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ZabraniaosiedlowesM„row”

Mieszkańcynaszejspółdzielni
mówilio swoichsprawach
J

ak co roku spotykaliśmy się z mieszkańcami naszych osiedli. Na zebraniach osiedlowych między innymi zostały
omówione sprawy bieżące oraz przedstawiono realizację
planów za 2017 roku i plany remontowe na 2018 rok, które zostały zaakceptowane przez obecnych na zebraniach.
Ponadto na spotkaniu z mieszkańcami osiedla XXX-lecia
podjęto trudny problem lokalizacji śmietników. W czasie zebrania przedstawiono możliwości ich ulokowania. W takcie
wypowiedzi mieszkańców dało się wywnioskować, że jest to
trudna sprawa, gdyż jedni chcą śmietniki w miejscu, gdzie były one rozlokowane po budowie osiedla, natomiast inni mieszkańcy byli temu przeciwni. Nie mniej jednak problem lokalizacji nowych miejsc na składowanie odpadów komunalnych
będzie musiał być podjęty i rozwiązany, gdyż obecna sytuacja
jest nie do przyjęcia, co widać m.in. przejeżdżając przez osiedle, szczególnie w jego części południowej.
Mieszkańcy poruszali kwestie dotyczące konieczności wymiany wodomierzy, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
kontynuacji dociepleń budynków i remontów balkonów na osiedlu oraz malowania klatek schodowych. Zauważono również,
że infrastruktura osiedlowa uległa pozytywnej zmianie, gdyż
Wykazczłonków
RadyOsiedlaXXX-LECIAPRLi PIASTÓW
Kadencja 2018-2022
1. Bugajski Jan
2. Gawenda Władysław
3. Jaźwiec-Nisiewicz Maryla
4. Jarosz Bogdan
5. Kominek Piotr
6. Nowak Aleksander
7. Musiolik Łucjan
8. Walas Krystyn
9. Jastrzębska-Prosół Ewelina
10. Okoń Henryk
11. Pleszewski Ryszard
12. Radomski Marek
13. Rybczyński Janusz
14. Wojteczek Andrzej
15. Dąbkowski Kazimierz
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pojawiły się nowe klomby, nasadzenia i należy ten trend kontynuować.
Z mieszkańcami osiedla Centrum dodatkowo omawiano modernizację drogi wewnątrz osiedla 26 Marca, która wspólnie
z Urzędem Miasta i Starostwem jest obecnie realizowana,
gdzie powstaną nowe miejsca postojowe, dojazd dla karetek
do przychodni. Ale to nie koniec inwestycji w tym rejonie,
gdyż na zebraniu mieszkańcom przedstawiono kolejny etap
rozwiązań komunikacyjnych w kierunku budynku 168. Realizacja drugiego etapu zakończy modernizację przejść miejsc
postojowych na tym osiedlu. Wizualizacje koncepcji poprawy
zagospodarowania tego terenu publikujemy na str. 5 i 6.
Ważnym punktem odbytych zebrań mieszkańców był wybór
nowych Rad Osiedlowych dla osiedla Dąbrówki, XXX-lecia,
Piastów i Centrum. Nowo wybrane osoby będą miały bezpośredni wpływ na prac wykonywane na danym osiedlu, gdyż to
oni są pierwszym ogniwem w opiniowaniu planów w tej sprawie. Szeroki zakres kompetencji jaki mają Rady Osiedlowe
w naszej spółdzielni pozwala im w imieniu mieszkańców wpływać bezpośrednio na to co dzieje się w ramach danego osiedla.
WykazczłonkówRadyOsiedlaCENTRUM
Kadencja 2018-2022
1. Bańczyk Łucjan

WykazczłonkówRadyOsiedlaDĄBRÓWKI
Kadencja 2018-2022
1. Izydorczyk Dariusz
2. Kruczek Rafał
3. Patucha Teresa
4. Sochacki Ryszard
5. Starczewski Henryk
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– Wodzisław Śl.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego
2. Dziewiątka Stanisław
– Wodzisław Śl. ul. Tysiąclecia
3. Korneluk Antoni
– Wodzisław Śl. ul. 26 Marca
4. Krasowska-Bazylak Emilia – Wodzisław Śl. ul. Szkolna
5. Prokop Kornelia
– Wodzisław Śl. ul. PCK
6. Rudowski Stanisław
– Wodzisław Śl.
ul. Wojska Polskiego
7. Stolarz Irena
– Wodzisław Śl. ul. 26 Marca
8. Wilkowski Wojciech
– Wodzisław Śl. ul. 26 Marca
9. Zieliński Marek
– Wodzisław Śl. ul. 26 Marca
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Chrys tus
zmart wychw stanjest.
all el uj a!

N

adchodzi piękny czas wiosny, z którym nierozłącznie związany jest
obchód największych Świąt chrześcijańskich, którymi są Święta Wielkanocne – Zmartwychwstania Pańskiego.
Budząca się do życia przyroda, świeżość
zieleni łąk, lasów, piękno wiosennych
kwiatów tworzą harmonijną całość z treścią tych Świąt, którą jest zwycięstwo
nad złem, nad cierpieniem i śmiercią,
które objawiło się w tajemnicy Chrystusowego zmartwychwstania, czyli w tej
prawdzie, że Chrystus w pełni ukazał
nam moc swego bóstwa i dzięki tej mocy ukrzyżowany trzeciego dnia wyszedł
żywy z grobu, potwierdzając jak w soczewce wszystkie prawdy wiary, prawdy
o życiu i o naszym powołaniu do wieczMarzec 2018 r.

ności, gdy razem z Nim zmartwychwstaniemy. Tę wielkanocną radość wyrażają
piękne zwyczaje i tradycje ludowe, takie
jak baranek wielkanocny, pisanki i inne
sposoby świętowania w naszych rodzinach, otwarte i życzliwe serca wobec
bliskich w rodzinach, ale i wobec potrzebujących, dotkniętych różnoraką biedą duchową i materialną, którym śpieszy my z po mo cą. Ro dzą się no we
inicjatywy, jak na przykład, śniadania
wielkanocne dla osób biednych i potrzebujących, czy caritasowe świece i chleby paschalne rozprowadzane po parafiach, z których dochód przeznaczony
jest na cele charytatywne i wiele innych
dobroczynnych inicjatyw ukazujących
nam prawdę, że jak dobro i życie zaPOD WSPÓLNYM DACHEM

triumfowało nad złem i śmiercią w tajemnicy zmartwychwstania Pana Jezusa,
tak to dobro może zwyciężać i w naszej
codzienności, mimo obecnej w życiu naszej ludzkiej niewystarczalności. Tak
można streścić w najogólniejszy sposób
wymowę i wielkość tych wspaniałych
Świąt Wielkanocnych.
Te radosne treści wyrażają piękne pieśni wielkanocne, które podobnie jak nasze kolędy są cennymi pomnikami polskiej twórczości literackiej i ludowej
a oprawę ich stanowi pełna majestatu
oprawa muzyczna, nie mówiąc już o ich
dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

