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Papież Franciszek jest entuzjastą spółdzielczości

„W spółdzielczości praca
i godność osoby idą ramię w ramię”

W swym prze sła niu, na gra -
nym w for mie wi deo i wy -
emi to wa nym na III Fe sti -

wa lu Na uki Spo łecz nej Ko ścio ła
w We ro nie pod ko niec ze szłe go ro -
ku, pa pież Fran ci szek z wiel kim uzna -
niem mó wił o spół dziel czo ści, któ ra
w cza sach kry zy su zre du ko wa ła swój
mar gi nes zy sku, aby utrzy mać miej -
sca pra cy, i kry ty ko wał „ry nek”, dla
któ re go „so li dar ność to nie mal brzyd -
kie sło wo”.

Pa pież po wie dział rów nież, że sta -
wia na spół dziel czość ja ko na for mę
za rzą dza nia przed się bior stwa mi
i ostrze gał, że nie bez piecz nym zja -
wi skiem jest po zo sta wie nie mło dych
lu dzi bez pra cy i szan sy na przy -
szłość.

– Na�uka�spo�łecz�na�nie�to�le�ru�je�sy�tu�-
acji,�w któ�rej� zy�ski� po�zo�sta�ją�wy�łącz�-
nie�dla�te�go,�któ�ry�pro�du�ku�je,�a spra�wy
so�cjal�ne�po�zo�sta�wia�się�pań�stwu�oraz
sto�wa�rzy�sze�niom�po�mo�co�wym�i wo�lon�-
ta�ria�to�wi.� Dla�te�go� wła�śnie� „so�li�dar�-
ność”�jest�klu�czo�wym�sło�wem�w na�uce

spo�łecz�nej�Ko�ścio�ła – po wie dział pa -
pież w wy po wie dzi roz po wszech nio -
nej przez Sto li cę Apo stol ską. – Dziś
jed�nak�ry�zy�ku�je�my,�że�sło�wo� to�zo�sta�-
nie�usu�nię�te�ze�słow�ni�ka,�po�nie�waż�dla
go�spo�dar�ki�ryn�ko�wej�sta�je�się�ono�nie�-
wy�god�nym� i –�niech�mi�wol�no�bę�dzie
po�wie�dzieć� –� nie�mal� „brzyd�kim� sło�-
wem” – do dał.

Pa pież na wią zał do spo tka nia, ja kie
przed pa ro ma mie sią ca mi od był w Wa -
ty ka nie z przed sta wi cie la mi świa ta spół -
dziel cze go, któ rzy wy ja śni li mu, że
po to, aby sta wić czo ło kry zy so wi,
zmniej szy li mar gi nes swych zy sków,
utrzy mu jąc dzię ki te mu za trud nie nie
na do tych cza so wym po zio mie. – Bar�-
dzo�mnie�to�po�cie�szy�ło – wy znał Fran -
ci szek.

– W spół�dziel�czo�ści�pra�ca�i god�ność
oso�by�idą�ra�mię�w ra�mię.�So�li�dar�no�ści
na�le�ży� prze�strze�gać� rów�nież� przy or�-
ga�ni�za�cji�pra�cy�i aby�za�pew�nić�plu�ra�-
lizm�wśród�tych,�któ�rzy�za�rzą�dza�ją�ryn�-
ka�mi.�Dziś�wo�kół�spół�dziel�czo�ści�na�ro�sło
pew�ne�nie�zro�zu�mie�nie�–�rów�nież�w śro�-

do�wi�skach�eu�ro�pej�skich�–�ale�są�dzę,�że
nie�bra�nie�obec�nie�pod uwa�gę�tej�for�my
go�spo�da�ro�wa�nia�sta�no�wi�ob�jaw�zu�bo�-
że�nia�i nie�słu�ży�zróż�ni�co�wa�niu�toż�sa�-
mo�ści�– do dał Fran ci szek.

Pa pież wspo mi nał, że ja ko bar dzo
mło dy czło wiek stał się en tu zja stą spół -
dziel czo ści, któ ra – je go zda niem – jest
„dro gą do rów no ści w wa run kach zróż -
ni co wa nia”. Pod kre ślił rów nież jej zna -
cze nie dla za gwa ran to wa nia oso bi stej
god no ści czło wie ka wo bec „ido la, ja -
kim jest pie niądz”. – Nie�mo�że�być�au�-
ten�tycz�ne�go�roz�wo�ju,�ani�też�har�mo�nij�-
ne�go�roz�wo�ju�spo�łe�czeń�stwa,�je�śli�ne�gu�je
się� si�łę� mło�dych� i pa�mięć� lu�dzi� sta�-
rych.�Na�ród,�któ�ry�nie�dba�o swą�mło�-
dzież� i swe� star�sze� po�ko�le�nie,� nie�ma
przy�szło�ści�– po wie dział pa pież.

Na wią zu jąc do wy so kie go bez ro bo -
cia wśród mło dych Eu ro pej czy ków,
„się ga ją ce go w nie któ rych kra jach 40
pro cent i wię cej”, pa pież Fran ci szek
za koń czył: – Je�śli�szyb�ko�nie�roz�wią�że
się� te�go� pro�ble�mu� cze�ka� nas� mar�na
przy�szłość�lub�jej�zu�peł�ny�brak.



Marzec 2014 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 3

Pre zes Za rzą du SM „ROW”
Jan GRa bO Wiec ki Wieści z „pierwszej ręki”

Wyzwania roku
jubileuszowego

Ten rok, któ ry za czął się kil ka
ty go dni te mu, to czas szcze -

gól ny. W tym ro ku na sza spół dziel -
nia ob cho dzi ju bi le usz 90 lat ist nie -
nia. Mo że my, i bę dzie my się, wspól nie
w na szym spół dziel czym gro nie cie -
szyć z tej rocz ni cy, z na szych nie ma -
łych do ko nań, z wie lo let nich tra dy -
cji. Bez żad nej prze sa dy mo że my
być dum ni z na szych osią gnięć i suk -
ce sów przez ty le lat, z te go, że do ce -
nia ją nas fir my mo ni to ru ją ce ry nek
nie ru cho mo ści oraz go spo dar czy przy -
zna jąc nam wy róż nie nia za na sze wy -
trwa łe, upar te dzia ła nia na rzecz
miesz kań ców.

Za czy nam mo je re flek sje ju bi le -
uszo wo, bo też te 90 lat pra cy, wy si -
łek i do ko na nia po ko leń, któ re są
za na mi, war te są okre ślo nej opra wy
i na gło śnie nia. Od wie lu lat lu dzie
wspól nie sta ra ją się re ali zo wać to co
w po je dyn kę nie by ło moż li we lub
bar dzo trud ne. Z bie giem cza su mo -
że my bez fał szy wej skrom no ści przy -
znać, że zna leź li śmy się w gro nie
przed się biorstw, któ re do brze funk -
cjo nu ją na ryn ku go spo dar czym.
W na szym re gio nie, a na wet na tle
ca łe go kra ju na sza spół dziel nia jest
ży wym przy kła dem na to, iż pol skie
spół dziel nie są przed się bior stwa mi,
któ re dzia ła jąc nie dla „czy ste go biz -
ne su”, po tra fią do brze za rzą dzać 
i go spo da ro wać nie ru cho mo ścia mi, 
bę dąc przy tym wia ry god nym i rze -
tel nym part ne rem biz ne so wym. Da -
ją pra cę i środ ki na utrzy ma nie ro -
dzi ny, a tak że przy czy nia ją się
do roz wo ju go spo dar ki kra jo wej. Bez
ta kich spół dziel ni pro ble my spo łecz -
ne w kra ju by ły by po waż niej sze,
a licz ba wy klu czo nych spo łecz nie
da le ko więk sza.

