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J
ak co ro ku spo ty ka li śmy się z miesz kań ca mi na szych osie -
dli. Na ze bra niach osie dlo wych mię dzy in ny mi zo sta ły
omó wio ne spra wy bie żą ce oraz przed sta wio no re ali za cję

pla nów za 2017 ro ku i pla ny re mon to we na 2018 rok, któ re zo -
sta ły za ak cep to wa ne przez obec nych na ze bra niach.

Po nad to na spo tka niu z miesz kań ca mi osie dla XXX -le cia
pod ję to trud ny pro blem lo ka li za cji śmiet ni ków. W cza sie ze -
bra nia przed sta wio no moż li wo ści ich ulo ko wa nia. W tak cie
wy po wie dzi miesz kań ców da ło się wy wnio sko wać, że jest to
trud na spra wa, gdyż jed ni chcą śmiet ni ki w miej scu, gdzie by -
ły one roz lo ko wa ne po bu do wie osie dla, na to miast in ni miesz -
kań cy by li te mu prze ciw ni. Nie mniej jed nak pro blem lo ka li -
za cji no wych miejsc na skła do wa nie od pa dów ko mu nal nych
bę dzie mu siał być pod ję ty i roz wią za ny, gdyż obec na sy tu acja
jest nie do przy ję cia, co wi dać m.in. prze jeż dża jąc przez osie -
dle, szcze gól nie w je go czę ści po łu dnio wej. 

Miesz kań cy po ru sza li kwe stie do ty czą ce ko niecz no ści wy -
mia ny wo do mie rzy, opła ty za wie czy ste użyt ko wa nie grun tu,
kon ty nu acji do cie pleń bu dyn ków i re mon tów bal ko nów na osie -
dlu oraz ma lo wa nia kla tek scho do wych. Za uwa żo no rów nież,
że in fra struk tu ra osie dlo wa ule gła po zy tyw nej zmia nie, gdyż

po ja wi ły się no we klom by, na sa dze nia i na le ży ten trend kon -
ty nu ować.

Z miesz kań ca mi osie dla Cen trum do dat ko wo oma wia no mo -
der ni za cję dro gi we wnątrz osie dla 26 Mar ca, któ ra wspól nie
z Urzę dem Mia sta i Sta ro stwem jest obec nie re ali zo wa na,
gdzie po wsta ną no we miej sca po sto jo we, do jazd dla ka re tek
do przy chod ni. Ale to nie ko niec in we sty cji w tym re jo nie,
gdyż na ze bra niu miesz kań com przed sta wio no ko lej ny etap
roz wią zań ko mu ni ka cyj nych w kie run ku bu dyn ku 168. Re ali -
za cja dru gie go eta pu za koń czy mo der ni za cję przejść miejsc
po sto jo wych na tym osie dlu. Wizualizacje koncepcji poprawy
zagospodarowania tego terenu publikujemy na str. 5 i 6.

Waż nym punk tem od by tych ze brań miesz kań ców był wy bór
no wych Rad Osie dlo wych dla osie dla Dą brów ki, XXX -le cia,
Pia stów i Cen trum. No wo wy bra ne oso by bę dą mia ły bez po -
śred ni wpływ na prac wy ko ny wa ne na da nym osie dlu, gdyż to
oni są pierw szym ogni wem w opi nio wa niu pla nów w tej spra -
wie. Sze ro ki za kres kom pe ten cji ja ki ma ją Ra dy Osie dlo we
w na szej spół dziel ni po zwa la im w imie niu miesz kań ców wpły -
wać bez po śred nio na to co dzie je się w ra mach da ne go osie dla.

Za�bra�nia�osie�dlo�we�sM�„row”

Miesz�kań�cy�na�szej�spół�dziel�ni�
mó�wi�li�o swo�ich�spra�wach�

Wy�kaz�człon�ków�
Ra�dy�Osie�dla�XXX�-LE�CIA�PRL�i PIA�STÓW

Ka�den�cja 2018-2022�

1. Bu gaj ski Jan – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
2. Ga wen da Wła dy sław – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
3. Jaź wiec -Ni sie wicz Ma ry la – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
4. Ja rosz Bog dan – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
5. Ko mi nek Piotr – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
6. No wak Alek san der – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
7. Mu sio lik Łu cjan – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia 
8. Wa las Kry styn – Wo dzi sław Śl. Os. XXX-le cia
9. Ja strzęb ska -Pro sół Ewe li na – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa

10. Okoń Hen ryk – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 
11. Ple szew ski Ry szard – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa
12. Ra dom ski Ma rek – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa
13. Ryb czyń ski Ja nusz – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa
14. Woj te czek An drzej – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 
15. Dąb kow ski Ka zi mierz – Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa

Wy�kaz�człon�ków�Ra�dy�Osie�dla�DĄ�BRÓW�KI�
Ka�den�cja 2018-2022

1. Izy dor czyk Da riusz – Wo dzi sław Śl. Os. Dą brów ki 
2. Kru czek Ra fał – Wo dzi sław Śl. Os. Dą brów ki 
3. Pa tu cha Te re sa – Wo dzi sław Śl. Os. Dą brów ki
4. So chac ki Ry szard – Wo dzi sław Śl. Os. Dą brów ki
5. Star czew ski Hen ryk – Wo dzi sław Śl. Os. Dą brów ki

Wy�kaz�człon�ków�Ra�dy�Osie�dla�CEN�TRUM
Ka�den�cja 2018-2022�

1. Bań czyk Łu cjan – Wo dzi sław Śl.
ul. Kard. St. Wy szyń skie go 

2. Dzie wiąt ka Sta ni sław – Wo dzi sław Śl. ul. Ty siąc le cia
3. Kor ne luk An to ni – Wo dzi sław Śl. ul. 26 Mar ca 
4. Kra sow ska -Ba zy lak Emi lia – Wo dzi sław Śl. ul. Szkol na
5. Pro kop Kor ne lia – Wo dzi sław Śl. ul. PCK 
6. Ru dow ski Sta ni sław – Wo dzi sław Śl.

ul. Woj ska Pol skie go 
7. Sto larz Ire na – Wo dzi sław Śl. ul. 26 Mar ca 
8. Wil kow ski Woj ciech – Wo dzi sław Śl. ul. 26 Mar ca
9. Zie liń ski Ma rek – Wo dzi sław Śl. ul. 26 Mar ca
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N
ad cho dzi pięk ny czas wio sny, z któ -
rym nie roz łącz nie zwią za ny jest
ob chód naj więk szych Świąt chrze -

ści jań skich, któ ry mi są Świę ta Wiel ka -
noc ne – Zmar twych wsta nia Pań skie go.
Bu dzą ca się do ży cia przy ro da, świe żość
zie le ni łąk, la sów, pięk no wio sen nych
kwia tów two rzą har mo nij ną ca łość z tre -
ścią tych Świąt, któ rą jest zwy cię stwo
nad złem, nad cier pie niem i śmier cią,
któ re ob ja wi ło się w ta jem ni cy Chry stu -
so we go zmar twych wsta nia, czy li w tej
praw dzie, że Chry stus w peł ni uka zał
nam moc swe go bó stwa i dzię ki tej mo -
cy ukrzy żo wa ny trze cie go dnia wy szedł
ży wy z gro bu, po twier dza jąc jak w so -
czew ce wszyst kie praw dy wia ry, praw dy
o ży ciu i o na szym po wo ła niu do wiecz -

no ści, gdy ra zem z Nim zmar twych wsta -
nie my. Tę wiel ka noc ną ra dość wy ra ża ją
pięk ne zwy cza je i tra dy cje lu do we, ta kie
jak ba ra nek wiel ka noc ny, pi san ki i in ne
spo so by świę to wa nia w na szych ro dzi -
nach, otwar te i życz li we ser ca wo bec
bli skich w ro dzi nach, ale i wo bec po -
trze bu ją cych, do tknię tych róż no ra ką bie -
dą du cho wą i ma te rial ną, któ rym śpie -
szy my z po mo cą. Ro dzą się no we
ini cja ty wy, jak na przy kład, śnia da nia
wiel ka noc ne dla osób bied nych i po trze -
bu ją cych, czy ca ri ta so we świe ce i chle -
by pas chal ne roz pro wa dza ne po pa ra -
fiach, z któ rych do chód prze zna czo ny
jest na ce le cha ry ta tyw ne i wie le in nych
do bro czyn nych ini cja tyw uka zu ją cych
nam praw dę, że jak do bro i ży cie za -

trium fo wa ło nad złem i śmier cią w ta -
jem ni cy zmar twych wsta nia Pa na Je zu sa,
tak to do bro mo że zwy cię żać i w na szej
co dzien no ści, mi mo obec nej w ży ciu na -
szej ludz kiej nie wy star czal no ści. Tak
moż na stre ścić w naj ogól niej szy spo sób
wy mo wę i wiel kość tych wspa nia łych
Świąt Wiel ka noc nych.