wartości wypływającej z zachowania prastarych form gramatycznych i językowych świadczących o pięknie naszej mowy ojczystej przekazującej nam prawdę
o tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego i o życiowych konsekwencjach płynących z przeżycia tej radosnej prawdy.
Pozwolę sobie przytoczyć kilka znanych
fragmentów tych pieśni: „Alleluja! żyw
już jest śmierci zwyciężyciel. dziś z grobu swego powstaje. Chrystus nas grzesznych wybawiciel, wieczny nam żywot
nastaje”..., albo jedna z najstarszych polskich pieśni wielkanocnych: „Chrystus
zmartwychwstan jest, nam na przykład
dan jest. Iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja”...
Ileż w tych słowach jest w sposób bardzo prosty ukazanej prawdy o zmartwychwstaniu i naszym życiu z Chrystusem. Inne pieśni mówią o nadzieji, którą
w naszym nieraz poplątanym życiu niesie przeżycie wielkanocnej tajemnicy, jak
na przykład pieśń: „Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie. Wszyscy
w Chrystusa wierzący weselcie się, i radujcie. Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Alleluja!”.
Może trzeba sobie te prawdy przypomnieć śpiewając te pieśni wielkanocne
dziś, w czasach, w których propaganda
zła zdaje się zalewać nasze życie codzienne. Bezwartościowe zło łatwo się
nagłaśnia jako nowinka, sensacja, plotka, a nawet pytanie wobec niejednej inicjatywy dobra. Przykładów na to jest
wiele. W naszym życiu pojawia się wiele dobrych inicjatyw począwszy od wielkich przedsięwzięć dla dobra rodziny,
społeczeństwa, ludzi potrzebujących,
po proste przykłady poświęcenia się i pomocy ludziom chorym, czy dotkniętym
różnymi przeciwnościami losu. Nieraz
może dziwić nas postawa ludzi wyrażająca się w upatrywaniu i szukaniu braków wobec przejawów dobra, w stawianiu wy świech ta nych, po dejrz li wych
i bezsensownych pytań o to jaka korzyść
może płynąć z tego, że ktoś poświęca się
wykonaniu dobra. Czasem rozpętuje się
dyskusje bez sensu, w których nie chodzi o istotę wartości dobra ale o marginalne sprawy lub racje mające na celu
potwierdzenie własnej korzyści, lub własnych poglądów, czy racji. Przykładem
może być dyskusja o wolnej od handlu
niedzieli, nie mówiąc już o tak wielkiej
sprawie, jaką jest sprawa obrony prawa
do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, czy inne problemy, które stawia się
nieraz tylko po to aby je postawić, byleby było inaczej, niż normalnie by mogło
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być. W tej sytuacji ukazuje się nam wyraźnie prawda o życiu, o dobru, które
dlatego że ma wartość musi kosztować.
Św. Jan Paweł II bardzo często powtarzał nam tę prawdę, a przeżycie tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego utwierdza nas w przekonaniu, że jak Chrystus
zmartwychwstał i zwyciężył nienawiść,
niesprawiedliwy nad Nim wyrok, okrutne zło, tak ostatecznie dobro i życie zwycięża.
Drodzy Czytelnicy tego słowa! Kiedy
znów wsłuchamy się w bicie wielkanocnych dzwonów, zaśpiewamy wielkanocną pieśń: „Wesoły nam dzień dziś
nastał” i radosne Alleluja, kiedy nad piękną naszą wodzisławską ziemią znowu
zaświta pełen życia i radości poranek
wielkanocny, życzmy sobie nawzajem
by w naszym codziennym życiu zwyciężało to co dobre i wartościowe. Nie
ulegajmy propagandzie zła i negacji, ale
dostrzegajmy to dobro, które Bóg zaszczepił w sercu każdego człowieka,
uwierzmy temu dobru i pozwólmy tym
dobrym zdolnościom tak się realizować,
by one kierowały naszym życiem, by
mimo niedostatków, więcej życzliwości, wdzięczności, uśmiechu i pogody
ducha było w naszych rodzinach, w zakładach pracy, na ulicach, pod naszym
POD WSPÓLNYM DACHEM

wspólnym dachem, wszędzie..... tak, to
jest możliwe. Niech Chrystus Zmartwychwstały darzy nas, Ojców naszych
miast i osiedli, nasze domy, swym błogosławieństwem, pokojem i radością.
Kie dy jesz cze czyn nie pra co wa łem
w duszpasterstwie, jako proboszcz parafii, to zawsze składając parafianom
świąteczne życzenia mówiłem: „W te
Święta Paschalne odłóżmy na bok to co
nas boli, co mamy później do załatwienia, a te raz roz ra duj my się praw dą
o zmartwychwstaniu Pana. Niech ta
prawda kształtuje nasze życie rodzinne,
osobiste i społeczne i uczyni je radosnym odsłaniając to co w życiu piękne,
dobre, a może i nieraz trochę zapomniane, a jest przecież owocem tego zwycięstwa dobra, które objawiło się
w prawdzie o naszym zbawieniu, o Zmartwychwstaniu Pańskim.” I u progu tych
Świąt Wielkanocnych jeszcze raz sobie
i każdemu z nas tego życzę, wplatając
w te życzenia jeszcze jedne słowa znanej wielkanocnej pieśni: „Ustąpcie od nas
smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel
triumfuje w chwale. Ojcu swojemu uczynił już zadość. Nam niesie radość. Alleluja!
Ks. Józef Moczygęba
Marzec 2018 r.

Wieści z „pierwszej ręki”

PreZesZarZĄdUsM„row”JanGrabowieCKi

remonty,
remonty,
remonty...
W

iem, że temat, jaki chcę poruszyć dla niektórych może wydawaćsięnudny;zdawałobysię,
żesłyszycieo nim„na okrągło”,aletakajestspecyfikanaszejdziałalności.
Chciałbym jednak Wam uzmysłowić,
jak duże znaczenie dla mieszkańców ma
fakt wykonywanych remontów i termomodernizacji, gdyż za tym idą konkretne
wydatki i oszczędności dla naszego portfela, ale także dla naszego środowiska.
Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną i energię elektryczną ma
ogromne znaczenie w kosztach i eksploatacji budynków, a także wpływa na ekologię.
Jak wiadomo, żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba się napracować i tak prawie
cały rok 2017 spędziliśmy na ustalaniu
strategii i jej realizacji w celu pozyskiwania tzw. zewnętrznych środków na termomodernizację. Po długich miesiącach
pracy i co by nie mówić przychylenia się
w stronę spółdzielczości mieszkaniowej
naszych rządzących poszerzono grono
benificjentów do programów, które umożliwiły spółdzielni przystąpienie do konkursów o pozyskanie środków unijnych.
Żeby nie było, iż nagle ktoś do spółdzielczości zapałał sentymentem. NIE.
To jednotorowo wynika z faktu, iż inne
jednostki nie są w stanie zrealizować takich inwestycji i wykorzystać środków
z kończących się programów 2014-2020.
W związku z tym zrobiono ukłon w kierunku spółdzielń mieszkaniowych dlatego mogliśmy aplikować o środki, i wykorzystaliśmy tą szansę.
Jesteśmy na początku drogi, gdyż dopiero wnioski nasze przeszły pozytywną
ocenę pod kątem spełnienia warunków
formalnych. Co świadczy o zakwalifikoMarzec 2018 r.

waniu nas do programu. Teraz czekają
nas kolejne etapy, o których sukcesywnie będziemy informować.
O środki staramy się z dwóch źródeł
z Regionalnego Programu Operacyjnego
na modernizację kolejnych budynków
na osiedlu Piastów w Wodzisławiu Śląskim oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla naszego
budynku przy ul. Wałowej 22 w Wodzisławiu Śląskim. Czyli kolebki naszej
spółdzielni (budynek wybudowano w roku 1926). Jest to dla nas sztandarowy cel
z uwagi na wartość historyczną naszej
spółdzielni.
Ze względu na fakt, iż jest to duży budynek o małej liczbie mieszkań pozyskanie środków zewnętrznych w formie
dotacji jest kwestią niezbędną, gdyż ogrom
prac jakie trzeba tam wykonać i nakładów jakie należy ponieść przerastają wielokrotnie możliwości finansowe tej nieruchomości.
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Termomodernizacja budynków będzie
w dalszym ciągu priorytetem naszych
działań, gdyż są to wymierne efekty w obniżaniu kosztów utrzymania budynków,
jak i służą poprawie ich estetyki z korzyścią dla osób w nich zamieszkałych.
Drugim ważnym działaniem podejmowanym przez nas to poprawa małej infrastruktury towarzyszącej i mam tu
na myśli tereny zielone, drogi i chodniki. Przykładem pozytywnych działań jest
realizacja nowych nakładek asfaltowych
za rów no na osie dlu Pia stów jak
i na os. XXX-lecia, gdzie bez przychylności Urzędu Miasta i zaangażowaniu
znacznych środków finansowych nie byłoby to możliwe.
To o czym piszę już jest zrealizowane
co z pewnością mieszkańcy zauważyli,
ale to nie koniec prac drogowo – remondokończenie na str. 6
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radycyjnie już co roku piszemy o podatkach. W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku
dochodowym od osób fizycznych za 2017
rok przypominamy podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2017 roku. Przypominamy także o możliwości podarowania 1
proc naszego podatku dla organizacji pożytku publicznego.
Jakprzekazać1%podatku
za rokpodatkowy 2017r.?