Ta ka spół dziel nia jak na sza, po sia -
da ją ca świe tli ce, bo iska spor to we,

współ pra cu ją ca z Ośrod ka mi Pra cy
Po zasz kol nej, w któ rych wie lość ini -
cja tyw i ofert jest ad re so wa na do dzie -
ci i mło dzie ży, do hob by stów, do mi -
ło śni ków spor tu i re kre acji, do lu dzi
pra cy i do se nio rów jest na szą si łą.
Każ da ta ka im pre za pod kre śla wa lo -
ry spół dziel ni i jej moż li wo ści. Ofer -
ta na szej spół dziel ni jest na praw dę
sze ro ka o czym suk ce syw nie in for -
mu je my (obec nie dzia łal ność kul tu -
ral no – oświa to wą w lo ka lach spół -
dziel ni pro wa dzi 9 pla có wek),
a de ter mi na cji, zro zu mie nia i go to -
wo ści nie sie nia po mo cy lu dziom słab -
szym, nam spół dziel com ni gdy nie
za brak nie.

Do ob cho dów ju bi le uszu oczy wi -
ście w tym ro ku bę dzie my po wra -
cać, te raz jed nak zaj mij my się „pro -
zą ży cia”, wróć my do na szych
nie ma łych pro ble mów i wy zwań ja -
kie cze ka ją nas w naj bliż szej przy -
szło ści. Nie daw no pi sa li śmy, że roz -
pocz nie my ze bra nia z miesz kań ca mi,
któ re przez po li ty ków uzna ne za ma -
ło istot ne ska za ne zo sta ły na nie ist -
nie nie. Jed nak że w na szej Spół dziel -
ni są na dal i cie szą się du żą
po pu lar no ścią, gdyż są szan są dla
każ de go człon ka i miesz kań ca na oso -
bi ste współ de cy do wa nie o lo sach
swe go osie dla, bu dyn ku, oto cze nia.
O spo so bach i kie run kach dzia ła nia.
O swo im miej scu i ak tyw no ści w ży -
ciu spół dziel czej ro dzi ny.

Tak jak w la tach ubie głych rów -
nież i w tym ro ku od by ły się Ze bra -
nia z miesz kań ca mi osie dli mię dzy 17
a 19 lu te go br., gdyż są one waż nym
ogni wem w na szej we wnątrz spół -
dziel czej de mo kra cji. Z uwa gi na zróż -
ni co wa nie pro ble mów, ja kie wy stę -
pu ją na po szcze gól nych osie dlach,
zor ga ni zo wa no 7 ta kich Ze brań za -
czy na jąc od osie dla Dą brów ki przez

osie dla Pia stów, XXX -le cia PRL,
Cen trum, Pszów, Ry duł to wy, na Ra -
dli nie koń cząc. 

Głów nym ce lem Ze brań Osie dlo -
wych by ła dla człon ków i miesz kań -
ców osie dli moż li wość bez po śred -
nie go wy po wie dze nia się w za kre sie
ob ję tym spra woz da nia mi Ra dy Osie -
dla, Ad mi ni stra cji i in for ma cji Za -
rzą du oraz naj bliż szych za mie rzeń.
Przed sta wio ne zo sta ły rów nież in -
for ma cje Za rzą du o ak tu al nych opła -
tach z ty tu łu użyt ko wa nia miesz kań,
o spo so bie roz li cza nia wo dy, roz li -
cza nia kosz tów cen tral ne go ogrze -
wa nia.

Jak co ro ku, bo i pro blem jest sta le
po wta rza ją cy się, mó wio no o de wa -
sta cjach bu dyn ków, kla tek scho do -
wych i znisz czeń na pla cach za baw
i in fra struk tu ry osie dlo wej. In for ma -
cję ta ką przed sta wi li Kie row ni cy Ad -
mi ni stra cji, zbul wer so wa ni ilo ścią
wy stę pu ją cych de wa sta cji, któ re są
do dat ko wym kosz tem ob cią ża ją cym
każ de go miesz kań ca. Tym bar dziej,
że ele wa cje bu dyn ków nie daw no zo -
sta ły od no wio ne, dźwi gi wy re mon -
to wa ne, no we punk ty świetl ne za in -
sta lo wa ne. To bu dzi wie le ża lu, że
nie sza nu je się wła sne go „do mu”, że
po za drzwia mi wła sne go miesz ka nia
koń czy się dba nie o je go wy gląd, es -
te ty ka i stan tech nicz ny. 

Na Ze bra niach Osie dlo wych każ dy
czło nek, miesz ka niec osie dla, mógł
się wy po wie dzieć jak oce nia to, co
się zmie ni ło w okre sie mię dzy ko lej -
ny mi Ze bra nia mi w osie dlu, w Spół -
dziel ni, co chciał by po pra wić lub
wpro wa dzić do pla nów Spół dziel ni,
a co mo że być ko rzyst ne dla ca łej
spo łecz no ści lo kal nej, lub sze rzej – dla
na szej wspól no ty spół dziel czej. Tak

dokończenie�na�str.�4
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dokończenie�ze�str.�3

by ło rów nież w na tych ze bra niach
gdzie za bie ra ją cy głos dzie li li się swo -
imi spo strze że nia mi, uwa ga mi i po -
my sła mi pod da jąc je pod oce nę in -
nych miesz kań ców – bli skich i dal szych
są sia dów, a tak że sa mo rzą du osie dlo -
we go i władz Spół dziel ni. Mó wi li co
zro bić, by w swo im osie dlu i w Spół -
dziel ni by ło nam wspól nie le piej.

Te zgła sza ne opi nie i wnio ski w trak -
cie dys ku sji by ły jak to zwy kle by wa
ure al nia ne, wy ja śnia ne z uwa gi
na uwa run ko wa nia do ty czą ce ich re -
ali za cji. Pa da ły ar gu men ty uza sad -
nia ją ce, dla cze go pew nych po my -
słów al bo te ma tów nie uda ło lub nie
da się zre ali zo wać, o ist nie ją cych
prze szko dach, któ re blo ku ją bądź
ogra ni cza ją ta kie czy in ne (czę sto
na wet bar dzo słusz ne) ocze ki wa nia
i dzia ła nia. 

Na pew no dzię ki ta kim spo tka niom
mo że my re ali stycz nie oce nić na sze
wszyst kie przed się wzię cia i do brze
pla no wać na sze za da nia.

Na po szcze gól nych ze bra niach do -
ko na no wy bo ru no wych człon ków
do Rad Osie dlo wych. Ra dy te bę dą
re pre zen to wać miesz kań ców po szcze -
gól nych osie dli przez czte ro let ni okres
ka den cji w za kre sie uchwa la nia wnio -
sków do ty czą cych mo der ni za cji, re -
mon tów i eks plo ata cji bu dyn ków,
a tak że ini cjo wa nia i or ga ni zo wa nia
dzia łań ma ją cych na ce lu pod nie sie -
nie es te ty ki osie dla tym sa mym po -
pra wę wa run ków za miesz ki wa nia.
Ma ją za za da nie krze wie nie kul tu ry
współ ży cia spo łecz ne go, pro pa go wa -
nie po sza no wa nia mie nia oraz po -
dej mo wa nie czyn no ści zmie rza ją cych
do roz wią zy wa nia za ist nia łych kon -
flik tów mię dzy są siedz kich.

Człon ko wie Ra dy Osie dla zo sta li wy -
bra ni spo śród człon ków za miesz ka -
łych na da nym osie dlu bo są naj bli żej
spraw nur tu ją cych miesz kań ców i sta -
no wią po most po mię dzy miesz kań ca -
mi, a Ad mi ni stra cją i Za rzą dem Spół -
dziel ni, dla te go za chę cam Pań stwa
do bie żą ce go dia lo gu, uczest nic twa
w bu do wa niu przy ja zne go śro do wi ska
osie dlo we go, gdzie za miesz ki wa nie
bę dzie przy jem ne, a miesz kań cy otwar -
ci, życz li wi i przy jaź ni.

Ni niej szym nu me rze pre zen tu je my
skła dy obec nych Rad Osie dlo wych.