Te ra do sne tre ści wy ra ża ją pięk ne pie -
śni wiel ka noc ne, któ re po dob nie jak na -
sze ko lę dy są cen ny mi po mni ka mi pol -
skiej twór czo ści li te rac kiej i lu do wej
a opra wę ich sta no wi peł na ma je sta tu
opra wa mu zycz na, nie mó wiąc już o ich

dokończenie na str. 4

Chry�stus
zmar�twych�wstan�jest.
al�le�lu�ja!
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war to ści wy pły wa ją cej z za cho wa nia pra -
sta rych form gra ma tycz nych i ję zy ko -
wych świad czą cych o pięk nie na szej mo -
wy oj czy stej prze ka zu ją cej nam praw dę
o ta jem ni cy Zmar twych wsta nia Pań skie -
go i o ży cio wych kon se kwen cjach pły -
ną cych z prze ży cia tej ra do snej praw dy.
Po zwo lę so bie przy to czyć kil ka zna nych
frag men tów tych pie śni: „Al le lu ja! żyw
już jest śmier ci zwy cię ży ciel. dziś z gro -
bu swe go po wsta je. Chry stus nas grzesz -
nych wy ba wi ciel, wiecz ny nam ży wot
na sta je”..., al bo jed na z naj star szych pol -
skich pie śni wiel ka noc nych: „Chry stus
zmar twych wstan jest, nam na przy kład
dan jest. Iż ma my zmar twych pow stać,
z Pa nem Bo giem kró lo wać. Al le lu ja”...
Ileż w tych sło wach jest w spo sób bar -
dzo pro sty uka za nej praw dy o zmar -
twych wsta niu i na szym ży ciu z Chry stu -
sem. In ne pie śni mó wią o na dzie ji, któ rą
w na szym nie raz po plą ta nym ży ciu nie -
sie prze ży cie wiel ka noc nej ta jem ni cy, jak
na przy kład pieśń: „Otrzyj cie już łzy pła -
czą cy, ża le z ser ca wy zuj cie. Wszy scy
w Chry stu sa wie rzą cy we sel cie się, i ra -
duj cie. Bo zmar twych wstał sa mo wład -
nie, jak prze po wie dział do kład nie. Al le -
lu ja!”.

Mo że trze ba so bie te praw dy przy po -
mnieć śpie wa jąc te pie śni wiel ka noc ne
dziś, w cza sach, w któ rych pro pa gan da
zła zda je się za le wać na sze ży cie co -
dzien ne. Bez war to ścio we zło ła two się
na gła śnia ja ko no win ka, sen sa cja, plot -
ka, a na wet py ta nie wo bec nie jed nej ini -
cja ty wy do bra. Przy kła dów na to jest
wie le. W na szym ży ciu po ja wia się wie -
le do brych ini cja tyw po cząw szy od wiel -
kich przed się wzięć dla do bra ro dzi ny,
spo łe czeń stwa, lu dzi po trze bu ją cych,
po pro ste przy kła dy po świę ce nia się i po -
mo cy lu dziom cho rym, czy do tknię tym
róż ny mi prze ciw no ścia mi lo su. Nie raz
mo że dzi wić nas po sta wa lu dzi wy ra ża -
ją ca się w upa try wa niu i szu ka niu bra -
ków wo bec prze ja wów do bra, w sta wia -
niu wy świech ta nych, po dejrz li wych
i bez sen sow nych py tań o to ja ka ko rzyść
mo że pły nąć z te go, że ktoś po świę ca się
wy ko na niu do bra. Cza sem roz pę tu je się
dys ku sje bez sen su, w któ rych nie cho -
dzi o isto tę war to ści do bra ale o mar gi -
nal ne spra wy lub ra cje ma ją ce na ce lu
po twier dze nie wła snej ko rzy ści, lub wła -
snych po glą dów, czy ra cji. Przy kła dem
mo że być dys ku sja o wol nej od han dlu
nie dzie li, nie mó wiąc już o tak wiel kiej
spra wie, ja ką jest spra wa obro ny pra wa
do ży cia od po czę cia do na tu ral nej śmier -
ci, czy in ne pro ble my, któ re sta wia się
nie raz tyl ko po to aby je po sta wić, by le -
by by ło ina czej, niż nor mal nie by mo gło

być. W tej sy tu acji uka zu je się nam wy -
raź nie praw da o ży ciu, o do bru, któ re
dla te go że ma war tość mu si kosz to wać.
Św. Jan Pa weł II bar dzo czę sto po wta -
rzał nam tę praw dę, a prze ży cie ta jem ni -
cy Zmar twych wsta nia Pań skie go utwier -
dza nas w prze ko na niu, że jak Chry stus
zmar twych wstał i zwy cię żył nie na wiść,
nie spra wie dli wy nad Nim wy rok, okrut -
ne zło, tak osta tecz nie do bro i ży cie zwy -
cię ża. 

Dro dzy Czy tel ni cy te go sło wa! Kie dy
znów wsłu cha my się w bi cie wiel ka -
noc nych dzwo nów, za śpie wa my wiel -
ka noc ną pieśń: „We so ły nam dzień dziś
na stał” i ra do sne Al le lu ja, kie dy nad pięk -
ną na szą wo dzi sław ską zie mią zno wu
za świ ta pe łen ży cia i ra do ści po ra nek
wiel ka noc ny, życz my so bie na wza jem
by w na szym co dzien nym ży ciu zwy -
cię ża ło to co do bre i war to ścio we. Nie
ule gaj my pro pa gan dzie zła i ne ga cji, ale
do strze gaj my to do bro, któ re Bóg za -
szcze pił w ser cu każ de go czło wie ka,
uwierz my te mu do bru i po zwól my tym
do brym zdol no ściom tak się re ali zo wać,
by one kie ro wa ły na szym ży ciem, by
mi mo nie do stat ków, wię cej życz li wo -
ści, wdzięcz no ści, uśmie chu i po go dy
du cha by ło w na szych ro dzi nach, w za -
kła dach pra cy, na uli cach, pod na szym

wspól nym da chem, wszę dzie..... tak, to
jest moż li we. Niech Chry stus Zmar -
twych wsta ły da rzy nas, Oj ców na szych
miast i osie dli, na sze do my, swym bło -
go sła wień stwem, po ko jem i ra do ścią.
Kie dy jesz cze czyn nie pra co wa łem
w dusz pa ster stwie, ja ko pro boszcz pa -
ra fii, to za wsze skła da jąc pa ra fia nom
świą tecz ne ży cze nia mó wi łem: „W te
Świę ta Pas chal ne odłóż my na bok to co
nas bo li, co ma my póź niej do za ła twie -
nia, a te raz roz ra duj my się praw dą
o zmar twych wsta niu Pa na. Niech ta
praw da kształ tu je na sze ży cie ro dzin ne,
oso bi ste i spo łecz ne i uczy ni je ra do -
snym od sła nia jąc to co w ży ciu pięk ne,
do bre, a mo że i nie raz tro chę za po mnia -
ne, a jest prze cież owo cem te go zwy -
cię stwa  do bra,  któ re  ob ja wi ło się
w praw dzie o na szym zba wie niu, o Zmar -
twych wsta niu Pań skim.” I u pro gu tych
Świąt Wiel ka noc nych jesz cze raz so bie
i każ de mu z nas te go ży czę, wpla ta jąc
w te ży cze nia jesz cze jed ne sło wa zna -
nej wiel ka noc nej pie śni: „Ustąp cie od nas
smut ki i trosk fa le, gdy Pan Zba wi ciel
trium fu je w chwa le. Oj cu swo je mu uczy -
nił już za dość. Nam nie sie ra dość. Al le -
lu ja! 

Ks. Jó zef Mo czy gę ba

dokończenie ze str. 3
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Wieści z „pierwszej ręki” PreZes�ZarZĄdU�sM�„row”�Jan�GrabowieCKi

W
iem,� że� te�mat,� ja�ki� chcę� po�ru�-
szyć� dla� nie�któ�rych� mo�że� wy�-
da�wać�się�nud�ny;�zda�wa�ło�by�się,

że�sły�szy�cie�o nim�„na okrą�gło”,�ale�ta�-
ka�jest�spe�cy�fi�ka�na�szej�dzia�łal�no�ści.�

Chciał bym jed nak Wam uzmy sło wić,
jak du że zna cze nie dla miesz kań ców ma
fakt wy ko ny wa nych re mon tów i ter mo -
mo der ni za cji, gdyż za tym idą kon kret ne
wy dat ki i oszczęd no ści dla na sze go port -
fe la, ale tak że dla na sze go śro do wi ska.
Zmniej sza nie za po trze bo wa nia na ener -
gię ciepl ną i ener gię elek trycz ną ma
ogrom ne zna cze nie w kosz tach i eks plo -
ata cji bu dyn ków, a tak że wpły wa na eko -
lo gię.

Jak wia do mo, że by co kol wiek osią -
gnąć, trze ba się na pra co wać i tak pra wie
ca ły rok 2017 spę dzi li śmy na usta la niu
stra te gii i jej re ali za cji w ce lu po zy ski -
wa nia tzw. ze wnętrz nych środ ków na ter -
mo mo der ni za cję. Po dłu gich mie sią cach
pra cy i co by nie mó wić przy chy le nia się
w stro nę spół dziel czo ści miesz ka nio wej
na szych rzą dzą cych po sze rzo no gro no
be ni fi cjen tów do pro gra mów, któ re umoż -
li wi ły spół dziel ni przy stą pie nie do kon -
kur sów o po zy ska nie środ ków unij nych.
Że by nie by ło, iż na gle ktoś do spół -
dziel czo ści za pa łał sen ty men tem. NIE.
To jed no to ro wo wy ni ka z fak tu, iż in ne
jed nost ki nie są w sta nie zre ali zo wać ta -
kich in we sty cji i wy ko rzy stać środ ków
z koń czą cych się pro gra mów 2014-2020.
W związ ku z tym zro bio no ukłon w kie -
run ku spół dzielń miesz ka nio wych dla te -
go mo gli śmy apli ko wać o środ ki, i wy -
ko rzy sta li śmy tą szan sę.

Je ste śmy na po cząt ku dro gi, gdyż do -
pie ro wnio ski na sze prze szły po zy tyw ną
oce nę pod ką tem speł nie nia wa run ków
for mal nych. Co świad czy o za kwa li fi ko -

wa niu nas do pro gra mu. Te raz cze ka ją
nas ko lej ne eta py, o któ rych suk ce syw -
nie bę dzie my in for mo wać.