dokończenie ze str. 5

towych, gdyż obecnie również jest realizowane zadanie na os. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim. Prace tam wykonywane powodują uciążliwości dla osób
zamieszkałych ale proszę o cierpliwość
i wyrozumiałość. Warto trochę poczekać
bo modernizacja tej drogi od lat wymagała naprawy.
Mamy również za sobą etap konsultacji zakresów remontów na poszczególnych osiedlach, gdyż odbyły się już spotkania z mieszkańcami. Nastąpiły korekty
zgodnie z sugestiami mieszkańców i zostaną one przedstawione do przyjęcia
a następnie przez Radę Nadzorczą. Plany te będą dostępne na stronie internetowej spółdzielni www.sm-row.pl, gdzie
każdy będzie mógł się zapoznać z zakresem remontów na swoim osiedlu
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat składaliśmy wnioski o sprzedaż wypracowa-

nych efektów energetycznych dotyczących z już wykonanych termomodernizacji i zmiany oświetlenia na lampy LED.
Na podstawie przeprowadzonych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznych uzyskaliśmy tzw. Białe
Certyfikaty czyli świadectwa efektywności energetycznych, które zostały w wyniku przetargu rozstrzygniętego przez Urząd
Regulacji Energetycznej sprzedane na giełdzie. Spółdzielnia w ten sposób odzyskała
ponad 990 944,78 zł, które ponownie przeznaczymy na kolejne remonty.
Jak Państwo widzą zasięg naszych działań sukcesywnie się poszerza, gdyż stale
pracuję wraz z moim zespołem nad stałym rozwojem, poszerzaniem wiedzy,
poprawą jakości i skuteczności działań
gdyż zawsze nadrzędnym moim celem
było dbanie o rozwój naszej spółdzielni. I w tym działaniach nie będę ustawał
po mi mo zmie nia ją cych się tren dów
i zmian ustawowych.

Z okazji
zbliżających się Świąt
wszystkim Państwu,
całej naszej spółdzielczej rodzinie,
chciałbym życzyć zdrowych,
pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”.
PrezesZarząduSM„ROW”
JANGRABOWIECKI
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Po wyliczeniu, ile podatku będziemy
mieli do zapłacenia za rok podatkowy 2017,
w odpowiednich rubrykach zeznania, które zatytułowane jest „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz orga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go OPP”
wpisujemy jedynie wybrany przez nas numer KRS. Wpisujemy także kwotę, którą
chcemy przekazać, nie może ona jednak
przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy
w dół. W swoim zeznaniu podatkowym
możecie Państwo podać dodatkowe informacje, które w Waszej ocenie mogą mieć
wpływ na rozdysponowanie przez naszą
Fundację pieniędzy z 1% (np. wskazać
na konkretny cel, konkretne dziecko). Informacje te zostaną przesłane jako uzupełnienie przekazanych kwot.
Cotojest 1%?
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego
(OPP).
1% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
1% jest jednym z przywilejów, które
przysługują organizacjom pożytku publicznego.
Możliwość przekazywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r.,
a konkretne przepisy określające, kto i jak
może przekazać 1% podatku znajdują się
w ustawie o podatku dochodowym osób
fizycznych.
1% nie jest darowizną ani ulgą. Można
powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem
demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu
każdy polski podatnik może samodzielnie
zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwoMarzec 2018 r.

bądźmyloKalnyMi
PatriotaMi
i podarujmy
podatku
w naszymmieście
ści, „wspomagamy” ministra finansów
w dystrybucji środków publicznych. Jeśli
nie zdecydujemy się na przekazanie 1%
organizacji pożytku publicznego, podatek
za dany rok trafi do „wspólnego worka”,
którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi „oddać”. Przekazując 1% po dat ku do cho do we go, nie
dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z „uprzejmości”
państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie
z własnej kieszeni.
Jakieorganizacjemogąprzyjmować
wpłatyz 1%podatku?
Aby móc przyjmować 1% podatku dochodowego, przede wszystkim organizacja (lub inny uprawniony podmiot) musi
mieć status organizacji pożytku publicznego (OPP), nadawany przez sąd. Jednak
sam status OPP to za mało. Nie wszystkie
OPP mogą korzystać z przywileju otrzymywania 1%, zależy on bowiem od spełnienia dodatkowych wymagań, dotyczących za rów no or ga ni za cji no wo
uzyskujących status, jak i OPP mających
ten status od kilku lat.
1% podatku mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego:
• po dat ni cy po dat ku do cho do we go
od osób fizycznych (w tym m. in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych);
• podatnicy opodatkowani ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych;
• podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający
z liniowej, 19-procentowej stawki podatku;
• emeryci, pod warunkiem jednak, że
samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. PodobMarzec 2018 r.

na zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
JakprawidłowowypełnićPIT?
Od ubiegłego roku nie zmieniły się zasady przekazywania 1% dla OPP, uległa
jedynie zmianie numeracja poszczególnych okienek w formularzu PIT. Jeżeli
chcieliby Państwo przekazać 1% podatku (przykład dla najpopularniejszego PIT-37) w okienko 137 wpisujemy nr KRS
a w okienku 138 wyliczoną kwotę. Zaznaczając okienko 138 zgadzacie się Państwo na przekazanie nam swoich danych
osobowych (dane są chronione zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych
a ich bazę zarejestrowaliśmy w GIODO).
W okienku 141 możecie Państwo podać
nam dodatkowe informacje umożliwiające kontakt z Wami (np. e-mail). Narodowy Instytut Wolności w grudniu opublikował bazę zawierającą dane organizacji
pożytku publicznego, które będą uprawnione by otrzymać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykaz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji
Pu blicz nej https://bip. kprm. gov.
pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504, wykaz. html. Zawiera 8866 organizacji, które posiadając status organizacji pożytku
publicznego uprawnione są do otrzymania 1% podatku poprzez wpisanie ich numeru KRS w odpowiedniej rubryce deklaracji.
O podarowanie 1% podatku apelują lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorcy i samorządowcy. Darowane pieniądze przekazujmy jeśli to możliwe dla organizacji
naszego regionu, działających w powiecie wodzisławskim, gdyż duża część pieniędzy z 1% podatku trafia poza region.
Pamiętajmy o lokalnym patriotyzmie
zostawiając 1% podatku naszym organizacjom. Kogo w ten sposób możemy wesprzeć w naszym mieście? Wykaz obok.
Przypominamy: termin oddawania
formularzaPIT-37upływa 30kwietnia.
POD WSPÓLNYM DACHEM