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 

1. Badura Bogusław Pszów, ul. Juranda

2. Białecka Marianna Radlin, ul. Wojciecha Korfantego  

3. Chrząszcz Helena Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka  

4. Jankowski Jerzy Rydułtowy, ul. Plebiscytowa  

5. Jarmuż Stefan Rydułtowy, ul. Szpitalna

6. Koko Marian Rydułtowy, ul. Plebiscytowa

7. Kot Krystian Radlin, ul. Henryka Sienkiewicza  

8. Rupnik Jan Rydułtowy, ul. Władysława Łokietka  

9. Staszel Stanisław Pszów, ul. Juranda 

10. Twardy Krzysztof Pszów, Os. Józefa Tytki

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 

1. Baliński Leszek Wodzisław Śl., ul. Przemysława 

2. Bugajski Jan Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

3. Dąbkowski Kazimierz Wodzisław Śl., ul. Przemysława

4. Gawenda Władysław Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

5. Jargoń Marzena Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

6. Jarosz Bogdan Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

7. Kominek Piotr Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

8. Nowak Aleksander Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

9. Okoń Henryk Wodzisław Śl., ul. Przemysława

10. Pleszewski Ryszard Wodzisław Śl., ul. Przemysława

11. Radomski Marek Wodzisław Śl., ul. Przemysława

12. Rybczyński Janusz Wodzisław Śl., ul. Przemysława

13. Urban Edward Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

14. Walas Krystyn Wodzisław Śl., Os. XXX-lecia PRL

15. Wojteczek Andrzej Wodzisław Śl., ul. Przemysława

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 

1. Bańczyk Łucjan Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego

2. Bielski Józef Wodzisław Śl., ul. 26 Marca

3. Dziewiątka Stanisław Wodzisław Śl., ul. Tysiąclecia 

4. Korneluk Antoni Wodzisław Śl., ul. 26 Marca  

5. Maison Krzysztof Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego

6. Matyjas Jan Wodzisław Śl., ul. Tysiąclecia

7. Prokop Kornelia Wodzisław Śl., ul. PCK

8. Urbański Kazimierz Wodzisław Śl., ul. Kard. St. Wyszyńskiego

9. Zieliński Marek Wodzisław Śl. ul. 26 Marca

Lp. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 

1. Kruczek Rafał Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

2. Patucha Teresa Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

3. Sochacki Ryszard Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

4. Starczewski Henryk Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

5. Zdancewicz Marek Wodzisław Śl., Os. Dąbrówki

Wykaz członków Rady Osiedla RYDUŁTOWY
Kadencja 2014-2018

Wykaz członków Rady Osiedla CENTRUM
Kadencja 2014-2018

Wykaz członków Rady Osiedla DĄBRÓWKI
Kadencja 2014-2018

Wykaz członków Rady Osiedla XXX-lecia PRL i PIASTÓW
Kadencja 2014-2018
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

Czynne:
poniedziałek 7:00 – 16:00

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

piątek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego
pośrednika
w obrocie nieruchomościami

U nas zawsze rzetelnie, bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz ● sprzedasz ● zamienisz ● wynajmiesz

Po mi mo, że na te mat te le wi zji na -
ziem nej już pi sa li śmy, jed nak

z uwa gi na po wta rza ją ce się py ta nia
w tym za kre sie na ostat nio od by tych
w mie sią cu lu tym Ze bra niach Osie -
dlo wych in for mu je my. Zgod nie z in -
for ma cją uzy ska ną od przed sta wi cie -
la UPC, pro gra my cy fro wej te le wi zji
na ziem nej są do stęp ne w gniazd kach
an te no wych w na szych miesz ka niach.
Do od bio ru tych pro gra mów po trzeb -
ny jest te le wi zor z wbu do wa nym de -

ko de rem DVB -C al bo sa mo dziel ny
de ko der DVB -C. Pro gra my te są do -
stęp ne w ra mach wno szo nej do spół -
dziel ni opła ty za gniazd ko an -
te no we. Na sze służ by tech nicz ne prze -
pro wa dzi ły czyn no ści spraw dza ją ce
w wy bra nych miesz ka niach na szych
osie dli i z ca łą pew no ścią po twier -
dza my, że pro gra my cy fro wej te le -
wi zji na ziem nej są rze czy wi ście do -
stęp ne. Szcze gó ło we in for ma cje
do ty czą ce do stęp no ści te le wi zji na -

ziem nej moż na zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej UPC www.upc.pl w za -
kład ce „Te le wi zja” i da lej w za kład -
ce „Te le wi zja ana lo go wa”, łącz nie
z moż li wo ścią spraw dze nia ja kie 
mar ki te le wi zo rów po sia da ją wbu do -
wa ne wy ma ga ne de ko de ry DVB -C.
W przy pad ku po trze by do dat ko -
wych wy ja śnień bądź roz wią za nia in -
nych pro ble mów z tym zwią za nych
słu ży my po mo cą pod te le fo nem
nr 32 4564670 lub 32 4565180. 

Do stęp ność pro gra mów
te�le�wi�zji�na�ziem�nej�w pa�kie�cie�pod�sta�wo�wym

do�star�cza�nym�do miesz�kań�
przez�UPC
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Bu dzą wstręt i roz no szą za raz ki. Mo -
gą do słow nie za truć nam ży cie. Że -

by się po zbyć ka ra cza nów czy mró wek,
trze ba po znać ich na tu rę i zwy cza je.
Wi zy ty tych nie pro szo nych i nie mi łych
go ści mo że my się spo dzie wać przez
okrą gły rok. Za rów no w wie lo pię tro -
wym blo ku jak i w eks klu zyw nej wil li.
Ci in tru zi za zwy czaj zo sta ją z na mi
na dłu żej. Lu bią ciem ne ką ty, spi żar nie,
piw ni ce i stry chy.

Na osie dlach w ca łej Pol sce jak i na za -
so bach SM ROW trwa nie ustan na wal ka
z „pru sa ka mi” i mi mo osią ga nych suk -
ce sów do cał ko wi te go zwy cię stwa jesz -
cze jest da le ko. Ale ka ra lu chy to nie je -
dy ni „go ście” w na szych do mach.
O pro ble mie tym naj wię cej wie Ma riusz
Pod bioł wła ści ciel wo dzi sław skiej fir -
my „Owa dek” oraz je go syn Da wid,
tech nik DDD – peł no moc nik, dzia ła ją -
cej na te re nie Ślą ska fir my, od lat zaj mu -
ją cy się wal ką ze szkod ni ka mi uprzy -
krza ją cy mi nam ży cie.

Po rzą dek i su chość po miesz czeń, czę -
ste od ku rza nie, za le pia nie szpar, wie -
trze nie, re gu lar ne prze glą da nie za pa -
sów i po zby wa nie się ze psu tych
pro duk tów to naj lep sza broń w wal ce
ze szkod ni ka mi. Ale kie dy już się po ja -
wią, trze ba szyb ko się ich po zbyć. Jak
więc ra dzić so bie z ty mi z po zo ru nie -
groź ny mi, ale uciąż li wy mi stwo rze nia -
mi? Skle po we pół ki aż ugi na ją się
od spe cjal nych past, prosz ków, gra nu -
lek, pły nów, ae ro zo li. Bar dzo czę sto
jed nak one nie skut ku ją i naj le piej zwró -
cić się do fa chow ca.
–�W na�szych�miesz�ka�niach�z owa�dów

naj�czę�ściej�mo�że�my�na�tknąć�się�na pru�-
sa�ki,�plu�skwy,�mo�le�oraz�mrów�ki�– opo -
wia da pan Ma riusz.�–�Pru�sa�ki�i ka�ra�lu�-
chy� wła�ści�wie� są� wszę�dzie.� Czę�sto
mo�że�my�je�wy�czuć�już�po sa�mym�spe�cy�-
ficz�nym�za�pa�chu,�któ�ry�wy�dzie�la�ją.�Wal�-
ka�z ni�mi�nie� jest�dla�nas�zbyt� trud�na,
gdyż�sto�su�je�my�naj�no�wo�cze�śniej�sze�me�-
to�dy� i środ�ki� do ich� zwal�cza�nia.� Pro�-
blem�za�czy�na�się�w za�in�fe�ko�wa�nych�bu�-
dyn�kach� wie�lo�ro�dzin�nych,� gdy� nie
mo�że�my�wejść�do lo�ka�lu,�gdzie�znaj�du�ją
się�ich�gniaz�da.�

Te�owa�dy�na�le�żą�do ro�dzi�ny�ka�ra�cza�-
nów.�Pru�sa�ki�ma�ją�bar�wę�żół�to�bru�nat�-
ną� lub� czer�wo�no�bru�nat�ną� i osią�ga�ją
dłu�gość�ok. 15 mm.�Ka�ra�lu�chy,�od�wie�-
dza�ją�na�sze�do�mo�stwa�o wie�le�rza�dziej,
są�ciem�niej�sze,�pra�wie�czar�ne�i dwa�ra�-
zy� więk�sze.� Prze�cięt�nie� osią�ga�ją� one
30 mm� dłu�go�ści.� Ka�ra�cza�ny� jak� po�-
wszech�nie� wia�do�mo� pro�wa�dzą� noc�ny
tryb�ży�cia,�lu�bią�miej�sca�cie�płe�i wil�got�-
ne,� np.� prze�strzeń� za zle�wem� ku�chen�-
nym�lub�pod wan�ną.�Je�dzą�to�co�go�spo�-
da�rze.�Prak�tycz�nie�za�wsze�znaj�dą�so�bie
ja�kiś� po�karm,� choć� utrzy�my�wa�nie� czy�-
sto�ści�mo�że�znacz�nie�spo�wol�nić�ich�roz�-
ród.�By�wa�że�za�bie�ra�ją�się�z na�mi�do do�-
mu� pod�czas� ro�bie�nia� za�ku�pów� lub� też
cho�wa�ją�w wa�liz�ce� po�dróż�nej,� gdy� je�-
ste�śmy�na urlo�pie.�W blo�ko�wi�skach�prze�-
cho�dzą�z miesz�ka�nia�do miesz�ka�nia,�np.
po ru�rach,�ka�na�łach�wen�ty�la�cyj�nych.

Na ogół nie są groź ne, prak tycz nie
nie gry zą do mow ni ków, ale mo gą być
no si cie la mi pa so ży ta, któ ry wy wo łu je
u lu dzi cho ro bę od zwie rzę cą – tok so -
pla zmo zę. Pru sa ki i ka ra lu chy, kie dy

już do nas raz tra fią, nie chęt nie się wy -
no szą. W na wet naj bar dziej czy stych
miesz ka niach mo gą miesz kać nie pro -
sze ni go ście je śli bu dy nek zo stał za ro -
ba czo ny. Moż na z ni mi pró bo wać wal -
czyć in dy wi du al nie ale jest to wte dy
wal ka z wia tra ka mi, naj sku tecz niej sze
są jed nak za bie gi wy ko ny wa ne przez
spe cja li stycz ne fir my zaj mu ją ce się de -
zyn sek cją miesz kań. Tak na praw dę że -
by mieć 100% pew no ści, że się ich
po zby li śmy trze ba prze pro wa dzić de -
zyn sek cje w tym sa mym cza sie i to
w ca łym bu dyn ku.
–�Nie�ste�ty�z tym�by�wa�ją�cza�sa�mi�trud�-

no�ści – mó wi wła ści ciel fir my „Owa -
dek” – nie�któ�rzy� lu�dzie� nie� chcą� nas
wpusz�czać�do miesz�kań.�Być�mo�że�ma�ją
w pa�mię�ci�jesz�cze�pry�mi�tyw�ne�spo�so�by
wal�ki�z owa�da�mi�sprzed�kil�ku�na�stu�lat,
gdy�środ�ki�do wal�ki�z ni�mi�śmier�dzia�ły
i by�ły� tok�sycz�ne.�Obec�nie�po�stęp�w tej
dzie�dzi�nie�jest�ogrom�ny.�Uży�wa�my�środ�-
ków�bez�za�pa�cho�wych,�sku�tecz�nych�i cał�-
ko�wi�cie�nie�szko�dli�wych�dla�lu�dzi.Omi�-
nię�cie� jed�ne�go� miesz�ka�nia� pod�czas

WStRęt ne i nie beZ PiecZ ne

Da�wid�Pod�bioł�z fir�my�„Owa�dek”,
tech�nik DDD,�zaj�mu�je�się�wal�ką�ze�szkod�ni�ka�mi

uprzy�krza�ją�cy�mi�nam�ży�cie

Ro ba le ata ku ją
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de�zyn�sek�cji� mo�że� jed�nak� za�owo�co�wać
po�wro�tem� „pla�gi”,� na�wet� mi�mo� sku�-
tecz�no�ści� pre�pa�ra�tów.� Zda�rza� się� jed�-
nak,�że�ro�biąc�de�zyn�sek�cje�in�dy�wi�du�al�-
nie,� środek� ro�zej�dzie� się� na ty�le,� że
sko�rzy�sta�z te�go�i są�siad,�ale�pewności
nie�ma.

Ist nie je in ny pro blem mo gą cy wejść
nam na gło wę. Ma łe, nie po zor ne, cza -
sa mi po ży tecz ne. Mrów ki to ko lej ny
gość lu bią cy na sze miesz ka nia. Ma ją
ład ny zło to czer wo na wy ko lor i są ma -
leń kie, osią ga ją naj wy żej 3 mm dłu go -
ści. Wy wo dzą się z Afry ki i pew nie dla -
te go uwiel bia ją się wy grze wać. Chęt nie
za miesz ku ją tam, gdzie jest cen tral ne
ogrze wa nie. Lo ku ją się we wnę kach,
szcze li nach ścian i za kła da ją gniaz da.
Lu bią tak że wszel kie szpa ry w me blach
oraz szu fla dach, na wet w sprzę cie do -
mo wym (np. w że laz ku, eks pre sie, ter -
mo sie), są też pod ta pe ta mi, w wy kroch -
ma lo nej po ście li (wy ja da ją kroch mal).
Kie dy „fa ra on ki” do nas za wi ta ją, mu -
si my do brze cho wać przed ni mi żyw -
ność. One też chęt nie sto łu ją się w na -
szej kuch ni. Lu bią wszyst ko to, co my. 

Mrów ki, choć ma leń kie, mo gą nas
bo le śnie po ką sać, kie dy są głod ne i nie
znaj du ją nic do je dze nia. W Wiel kiej
Bry ta nii uzna no je za szkod ni ka do mo -
we go, w Niem czech – wręcz sa ni tar ne -
go. Nie ma w tym nic dziw ne go, sko ro
mo gą prze no sić licz ne bak te rie i wi ru sy
wy wo łu ją ce cho ro by, m.in. pa ra ty fus,
gruź li cę i czer won kę. Na ich uką sze nia
na ra żo ne są szcze gól nie nie mow lę ta
z cie mie niu chą i oso by, na któ rych cie le
są licz ne krost ki i rop nie.

Wal ka z mrów ka mi nie jest wca le ła -
twa. Po tra fią do sko na le omi jać za sta -
wia ne na nie pu łap ki. Dla te go też wal -
cząc z ni mi war to sko rzy stać z po mo cy
spe cja li stów.

Ko lej ny uciąż li wy lo ka tor w na szych
miesz ka niach to plu skwa do mo wa – ga -
tu nek owa da na le żą cy do rzę du plu -
skwia ków róż no skrzy dłych, ro dzi ny plu -
skwo wa tych. Plu skwa jest nie wiel ka,
ma oko ło 4-6 mm dłu go ści, i oko -
ło 3 mm sze ro ko ści. Po sia da czer wo -
no bru nat ne, sil nie spłasz czo ne, owal ne
cia ło zwę ża ją ce się ku przo do wi. Gnieź -
dzi się w po miesz cze niach, naj czę ściej
w me blach ta pi ce ro wa nych, pod bo aze -
rią lub ta pe ta mi. Jest pa so ży tem, po sia -
da na rzą dy gę bo we ty pu kłu ją co -ssą ce -
go, ży wi się krwią ssa ków, w tym
nie ste ty czło wie ka.