O środ ki sta ra my się z dwóch źró deł
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na mo der ni za cję ko lej nych bu dyn ków
na osie dlu Pia stów w Wo dzi sła wiu Ślą -
skim oraz z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko dla na sze go
bu dyn ku przy ul. Wa ło wej 22 w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim. Czy li ko leb ki na szej
spół dziel ni (bu dy nek wy bu do wa no w ro -
ku 1926). Jest to dla nas sztan da ro wy cel
z uwa gi na war tość hi sto rycz ną na szej
spół dziel ni. 

Ze wzglę du na fakt, iż jest to du ży bu -
dy nek o ma łej licz bie miesz kań po zy -
ska nie środ ków ze wnętrz nych w for mie
do ta cji jest kwe stią nie zbęd ną, gdyż ogrom
prac ja kie trze ba tam wy ko nać i na kła -
dów ja kie na le ży po nieść prze ra sta ją wie -
lo krot nie moż li wo ści fi nan so we tej nie -
ru cho mo ści. 

Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków bę dzie
w dal szym cią gu prio ry te tem na szych
dzia łań, gdyż są to wy mier ne efek ty w ob -
ni ża niu kosz tów utrzy ma nia bu dyn ków,
jak i słu żą po pra wie ich es te ty ki z ko rzy -
ścią dla osób w nich za miesz ka łych.

Dru gim waż nym dzia ła niem po dej mo -
wa nym przez nas to po pra wa ma łej in -
fra struk tu ry to wa rzy szą cej i mam tu
na my śli te re ny zie lo ne, dro gi i chod ni -
ki. Przy kła dem po zy tyw nych dzia łań jest
re ali za cja no wych na kła dek as fal to wych
za rów no na osie dlu Pia stów jak
i na os. XXX -le cia, gdzie bez przy chyl -
no ści Urzę du Mia sta i za an ga żo wa niu
znacz nych środ ków fi nan so wych nie by -
ło by to moż li we.

To o czym pi szę już jest zre ali zo wa ne
co z pew no ścią miesz kań cy za uwa ży li,
ale to nie ko niec prac dro go wo – re mon -

remonty,
remonty,
remonty...

dokończenie na str. 6
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T
ra dy cyj nie już co ro ku pi sze my o po -
dat kach. W związ ku z trwa ją cą ak -
cją roz li czeń rocz nych w po dat ku

do cho do wym od osób fi zycz nych za 2017
rok przy po mi na my po dat ni kom o obo -
wiąz ku zło że nia ze zna nia o wy so ko ści do -
cho du osią gnię te go w 2017 ro ku. Przy po -
mi na my tak że o moż li wo ści po da ro wa nia 1
proc na sze go po dat ku dla or ga ni za cji po -
żyt ku pu blicz ne go.

Jak�prze�ka�zać�1%�po�dat�ku
za rok�po�dat�ko�wy 2017�r.?

Po wy li cze niu, ile po dat ku bę dzie my
mie li do za pła ce nia za rok po dat ko wy 2017,
w od po wied nich ru bry kach ze zna nia, któ -
re za ty tu ło wa ne jest „Wnio sek o prze ka -
za nie 1% po dat ku na leż ne go na rzecz or -
ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go OPP”
wpi su je my je dy nie wy bra ny przez nas nu -
mer KRS. Wpi su je my tak że kwo tę, któ rą
chce my prze ka zać, nie mo że ona jed nak
prze kra czać 1 % po dat ku na leż ne go, wy -
ni ka ją ce go z ze zna nia po dat ko we go, po za -
okrą gle niu do peł nych dzie sią tek gro szy
w dół. W swo im ze zna niu po dat ko wym
mo że cie Pań stwo po dać do dat ko we in for -
ma cje, któ re w Wa szej oce nie mo gą mieć
wpływ na roz dy spo no wa nie przez na szą
Fun da cję pie nię dzy z 1% (np. wska zać
na kon kret ny cel, kon kret ne dziec ko). In -
for ma cje te zo sta ną prze sła ne ja ko uzu -
peł nie nie prze ka za nych kwot. 

Co�to�jest 1%?

1% – tak w skró cie mó wi my o 1% po -
dat ku do cho do we go osób fi zycz nych, któ -
ry od 2004 ro ku po dat ni cy mo gą prze ka -
zy wać or ga ni za cjom po żyt ku pu blicz ne go
(OPP).

1% to jed na set na część po dat ku do cho -
do we go od osób fi zycz nych, któ rą po dat -
nik mo że prze ka zać wy bra nej przez sie -
bie or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go.

1% jest jed nym z przy wi le jów, któ re
przy słu gu ją or ga ni za cjom po żyt ku pu blicz -
ne go.

Moż li wość prze ka zy wa nia 1% po dat ku
do cho do we go od osób fi zycz nych wpro -
wa dzi ła usta wa o dzia łal no ści po żyt ku pu -
blicz ne go i o wo lon ta ria cie w 2003 r.,
a kon kret ne prze pi sy okre śla ją ce, kto i jak
mo że prze ka zać 1% po dat ku znaj du ją się
w usta wie o po dat ku do cho do wym osób
fi zycz nych.

1% nie jest da ro wi zną ani ulgą. Moż na
po wie dzieć, że ze spo łecz ne go punk tu wi -
dze nia moż li wość prze ka zy wa nia 1% po -
dat ku or ga ni za cjom OPP jest prze ja wem
de mo kra cji bez po śred niej. Dzię ki nie mu
każ dy pol ski po dat nik mo że sa mo dziel nie
za de cy do wać, do ko go tra fi część po dat -
ku do cho do we go, któ ry po wi nien za pła -
cić pań stwu. Ko rzy sta jąc z tej moż li wo -

Ma�My�CZas�do 30�Kwiet�nia

to wych, gdyż obec nie rów nież jest re ali -
zo wa ne za da nie na os. 26 Mar ca w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim. Pra ce tam wy ko ny -
wa ne po wo du ją uciąż li wo ści dla osób
za miesz ka łych ale pro szę o cier pli wość
i wy ro zu mia łość. War to tro chę po cze kać
bo mo der ni za cja tej dro gi od lat wy ma -
ga ła na pra wy.

Ma my rów nież za so bą etap kon sul ta -
cji za kre sów re mon tów na po szcze gól -
nych osie dlach, gdyż od by ły się już spo -
tka nia z miesz kań ca mi. Na stą pi ły ko rek ty
zgod nie z su ge stia mi miesz kań ców i zo -
sta ną one przed sta wio ne do przy ję cia
a na stęp nie przez Ra dę Nad zor czą. Pla -
ny te bę dą do stęp ne na stro nie in ter ne to -
wej spół dziel ni www.sm -row.pl, gdzie
każ dy bę dzie mógł się za po znać z za kre -
sem re mon tów na swo im osie dlu 

Na prze strze ni ostat nich dwóch lat skła -
da li śmy wnio ski o sprze daż wy pra co wa -

nych efek tów ener ge tycz nych do ty czą -
cych z już wy ko na nych ter mo mo der ni -
za cji i zmia ny oświe tle nia na lam py LED.

Na pod sta wie prze pro wa dzo nych przed -
się wzięć słu żą cych po pra wie efek tyw no -
ści ener ge tycz nych uzy ska li śmy tzw. Bia łe
Cer ty fi ka ty czy li świa dec twa efek tyw no -
ści ener ge tycz nych, któ re zo sta ły w wy ni -
ku prze tar gu roz strzy gnię te go przez Urząd
Re gu la cji Ener ge tycz nej sprze da ne na gieł -
dzie. Spół dziel nia w ten spo sób od zy ska ła
po nad 990 944,78 zł, któ re po now nie prze -
zna czy my na ko lej ne re mon ty.

Jak Pań stwo wi dzą za sięg na szych dzia -
łań suk ce syw nie się po sze rza, gdyż sta le
pra cu ję wraz z mo im ze spo łem nad sta -
łym roz wo jem, po sze rza niem wie dzy,
po pra wą ja ko ści i sku tecz no ści dzia łań
gdyż za wsze nad rzęd nym mo im ce lem
by ło dba nie o roz wój na szej spół dziel -
ni. I w tym dzia ła niach nie bę dę usta wał
po mi mo zmie nia ją cych się tren dów
i zmian usta wo wych.

dokończenie ze str. 5

Z oka zji
zbli żających 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”. 

Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”����
JAN�GRA�BO�WIEC�KI
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ści, „wspo ma ga my” mi ni stra fi nan sów
w dys try bu cji środ ków pu blicz nych. Je śli
nie zde cy du je my się na prze ka za nie 1%
or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, po da tek
za da ny rok tra fi do „wspól ne go wor ka”,
któ re go prze zna cze niu de cy du je rząd i sejm.

Z praw no -po dat ko we go punk tu wi dze -
nia 1% to pie nią dze na leż ne pań stwu, któ -
re i tak po dat nik mu si „od dać”. Prze ka zu -
jąc 1% po dat ku do cho do we go, nie
dys po nu je my za tem wła sny mi pie niędz -
mi, a tyl ko ko rzy sta my z „uprzej mo ści”
pań stwa, któ re po zwa la po dat ni kom sa -
mo dziel nie za de cy do wać, gdzie tra fią pań -
stwo we pie nią dze. Nie jest to więc da ro -
wi zna, któ rą wy kła da się do bro wol nie
z wła snej kie sze ni.

Ja�kie�or�ga�ni�za�cje�mo�gą�przyj�mo�wać
wpła�ty�z 1%�po�dat�ku?

Aby móc przyj mo wać 1% po dat ku do -
cho do we go, przede wszyst kim or ga ni za -
cja (lub in ny upraw nio ny pod miot) mu si
mieć sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz -
ne go (OPP), nada wa ny przez sąd. Jed nak
sam sta tus OPP to za ma ło. Nie wszyst kie
OPP mo gą ko rzy stać z przy wi le ju otrzy -
my wa nia 1%, za le ży on bo wiem od speł -
nie nia do dat ko wych wy ma gań, do ty czą -
cych za rów no or ga ni za cji no wo
uzy sku ją cych sta tus, jak i OPP ma ją cych
ten sta tus od kil ku lat.