„FundacjaPomocnadłoń”
PomocdlaKacpra
0000257288
Wodzisławskieorganizacjepożytkupublicznegouprawnionedo otrzymania 1%
podatkuto:
❖ Towarzystwo Charytatywne „RODZINA”
– nr KRS: 22255,
❖ Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli”
– nr KRS: 49946,
❖ Wodzisławskie Stowarzyszenie
Amazonek – nr KRS: 225660,
❖ Fundacja Muzyczna Orkiestry
KWK Anna im. Wiktora Kamczyka
– nr KRS: 225991,
❖ Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi
– nr KRS: 275540,
❖ Stowarzyszenie „Fotobalans”
– nr KRS: 369954,
❖ Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz
Niepełnosprawnych Uczniów
i Absolwentów Szkół i Placówek
Specjalnych w Wodzisławiu Śląskim
– nr KRS: 376697,
❖ Stowarzyszenie „Razem na Szybiku”
– nr KRS: 393290,
❖ Stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”
– nr KRS: 400463,
❖ Fundacja „FENIX- Powstań do Życia”
– nr KRS: 447093,
❖ Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt
– Koty Psy i My – nr KRS: 505411,
❖ Fundacja Donum Caritatis im.
ks. Zdzisława Tronta – nr KRS: 508838,
❖ Polski Związek Niewidomych
– Okręg Śląski, Koło Wodzisław Śląski
– nr KRS: 12847,
❖ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Chorągiew Górnośląska – cel szczegółowy GSL 096, V Wodzisławska Drużyna
Harcerzy, V Wodzisławska Drużyna Harcerek – nr KRS: 57720, Wodzisław Śląski/Godów/Gorzyce/Radlin,
❖ Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej – cel szczegółowy – należy podać konkretną Ochotniczą Straż Pożarną – nr KRS: 116212,
❖ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Miejski w Wodzisławiu Śląskim
– nr KRS: 131323,
❖ Polskie Towarzystwo Kulturalne,
Oddział w Wodzisławiu Śląskim
– nr KRS: 235114,
❖ Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska – Hufiec Ziemi
Wodzisławskiej Hufiec Rydułtowy
– nr KRS: 273051,
Wodzisław Śląski/Rydułtowy,
❖ Fundacja Caritas Katowice: Warsztat
Terapii Zajęciowej Św. Hiacynta
i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim,
Ośrodek Wsparcia w Połomi – nr
KRS: 291119, Wodzisław Śląski/Połomia.
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Śląskie tradycje
grająw ich
sercach

PaniIrenaSauerześpiewnikiem„O czymsercepokolyńŚlązakównuci,a duszamowomojcówopowiado”,zawierającymśląskietekstyw jej
aranżacji.
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lutego w Wodzisławskim Centrum
Kultury odbył się szczególny jubileusz. Inicjatorka i kierownik artystyczny znanego w regionie zespołu folklorystycznego „Nie dejmy sie”, Irena Sauer,
obchodziła 83 urodziny. Doceniając jej
wkład w promocję regionu i wieloletnie
popularyzowanie lokalnych tradycji, jubilatce złożyli życzenia przedstawiciele władz
samorządowych i instytucji kulturalnych.
Hucznie obchodzona uroczystość była też
okazją do podsumowania ponad 40-letniej
działalności prowadzonego przez nią zespołu kultywującego regionalne pieśni, obyczaje i lokalną odmianę śląskiej gwary.
Na uroczystość przybyli m.in. prezydent
Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca oraz jego zastępca BarbaraChrobok.
Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych mediów oraz osób związanych ze środowiskami kultury.
– Nie tak dawno świętowaliśmy 760 lecie Wodzisławia Śląskiego, a dziś to szanowna jubilatka obchodzi urodziny – rozpoczął życzenia w imieniu władz miejskich
prezydent MieczysławKieca. – Znamienne jest, że już przez dziesiątki lat twórczość
pani Ireny, i działalność zespołu „Nie dejmy sie” wpisuje się w to, jak wspaniale
tworzymy nasze miasto. Nie wyobrażam
sobie Wodzisławia bez tego serca, zaangażowania, zapału i miłości do tutejszej ziemi, jaką emanuje pani Irena Sauer, i za to
dziękuję w imieniu naszej społeczności.
Zespół Artystyczna Rodzinka Seniorów
„Nie dejmy sie” już od ponad czterech de8

kad prężnie działa na wodzisławskiej ziemi. Zespół skupia muzyków i śpiewaków,
którzy wykonują tradycyjne śląskie piosenki i pieśni. Muzycy pielęgnują też regionalne zwyczaje odtwarzając tradycyjne
stroje ludowe z regionu, w których występują podczas imprez kulturalnych. Członkowie grupy zajmują się też tradycyjnymi
formami rękodzieła – panie wykonują śląskie hafty, panowie zajmują się m.in. rzemiosłem.
– Obec nie na sza gru pa li czy po nad
30 osób – wyjaśnia IrenaSauer, która jest
inicjatorką takiej formy promowania śląskiej kultury. – Zainteresowanie naszą ofertą jest spore. Co tydzień spotykamy się
w sali Wodzisławskiego Centrum Kultury
na próbach, bierzemy udział w występach
i imprezach kulturalnych w regionie, ale
należy zaznaczyć, iż to co nas łączy, to
wspólna radość i chęć życia, pragnienie
wspólnej twórczej pracy, a także chęć przebywania we wspólnym towarzystwie. Nie
bez powodu mamy słowo „rodzinka” w nazwie zespołu, i jesteśmy właśnie taką dużą,
śląską rodziną, której członkowie nawza-

jem wspierają się i wspólnie przeżywają
radości i smutki. Chętnie wspominamy stare czasy, ale też raźno patrzymy w przyszłość.
Jako że działalność zespołu kierowanego przez panią Irenę opiera się na śląskiej
tradycji, w grupie nie brakuje tradycyjnych
instrumentów z akordeonem na czele. Sekcja muzyczna to także skrzypce, klarnet
i kontrabas a także perkusja. Popularność
folklorystycznej formacji w regionie jest
spora. Występy odbywające się w Jastrzębiu, Pszowie czy Radlinie gromadzą pełną
widownię. Występy zespołu „Nie dejmy
sie” to także popularyzowanie śląskich obrzędów i zwyczajów, które gdyby nie tacy
pasjonaci jak Irena Sauer, dawno zostały
by zapomniane.
– Są to na przykład takie zwyczaje, jak
„grzebanie basa” – wyjaśnia Irena Sauer. – Symboliczny pogrzeb kontrabasu był
zabawą kończącą karnawał. Wystawiamy
też spektakle, promujące naszą gwarę i obyczajowość. Na deskach scen instytucji kultury wystawiamy np. przedstawienie pt.
„Złote gody u Zeflika”.

Irena Sauer z symbolicznym talonem na wydanie kolejnego tomu śląskich utworów. Po prawej
stronie od jubilatki prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca, jego zastępca Barbara
ChrobokorazKrzysztofJaroch,dyrektorWodzisławskiegoCentrumKultury.
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Irena Sauer przyznaje, że jednym z celów jej działalności jest dbałość o czystość
śląskiej gwary, która na przestrzeni wieków została zmieszana z niemieckimi oraz
czeskimi naleciałościami. Tymczasem w oryginale, język ten jest gwarą, która najbardziej przypomina staropolską mowę. By
gwara ta nie uległa zapomnieniu, pani Irena dzięki pomocy finansowej lokalnych
władz wydała już dwa zbiory pieśni i piosenek śląskich, których tekstów ona sama
jest autorką. Aranżacje te powstały w oparciu o ustne przekazy i wspomnienia najstarszych mieszkańców. Teksty piosenek
nawiązują do tematyki ludowej, zarówno
w aspekcie obyczajowym, sakralnym, jak
i rozrywkowym. W 2015 roku ukazał się
zbiór utworów pt. „O czym serce pokolyń
Ślązaków nuci, a dusza mowom ojców
opowiado”.
Wśród członków Artystycznej Rodzinki
Seniorów jest sporo osób zamieszkujących
osiedla naszej spółdzielni. Jedną z nich pani IrenaStolarz.
– Do Wodzisławia Ślaskiego po raz pierwszy przyjechałam 45 lat temu, w odwiedziny
do starszej siostry – wspomina pani Irena. – Choć pochodzę z Pruchnej pod Cieszynem, spodobało mi się to miasto, postanowiłam się tu przeprowadzić. Dostałam
pracę jako pielęgniarka w szpitalu i mieszkanie. To była dobra decyzja. Mam dobrych
sąsiadów, mieszkam w zadbanym, pięknym
mieście, a uczestnictwo w naszym śląskim
zespole daje mi wiele satysfakcji.
Podczas występów artystycznej rodzinki
zwracają uwagę piękne śląskie stroje. Wykonanie takich kreacji, zawłaszcza damskich, jest pracochłonne i zajmuje dużo
czasu, jednak efekt końcowy warty jest
wysiłku.
Osobą, pełniącą rolę managera zespołu
jest ŁucjanBańczyk.
– Przy tylu przedsięwzięciach muzycznych, czy teatralnych, wciąż jest coś do załatwienia od strony organizacyjnej czy technicznej – mówi pan Łucjan. – Ostatnio udało
się do końca skompletować stroje dla mężczyzn, dzięki czemu mamy np. jednolite kapelusze. Atmosfera w zespole jest wspaniała, można powiedzieć, rodzinna. W dodatku
każdy z nas wnosi do zespołu jakieś dodatkowe pasje. Jedni haftują, inni rzeźbią, a ja
np. gram w zespole na perkusji.
Wśród licznych prezentów, wręczonych
jubilatce na imprezie – był chyba ten najbardziej przez nią oczekiwany – symboliczny talon na dofinansowanie wydania
kolejnego zbioru śląskich utworów. Szefowa „Nie dejmy sie” marzyła o tym od dawna. Kolejny śpiewnik będzie tematycznie
dedykowany dla „Ojców, starek i starzyków”.
Tekst i zdjęcia:
TOMASZBIENEK
Marzec 2018 r.