Mo gło by się wy da wać, że plu skwy to
ja kieś owa dy z prze szło ści, opo wia da ły
o nich i wal czy ły z ni mi na sze bab -
cie. I rze czy wi ście plu skwa, dzię ki po -
wszech ne mu uży wa niu po 2 woj nie
świa to wej środ ka DDT, by ła pra wie wy -

tę pio na w kra jach roz wi nię tych. –�Nie�-
ste�ty�współ�cze�śnie,�mniej�wię�cej�od 2�lat,
ob�ser�wo�wa�ny�jest�jej�trium�fal�ny�po�wrót.
Nie�chcę�ni�ko�go�stra�szyć,�ale�jest�jej�za�-
trzę�sie�nie�– mó wi pan Ma riusz. 

Plu skwy uni ka ją świa tła, a za dnia
sie dzą w ukry ciu. Na czło wie ka na pa -
da ją w no cy, pod czas je go snu. Prze bi -
ja ją skó rę w naj de li kat niej szych miej -
scach i po bie ra ją krew z na czyń
wło so wa tych. Pod czas jed ne go po sił ku
plu skwa kłu je kil ka krot nie. Krew pi je
prze 1-15 mi nut (naj czę ściej 3-5 mi -
nut). Ilość po bra nej krwi mo że prze -
wyż szać cię żar pa so ży ta. Sa mi ce po -
bie ra ją czę ściej krew i w więk szych
ilo ściach niż sam ce, gdyż im jest po -
trzeb na do pro duk cji znacz nej licz by
jaj.

Mo ment ukłu cia nie jest bo le sny, gdyż
pod czas ssa nia wpusz cza na jest do ran ki
znie czu la ją ca wy dzie li na gru czo łów śli -
no wych, któ ra jed no cze śnie za po bie ga
krzep nię ciu krwi. Po upły wie kil ku mi -
nut (do kil ku go dzin) wy stę pu je uczu cie
swę dze nia i pie cze nia, a w miej scach
ukłuć po ja wia ją się bia ła we pę che rzy ki.
Roz dra py wa nie tych pę che rzy ków mo -
że być po wo dem in nych cho rób skó ry.
Na szczę ście, plu skwa do mo wa nie prze -
no si groź nych cho rób za kaź nych. U nie -
któ rych osób wy wo łu ją miej sco we, a cza -
sem ogól ne od czy ny uczu le nio we.

Obec ność plu skiew w po miesz cze niu
zdra dza cha rak te ry stycz ny, nie przy jem -
ny za pach. Po cho dzi on od sub stan cji
wy dzie la nych przez pa so ży ty ze spe -
cjal nych gru czo łów tu ło wio wych.
W miej scach prze by wa nia plu skwy po -
zo sta wia ją kał w po sta ci bru nat nych pla -
mek, któ re trud no jest usu nąć. Po nad to,
po ściel mo że być za krwa wio na. 

Ko lej nym uciąż li wym owa dem w na -
szych miesz ka niach są mo le. Owa da -
mi, na któ re naj czę ściej się uskar ża my,
są mo le ubra nio we wy stę pu ją ce
w miesz ka niach, na stry chach, w ma -
ga zy nach z wy ro ba mi fu trzar ski mi,
miej scach gdzie po zor nie nie ma nic
do zje dze nia. Ich szko dli wość po le ga
głów nie na nisz cze niu ma te ria łów po -
cho dze nia zwie rzę ce go, na przy kład
weł ny. Łu pem paść mo gą tak że dy wa -
ny, fil co we ka pe lu sze, wy ro by z piór,
obi cia me bli, fu tra, wy ro by ba weł nia -
ne. Ma ło kto jed nak wie, że oprócz
mo li ubra nio wych, w na szych do mach
wy stę pu ją tak że mo le spo żyw cze ina -
czej zwa ne mącz ny mi. Mo la spo żyw -
cze go w prze ci wień stwie do mo la ubra -
nio we go, któ ry naj bar dziej da je o so bie
znać w mo men cie wy mia ny gar de ro by
(na przy kład w okre sie zi ma/wio sna),
na po ty ka my w kuch ni ca ły rok. Oba
ro dza je mo li róż nią się tak że ubar wie -

niem. Mól ubra nio wy, po dob nie jak
mól spo żyw czy re agu je na świa tło, czę -
sto krą żąc wo kół lam py bądź te le wi zo -
ra. Dla te go oby dwa ro dza je mo li są
bar dzo czę sto my lo ne 

Dla mo li spo żyw czych na tu ral nym
śro do wi skiem ży cia są syp kie i su che
pro duk ty, prze cho wy wa ne w ku chen -
nych szaf kach. Pro blem mo li spo żyw -
czych mo że do ty czyć wszyst kich i na -
wet naj bar dziej ry go ry stycz ne za cho wa nie
za sad hi gie ny nie gwa ran tu je, że w na -
szej kuch ni nie za lę gną się do kucz li we
szkod ni ki. Lar wy tych owa dów naj czę -
ściej przy no szo ne są do do mu z za ku -
pa mi. Jed nak mo le nie wy stę pu ją wy -
łącz nie w skle pach spo żyw czych, ich
obec ność stwier dzo no tak że w skle pach
ze zwie rzę ta mi, na sio na mi, mły nach i re -
stau ra cjach. Do ro słe osob ni ki mo gą tak -
że prze le cieć do na szej kuch ni z miesz -
ka nia są sia da. –�Bar�dzo�czę�sto�nie�wie�my,
że�mo�le�są�w na�szej�kuch�ni�np.�w mu�sli
czy�płat�kach�owsia�nych�i kon�su�mu�je�my
te�pro�duk�ty�ra�zem�z lar�wa�mi – opo wia -
da Ma riusz Pod bioł –�sta�sty�stycz�nie�każ�-
dy�czło�wiek�w cza�sie�swe�go�ży�cia�zja�da
nie�świa�do�mie 2 kg�róż�nych�szkod�ni�ków.�

Te czte ry ga tun ki in sek tów, o któ rych
pi sze my to nie ste ty nie ko niec prze śla -
du ją cych nas owa dów. Jest ich znacz nie
wię cej. Te raz ze wzglę du na zmie nia ją -
cy się kli mat, brak mro zu oraz sze ro ką
wy mia nę han dlo wą z ca ły świa tem umoż -
li wia ją ca ła twe i szyb kie prze no sze nie
się roż nych stwo rzeń na ogrom ne od le -
gło ści mo że my spo dzie wać się ata ku
tro pi kal nych owa dów, któ re wcze śnie
ni gdy się u nas nie po ja wia ły. –�Sta�ra�-
my�się�być�cią�gle�na bie�żą�co�z no�win�ka�-
mi�z bran�ży.�Jeź�dzi�my�na licz�ne�szko�le�-
nia�i utrzy�mu�je�my�kon�tak�ty�z naj�lep�szy�mi
fir�ma�mi�ze�śro�do�wi�ska DDD.�Że�by�być
sku�tecz�nym�trze�ba�ca�ły�czas�mo�ni�to�ro�-
wać�sy�tu�ację,�roz�po�zna�wać�za�gro�że�nia,
szu�kać� naj�lep�szych� me�tod� i środ�ków
do wal�ki� z uciąż�li�wy�mi� szkod�ni�ka�mi.
Du�żą�po�mo�cą� słu�ży�nam�prof.� dr�hab.
Sta�ni�sław� Igna�to�wicz� z Ka�te�dry� En�to�-
mo�lo�gii�Sto�so�wa�nej�SGGW�w War�sza�-
wie,� świa�to�wej� sła�wy� spe�cja�li�sta� en�to�-
mo�log,� za co� przy oka�zji� dzię�ku�je�my
– mó wi Da wid Pod bioł.