1% po dat ku mo gą prze ka zać or ga ni za -
cjom po żyt ku pu blicz ne go:

• po dat ni cy po dat ku do cho do we go
od osób fi zycz nych (w tym m. in. po dat -
ni cy uzy sku ją cy do cho dy z od płat ne go
zby cia pa pie rów war to ścio wych);

• po dat ni cy opo dat ko wa ni ry czał tem
od przy cho dów ewi den cjo no wa nych;

• po dat ni cy pro wa dzą cy jed no oso bo wą
dzia łal ność go spo dar czą i ko rzy sta ją cy
z li nio wej, 19-pro cen to wej staw ki po dat -
ku;

• eme ry ci, pod wa run kiem jed nak, że
sa mo dziel nie wy peł nią PIT -37 i zre zy gnu -
ją z po mo cy ZUS w tym za kre sie. Po dob -

na za sa da do ty czy osób, któ re są roz li cza -
ne przez pra co daw cę.

Jak�pra�wi�dło�wo�wy�peł�nić�PIT?

Od ubie głe go ro ku nie zmie ni ły się za -
sa dy prze ka zy wa nia 1% dla OPP, ule gła
je dy nie zmia nie nu me ra cja po szcze gól -
nych okie nek w for mu la rzu PIT. Je że li
chcie li by Pań stwo prze ka zać 1% po dat -
ku (przy kład dla naj po pu lar niej sze go PIT -
-37) w okien ko 137 wpi su je my nr KRS
a w okien ku 138 wy li czo ną kwo tę. Za -
zna cza jąc okien ko 138 zga dza cie się Pań -
stwo na prze ka za nie nam swo ich da nych
oso bo wych (da ne są chro nio ne zgod nie
z usta wą o ochro nie da nych oso bo wych
a ich ba zę za re je stro wa li śmy w GIO DO).
W okien ku 141 mo że cie Pań stwo po dać
nam do dat ko we in for ma cje umoż li wia ją -
ce kon takt z Wa mi (np. e -ma il). Na ro do -
wy In sty tut Wol no ści w grud niu opu bli -
ko wał ba zę za wie ra ją cą da ne or ga ni za cji
po żyt ku pu blicz ne go, któ re bę dą upraw -
nio ne by otrzy mać 1% po dat ku do cho do -
we go od osób fi zycz nych. Wy kaz do stęp -
ny jest na stro nie Biu le ty nu In for ma cji
Pu blicz nej https://bip. kprm. gov.
pl/kpr/wy kaz -or ga ni za cji -po zyt/4504, wy -
kaz. html. Za wie ra 8866 or ga ni za cji, któ -
re po sia da jąc sta tus or ga ni za cji po żyt ku
pu blicz ne go upraw nio ne są do otrzy ma -
nia 1% po dat ku po przez wpi sa nie ich nu -
me ru KRS w od po wied niej ru bry ce de -
kla ra cji.

O po da ro wa nie 1% po dat ku ape lu ją lo -
kal ne sto wa rzy sze nia, przed się bior cy i sa -
mo rzą dow cy. Da ro wa ne pie nią dze prze -
ka zuj my je śli to moż li we dla or ga ni za cji
na sze go re gio nu, dzia ła ją cych w po wie -
cie wo dzi sław skim, gdyż du ża część pie -
nię dzy z 1% po dat ku tra fia po za re gion. 

Pa mię taj my o lo kal nym pa trio ty zmie
zo sta wia jąc 1% po dat ku na szym or ga ni -
za cjom. Ko go w ten spo sób mo że my wes -
przeć w na szym mie ście? Wykaz obok.
Przy�po�mi�na�my:� ter�min� od�da�wa�nia

for�mu�la�rza�PIT�-37�upły�wa 30�kwiet�nia.

bądź�my�lo�Kal�ny�Mi

Pa�trio�ta�Mi

i po�da�ruj�my� po�dat�ku

w na�szym�mie�ście

Wo�dzi�sław�skie�or�ga�ni�za�cje�po�żyt�ku�pu�-
blicz�ne�go�upraw�nio�ne�do otrzy�ma�nia 1%
po�dat�ku�to:

❖ To wa rzy stwo Cha ry ta tyw ne „RO DZI NA”
– nr KRS: 22255,

❖ Fun da cja „Wspól no ta Do brej Wo li”
– nr KRS: 49946,

❖ Wo dzi sław skie Sto wa rzy sze nie
Ama zo nek – nr KRS: 225660,

❖ Fun da cja Mu zycz na Or kie stry
KWK An na im. Wik to ra Kam czy ka
– nr KRS: 225991,

❖ Miej ski Klub Ho no ro wych Daw ców Krwi
– nr KRS: 275540,

❖ Sto wa rzy sze nie „Fo to ba lans”
– nr KRS: 369954,

❖ Sto wa rzy sze nie „Czyń Do bro” na rzecz
Nie peł no spraw nych Uczniów
i Ab sol wen tów Szkół i Pla có wek
Spe cjal nych w Wo dzi sła wiu Ślą skim
– nr KRS: 376697,

❖ Sto wa rzy sze nie „Ra zem na Szy bi ku”
– nr KRS: 393290,

❖ Sto wa rzy sze nie „Du ma i No wo cze sność”
– nr KRS: 400463,

❖ Fun da cja „FE NIX - Po wstań do Ży cia”
– nr KRS: 447093,

❖ Sto wa rzy sze nie na Rzecz Zwie rząt
– Ko ty Psy i My – nr KRS: 505411,

❖ Fun da cja Do num Ca ri ta tis im.
ks. Zdzi sła wa Tron ta – nr KRS: 508838,

❖ Pol ski Zwią zek Nie wi do mych
– Okręg Ślą ski, Ko ło Wo dzi sław Ślą ski
– nr KRS: 12847,

❖ Zwią zek Har cer stwa Rze czy po spo li tej
Cho rą giew Gór no ślą ska – cel szcze gó ło -
wy GSL 096, V Wo dzi sław ska Dru ży na
Har ce rzy, V Wo dzi sław ska Dru ży na Har -
ce rek – nr KRS: 57720, Wo dzi sław Ślą -
ski/Go dów/Go rzy ce/Ra dlin,

❖ Zwią zek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Rze czy po spo li tej Pol skiej – cel szcze gó -
ło wy – na le ży po dać kon kret ną Ochot ni -
czą Straż Po żar ną – nr KRS: 116212,

❖ To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci Od dział
Miej ski w Wo dzi sła wiu Ślą skim
– nr KRS: 131323,

❖ Pol skie To wa rzy stwo Kul tu ral ne,
Od dział w Wo dzi sła wiu Ślą skim
– nr KRS: 235114,

❖ Zwią zek Har cer stwa Pol skie go
Cho rą giew Ślą ska – Hu fiec Zie mi
Wo dzi sław skiej Hu fiec Ry duł to wy
– nr KRS: 273051,
Wo dzi sław Ślą ski/Ry duł to wy,

❖ Fun da cja Ca ri tas Ka to wi ce: Warsz tat
Te ra pii Za ję cio wej Św. Hia cyn ta
i Fran ci szek w Wo dzi sła wiu Ślą skim,
Ośro dek Wspar cia w Po ło mi – nr
KRS: 291119, Wo dzi sław Ślą ski/Po ło mia.

„Fundacja�Pomocna�dłoń”
Pomoc�dla�Kacpra
0 0 0 0 2 5 7 2 8 8
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lu te go w Wo dzi sław skim Cen trum
Kul tu ry od był się szcze gól ny ju bi le -
usz. Ini cja tor ka i kie row nik ar ty stycz -

ny zna ne go w re gio nie ze spo łu folk lo ry -
stycz ne go „Nie dej my sie”, Ire�na�Sau�er,
ob cho dzi ła 83 uro dzi ny. Do ce nia jąc jej
wkład w pro mo cję re gio nu i wie lo let nie
po pu la ry zo wa nie lo kal nych tra dy cji, ju bi -
lat ce zło ży li ży cze nia przed sta wi cie le władz
sa mo rzą do wych i in sty tu cji kul tu ral nych.
Hucz nie ob cho dzo na uro czy stość by ła też
oka zją do pod su mo wa nia po nad 40-let niej
dzia łal no ści pro wa dzo ne go przez nią ze -
spo łu kul ty wu ją ce go re gio nal ne pie śni, oby -
cza je i lo kal ną od mia nę ślą skiej gwa ry.

Na uro czy stość przy by li m.in. pre zy dent
Wo dzi sła wia Ślą skie go Mie�czy�sław�Kie�-
ca oraz je go za stęp ca Bar�ba�ra�Chro�bok.
Nie za bra kło przed sta wi cie li lo kal nych me -
diów oraz osób zwią za nych ze śro do wi -
ska mi kul tu ry.

– Nie tak daw no świę to wa li śmy 760 le -
cie Wo dzi sła wia Ślą skie go, a dziś to sza -
now na ju bi lat ka ob cho dzi uro dzi ny – roz -
po czął ży cze nia w imie niu władz miej skich
pre zy dent Mie�czy�sław�Kie�ca. – Zna mien -
ne jest, że już przez dzie siąt ki lat twór czość
pa ni Ire ny, i dzia łal ność ze spo łu „Nie dej -
my sie” wpi su je się w to, jak wspa nia le
two rzy my na sze mia sto. Nie wy obra żam
so bie Wo dzi sła wia bez te go ser ca, za an ga -
żo wa nia, za pa łu i mi ło ści do tu tej szej zie -
mi, ja ką ema nu je pa ni Ire na Sau er, i za to
dzię ku ję w imie niu na szej spo łecz no ści.