PrezydentWodzisławiaŚląskiego,MieczysławKiecaorazczłonkowiezespołu„Niedejmysie”składajążyczeniaIrenieSauer.

Członkowie zespołu „Nie dejmy sie” krzewią śląski folklor także poprzez tradycyjne stroje,
w którychwystępują.

Udzielający się artystycznie członkowie Spółdzielni ROW: Marianna Świerczek, Irena Stolarz,
ŁucjanBańczyk,IrenaSzymiczek,JadwigaKozłowskapodczasuroczystościjubileuszuIrenySauer.

POD WSPÓLNYM DACHEM

9

eKoosZCZędZanieJestdobredlanasi CałeJPlanety

sZanUJMy siebiei ziemię
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ycie nas nie rozpieszcza. Zagonieni,
uwikłani w codzienne obowiązki
z rzadka myślimy co zrobić aby ograniczyć nasze wydatki na energię, na wodę. Roz wa ża nie, że na sze dzia ła nia
oszczędnościowe mogą pomóc naszemu
portfelowi, ale także planecie na której
mieszkamy wydają się jakąś utopią.
A przecież powinniśmy się nad tym zastanawiać, powinniśmy uczyć siebie i nasze dzieci jak żyć bardziej rozsądnie.
Na naszych oczach Ziemia, na której egzystujemy zmienia się i to na gorsze.
Klimatyczne anomalie, coraz droższa
energia to cena, którą płacimy za szaleńczy rozwój. Czy dążymy do zagłady?
Wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach o oszczędzaniu energii. Ten temat
jest bardzo ważny. Oszczędzając energię, szanując przyrodę, żyjąc w sposób
ekologiczny pomagamy sobie i innym.
Jak do tego dążyć, co robić by zmienić
nasze złe nawyki? Nie jest to wcale trudne i polityką małych kroków możemy
bardzo dużo zdziałać. Może na początku
należy prześledzić spokojnie to co robimy od rana do wieczora w naszym domu
i zastanowić się co poprawić.
A jak zaczynamy dzień? Budzimy się
ra no i od ra zu włą cza my świa tło.
Za oknem jest tak ciemno, że jedna
lampka nie wystarcza, żeby się dobudzić. Zapalamy więc wszystkie, które
są po drodze, kiedy idziemy do kuchni.
Odłączam telefon, który lądował się
przez cała noc. W pośpiechu idziemy
do łazienki i myjemy zęby. Woda leje
się z kranu bez opamiętania. Żelazko
włączone wcześnie grzeje się bez umiaru. Windą zjeżdżamy na parter. Wska10

kujemy do samochodu, by jak co dzień
stanąć w korkach i zadać sobie fundamentalne pytanie: czy żelazko na pewno jest wyłączone?
Zapewne każdy z nas ma za sobą choć
jeden taki poranek. I o ile na zaspanie,
poranne ciemności i korki nie zawsze
mamy wpływ, to już na codzienne ekologiczne wybory jak najbardziej. No bo
przecież taki sam ranek można przeżyć
całkiem inaczej. Wstać rano, nawet w pośpiechu, i włączyć tylko jedną energooszczędną lampkę. Telefon mieć naładowany wieczorem, zwykle wystarcza nam
przecież na to czasu, tylko brakuje motywacji. Od prasowania czasem nie da
się uciec. Co nie znaczy, że żelazko musi nagrzewać się przez cały ranek.
Kran należy zakręcać zawsze, suszarkę odłączać od prądu. Zamiast windy – schody, zamiast drożdżówki w folii
drożdżówka w papierowej torebce. Kawę można zamówić do własnego termicznego kubka. Dłużej trzyma ciepło
i na pewno nic się z niego nie wyleje
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w drodze do autobusu. Bo samochód lepiej zostawić pod domem.
Wbrew pozorom życie eko wcale nie
jest takie trudne i nie musi oznaczać prania w orzechach i mycia się w misce.
Odrobinę zmieniając codzienne rytuały,
możemy zrobić dla naszej planety znacznie więcej, niż kupując produkty z półki
ekologicznej.
Najłatwiej zacząć od kuchni, bo tam
zwy kle jest naj wię cej do zro bie nia.
Pierwszym krokiem do eko życia powinno być postawienie kosza na śmieci
do recyklingu, który codziennie będzie
nam przypominał o naszym nowym postanowieniu. Zaraz po nim należy zabrać się za ręczniki papierowe. Trudno
żyć zupełnie bez nich, ale w wielu sytuacjach można zastąpić je materiałową
ściereczką.
Najlepiej usunąć rolkę z oczu, żeby
nie sięgać po nią automatycznie za każdym razem, kiedy chcemy wytrzeć ręce.
Pod lupę trzeba też wziąć lodówkę. Dobrze jest nie tylko regulować jej tempe-
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PROSTESPOSOBYNATO,ŻEBYOSZCZĘDZAĆ
WODĘWDOMU,SZKOLECZYWPRACY:
SPRAWDZAJ,CZYWODAKAPIE
Z KRANULUBZ TOALETY;JEŚLI
TAK, TO USZCZELNIJ BATERIE
PRZY UMYWALKACH I ZLEWOZMYWAKU ORAZ SPŁUCZKI
W TOALECIE

Uszczelniając 2 cieknące krany w domu
– można zaoszczędzić 33,6 litra wody dziennie
16,8litrax2krany(łazienkaikuchnia)=33,6litrawodydziennie
33,6litrax30dni=1008litra,
czyli1,008m3wodyx7,85zł(wodaiścieki)=7,91złbruttomiesięcznie
7,91złx12miesięcy=94,92złbruttorocznie

PODCZAS MYCIA ZĘBÓW ZAKRĘCAJ KRAN
– MOŻESZZAOSZCZĘDZIĆ10LITRÓWWODY
10litrówx4-osobowarodzinax3razydziennie=120litrówdziennie
120litrówx30dni=3600litrów,czyli3,60m3wodyx7,85zł
(wodaiścieki)=28,26złbruttomiesięcznie
28,26złx12miesięcy=
=339,12bruttorocznie

UŻYWAJ SPŁUCZEK Z PODZIAŁEMNASPŁUKIWANIEOSZCZĘDNOŚCIOWE 3/6LITRA

STARAJ SIĘ ZMYWAĆ NACZYNIA W MISCE
LUBWZMYWARCE,ANIEPODBIEŻĄCĄWODĄ
UŻYWAJPERLATORÓW,CZYLINASADEKMIESZAJĄCYCH WODĘ Z POWIETRZEM, KTÓRE MONTUJE SIĘ
NA WYLEWKACH BATERII UMYWALKOWYCH I ZLEWOZMYWAKOWYCH