* * *

Owa dy nie wy czer pu ją li sty za gro -
żeń, któ re czy ha ją nas w na szych do -
mach. Bar dzo groź ne są tak że po wszech -
nie wy stę pu ją ce gry zo nie: szczu ry
i my szy, ale o tym na pi sze my w na stęp -
nym wy da niu na szej ga ze ty. Dla te go
udo stęp niaj my na sze miesz ka nia do wal -
ki ze szkod ni ka mi, aby do pro wa dzić
do li kwi da cji po wsta łych gniazd.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

Flota w miniaturze

Pasje�pana�Zdzisława

Gdzie na le ży szu kać po cząt ków ta kiej
pa sji, te go hob by, spo so bu na ży cie, po -
my słu na wy peł nie nie wol nych chwil? Od -
po wiedź na ta kie py ta nie nie jest ła twa.
Ko lek cjo ne rzy, mo de la rze, pa sjo na ci czy li
lu dzie „po zy tyw nie za krę ce ni” nie za wsze
po tra fią zna leźć da tę pra po cząt ków swo -
ich za in te re so wań. Mo że umy ka im ta chwi -
la, od któ rej wszyst ko to się za czę ło, mo że
nie chcą zdra dzać po stron nym tej swo jej
ma łej ta jem ni cy.

Pan Zdzi sław Win to niak, nasz są siad
miesz ka ją cy na osie dlu Pia stów SM „ROW”
też chwi lę za sta na wia się, gdy mó wi o ge -
ne zie swych za in te re so wań. Kie dy to się
za czę ło?

Mo że by ło to wie le, wie le lat wcze śniej,
gdy oj ciec pa na Zdzi sła wa przy no sił z ko -
pal ni ka wał ki drew na na opał, a mło dy 8
let ni Zdzi siek po tra fił z tych bez kształt -
nych ka wał ków wy cza ro wy wać pięk ne za -
baw ki – wóz dra bi nia sty, sa mo lot. Po wsta -

Zdzisław�Wintoniak�i�jego�wspaniały�żaglowiec

Z�żoną�Bożeną�stanowią�od�lat�udaną,�wspierającą�się�parę
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wa ły rze czy, któ rych tak bra ko wa -
ło dzie ciom w tych la tach głod nych
i chłod nych, tak nie po dob nych
do te go co ma my dziś, a bo ha ter
na szej opo wie ści zro zu miał, że ma
ja kiś „dryg” w rę kach, ja kąś wy -
obraź nię i spo sób na to by ją wy ko -
rzy stać z po żyt kiem. 

Kil ka lat póź niej już do ro sły pan
Zdzi sła w słu ży w woj sku w jed no -
st ce ra kie to wej na Pół wy spie Hel -
skim. Jest 1965 rok i woj sko, tak
jak wszy scy, przy go to wu je się do ob -
cho dów 1000 le cia na szej pań stwo -
wo ści. Z tej oka zji nasz bo ha ter 
am bit nie po dej mu je wy zwa nie i wy -
ko rzy stu je swój ta lent, ob ja wio ny
wcze śniej, bu du jąc cał kiem uda ny
pla stycz ny plan te re nu, na któ rym
sta cjo nu je jed nost ka. Do wód cy są
za chwy ce ni, szef kom pa nii tro chę

mniej, bo plan, któ ry stwo rzył pan Zdzi sław jest du ży i do te go
ści śle taj ny, a trze ba go ja koś chro nić prze ocza mi wro ga, a z tym
są kło po ty, gdyż w jed no st ce brak po miesz cze nia w któ rym moż -
na by go prze cho wy wać.

I zno wu prze nie śmy się w cza sie. To już pra wie na sza współ -
cze sność. Zno wu je ste śmy mię dzy Za to ką Puc ką i Bał ty kiem czy li
na Pół wy spie Hel skim. Pan Zdzi sław od bar dzo daw na nie jest już
żoł nie rzem, z uro czą żo ną Bo że ną spę dza czas nad pol skim mo -
rzem. Pew ne go ra zu w Ja star ni za glą da ją, tak jak wie lu wcza so -
wi czów, do skle pu z pa miąt ka mi. Wśród musz li, mi nia tu ro wych
la tar ni mor skich, mi nia tu ro wych ma ry na rzy i wie lu in nych „pa -
mią tek znad mo rza” pa ni Bo że na za uwa ża lamp kę w kształ cie ża -
glow ca, chce ją ku pić, ale... 

– Prze�cież� ja� zro�bię� ci� coś� znacz�nie� lep�sze�go� i ład�niej�sze�-
go – stu dzi za pał żo ny pan Zdzi sław. Lamp ka w koń cu nie zo sta -
je ku pio na, a obiet ni ca jed nak też ni gdy nie do cze ka się re ali za cji.

– Ni�gdy�nie�zro�bił�tej�lamp�ki�– śmie je się pa ni Bo że na – ale�coś
wte�dy�za�kieł�ko�wa�ło�i miesz�ka�nie�w Wo�dzi�sła�wiu�prze�kształ�ci�ło�się
w ma�łą�stocz�nię.

Pierw sza „spły nę ła na wo dę” mi nia tu ro wa „San ta Ma ria”, ka ra -
we la sa me go Ko lum ba. „San ta Ma ria”, któ ra od kry ła no wą zie -
mię, Ame ry kę, jesz cze kil ka krot nie by ła bu do wa na przez pa na
Zdzi sła wa. Po dob nie by ło z Bel lo ną, ga le onem z XVIII wie ku,
któ ra też do cze ka ła się kil ku re plik. 

I tak dzię ki wy trwa ło ści po wsta wa ły ko lej ne stat ki i okrę ty za -
rów no ta kie drew nia ne sprzed wie ków z pięk nym oża glo wa niem
jak i te pa mię ta ją ce 2 woj nę świa to wą.
–�To�by�ła�bar�dzo�pra�co�chłon�na,�wy�ma�ga�ją�ca�du�że�go�sku�pie�nia

pra�ca�– opo wia da pan Zdzi sław. – Naj�pierw�ku�po�wa�łem�plan�pa�-
pie�ro�wy� okrę�tu,� z któ�re�go� chcia�łem� zro�bić�mo�del.�Od�po�wied�nio
go�do mo�ich�po�trzeb�prze�ska�lo�wy�wa�łem�i za�czy�na�łem�zbie�rać�ma�-
te�riał�na swo�ja�ko�lej�ną�mo�de�lar�ską�jed�nost�kę.�Trze�ba�by�ło�ku�pić
m.in.�drew�no�na ka�dłub,�mo�siądz�na wy�to�cze�nie�ar�mat�oraz�dzie�-
siąt�ki�in�nych�po�trzeb�nych�de�ta�li.

Bu do wa mo de lu trwa ła ok 5-7 mie się cy i wy ma gała dość du -
żych po świę ceń i za an ga żo wa nia cza so we go, a tak że spe cja li -
stycz nych ma szyn, w któ re tak że za opa trzył się pan Zdzi sław. 

– My�śla�łem�o szko�le�niu�mło�dych�mo�de�la�rzy,�chcia�łem�im�prze�-
ka�zać�mo�je�umie�jęt�no�ści,�ale�nie�ste�ty�z róż�nych�przy�czyn�nie�za�leż�-
nych�ode�mnie�nic�z te�go�nie�wy�szło,�a mo�je�zdro�wie�póź�niej�już
nie�po�zwo�li�ło�mi�kon�ty�nu�ować�mo�jej�pa�sji,�a tym�bar�dziej�uczyć
jej�in�nych�– wspo mi na mo de larz.

Mi nia tu ro wa flo ta pa na Zdzi sła wa dziś zdo bi wie le miesz kań,
mo de larz bar dzo wie le swych dzieł po da ro wał bli skim i zna jo -
mym. Ogó łem zbu do wał pra wie 20 okrę tów. Czte ry na dal zdo bią
je go miesz ka nie.