Ze spół Ar ty stycz na Ro dzin ka Se nio rów
„Nie dej my sie” już od po nad czte rech de -

kad pręż nie dzia ła na wo dzi sław skiej zie -
mi. Ze spół sku pia mu zy ków i śpie wa ków,
któ rzy wy ko nu ją tra dy cyj ne ślą skie pio -
sen ki i pie śni. Mu zy cy pie lę gnu ją też re -
gio nal ne zwy cza je od twa rza jąc tra dy cyj ne
stro je lu do we z re gio nu, w któ rych wy stę -
pu ją pod czas im prez kul tu ral nych. Człon -
ko wie gru py zaj mu ją się też tra dy cyj ny mi
for ma mi rę ko dzie ła – pa nie wy ko nu ją ślą -
skie ha fty, pa no wie zaj mu ją się m.in. rze -
mio słem.

– Obec nie na sza gru pa li czy po nad
30 osób – wy ja śnia Ire�na�Sau�er, któ ra jest
ini cja tor ką ta kiej for my pro mo wa nia ślą -
skiej kul tu ry. – Za in te re so wa nie na szą ofer -
tą jest spo re. Co ty dzień spo ty ka my się
w sa li Wo dzi sław skie go Cen trum Kul tu ry
na pró bach, bie rze my udział w wy stę pach
i im pre zach kul tu ral nych w re gio nie, ale
na le ży za zna czyć, iż to co nas łą czy, to
wspól na ra dość i chęć ży cia, pra gnie nie
wspól nej twór czej pra cy, a tak że chęć prze -
by wa nia we wspól nym to wa rzy stwie. Nie
bez po wo du ma my sło wo „ro dzin ka” w na -
zwie ze spo łu, i je ste śmy wła śnie ta ką du żą,
ślą ską ro dzi ną, któ rej człon ko wie na wza -

jem wspie ra ją się i wspól nie prze ży wa ją
ra do ści i smut ki. Chęt nie wspo mi na my sta -
re cza sy, ale też raź no pa trzy my w przy -
szłość.

Ja ko że dzia łal ność ze spo łu kie ro wa ne -
go przez pa nią Ire nę opie ra się na ślą skiej
tra dy cji, w gru pie nie bra ku je tra dy cyj nych
in stru men tów z akor de onem na cze le. Sek -
cja mu zycz na to tak że skrzyp ce, klar net
i kon tra bas a tak że per ku sja. Po pu lar ność
folk lo ry stycz nej for ma cji w re gio nie jest
spo ra. Wy stę py od by wa ją ce się w Ja strzę -
biu, Pszo wie czy Ra dli nie gro ma dzą peł ną
wi dow nię. Wy stę py ze spo łu „Nie dej my
sie” to tak że po pu la ry zo wa nie ślą skich ob -
rzę dów i zwy cza jów, któ re gdy by nie ta cy
pa sjo na ci jak Ire na Sau er, daw no zo sta ły
by za po mnia ne.

– Są to na przy kład ta kie zwy cza je, jak
„grze ba nie ba sa” – wy ja śnia Ire na Sau -
er. – Sym bo licz ny po grzeb kon tra ba su był
za ba wą koń czą cą kar na wał. Wy sta wia my
też spek ta kle, pro mu ją ce na szą gwa rę i oby -
cza jo wość. Na de skach scen in sty tu cji kul -
tu ry wy sta wia my np. przed sta wie nie pt.
„Zło te go dy u Ze fli ka”.

wKrót�Ce�Ko�leJ�ny�ŚPiew�niK�Z Utwo�ra�Mi�w lo�Kal�neJ�Gwa�rZe!

Pa�ni�Ire�na�Sau�er�ze�śpiew�ni�kiem�„O czym�ser�-
ce�po�ko�lyń�Ślą�za�ków�nu�ci,�a du�sza�mo�wom�oj�-
ców�opo�wia�do”,�za�wie�ra�ją�cym�ślą�skie�tek�sty�w jej
aran�ża�cji.

Ire�na�Sau�er� z sym�bo�licz�nym� ta�lo�nem�na wy�da�nie�ko�lej�ne�go� to�mu�ślą�skich�utwo�rów.�Po pra�wej
stro�nie� od ju�bi�lat�ki� pre�zy�dent�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go,�Mie�czy�sław�Kie�ca,� je�go� za�stęp�ca�Bar�ba�ra
Chro�bok�oraz�Krzysz�tof�Ja�roch,�dy�rek�tor�Wo�dzi�sław�skie�go�Cen�trum�Kul�tu�ry.

Ślą�skie tra�dy�cje
gra�ją�w ich
ser�cach
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Ire na Sau er przy zna je, że jed nym z ce -
lów jej dzia łal no ści jest dba łość o czy stość
ślą skiej gwa ry, któ ra na prze strze ni wie -
ków zo sta ła zmie sza na z nie miec ki mi oraz
cze ski mi na le cia ło ścia mi. Tym cza sem w ory -
gi na le, ję zyk ten jest gwa rą, któ ra naj bar -
dziej przy po mi na sta ro pol ską mo wę. By
gwa ra ta nie ule gła za po mnie niu, pa ni Ire -
na dzię ki po mo cy fi nan so wej lo kal nych
władz wy da ła już dwa zbio ry pie śni i pio -
se nek ślą skich, któ rych tek stów ona sa ma
jest au tor ką. Aran ża cje te po wsta ły w opar -
ciu o ust ne prze ka zy i wspo mnie nia naj -
star szych miesz kań ców. Tek sty pio se nek
na wią zu ją do te ma ty ki lu do wej, za rów no
w aspek cie oby cza jo wym, sa kral nym, jak
i roz ryw ko wym. W 2015 ro ku uka zał się
zbiór utwo rów pt. „O czym ser ce po ko lyń
Ślą za ków nu ci, a du sza mo wom oj ców
opo wia do”.

Wśród człon ków Ar ty stycz nej Ro dzin ki
Se nio rów jest spo ro osób za miesz ku ją cych
osie dla na szej spół dziel ni. Jed ną z nich pa -
ni Ire�na�Sto�larz.

– Do Wo dzi sła wia Śla skie go po raz pierw -
szy przy je cha łam 45 lat te mu, w od wie dzi ny
do star szej sio stry – wspo mi na pa ni Ire -
na. – Choć po cho dzę z Pruch nej pod Cie -
szy nem, spodo ba ło mi się to mia sto, po sta -
no wi łam się tu prze pro wa dzić. Do sta łam
pra cę ja ko pie lę gniar ka w szpi ta lu i miesz -
ka nie. To by ła do bra de cy zja. Mam do brych
są sia dów, miesz kam w za dba nym, pięk nym
mie ście, a uczest nic two w na szym ślą skim
ze spo le da je mi wie le sa tys fak cji.

Pod czas wy stę pów ar ty stycz nej ro dzin ki
zwra ca ją uwa gę pięk ne ślą skie stro je. Wy -
ko na nie ta kich kre acji, za własz cza dam -
skich, jest pra co chłon ne i zaj mu je du żo
cza su, jed nak efekt koń co wy war ty jest
wy sił ku.

Oso bą, peł nią cą ro lę ma na ge ra ze spo łu
jest Łu�cjan�Bań�czyk.

– Przy ty lu przed się wzię ciach mu zycz -
nych, czy te atral nych, wciąż jest coś do za -
ła twie nia od stro ny or ga ni za cyj nej czy tech -
nicz nej – mó wi pan Łu cjan. – Ostat nio uda ło
się do koń ca skom ple to wać stro je dla męż -
czyzn, dzię ki cze mu ma my np. jed no li te ka -
pe lu sze. At mos fe ra w ze spo le jest wspa nia -
ła, moż na po wie dzieć, ro dzin na. W do dat ku
każ dy z nas wno si do ze spo łu ja kieś do dat -
ko we pa sje. Jed ni ha ftu ją, in ni rzeź bią, a ja
np. gram w ze spo le na per ku sji.

Wśród licz nych pre zen tów, wrę czo nych
ju bi lat ce na im pre zie – był chy ba ten naj -
bar dziej przez nią ocze ki wa ny – sym bo -
licz ny ta lon na do fi nan so wa nie wy da nia
ko lej ne go zbio ru ślą skich utwo rów. Sze fo -
wa „Nie dej my sie” ma rzy ła o tym od daw -
na. Ko lej ny śpiew nik bę dzie te ma tycz nie
de dy ko wa ny dla „Oj ców, sta rek i sta rzy -
ków”.

Tekst i zdję cia:
TO�MASZ�BIE�NEK

wKrót�Ce�Ko�leJ�ny�ŚPiew�niK�Z Utwo�ra�Mi�w lo�Kal�neJ�Gwa�rZe!

Pre�zy�dent�Wo�dzi�sła�wia�Ślą�skie�go,�Mie�czy�sław�Kie�ca�oraz�człon�ko�wie�ze�spo�łu�„Nie�dej�my�sie”�skła�-
da�ją�ży�cze�nia�Ire�nie�Sau�er.

Udzielający� się� artystycznie� członkowie� Spółdzielni�ROW:�Marianna�Świerczek,� Irena� Stolarz,
Łucjan�Bańczyk,�Irena�Szymiczek,�Jadwiga�Kozłowska�podczas�uroczystości�jubileuszu�Ireny�Sauer.

