze�my�sła�wa 8f 2015-05-08
Prze�my�sła�wa 9/1-32 2015-04-27
Prze�my�sła�wa 9/33-64 2015-04-28
Prze�my�sła�wa 9/65-96 2015-04-29
Prze�my�sła�wa 9/97102 2015-04-30
Prze�my�sła�wa 11a 2015-04-27
Prze�my�sła�wa 11b 2015-04-28
Prze�my�sła�wa 11c 2015-04-29
Prze�my�sła�wa 11d 2015-04-30
Prze�my�sła�wa 11e 2015-04-30
Prze�my�sła�wa 11f 2015-04-30
Prze�my�sła�wa 13/1-32 2015-04-07
Prze�my�sła�wa 13/33-64 2015-04-08
Prze�my�sła�wa 13/65-96 2015-04-09
Prze�my�sła�wa 13/97- 102 2015-04-10
Prze�my�sła�wa 15a 2015-04-07
Prze�my�sła�wa 15b 2015-04-08
Prze�my�sła�wa 15c 2015-04-09
Prze�my�sła�wa 15d 2015-04-10
Prze�my�sła�wa 15e 2015-04-10
Prze�my�sła�wa 15f 2015-04-10
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane 
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa

przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300�Wodzisław�Śląski,,�ul.�Kardynała�St.�Wyszyńskiego�43

tel.�(32)�455�24�04,�kom.�0�693�449�754

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:

poniedziałek 7:00�– 16:00
wtorek,�czwartek 7:00�– 15:00

środa 9:00�– 15:00
piątek 7:00�– 14:00

nr�licencji�1314
– licencjonowanego�pośrednika
w�obrocie�nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, 

bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz 

zamienisz ● wynajmniesz
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krzyżóWka z HasŁem

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – ga ze ta Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sła wiu Ślą skim.
Ad�res�re�dak�cji�w sie�dzi�bie�Spół�dziel�ni: 44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,�ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�Ma�te�-
ria�ły�do re�dak�cji�pro�si�my�kie�ro�wać�pod po�wyż�szym�ad�re�sem�lub�skła�dać�je�w ad�mi�ni�stra�cjach�osie�dlo�wych.�Nie�za�-
mó�wio�nych�ma�te�ria�łów�re�dak�cja�nie�zwra�ca.�Ogło�sze�nia�do ga�ze�ty�przyj�mu�je�oraz�in�for�ma�cji�udzie�la�–�Dział�or�ga�-
ni�za�cji,�spraw�socjalnych�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”,�po�kój�nr 10�w sie�dzi�bie�Za�rzą�du,�tel.�(32) 455 66 86,
wewn. 126.�Za treść�ogło�szeń�re�dak�cja�oraz�SM�„ROW”�nie�od�po�wia�da�ją.

ad re sy
te le fo ny

Waż ne in for ma cJe
ZA RZĄD SPÓŁ DZIEL NI

MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�
Go�dzi�ny�pra�cy:

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

piątek�od 7:00�do 14:00
Te�le�fo�n�cen�tra�la�– 32 455 66 86;

DZIAŁ OBSŁugI KLIENtA:
Godziny�otwarcia:�

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

piątki�7:30-13:00

dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:�32 456 39 05;
dział�wkła�dów: 32 55 66 86�wew. 114;

dział�na�li�czeń�czyn�szo�wych:�32�455�38�72;
kasa: 32 455 66 86�wew. 109;

dział�roz�li�czeń�z człon�ka�mi:�32 455 38 72;
dział�tech�nicz�ny:�32�456 39 04;

Li�cen�cjo�no�wa�ne
Miesz�ka�nio�we�Biu�ro�Po�śred�nic�twa:

(32) 455 24 04;
dział�lokali�użytkowych:�32�455-67-56.

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�sław� Ślą�ski,�
ul.� Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
(32) 455 46 88;� godz.� pra�cy:� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

XXX -le cia,�PIA StÓW i DĄ BRÓW KI:
44-286�Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.�(32) 456 47 10,�(32) 456 51 80,�godz.�pra�cy;
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

RY DuŁ tO WY: 44-280� Ry�duł�to�wy,� ul.� Ple�bi�-
scy�to�wa 48,� tel.� (32) 457 84 76,� godz.� pra�cy:
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

PSZÓW:44-370�Pszów,�ul.�Tyt�ki9,�tel.�(32)7291040,
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,�piąt�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) 455 83 27,�czyn�na:�po�nie�dział�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� służb�Spół�dziel�ni
pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
•�Ad�mi�ni�stra�cja�Cen�trum��–�(0) 607 041 129�
•�Ad�mi�ni�stra�cja XXX�-le�cia,� Pia�stów� i Dą�brów�ki
– (0) 601 857 402,

• Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy�–�(0) 605 365 674,
•�Elek�trycz�ne�i dźwi�go�we:�dla�wszyst�kich�ad�mi�ni�-
stra�cji:
elek�tryk�–�(0) 609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�(0) 78 58 48 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1.�mia�sto�w GOP. 6.�na�rzut�-
ka�fu�trza�na. 9.�frag�ment,�ury�wek�utwo�ru
li�te�rac�kie�go. 10.� trój�gło�wy� pies,� stróż
bram�Ha�de�su. 11.�ma�ła�miej�sco�wość. 12.
chmur�ka. 15.�w gwa�rze�ślą�skiej:�za�pra�-
wa�mu�rar�ska. 18.� tka�ni�na o jed�no�stron�-
nym� po�ły�sku. 21.� cien�ka� ru�ra. 22.� stan
znisz�cze�nia. 23.�śmi�gus. 24.�za�sa�da,�re�-
gu�ła. 25.� odzie�nie,� strój. 28.� urząd� du�-
chow�ne�go�me�cze�tu. 32.�no�gi�za�ją�ca. 34.
w mar�cu�z Kry�sty�ną�ob�cho�dzi�ła�imie�ni�-
ny. 35.� daw�na jed�nost�ka� ob�ję�to�ści� cie�-
czy. 36.� za�wod�nik� pro�wa�dzą�cy� wy�-
ścig. 37.�na�kaz�za�pła�ce�nia�grzyw�ny. 40.
po�trze�bu�je� go� oskar�żo�ny� o prze�stęp�-
stwo. 43.�prze�ci�wień�stwo�zła. 46.�ostat�ni
przy�sta�nek� au�to�bu�su. 47.� dyn�gus. 48.
brzeg�chu�s�tecz�ki. 49.�awan�tu�ra,�bój�ka. 50.
ska�fan�der�eski�mo�ski.

Pio no wo: 2.� sze�ro�ka� uli�ca�wy�sa�dza�-
na drze�wa�mi. 3.�opust,�bo�ni�fi�ka�ta. 4.�wa�-
lu�ta� kra�jów� eu�ro�lan�du. 5.� blat� na no�-
gach. 6.�okres�w dzie�jach. 7.�wy�zie�wy. 8.
kwit�nie�raz. 13.�bie�lu�teń�ki�re�kwi�zyt�wiel�-

ka�noc�ny. 14.�ba�sen�osa�do�wy. 15.�grzą�skie
ba�gno. 16.� żeń�ski� od�po�wied�nik� imie�nia
Lu�dwik. 17.� pro�dukt� de�sty�la�cji� ku�my�-
su. 19.�po Ślą�sku:�atra�ment. 20.�ucze�nie
się. 26.�jed�ność,�har�mo�nia. 27.�kie�ru�nek,
ten�den�cja. 29.�ta�śma�z po�dział�ką. 30.�strój
ma�ją�cy�wy�miar�więk�szy�od ty�po�we�go. 31.
wy�sta�wa�eks�po�na�tów�po�łą�czo�na�z za�wie�-
ra�niem�trans�ak�cji�han�dlo�wych. 32.�skok
akro�ba�tycz�ny. 33.�od�zna�cze�nie. 37.�mo�-
to�ro�wer. 38.�wie�dzie�do kłęb�ka. 39.�gwiaz�-
da� po�dwój�na w gwiaz�do�zbio�rze� Psa�
Wiel�kie�go. 41.�pół�płyn�na ma�sa�ce�ra�micz�-
na.�42.�gór�na część�ubra�nia�o fa�so�nie�ko�-
szu�lo�wym. 44.� cia�sto�wiel�ka�noc�ne. 45.
ma�ła�oś.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 16 da dzą roz wią za nie krzy -
żów ki.

Ha�sło�z po�przed�niej�krzy�żów�ki:�„Do -
bra ra da u są sia da”.�Na�gro�dy�książ�ko�-
we�za roz�wią�za�nie�krzy�żów�ki�otrzy�mu�ją:
Ire na Ja nik, Ha li na Wój cik i Da nu ta
Sma gac ka.



M
iesz�kań�cy�bu�dyn�ku�przy uli�cy�Kor�-
fan�te�go�w Ra�dli�nie�po�wi�ta�ją�wio�-
snę� z pięk�nie� od�ma�lo�wa�ną,� es�te�-

tycz�ną� klat�ką� scho�do�wą.� To� na�praw�dę
wiel�kie�wy�da�rze�nie!�Dla�cze�go?�Bo�jest�to
efekt�ogrom�ne�go�za�an�ga�żo�wa�nia�wszyst�-
kich�miesz�kań�ców�te�go�do�mu�w ce�lu�po�-
pra�wy�swe�go�oto�cze�nia.�To�wła�śnie�efekt

ich�pra�cy,� za�an�ga�żo�wa�nia� i po�my�sło�wo�-
ści� mo�że�my� dziś� po�dzi�wiać.� Lu�dzie� tu
miesz�ka�ją�cy�wy�ka�za�li� się�wspa�nia�łą� ini�-
cja�ty�wą�i ener�gią.�Po�ma�lo�wa�li�kla�tę�scho�-
do�wa,�ku�pi�li�wszy�scy�jed�na�ko�we�wy�cie�-
racz�ki�przed drzwi�do miesz�kań,� zło�ży�li
się�wspól�nie� i ku�pi�li� rów�nież�es�te�tycz�ne
ozdo�by�do przy�ozdo�bie�nia�ścian.�

Bez�żad�nej�prze�sa�dy�moż�na�po�wie�dzieć
że� są� wzo�rem� jed�no�ści� i two�rzą� jed�ną
wspól�ną� ro�dzi�nę.� Jest� to�wzór� do na�śla�-
do�wa�nia� i ci�szy�my� się,� że�ma�my� ta�kich
miesz�kań�ców,�któ�rzy�na�praw�dę�czu�ją�od�-
po�wie�dzial�ność�nie�tyl�ko�za swo�je�miesz�-
ka�nia,�ale�rów�nież�wszyst�kie�po�miesz�cze�-
nia�w bu�dyn�ku.�

mieszkaŃcy z radlina Wzorem do naśladoWania

WspaniaŁy efekt WspólnycH dziaŁaŃ
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