Bu do wa okrę tów to po mysł na spę dza nie ży cia na eme ry tu rze,
na za go spo da ro wy wa nie wol ne go cza su. Choć na stęp ne okrę ty
już nie po wsta ją to jed nak pan Zdzi sław nie próż nu je. Ostat nio

zbu do wał pięk ną i po my sło wą la tar nię, któ rą po sta wił na swo jej
uro kli wej dział ce, na któ rej spę dza te raz du żo cza su z żo ną cie -
sząc się z pięk nej przy ro dy i spo ko ju. 

I tak ja koś się im do brze ży je. Dum ni są ze swych dzie ci i wnu -
ków, z ich suk ce sów. Pa ni Bo że na jest za wsze peł na ener gii, opty -
mi zmu i po zy tyw ne go my śle nia, pan Zdzi sław to bar dziej re flek -
syj na na tu ra. – Je�ste�śmy� prze�ci�wień�stwa�mi – śmie je się pa ni
Bo że na – ale�choć�prze�ciw�staw�ne�bie�gu�ny�od�py�cha�ją�się�to�u nas
to�pra�wo�ja�koś�nie�dzia�ła. I rze czy wi ście – jak ten czas le ci – nie -
dłu go bę dą ob cho dzić Zło te Go dy. 
Te�raz�chciał�bym�za�cząć�ma�lo�wać – na ko niec na szej roz mo wy

opo wia da o swym naj now szym po my śle pan Zdzi sław. Mo że my
mu ży czyć, że by stwo rzył jak naj wię cej uda nych ob ra zów, by
utrwa lał w swych dzie łach jak naj czę ściej te ulot ne chwi le szczę -
ścia, któ re krą żą obok nas, a tak czę sto ich nie za uwa ża my po -
chło nię ci co dzien no ścią, by je go ży cie trwa ło i pły nę ło po ko nu -
ją wszyst kie trud no ści i za wi ro wa nia jak ten wiel ki ża glo wiec,
któ ry kie dyś stwo rzył i z któ re go tak jest dum ny, sym bol wspa -
nia łej mę skiej przy go dy, sym bol od kry wa nia cze goś ta jem ni cze -
go, dą że nia do ce lu wbrew prze ciw nym wia trom.

W�domu�modelarza�eksponowane�są�stare�okręty

La�tar�nia�zbu�do�wa�na�przez�mo�-
de�la�rza�na swo�jej�dział�ce

Niemiecki�niszczyciel�z�2�wojny�światowej�dzieło�pana�Zdzisława�i�kolekcja
egzotycznych�muszli�pani�Bożeny
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Czas rozliczeń z fiskusem

Podaruj 1% podatku 
i bądź lokalnym patriotą

Tak jak 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 2013 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 2013 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.

In sty tu cja 1 proc. zo sta ła wpro wa dzo -
na w Pol sce w 2004 r. Wów czas po dat -
ni cy sa mi wpła ca li pie nią dze na rzecz
wy bra nej or ga ni za cji, a na stęp nie zmniej -
sza li po da tek o prze ka za ną kwo tę. W ko -
lej nych la tach za in te re so wa nie spo łe -
czeń stwa po mo cą fi nan so wą dla OPP
sys te ma tycz nie ro sło. Sko ko wy wzrost
dar czyń ców (z 1,6 do 5,1 mln w ca łym
kra ju) od no to wa no m.in. w 2008 r., od kie -
dy za de kla ro wa ny przez po dat ni ków
1 proc. prze ka zu ją or ga ni za cjom urzę dy
skar bo we. Po dat ni cy nie mu szą obec nie
wy peł niać rów nież wie lu for mal no -
ści – na ze zna niu PIT wy star czy wpi sać
tyl ko nu mer KRS wy bra nej or ga ni za cji
po żyt ku pu blicz ne go.

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 jed nak tym ra zem apel sku -
pia się na prze ko na niu po dat ni ków, by
da ro wa ne pie nią dze prze ka zy wa li 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 więk -
szość pie nię dzy z 1% po dat ku jak do tej
po ry tra fia po za re gion. W ubie głym ro ku
wo dzi sław scy po dat ni cy prze ka za li na ten
cel 90 ty się cy zło tych. Choć to o 30 ty się -
cy wię cej niż rok wcze śniej to w przy -
pad ku po wia tu wo dzi sław skie go to na -
praw dę jest nie wie le, bo nie prze kra cza
to na wet 10 pro cent, a więk szość pie nię -
dzy tra fia do ogól no pol skich fun da cji i sto -

wa rzy szeń. Jak wy ni ka z ob li czeń pie nią -
dze z ty tu łu 1 pro cen ta po dat ku z zie mi
wo dzi sław skiej, to su ma po nad 2 mi lio ny
zło tych do za go spo da ro wa nia. Gdy by cho -
ciaż część, po ło wa tych środ ków – mi -
lion, uda ło się go zo sta wić w po wie cie
wo dzi sław skim to ko rzy ści by ło by bar -
dzo wie le: wy da wa li by śmy te pie nią dze
u nas, na miej scu, być mo że sa mo rzą dy
nie mu sia łyby ogła szać aż ty lu kon kur -
sów gran to wych, po nie waż to jest ten pie -
niądz, któ ry zo sta je na miej scu.

Pa mię taj my o lo kal nym pa trio ty zmie
go spo dar czym. Chce my mieć pra cę ku -
puj my u swo ich, kra jo we pro duk ty, ale
tak że zo sta wiaj my 1% po dat ku na szym
or ga ni za cjom. Te, któ re naj wię cej w Pol -
sce zbie ra ją, rów nież naj wię cej wy da ją
na re kla mę i kosz ty ad mi ni stra cyj -

ne – przy po mi na ją przed sta wi cie le Wo -
dzi sław skiej Izby Go spo dar czej. Naj waż -
niej szy jest lo kal ny pa trio tyzm go spo -
dar czy – tak jak ku po wa nie u sie bie,
u swo je go są sia da. Tak jak po tem zo sta -
wia nie jed ne go pro cen ta w swo im po -
wie cie, że by śmy mo gli ty mi wła sny mi
pie niędz mi dys po no wać i po ma gać po -
trze bu ją cym.

W ubie głym okre sie trzy naj chęt niej
wspie ra ne or ga ni za cje z na sze go po wia -
tu to Sto wa rzy sze nie Po mo cy Dzie ciom
„Po ko chaj mnie”, Fun da cja „Wspól no ta
do brej wo li” oraz Miej ski Klub Ho no ro -
wych Daw ców. Na to miast naj po pu lar -
niej szą or ga ni za cją wspie ra ną przez wo -
dzi sław skich po dat ni ków w ostat nich
dwóch la tach jest Fun da cja Dzie ciom
„Zdą żyć z po mo cą”.

Osta tecz ny ter min skła da nia ze znań i za pła ty po dat ku do cho -
do we go upły wa 30 kwiet nia  2014 r.

Roz li cze nia moż na do ko nać na for mu la rzach: PIT -36, PIT -
-36L, PIT -37, PIT -38, PIT -39. Za łącz ni ka mi do ze znań są: PIT/O,
PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT -2K, PIT/Z, PIT/ZG.