Człon�ko�wie� ze�spo�łu� „Nie� dej�my� sie”� krze�wią� ślą�ski� folk�lor� tak�że� po�przez� tra�dy�cyj�ne� stro�je,
w któ�rych�wy�stę�pu�ją.
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sZa�nUJ�My sie�bie�i zie�mię

Ży cie nas nie roz piesz cza. Za go nie ni,
uwi kła ni w co dzien ne obo wiąz ki
z rzad ka my śli my co zro bić aby ogra -

ni czyć na sze wy dat ki na ener gię, na wo -
dę. Roz wa ża nie, że na sze dzia ła nia
oszczęd no ścio we mo gą po móc na sze mu
port fe lo wi, ale tak że pla ne cie na któ rej
mieszkamy wy da ją się ja kąś uto pią.
A prze cież po win ni śmy się nad tym za -
sta na wiać, po win ni śmy uczyć sie bie i na -
sze dzie ci jak żyć bar dziej roz sąd nie.
Na na szych oczach Zie mia, na któ rej eg -
zy stu je my zmie nia się i to na gor sze.
Kli ma tycz ne ano ma lie, co raz droż sza
ener gia to ce na, któ rą pła ci my za sza leń -
czy roz wój. Czy dą ży my do za gła dy? 

Wie lo krot nie pi sa li śmy na na szych ła -
mach o oszczę dza niu ener gii. Ten te mat
jest bar dzo waż ny. Oszczę dza jąc ener -
gię, sza nu jąc przy ro dę, ży jąc w spo sób
eko lo gicz ny po ma ga my so bie i in nym.

Jak do te go dą żyć, co ro bić by zmie nić
na sze złe na wy ki? Nie jest to wca le trud -
ne i po li ty ką ma łych kro ków mo że my
bar dzo du żo zdzia łać. Mo że na po cząt ku
na le ży prze śle dzić spo koj nie to co ro bi -
my od ra na do wie czo ra w na szym do mu
i za sta no wić się co po pra wić. 

A jak za czy na my dzień? Bu dzi my się
ra no i od ra zu włą cza my świa tło.
Za oknem jest tak ciem no, że jed na
lamp ka nie wy star cza, że by się do bu -
dzić. Za pa la my więc wszyst kie, któ re
są po dro dze, kie dy idzie my do kuch ni.
Odłą czam te le fon, któ ry lą do wał się
przez ca ła noc. W po śpie chu idzie my
do ła zien ki i my je my zę by. Wo da le je
się z kra nu bez opa mię ta nia. Że laz ko
włą czo ne wcze śnie grze je się bez umia -
ru. Win dą zjeż dża my na par ter. Wska -

ku je my do sa mo cho du, by jak co dzień
sta nąć w kor kach i za dać so bie fun da -
men tal ne py ta nie: czy że laz ko na pew -
no jest wy łą czo ne?

Za pew ne każ dy z nas ma za so bą choć
je den ta ki po ra nek. I o ile na za spa nie,
po ran ne ciem no ści i kor ki nie za wsze
ma my wpływ, to już na co dzien ne eko -
lo gicz ne wy bo ry jak naj bar dziej. No bo
prze cież ta ki sam ra nek moż na prze żyć
cał kiem ina czej. Wstać ra no, na wet w po -
śpie chu, i włą czyć tyl ko jed ną ener go -
osz częd ną lamp kę. Te le fon mieć na ła do -
wa ny wie czo rem, zwy kle wy star cza nam
prze cież na to cza su, tyl ko bra ku je mo -
ty wa cji. Od pra so wa nia cza sem nie da
się uciec. Co nie zna czy, że że laz ko mu -
si na grze wać się przez ca ły ra nek.

Kran na le ży za krę cać za wsze, su szar -
kę odłą czać od prą du. Za miast win -
dy – scho dy, za miast droż dżów ki w fo lii
droż dżów ka w pa pie ro wej to reb ce. Ka -
wę moż na za mó wić do wła sne go ter -
micz ne go kub ka. Dłu żej trzy ma cie pło
i na pew no nic się z nie go nie wy le je

w dro dze do au to bu su. Bo sa mo chód le -
piej zo sta wić pod do mem.

Wbrew po zo rom ży cie eko wca le nie
jest ta kie trud ne i nie mu si ozna czać pra -
nia w orze chach i my cia się w mi sce.
Odro bi nę zmie nia jąc co dzien ne ry tu ały,
mo że my zro bić dla na szej pla ne ty znacz -
nie wię cej, niż ku pu jąc pro duk ty z pół ki
eko lo gicz nej.

Naj ła twiej za cząć od kuch ni, bo tam
zwy kle jest naj wię cej do zro bie nia.
Pierw szym kro kiem do eko ży cia po -
win no być po sta wie nie ko sza na śmie ci
do re cy klin gu, któ ry co dzien nie bę dzie
nam przy po mi nał o na szym no wym po -
sta no wie niu. Za raz po nim na le ży za -
brać się za ręcz ni ki pa pie ro we. Trud no
żyć zu peł nie bez nich, ale w wie lu sy tu -
acjach moż na za stą pić je ma te ria ło wą
ście recz ką.

Naj le piej usu nąć rol kę z oczu, że by
nie się gać po nią au to ma tycz nie za każ -
dym ra zem, kie dy chce my wy trzeć rę ce.
Pod lu pę trze ba też wziąć lo dów kę. Do -
brze jest nie tyl ko re gu lo wać jej tem pe -
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ra tu rę w za leż no ści od za war to ści. Na -
ucz my się mro zić reszt ki obia du w wie -
lo ra zo wych to reb kach stru no wych al bo
pla sti ko wych po jem ni kach, któ re po win -
ny być przy ja ciół mi każ de go eko do mu.
Tak jak kub ki ter micz ne i przy kryw ki
do garn ków, któ re po zwa la ją za osz czę -
dzić spo ro ener gii.

Wo dę oszczę dzić trud niej, ale moż na
na uczyć się, aby choć tę uży tą do my cia
wa rzyw i owo ców wy ko rzy stać przy pod -
le wa niu kwiat ków. Ni by dro biazg, a mo -
że wie le zmie nić.

Ży cie eko lo gicz ne to też sztu ka pla no -
wa nia za ku pów tak, aby nic się nie mar -
no wa ło.

W cen tral nym punk cie war to po ło żyć
ma te ria ło we tor by, by brać je ze so bą
na każ de za ku py. Je śli jed nak zda rzy nam
się o nich za po mnieć, daj my dru gie ży -
cie fo liów kom ze skle pu – mo gą za stą -
pić tor by na śmie ci w ła zien ce czy to a le -
cie. Ale pa mię taj my, że by wy bie rać te
bio de gra do wal ne, czy li ta kie, któ re roz -
kła da jąc się, nie wy dzie la ją szko dli wych
sub stan cji. Moż na je roz po znać po cha -
rak te ry stycz nym lo go skła da ją cym się
z trzech strza łek. Wbrew po zo rom na wet
wśród „złych śmie ci”, czy li np. pla sti ko -

wych, moż na zna leźć te lep sze i gor sze
dla śro do wi ska.

Je śli po bud ki czy sto eko lo gicz ne cię
nie prze ko nu ją, to być mo że prze mó wi
do cie bie oszczęd ność. Bo na wet na -
pra wa ciek ną ce go kra nu, wy mia na ża -
ró wek na ener go osz częd ne, ga sze nie
po so bie świa tła i odłą cza nie od prą du
nie uży wa nych sprzę tów to przy kła dy
eko na wy ków, któ re ma ją bez po śred nie
prze ło że nie na za war tość na sze go port -
fe la.

Tak jak aku mu la tor ki, z któ rych moż -
na ko rzy stać za miast ba te rii. Ja kość to

w ogó le sło wo klucz w eko lo gicz nym
ży ciu. Za miast ku po wać na po tę gę ta nie
rze czy, le piej za in we sto wać w coś, co
po słu ży nam dłu żej.

Praw da ta do ty czy sprzę tu, ko sme ty -
ków i środ ków che micz nych. Wy star -
czy wpro wa dzić za sa dę „ku pię, jak się
skoń czy” i od ra zu zro bi się wię cej miej -
sca w szaf kach i na pół kach. Eko lo gia
i pie nią dze idą zresz tą w pa rze nie tyl ko
w ma łych go spo dar stwach do mo wych,
ale i w ol brzy mich przed się bior stwach.
Dla te go też do pła ca ją do in te re su ci,
któ rzy de cy du ją się na pa pie ro we ra -
chun ki, kar to ni ko we bi le ty czy dru ko -
wa ne książ ki. Oczy wi ście trud no zre zy -
gno wać ze wszyst kie go, ale je śli już
mu si my ku pić coś na pa pie rze, za dbaj -
my o to, że by wy ko rzy stać go w peł ni.

Re wers ra chun ku to świet ne miej sce
na ar ty stycz ne po pi sy na sze go dziec ka,
li stę za ku pów czy eko lo gicz ny de ka log,
któ ry po zwo li wszyst kie te drob ne na -
wy ki za pa mię tać. 

Czy ten pro gram na na sze in ne po dej -
ście do ży cia jest trud ny? Chy ba nie!
Więc po myśl my i weź my się do ro bo ty
z po żyt kiem dla nas i na szej pla ne ty.