W ten sposób można oszczędzić dziennie
20 litrów wody na osobę i lepiej opłukać i umyć
20litrówwodyx4-osobowarodzina=80litrówdziennie
80litrówx30dni=2400litrów,
czyli2,4m3x7,85zł(wodaiścieki)=18,84złbruttomiesięcznie
18,84złx12miesięcy=226,08złbruttorocznie

UNIKAJZBĘDNEGOSPŁUKIWANIATOALETY
I NIEWRZUCAJDONIEJŻADNYCHŚMIECI
PAMIĘTAJMY!
Wszystko, co wrzucimy do toalety, popłynie do oczyszczalni
ścieków, a to niestety utrudni jej prace i funkcjonowanie
JEŚLIMASZZMYWARKĘ
I PRALKĘZ PROGRAMAMI
OSZCZĘDNOŚCIOWYMI
–UŻYWAJICH

WŁĄCZAJZMYWARKĘ
IPRALKĘDOPIERO
JAKSĄNAPEŁNIONE

raturę w zależności od zawartości. Nauczmy się mrozić resztki obiadu w wielorazowych torebkach strunowych albo
plastikowych pojemnikach, które powinny być przyjaciółmi każdego eko domu.
Tak jak kubki termiczne i przykrywki
do garnków, które pozwalają zaoszczędzić sporo energii.
Wodę oszczędzić trudniej, ale można
nauczyć się, aby choć tę użytą do mycia
warzyw i owoców wykorzystać przy podlewaniu kwiatków. Niby drobiazg, a może wiele zmienić.
Życie ekologiczne to też sztuka planowania zakupów tak, aby nic się nie marnowało.

STARAJSIĘBRAĆ
KRÓTKIEPRYSZNICE,
ANIEDŁUGIEKĄPIELE
WWANNIE

Biorąc krótki, 4-minutowy prysznic, zużywa się około 60 litrów
wody, a podczas kąpieli w wannie, aż 200 litrów. Oszczędza się
więc aż 140 litrów wody.
140litrówx4-osobowarodzinax1kąpieldziennie=
=560litrówwodydziennie
560litrówx30dni=16800litrów,
czyli16,8m3x7,85zł(wodaiścieki)=131,88złbruttomiesięcznie
131,88złx12miesięcy=1582,56złbruttorocznie

ZAMONTUJREDUKTORCIŚNIENIA,GDYMASZ
TAKĄMOŻLIWOŚĆ,PONIEWAŻZUŻYCIEWODY
ZALEŻYODCIŚNIENIAWSIECIWODOCIĄGOWEJ
Gdy obniżymy ciśnienie z 4 atmosfer
na 2, to możemy nawet zaoszczędzić
25% wody

STARAJSIĘPODLEWAĆOGRÓDEK
ZGROMADZONĄ
DESZCZÓWKĄ

wych, można znaleźć te lepsze i gorsze
dla środowiska.
Jeśli pobudki czysto ekologiczne cię
nie przekonują, to być może przemówi
do ciebie oszczędność. Bo nawet naprawa cieknącego kranu, wymiana żarówek na energooszczędne, gaszenie
po sobie światła i odłączanie od prądu
nieużywanych sprzętów to przykłady
eko nawyków, które mają bezpośrednie
przełożenie na zawartość naszego portfela.
Tak jak akumulatorki, z których można korzystać zamiast baterii. Jakość to

w ogóle słowo klucz w ekologicznym
życiu. Zamiast kupować na potęgę tanie
rzeczy, lepiej zainwestować w coś, co
posłuży nam dłużej.
Prawda ta dotyczy sprzętu, kosmetyków i środków chemicznych. Wystarczy wprowadzić zasadę „kupię, jak się
skończy” i od razu zrobi się więcej miejsca w szafkach i na półkach. Ekologia
i pieniądze idą zresztą w parze nie tylko
w małych gospodarstwach domowych,
ale i w olbrzymich przedsiębiorstwach.
Dlatego też dopłacają do interesu ci,
którzy decydują się na papierowe rachunki, kartonikowe bilety czy drukowane książki. Oczywiście trudno zrezygnować ze wszystkiego, ale jeśli już
musimy kupić coś na papierze, zadbajmy o to, żeby wykorzystać go w pełni.

Rewers rachunku to świetne miejsce
na artystyczne popisy naszego dziecka,
listę zakupów czy ekologiczny dekalog,
który pozwoli wszystkie te drobne nawyki zapamiętać.
Czy ten program na nasze inne podejście do życia jest trudny? Chyba nie!
Więc pomyślmy i weźmy się do roboty
z pożytkiem dla nas i naszej planety.

W centralnym punkcie warto położyć
materiałowe torby, by brać je ze sobą
na każde zakupy. Jeśli jednak zdarzy nam
się o nich zapomnieć, dajmy drugie życie foliówkom ze sklepu – mogą zastąpić torby na śmieci w łazience czy toalecie. Ale pamiętajmy, żeby wybierać te
biodegradowalne, czyli takie, które rozkładając się, nie wydzielają szkodliwych
substancji. Można je rozpoznać po charakterystycznym logo składającym się
z trzech strzałek. Wbrew pozorom nawet
wśród „złych śmieci”, czyli np. plastikoMarzec 2018 r.
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Wielkanoc

–bogactwotradycjii zwyczajów
dokończenie ze str. 16

Zaraz po niedzieli palmowej zaczynały
się przygotowania do Wielkanocy. Najpierw robiono wielkie sprzątanie, które
nie tylko miało znaczenie estetyczne a obrzędowo wiązało się z wymiataniem z domu zimy, a wraz z nią wszelkiego zła
i choroby. Na wsi gospodynie wypatrywały wędrownych handlarzy, u których
kupowało się cukier, sól, bakalie a także
cukrowe jajka dla dzieci. W mieście zaludniały się sklepiki i targi. W skrzyniach lub donicach wysiewano żyto aby
ułożyć w nim pisanki.
Przystępowano do pieczenia ciast, wśród
których najbardziej charakterystycznymi
były: wieniec wielkanocny, plecionki
drożdżowe z posypkami lub bakaliami,
baba drożdżowa, zajączek lub baranek
z ciasta. Prawie w każdym gospodarstwie domowym była skręcana forma
do wypieku baranków lub zajączków.
Na Śląsku nie pieczono dawniej popularnych w innych regionach kraju mazurków.
Jajko ma sens symboliczny, malowanie go było jednym z warunków istnienia świata. Zajmują się tym głównie kobiety. Na stole wielkanocnym jajko króluje,
od wieków uważane za symbol początku
i źródła życia. Uważa się je również
za znak Zmartwychwstania, odradzanie
i powrotu do życia. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na chorobę,
urok, chroniło przed pożarem, zapewniało szczęście, pomyślność i urodzaj.
Było pomocne we wróżbach matrymonialnych, stąd zabawy typu kulanie jajec. Zajączek jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności.
Świąteczne jaja zwyczajowo przygotowywano w Wielką Sobotę: te do jedzenia barwiono na kolor brunatny w łupi nach orze cha wło skie go, igłach
jodłowych; zielony w wywarze z młodego żyta, trawy, pokrzyw, jemioły, liści
barwnika; żółtawy w wywrze z liści brzozy, olchy, jabłoni, suszonych kwiatów
jaskrów polnych, rumianku, łupinach cebuli; różowy w soku z buraka, niebieski
w wywarze z nasion malwy. Szczególnie
cenne były te w kolorze czarnym. Do ich
barwienia używano z kory dębu, olszyny
a także czasami kory drzewa brazylijskiego, sprowadzanej z Ameryki Połu12

dniowej. Kolory pisanek na Śląsku mają
swoje znaczenie. Czerwony oznacza miłość, a zielony nadzieję.
Aby podkreślić kolor gotowe pisanki
pocierano szmatką nasączoną olejem. Niekiedy – zwłaszcza w domach, gdzie były
panny na wydaniu – przygotowywano
dwie kopy pisanek (120 sztuk). Wiele panien myło sobie w Wielką Sobotę twarz
w wodzie, w której gotowały się jajka
na święconkę wierząc, że pozbędą się piegów i innych mankamentów urody.
Tradycyjnymi śląskimi pisankami są
kraszanki lub kroszonki. To technika zdobienia, który polega na skrobaniu za pomocą ostrego narzędzia wzorów na powierzchni jajka barwionego na jeden
kolor. Motywami, które najczęściej występują na wielkanocnych pisankach
na Śląsku są: kwiatki, pączki, listki czy
gałązki.
Najstarsze kroszonki śląskie, zdobione woskiem w linie geometryczne, wykonane zostały techniką batikową, uchodzą cą za naj prost szą (wy ko ny wa nie
woskowego wzoru przy pomocy blaszanego lejka przed ufarbowaniem jajka).
Najstarszą śląską pisankę znaleziono
w czasie prac wykopaliskowych na Ostrowiu. Pochodzi z X wieku. Była ona wykonana tą samą niemal techniką co współczesne pisanki z tej części Śląska.
Wielka Niedziela miała przebieg uroczysty i poważny. Spędzano ją w gronie
rodzinnym już rano gromadnie udając
się do kościoła. Po rezurekcji odbywały
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się wyścigi furmanek bo stary przesąd
mówił, że kto pierwszy wróci do domu,
ten najwcześniej ukończy żniwa. Po powrocie do domu z siadano do śniadania
wielkanocnego. Po długich tygodnia postu wszyscy chcieli najeść się wreszcie
do syta. Na stole przykrytym wedle zwyczaju białym obrusem na środku stał wieniec wielkanocny posypany makiem,
w którego środku leżały kroszonki zaś
dokoła ułożone były: chleb drożdżowy,
plecionki z posypką, szynka gotowana,
szynka surowa, wędzony gotowany boczek, leberka (wątrobianka), polerki (parówki), domowe kiełbasy, sczoder, chleb
świąteczny, masło, chrzan, musztarda.
Następnie wnoszono ciasta. W pierwszy
dzień świąt wielkanocnych ograniczano
się do podawania „dań bez dymu” (potraw zimnych): w niedzielę wielkanocną
nie wolno było rozpalać „wielkiego ognia”,
należało też ograniczyć do minimum
wszelkie prace domowe. Dopiero po I wojnie światowej na wielkanocnym stole pojawił się żur podawany z jajkiem.
W rodzinach ubogich drogie wędliny
zastępowano jajecznicą lub jajecznikiem
a z ciast pojawiała się plecionka albo kołocz z posypką. Z napojów podawano
bonkafyj (kawę prawdziwą), tyj (herbatę), wino domowej roboty i piwo. W ubogich rodzinach pito kawę zbożową i swojski tyj – herbatę ziołową sporządzoną
z kilku gatunków ziół. Na stołach magnackich pojawiały się pieczone i wędzone szynki, kiełbasy, mięsa, w tym dzi-

Marzec 2018 r.

czyzna. Obowiązkowe było pieczone prosię i barwione szafranem baby drożdżowe z migdałami, owcami w cukrze i bakaliami. Zwyczaj dzielenia się jakiem
na Górnym Śląsku był praktykowany
w niewielu rodzinach. Jeśli w rodzinie
były dwie lub więcej panien, zderzały się
jajkami – ta, której jako się rozbiło pierwsza miała wyjść za mąż. Resztki ze śniadania wielkanocnego oraz kawałki ciasta
świątecznego dodawano do paszy dla bydła. Część skorupek z poświęconych jajek dawano kurom, aby dobrze niosły,
część zakopywano, aby ziemia dobrze
rodziła a część drobno kruszono i rozsypywano po kątach domostwa, by szczury
i myszy się nie lęgły. Kawałki święconego mięsa dawano kotom i psom, aby nie
chorowały na wściekliznę.
Po śniadaniu wielkanocnym, które trwało niekiedy do późnego południa, dzieci
szły na poszukiwanie przygotowanego
wcześniej przeważnie przez ojca lub
dziadka w ogrodzie, na łące czy też pobliskim lesie „zajęczego gniazda” z pisankami i łakociami. Zwyczaj ten pochodzi z Niemiec a na terenie Górnego
Śląska przyjął się po I wojnie światowej.
Wielkanocny poniedziałek w przeciwieństwie do poważnego pierwszego dnia
Wielkiej Nocy był dniem odwiedzin i zabaw. Najbardziej znaną i praktykowaną

po dziś dzień zabawą był dyngus. Oblewanie wodą uważano za przejaw sympatii, podobania się i wyróżnienia. Dziewczyna, która była najbardziej mokra
miała powody do dumy, bo
oznaczało to, że najbardziej podoba się kawale rom. Omi nię cie
przez dy gu śni ków
do mu, w któ rym
miesz ka ła pan na
na wydaniu traktowane było jako dyshonor dla całej rodzi ny. Tak więc
dyngus był swoistą
oceną atrakcyjności
danej panny na rynku matrymonialnym.
Panny obdarowywały dynguśników kroszonkami, których kolory miały znaczenie
informacyjne o nadziejach dziewczyny.
Wielkanocne zwyczaje
wypływają z tej samej chrześcijańskiej tradycji, trudno znaleźć coś, co całkowicie odróżnia
Wielkanoc na Śląsku od świętowania
w innych częściach Polski. Różnice jednak są – inna jest np. śląska palma wiel-

kanocna, przygotowywana na rozpoczynającą Wielki Tydzień Niedzielę Palmową. To skromna, w większości zielona
wiązanka z pięciu lub siedmiu rodzajów krzewów, związana hajką,
czyli rzemykiem z końskiego bicza.
Swoiście rozumiana
jest na Śląsku również
tradycja Lanego Poniedziałku – choć
w wielu częściach
Polski prawo oble wa nia in nych
wodą mają zarówno ko bie ty, jak
i
męż czyź ni,
na Śląsku obyczaj
ten przypisany jest
wy łącz nie męż czyznom.
Inny śląski zwyczaj, praktykowany
wciąż w wielkanocny
poniedziałek w Pietrowicach Wielkich, Bierkowicach, Raciborzu-Sudole
i dzielnicy Gliwic – Ostropie,
to konne procesje błagalno-dziękczynne, podczas których jeźdźcy objeżdżają pola, dziękując za łaski oraz prosząc o urodzaj i dobre plony.

SpółdzielniaMieszkaniowa„ROW”wWodzisławiuŚl.
Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43
of e r uje do wy na ję c ia

LOKALEUŻYTKOWE
1. Wodzisław Śl.
2. Wodzisław Śl.
3. Wodzisław Śl.
4. Wodzisław Śl.
5. Wodzisław Śl.
6. Wodzisław Śl.
7. Wodzisław Śl.
8. Pszów
9. Rydułtowy
10. Rydułtowy
11. Rydułtowy

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30
ul. Przemysława 3
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 5
ul. Przemysława 9
ul. Przemysława 12
os. Dąbrówki 12
os. Tytki 9
ul. Plebiscytowa 48
ul. Krzyzkowicka 22 A
ul. Krzyzkowicka 22 A

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

76,74 m2
70,07 m2
113,01 m2
58,66 m2
178,58 m2
16,40 m2
131,44 m2
74,21 m2
24,36 m2
46,00 m2
175,53 m2

BliższychinformacjiudzielaDziałLokaliUżytkowychSM„ROW”
(pokójnr29)tel.32 428-27-46
ZAPRASZAMYDOOGLĄDANIALOKALI !!!
Marzec 2018 r.
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nr licencji 1314
– licencjonowanego pośrednika
w obrocie nieruchomościami
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa
przy
SpółdzielniMieszkaniowej„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

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz ● sprzedasz
zamienisz ● wynajmniesz
Czynne:
poniedziałek
wtorek, czwartek
środa
piątek
14