PROSTE�SPOSOBY�NA�TO,�ŻEBY�OSZCZĘDZAĆ
WODĘ�W�DOMU,�SZKOLE�CZY�W�PRACY:

SPRAW�DZAJ,�CZY�WO�DA�KA�PIE
Z KRA�NU�LUB�Z TO�A�LE�TY;�JE�ŚLI
TAK,� TO� USZCZEL�NIJ� BA�TE�RIE
PRZY�UMY�WAL�KACH I ZLE�WO�-
ZMY�WA�KU� ORAZ� SPŁUCZ�KI
W TO�A�LE�CIE

PODCZAS�MYCIA� ZĘBÓW� ZAKRĘCAJ� KRAN
– MOŻESZ�ZAOSZCZĘDZIĆ�10�LITRÓW�WODY

UNI�KAJ�ZBĘD�NE�GO�SPŁU�KI�WA�NIA�TO�A�LE�TY
I NIE�WRZU�CAJ�DO�NIEJ�ŻAD�NYCH�ŚMIE�CI

ZAMONTUJ�REDUKTOR�CIŚNIENIA,�GDY�MASZ
TAKĄ�MOŻLIWOŚĆ,�PONIEWAŻ�ZUŻYCIE�WODY
ZALEŻY�OD�CIŚNIENIA�W�SIECI�WODOCIĄGOWEJ

STARAJ� SIĘ� ZMYWAĆ� NACZYNIA� W� MISCE
LUB�W�ZMYWARCE,�A�NIE�POD�BIEŻĄCĄ�WODĄ

UŻY�WAJ�PER�LA�TO�RÓW,�CZY�LI�NA�SA�DEK�MIE�SZA�JĄ�-
CYCH�WO�DĘ� Z PO�WIE�TRZEM,� KTÓ�RE� MON�TU�JE� SIĘ
NA� WY�LEW�KACH� BA�TE�RII� UMY�WAL�KO�WYCH I ZLE�-
WO�ZMY�WA�KO�WYCH

UŻY�WAJ�SPŁU�CZEK�Z PO�DZIA�-
ŁEM�NA�SPŁU�KI�WA�NIE�OSZCZĘD�-
NO�ŚCIO�WE 3/6�LI�TRA

JE�ŚLI�MASZ�ZMY�WAR�KĘ
I PRAL�KĘ�Z PRO�GRA�MA�MI
OSZCZĘD�NO�ŚCIO�WY�MI
–�UŻY�WAJ�ICH

STARAJ�SIĘ�BRAĆ
KRÓTKIE�PRYSZNICE,
A�NIE�DŁUGIE�KĄPIELE
W�WANNIE

Bio rąc krót ki, 4-mi nu to wy prysz -
nic, zu ży wa się oko ło 60 li trów
wo dy, a pod czas ką pie li w wan -
nie, aż 200 li trów. Oszczę dza się
więc aż 140 li trów wo dy.

W ten sposób można oszczędzić dziennie
20 litrów wody na osobę i lepiej opłukać i umyć

Gdy obniżymy ciśnienie z 4 atmosfer

na 2, to możemy nawet zaoszczędzić

25% wody

PA MIĘ TAJ MY!

Wszyst ko, co wrzu ci my do to a le ty, po pły nie do oczysz czal ni

ście ków, a to nie ste ty utrud ni jej pra ce i funk cjo no wa nie

140�litrów�x�4-osobowa�rodzina�x�1�kąpiel�dziennie�=
=�560�litrów�wody�dziennie
560�litrów�x�30�dni�=�16�800�litrów,
czyli�16,8�m3�x�7,85�zł�(woda�i�ścieki)�=�131,88�zł�brutto�miesięcznie
131,88�zł�x�12�miesięcy�=�1582,56�zł�brutto�rocznie

20�litrów�wody�x�4-osobowa�rodzina�=�80�litrów�dziennie
80�litrów�x�30�dni�=�2�400�litrów,
czyli�2,4�m3�x�7,85�zł�(woda�i�ścieki)�=�18,84�zł�brutto�miesięcznie
18,84�zł�x�12�miesięcy�=�226,08�zł�brutto�rocznie16,8�litra�x�2�krany�(łazienka�i�kuchnia)�=�33,6�litra�wody�dziennie

33,6�litra�x�30�dni�=�1�008�litra,
czyli�1,008�m3�wody�x�7,85�zł�(woda�i�ścieki)�=�7,91�zł�brutto�miesięcznie
7,91�zł�x�12�miesięcy�=�94,92�zł�brutto�rocznie

10�litrów�x�4-osobowa�rodzina�x�3�razy�dziennie�=�120�litrów�dziennie
120�litrów�x�30�dni�=�3�600�litrów,�czyli�3,60�m3�wody�x�7,85�zł
(woda�i�ścieki)�=�28,26�zł�brutto�miesięcznie
28,26�zł�x�12�miesięcy�=
=�339,12�brutto�rocznie

WŁĄCZAJ�ZMYWARKĘ
I�PRALKĘ�DOPIERO
JAK�SĄ�NAPEŁNIONE

STA�RAJ�SIĘ�POD�LE�-
WAĆ�OGRÓ�DEK
ZGRO�MA�DZO�NĄ
DESZ�CZÓW�KĄ

Uszczelniając 2 cieknące krany w domu
– można zaoszczędzić 33,6 litra wody dziennie
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Za raz po nie dzie li pal mo wej za czy na ły
się przy go to wa nia do Wiel ka no cy. Naj -
pierw ro bio no wiel kie sprzą ta nie, któ re
nie tyl ko mia ło zna cze nie es te tycz ne a ob -
rzę do wo wią za ło się z wy mia ta niem z do -
mu zi my, a wraz z nią wszel kie go zła
i cho ro by. Na wsi go spo dy nie wy pa try -
wa ły wę drow nych han dla rzy, u któ rych
ku po wa ło się cu kier, sól, ba ka lie a tak że
cu kro we jaj ka dla dzie ci. W mie ście za -
lud nia ły się skle pi ki i tar gi. W skrzy -
niach lub do ni cach wy sie wa no ży to aby
uło żyć w nim pi san ki.

Przy stę po wa no do pie cze nia ciast, wśród
któ rych naj bar dziej cha rak te ry stycz ny mi
by ły: wie niec wiel ka noc ny, ple cion ki
droż dżo we z po syp ka mi lub ba ka lia mi,
ba ba droż dżo wa, za ją czek lub ba ra nek
z cia sta. Pra wie w każ dym go spo dar -
stwie do mo wym by ła skrę ca na for ma
do wy pie ku ba ran ków lub za jącz ków.
Na Ślą sku nie pie czo no daw niej po pu -
lar nych w in nych re gio nach kra ju ma -
zur ków. 

Jaj 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.

Świą tecz ne ja ja zwy cza jo wo przy go -
to wy wa no w Wiel ką So bo tę: te do je -
dze nia bar wio no na ko lor bru nat ny w łu -
pi nach orze cha wło skie go, igłach
jo dło wych; zie lo ny w wy wa rze z mło de -
go ży ta, tra wy, po krzyw, je mio ły, li ści
barw ni ka; żół ta wy w wy wrze z li ści brzo -
zy, ol chy, ja bło ni, su szo nych kwia tów
ja skrów po lnych, ru mian ku, łu pi nach ce -
bu li; ró żo wy w so ku z bu ra ka, nie bie ski
w wy wa rze z na sion mal wy. Szcze gól nie
cen ne by ły te w ko lo rze czar nym. Do ich
bar wie nia uży wa no z ko ry dę bu, ol szy ny
a tak że cza sa mi ko ry drze wa bra zy lij -
skie go, spro wa dza nej z Ame ry ki Po łu -

dnio wej. Ko lo ry pi sa nek na Ślą sku ma ją
swo je zna cze nie. Czer wo ny ozna cza mi -
łość, a zie lo ny na dzie ję. 

Aby pod kre ślić ko lor go to we pi san ki
po cie ra no szmat ką na są czo ną ole jem. Nie -
kie dy – zwłasz cza w do mach, gdzie by ły
pan ny na wy da niu – przy go to wy wa no
dwie ko py pi sa nek (120 sztuk). Wie le pa -
nien my ło so bie w Wiel ką So bo tę twarz
w wo dzie, w któ rej go to wa ły się jaj ka
na świę con kę wie rząc, że po zbę dą się pie -
gów i in nych man ka men tów uro dy.

Tra dy cyj ny mi ślą ski mi pi san ka mi są
kra szan ki lub kro szon ki. To tech ni ka zdo -
bie nia, któ ry po le ga na skro ba niu za po -
mo cą ostre go na rzę dzia wzo rów na po -
wierzch ni jaj ka bar wio ne go na je den
ko lor. Mo ty wa mi, któ re naj czę ściej wy -
stę pu ją na wiel ka noc nych pi san kach
na Ślą sku są: kwiat ki, pącz ki, list ki czy
ga łąz ki.

Naj star sze kro szon ki ślą skie, zdo bio -
ne wo skiem w li nie geo me trycz ne, wy -
ko na ne zo sta ły tech ni ką ba ti ko wą, ucho -
dzą cą za naj prost szą (wy ko ny wa nie
wo sko we go wzo ru przy po mo cy bla sza -
ne go lej ka przed ufar bo wa niem jaj ka).
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. 

Wiel ka Nie dzie la mia ła prze bieg uro -
czy sty i po waż ny. Spę dza no ją w gro nie
ro dzin nym już ra no gro mad nie uda jąc
się do ko ścio ła. Po re zu rek cji od by wa ły

się wy ści gi fur ma nek bo sta ry prze sąd
mó wił, że kto pierw szy wró ci do do mu,
ten naj wcze śniej ukoń czy żni wa. Po po -
wro cie do do mu z sia da no do śnia da nia
wiel ka noc ne go. Po dłu gich ty go dnia po -
stu wszy scy chcie li na jeść się wresz cie
do sy ta. Na sto le przy kry tym we dle zwy -
cza ju bia łym ob ru sem na środ ku stał wie -
niec wiel ka noc ny po sy pa ny ma kiem,
w któ re go środ ku le ża ły kro szon ki zaś
do ko ła uło żo ne by ły: chleb droż dżo wy,
ple cion ki z po syp ką, szyn ka go to wa na,
szyn ka su ro wa, wę dzo ny go to wa ny bo -
czek, le ber ka (wą tro bian ka), po ler ki (pa -
rów ki), do mo we kieł ba sy, sczo der, chleb
świą tecz ny, ma sło, chrzan, musz tar da.
Na stęp nie wno szo no cia sta. W pierw szy
dzień świąt wiel ka noc nych ogra ni cza no
się do po da wa nia „dań bez dy mu” (po -
traw zim nych): w nie dzie lę wiel ka noc ną
nie wol no by ło roz pa lać „wiel kie go ognia”,
na le ża ło też ogra ni czyć do mi ni mum
wszel kie pra ce do mo we. Do pie ro po I woj -
nie świa to wej na wiel ka noc nym sto le po -
ja wił się żur po da wa ny z jaj kiem.