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

POD WSPÓLNYM DACHEM
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

ZARZĄDSPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ„ROW”:
44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziałki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIAŁOBSŁUGIKLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
piątki 7:30-13:00
dział członkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dział wkładów: 32 428 27 53;
dział naliczeń czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dział techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa:
32 428 27 44;
dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczeniewyrazów:
Poziomo: 1. jaja płazów otoczone galaretowatą masą. 6. piaskowa na stole
wielkanocnym. 9. roślina dająca inulinę. 10. stator. 11. jeszcze nie emerytura. 12. strach, lęk. 15. samica lwa. 18.
ziółko. 21. człowiek pochodzący z gór. 22.
święcona w Niedzielę Palmową. 23. tu
kupisz witaminę. 24. ponaglanie do wykonania zobowiązań. 25. do wypicia lub
do przebiegnięcia. 28. na głowie króla. 32. magazyn. 34. Wielkanoc. 35.........
obserwacyjne. 36. pożywny placek z pizzerii. 37. świt. 40. trzy minuty dla bokserów. 43. brak, niedobór. 46. miłostki. 47.
dyngus. 48. dziwak. 49. rodzaj pędzla. 50.
specjalista w dziedzinie anatomii.
Pionowo: 2. wiązanie stalowe wzmacniające budowlę. 3. bielak lub szarak. 4.
„Pegaz” w Wodzisławiu. 5. znosi jajka
tak potrzebne na zbliżające się święta. 6.
znak zodiakalny. 7. roślina tropikalna o bardzo pożywnych owocach. 8. przeniesie-
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nie na wyższe stanowisko. 13. biały z czerwoną chorągiewką na stole wielkanocnym. 14. zabawa pisankowa. 15. kamień
piekielny. 16. tkanina na wsypy. 17. jaszczurka tropikalna. 19. występuje w teatrze. 20. lasso. 26. bezrobotny w gwarze
śląskiej. 27. łosza, samica łosia. 29. napar
z ziół. 30. rozległy obszar słonych wód. 31.
ulica wśród drzew. 32. ciężki, sapiący oddech u niemowlęcia. 33. włóczęga. 37.
jasność, poświata. 38. jedność, harmonia. 39. do prowadzenia psa. 41. Rybnicka w Wodzisławiu. 42. w rękach rzeźbiarza. 44. monotonia życia. 45. mała oś.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 17dadząrozwiązanie
krzyżówki.
Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„MiłychŚwiąt”.
Nagrody książkowe za rozwiązanie
krzy żów ki otrzy mu ją: EWEL IN A
KOZIOŁ,WÓJCIKHALINA,BARBARAWOJTECZEK.

■ ADMINISTRACJEOSIEDLOWE:
CENT RUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisław Śląski
– kom. 601 857 402
• Administracja Rydułtowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dźwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dźwigowiec – kom. 785 848 480.
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Wielkanoc

–bogactwotradycjii zwyczajów

W

ielkanoctonajstarszei najważniejszeświętochrześcijańskieupamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzieństanowiokreswspominanianajważniejszychdlawiarychrześcijańskiejwydarzeń.W Polscezbiegasięz dawnymitradycjamiprzejścia
zimyw wiosnę,a więcodrodzeniasięprzyrody.
Święta wielkanocne w Polsce słyną za ty ka no za lu strem i świę te ob ra z bogactwa tradycji i zwyczajów. Tridu- zy – na szczęście.
Wielka Środa to czas sprzątania, zwaum Paschalne i Wielkanoc to dla wielu
mieszkańców naszego regionu szczegól- nego grzebaniem żuru. Ale na Górnym
ny czas modlitwy i zadumy, Jednak jest Śląsku tak nazwano zwyczaj żegnania
to również czas kultywowania wielu daw- się z żurem, który był głównym daniem
nych tradycji korzenie mających jeszcze w czasie 6 tygodniowego postu. Grzebaw czasach pogańskich, a więc pochodzą- no także śledzia, który zastępował mięso
cych sprzed 1000 lat, przekazywanych w czasie wielkiego postu.
Wielki Czwartek – podczas wieczorz pokolenia na pokolenie.
Śląskie zwyczaje wielkanocne są ze- nej mszy milkną dzwony tzw. zawiązyspołem obrzędów typowo wiosennych. wanie dzwonów, zastępują je drewniane
Mają charakter wegetacyjny, odzwier- klekotki, z którymi chłopcy dawniej bieciedlają radość z powrotu wiosny i tro- gali pod kościołem i po wsi, aż do soboskę o przyszłe urodzaje. Dlatego na świą- ty. Kapłan przenosi też Najświętszy Satecznym stole pojawiają się takie rzeczy krament do ciemnicy. Kiedyś w domach
jak zielone gałązki, bazie i jajka, czyli zasłaniano lustra i obrazy – był to sposymbole życia oraz symbole żywiołów sób okazywania smutku i przeżywania
o charakterze oczyszczającym i zabez- męki pańskiej.
Wielki Piątek to dzień najbogatszy
pieczającym, jak ogień i woda. Wiele
zwyczajów pogańskich przetrwało do dzi- w obrzędy. Odwiedzano groby w kościosiaj, gdyż kościół włączył je w obrzęd łach, przy których czuwano. W celu zachrześcijańskiego zmartwychwstania i na- pewnienia urodzaju palono próchno i okadał własną interpretację. Jest to więc po- dzano nim pola, a także rozsiewano
łączenie obrzędów przekazywanych z po- popiół. Krzyżyki robione z drewienek
ko le nia na po ko le nie oraz tra dy cji z Niedzieli Palmowej zatykano po raz
pierwszy w Wielki Piątek na polach
chrześcijańskiej.
Wielki Tydzień to w kościołach chrze- i w oborach – celem zapewnienia urościjańskich okres upamiętniający ostat- dzaju i ochrony przed gradobiciem. W donie dni życia Jezusa Chrystusa, czyli
w tradycji chrześcijańskiej okres poprzedzający Wielkanoc. Jest to również okres
przygotowań do obchodów Święta Zmartwychwstania. Ludność na Śląsku godnie obchodziła to największe święto chrześcijańskie.
Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczynają się w Niedzielę Palmową. W ten
dzień święci się palmy wielkanocne, które są symbolem odradzającego się życia,
nadejścia wiosny i triumfalnego wjazdu
Chrystusa do Jerozolimy. Palmy wykonuje się z wierzby, leszczyny, bukszpanu, barwinka, borówki, cisu i widłaku.
Bazie (tzw. bagniątka) z palmy chroniły
przed chorobami gardła. Z poświęconej
palmy robiło się krzyżyki, które w pierwszy i drugi dzień świat wielkanocnych
zatykano na polach – na urodzaj, zatykano w domach i oborach – by chroniły
przed nieszczęściem. Stawiano w oknach,

mach w tym czasie trwają przygotowania do pieczenia babek drożdżowych,
mięsiwa, kiełbas, tarcia chrzanu.
Wielka Sobota to czas na ostatnie porządki, a także na kraszenie jajek wielkanocnych, przygotowanie koszyczka
do święcenia z wszystkimi wiktuałami
wielkanocnymi. Wieczorna msza święta – odwiązywanie dzwonów, święcenie
ognia i wody. Poświecenie ognia – symbolizuje światło Chrystusowe, po poświęceniu kapłan zapala świecę paschalną, od niej wier ni za pa la ją świe ce
przyniesione z domu, służą do odpędzania burzy oraz konającym w chwili śmierci. Poświecenie wody – służy do święcenia, przy sakramentach.
Wielkanoc rozpoczyna się mszą rezurekcyjną ku chwale Zmartwychwstania
Pańskiego wczesnym rankiem. To najradośniejsze święto zarówno w kościelnym roku liturgicznym, jak i w obrzędowym kalendarzu wsi polskiej. Śniadanie
rozpoczyna się modlitwą i dzieleniem
się jajkiem, potem w ogródku dzieci szukają Zajączka ze słodyczami lub w stodołach w specjalnie przygotowanych
gniazdkach, gdzie chowa się prezenty.
Resztę czasu spędza się rodzinnie,
Święta wielkanocne na dawnym Śląsku charakteryzowały się dużą obfitością różnorodnych potraw i wypieków.
dokończenie na str. 12