W ro dzi nach ubo gich dro gie wę dli ny
za stę po wa no ja jecz ni cą lub ja jecz ni kiem
a z ciast po ja wia ła się ple cion ka al bo ko -
łocz z po syp ką. Z na po jów po da wa no
bon ka fyj (ka wę praw dzi wą), tyj (her ba -
tę), wi no do mo wej ro bo ty i pi wo. W ubo -
gich ro dzi nach pi to ka wę zbo żo wą i swoj -
ski tyj – her ba tę zio ło wą spo rzą dzo ną
z kil ku ga tun ków ziół. Na sto łach ma -
gnac kich po ja wia ły się pie czo ne i wę -
dzo ne szyn ki, kieł ba sy, mię sa, w tym dzi -

naJ�star�sZe�i naJ�waż�nieJ�sZe�Świę�to�ChrZe�ŚCi�Jań�sKie

Wiel�ka�noc
–�bo�gac�two�tra�dy�cji�i zwy�cza�jów

Wiel�ka�noc
–�bo�gac�two�tra�dy�cji�i zwy�cza�jów

dokończenie ze str. 16
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Spółdzielnia�Mieszkaniowa�„ROW”�w�Wodzisławiu�Śl.
z siedzibą przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 43

oferuje do wynajęcia

LO�KA�LE�UŻYT�KO�WE

1. Wo dzi sław Śl. ul. Kard. St. Wy szyń skie go 30 pow. użytk.    76,74 m2

2. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 3 pow. użytk.    70,07 m2

3. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk.    113,01 m2

4. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 5 pow. użytk.    58,66 m2

5. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 9 pow. użytk.    178,58 m2

6. Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 12 pow. użytk.    16,40 m2

7. Wo dzi sław Śl. os. Dą brów ki 12 pow. użytk.    131,44 m2

8. Pszów os. Tyt ki 9 pow. użytk.    74,21 m2

9. Ry duł to wy ul. Ple bi scy to wa 48 pow. użytk.    24,36 m2

10. Ry duł to wy ul. Krzyz ko wic ka 22 A pow. użytk.    46,00 m2

11. Ry duł to wy ul. Krzyz ko wic ka 22 A pow. użytk.    175,53 m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�SM�„ROW”
(pokój�nr�29)�tel.�32 428-27-46

ZAPRASZAMY�DO�OGLĄDANIA�LOKALI!!!

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

czy zna. Obo wiąz ko we by ło pie czo ne pro -
się i bar wio ne sza fra nem ba by droż dżo -
we z mig da ła mi, owca mi w cu krze i ba -
ka lia mi. Zwy czaj dzie le nia się ja kiem
na Gór nym Ślą sku był prak ty ko wa ny
w nie wie lu ro dzi nach. Je śli w ro dzi nie
by ły dwie lub wię cej pa nien, zde rza ły się
jaj ka mi – ta, któ rej ja ko się roz bi ło pierw -
sza mia ła wyjść za mąż. Reszt ki ze śnia -
da nia wiel ka noc ne go oraz ka wał ki cia sta
świą tecz ne go do da wa no do pa szy dla by -
dła. Część sko ru pek z po świę co nych ja -
jek da wa no ku rom, aby do brze nio sły,
część za ko py wa no, aby zie mia do brze
ro dzi ła a część drob no kru szo no i roz sy -
py wa no po ką tach do mo stwa, by szczu ry
i my szy się nie lę gły. Ka wał ki świę co ne -
go mię sa da wa no ko tom i psom, aby nie
cho ro wa ły na wście kli znę.

Po śnia da niu wiel ka noc nym, któ re trwa -
ło nie kie dy do póź ne go po łu dnia, dzie ci
szły na po szu ki wa nie przy go to wa ne go
wcze śniej prze waż nie przez oj ca lub
dziad ka w ogro dzie, na łą ce czy też po -
bli skim le sie „za ję cze go gniaz da” z pi -
san ka mi i ła ko cia mi. Zwy czaj ten po -
cho dzi z Nie miec a na te re nie Gór ne go
Ślą ska przy jął się po I woj nie świa to wej. 

Wiel ka noc ny po nie dzia łek w prze ci -
wień stwie do po waż ne go pierw sze go dnia
Wiel kiej No cy był dniem od wie dzin i za -
baw. Naj bar dziej zna ną i prak ty ko wa ną

po dziś dzień za ba wą był dyn gus. Ob le -
wa nie wo dą uwa ża no za prze jaw sym pa -
tii, po do ba nia się i wy róż nie nia. Dziew -
czy na, któ ra by ła naj bar dziej mo kra
mia ła po wo dy do du my, bo
ozna cza ło to, że naj bar -
dziej po do ba się ka wa -
le rom. Omi nię cie
przez dy gu śni ków
do mu, w któ rym
miesz ka ła pan na
na wy da niu trak to -
wa ne by ło ja ko dys -
ho nor dla ca łej ro -
dzi ny. Tak więc
dyn gus był swo istą
oce ną atrak cyj no ści
da nej pan ny na ryn -
ku ma try mo nial nym.
Pan ny ob da ro wy wa -
ły dyn gu śni ków kro -
szon ka mi, któ rych ko -
lo ry mia ły zna cze nie
in for ma cyj ne o na dzie -
jach dziew czy ny.

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 w wiel 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.

naJ�star�sZe�i naJ�waż�nieJ�sZe�Świę�to�ChrZe�ŚCi�Jań�sKie
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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

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD�WSPÓL�NYM�DA�CHEM��– Ga�ze�ta�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�„ROW”�wWo�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. 32 428 27 10,
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 – 32 428 27 00;

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: 32 428 27 55;
dział wkła dów: 32 428 27 53;

dział na li czeń czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

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

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

dział lokali użytkowych: 32 428 27 46.
Stro na in ter ne to wa:
www.sm�-row.pl

■AD�MI�NI�STRA�CJE�OSIE�DLO�WE:
CEN�TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
32 428 27 58; 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. 32 428 27 60, 32 428 27 70, 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. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dział ku do piąt ku od 7:00 do 15:00;

PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czyn na: wtor ki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, pra ca w te re nie od 11.00 do 13.00,
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.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, 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 Wodzisław Śląski

– kom. 601 857 402 
• Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dźwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna�cze�nie�wy�ra�zów:
Po�zio�mo: 1. ja ja pła zów oto czo ne ga -

la re to wa tą ma są. 6. pia sko wa na sto le
wiel ka noc nym. 9. ro śli na da ją ca inu li -
nę. 10. sta tor. 11. jesz cze nie eme ry tu -
ra. 12. strach, lęk. 15. sa mi ca lwa. 18.
ziół ko. 21. czło wiek po cho dzą cy z gór. 22.
świę co na w Nie dzie lę Pal mo wą. 23. tu
ku pisz wi ta mi nę. 24. po na gla nie do wy -
ko na nia zo bo wią zań. 25. do wy pi cia lub
do prze bie gnię cia. 28. na gło wie kró -
la. 32. ma ga zyn. 34. Wiel ka noc. 35.........
ob ser wa cyj ne. 36. po żyw ny pla cek z piz -
ze rii. 37. świt. 40. trzy mi nu ty dla bok se -
rów. 43. brak, nie do bór. 46. mi łost ki. 47.
dyn gus. 48. dzi wak. 49. ro dzaj pędz la. 50.
spe cja li sta w dzie dzi nie ana to mii.

Pio�no�wo: 2. wią za nie sta lo we wzmac -
nia ją ce bu dow lę. 3. bie lak lub sza rak. 4.
„Pe gaz” w Wo dzi sła wiu. 5. zno si jaj ka
tak po trzeb ne na zbli ża ją ce się świę ta. 6.
znak zo dia kal ny. 7. ro śli na tro pi kal na o bar -
dzo po żyw nych owo cach. 8. prze nie sie -

nie na wyż sze sta no wi sko. 13. bia ły z czer -
wo ną cho rą giew ką na sto le wiel ka noc -
nym. 14. za ba wa pi san ko wa. 15. ka mień
pie kiel ny. 16. tka ni na na wsy py. 17. jasz -
czur ka tro pi kal na. 19. wy stę pu je w te -
atrze. 20. las so. 26. bez ro bot ny w gwa rze
ślą skiej. 27. ło sza, sa mi ca ło sia. 29. na par
z ziół. 30. roz le gły ob szar sło nych wód. 31.
uli ca wśród drzew. 32. cięż ki, sa pią cy od -
dech u nie mow lę cia. 33. włó czę ga. 37.
ja sność, po świa ta. 38. jed ność, har mo -
nia. 39. do pro wa dze nia psa. 41. Ryb nic -
ka w Wo dzi sła wiu. 42. w rę kach rzeź bia -
rza. 44. mo no to nia ży cia. 45. ma ła oś.

Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 17�da�dzą�roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki.�

Ha sło z po przed niej krzy żów ki:
„Miłych�Świąt”.

Na gro dy książ ko we za roz wią za nie
krzy żów ki otrzy mu ją: EWE�LI�NA
KO�ZIOŁ,�WÓJ�CIK�HA�LI�NA,�BAR�-
BA�RA�WOJ�TE�CZEK.
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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 w Wiel 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, 

Świę ta wiel ka noc ne na daw nym Ślą -
sku cha rak te ry zo wa ły się du żą ob fi to -
ścią róż no rod nych po traw i wy pie ków.

naJ�star�sZe�i naJ�waż�nieJ�sZe�Świę�to�ChrZe�ŚCi�Jań�sKie
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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�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�w wio�snę,�a więc�od�ro�dze�nia�się�przy�ro�dy.�

dokończenie na str. 12