Ze zna nia moż na zło żyć:
– elek tro nicz nie, bez ko niecz no ści po sia da nia bez piecz ne go

pod pi su elek tro nicz ne go ko rzy sta jąc ze stro ny http://www.e -de -
kla ra cje.gov.pl/ (naj prost szy i naj szyb szy spo sób zło że nia ze zna -
nia – sys tem dzia ła 24 go dzi ny na do bę przez 7 dni w ty go dniu),

– w sie dzi bie Urzę du Skar bo we go w Wo dzi sła wiu Ślą skim, ul.
Gło wac kie go 4 na par te rze w sa li ob słu gi po dat ni ka w dniach:

po nie dział ki, śro dy, czwart ki, piąt ki w godz. od 7.00 do 15.00,
wtor ki w godz. od 7.00 do 18.00,

– za po śred nic twem urzę dów pocz to wych.
W tut. Urzę dzie uru cho mio no in for ma cję te le fo nicz ną w za -

kre sie za sad roz li czeń rocz nych:
• dla po dat ni ków pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą

32 455-43-30 w. 121,
• dla po dat ni ków nie pro wa dzą cych dzia łal no ści go spo dar czej

32 455-43-30 w. 174.
Kra jo wa In for ma cja Po dat ko wa
– tel. 801 055 055 (dla po łą czeń z te le fo nów sta cjo nar nych)
– tel. 22 330 03 30 (dla po łą czeń z te le fo nów ko mór ko wych)
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Wpo przed nim nu me rze na szej ga -
ze ty pi sa li śmy o in we sty cji, któ -

ra re ali zo wa na bę dzie w tym ro ku
na Osie dlu Prze my sła wa w Wo dzi sła -
wiu. W oko li cach blo ku Prze my sła -
wa 5, gdzie znaj du ją się obec nie trzy
bo iska, któ re zbu do wa no przed la ty,
po mo der ni za cji po wsta nie wspa nia ła
si łow nia na wol nym po wie trzu, któ ra
jak po ka zu je do świad cze nie z po dob -
nych obiek tów, za wsze przy cią ga i za -
chę ca lu dzi du żych i ma łych, do ro -
słych i dzie ci do ćwi czeń fi zycz nych

i ru chu. Po wsta nie tam też wspa nia ły
plac za baw dla dzie ci z pia skow ni ca
i in ny mi urzą dze nia mi słu żą cy mi za -
ba wie, oto czo ny ogro dze niem, skar -
pa mi i ro ślin no ścią, na któ rym ma lu -
chy bę dą mo gły się bez piecz nie ba wić
pod czuj nym okiem ro dzi ców. Bę dzie
też no we bo isko.

Ta wspa nia ła in we sty cja to jed nak
za le d wie je den z przy kła dów pro gra -
mu re ali zo wa ne go przez na szą Spół -

dziel nię, któ re go efek tem
bę dzie po wsta wa nie miejsc,
gdzie na sze dzie ci bę dą
mo gły mi ło, po ży tecz nie
i przede wszyst kim bez piecz -
nie spę dzać wol ny czas. Ko -
lej ny teren re kre acyj no-wy -
po czyn ko wy powstanie
na osie dlu XXX -le cia PRL. 

Pla ny są am bit ne. Na te re -
nie tym m.in. po wsta nie
ścież ka ro we ro wa dla ma lu -
chów. Ta dro ga bę dzie bar -

dzo bez piecz na, gdyż do jej
na wierzch ni wy ko rzy sta ny
zo sta nie spe cjal na ma sa po -
li ure ta no wa ty pu Child sPlay
któ ra jest mi łą w do ty ku i ży -
wo wy glą da ją cą na wierzch -
nią ide al ną dla te go ty pu
obiek tów.

Bez pie czeń stwo dzie ci to
pod sta wo wy wa ru nek bu do -
wy miejsc za baw. Wy ko rzy -
sty wa ne do bu do wa nia pla -
ców za baw na wierzch nie
Child sPlay, gwa ran tu ją nie
tyl ko bez piecz ną
za ba wę, ale tak że

cha rak te ry zu ją się du żą od -
por no ścią na znisz cze nia.
Sys tem Child sPlay, za pew -
nia więk szą niż in ne wy trzy -
ma łość na wierzch ni i trwa -
łość ko lo rów. Kon struk cja
na wierzch ni umoż li wia szyb -
kie od pro wa dze nie wo dy,
dzię ki cze mu na jej po -
wierzch ni nie po wsta ją ka -
łu że, co zmniej sza ry zy ko

po śli zgów i ura -
zów, a tak że prze dłu ża jej
ży wot ność. Ła twe czysz cze -
nie oraz nie wiel kie na kła dy
fi nan so we na utrzy ma nie sta -
no wią do dat ko wą za le tę.

Dzię ki swo im wła ści wo -
ściom Child sPlay, jest co -
raz czę ściej sto so wa ny
do wy ko ny wa nia bez piecz -
nych na wierzch ni. Na sza
spół dziel nia sta wia więc
na no wo cze sność i bez pie -
czeń stwo. 

Oprócz ścież ki po wsta ną tak że pla -
ce za baw dla ma lu chów, gdzie bę dzie
za rów no miej sce dla kla sycz nej „gry
w kla sy” jak rów nież bar dziej skom -
pli ko wa ne urzą dze nia jak rów no waż -
nie, la bi rynt sprę ży no wiec, pi ra mi da,
miej sce do gry w kół ko i krzy żyk, dra -
bin ka po zio ma. Wszyst ko wy ko na ne
z es te tycz nych ko lo ro wych two rzyw,
któ re bę dą za chę cać na sze dzie ci do za -
ba wy. 

Ca łość zo sta nie ob sa dzo na sze re -
giem ro ślin ozdob nych, krze wów
i drzew spe cjal nie do bra nych ze wzglę -

du na swe zróż ni co wa ne kształ ty jak
i ko lo ry li ści. Oko cie szyć bę dą tu li -
pa now ce, for sy cje, klo ny, wią zy, de -
re nie, zie lo ne rów nież zi mą świer ki,
jo dły ko re ań skie i ja łow ce oraz in ne
pięk ne ro śli ny. Za pla no wa no rów nież
bar dzo ład ną fon tan nę na tym te re nie,
która w upalne dni doda troche ochłody.

Plan za go spo da ro wa nia zo stał do -
głęb nie prze my śla ny i prze ana li zo wa -
ny, tak aby speł niał funk cję miej sca
do re kre acji i wy po czyn ku za rów no
dla do ro słych jak i dzie ci. 

No wy te ren re kre acyj ny na osie dlu XXX -le cia

Propozycja zagospodarowania terenu
po miasteczku ruchu drogowego

Na te�re�nie�re�kre�acyj�nym�po�wsta�nie�bez�piecz�na�ścież�ka
ro�we�ro�wa�dla�ma�lu�chów

Ca�łość�te�re�nu�zo�sta�nie�ob�sa�dzo�na�sze�re�giem�ro�ślin
ozdob�nych,�krze�wów�i drzew

Fon�tan�na�bę�dzie�bar�dzo�ład�nym�do�dat�kiem
do te�go�pro�jek�tu

Es�te�tycz�ny�pla�ce�za�baw�dla�ma�lu�chów
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Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

oferuje do wynajęcia

LO KA LE UŻYT KO WE
• Wo dzi sław Śl. ul. Kard. St. Wy szyń skie go 12   pow. użytk. 92,66 m2

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 6 pow. użytk. 21,30 m2

• Wo dzi sław Śl. ul. Prze my sła wa 6 pow. użytk. 19,50 m2

• Wo dzi sław Śl. ul. Dą brów ki 12 pow. użytk. 42,83 m2

• Ry duł to wy      ul. Ple bi scy to wa 48 pow. użytk. 39,89 m2

• Radlin             ul. J. Rymera 4 pow. użytk. 92,82 m2

LO KA L NA DZIAŁALNOŚĆ o charakterze kulturalno-opiekuńczo-wychowawczej
• Wo dzi sław Śl. ul. Przemysława 13  pow. użytk.   181,00 m2

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE
• Wo dzi sław  ul. Marklowicka 23

pow. użytk.  102,10 m2

Bliż�szych�in�for�ma�cji�udzie�la�Dział�Lo�ka�li�Użyt�ko�wych�w bu�dyn�ku�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Wo�dzi�sław�Śl.,�
ul.�Kard.�St.�Wy�szyń�skie�go 43�–�po�kój�nr 29,�tel.�(32) 455-66-86�wew. 127.

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

posiada wolne mieszkania do nabycia w ramach przetargu

• Wo dzi sław Śl., os. XXX -le cia PRL 135/11 pow. użytk. 69,00 m2 – V pię tro (4 po ko je z kuch nią)
• Wo dzi sław Śl., ul. Po ko ju 1/5 pow. użytk. 44,49 m2 – I pię tro (2 po ko je z kuch nią)
• Wo dzi sław Śl., ul. Kard. St. Wy szyń skie go 34/14 pow. użytk. 37,81 m2 – III pię tro (2 po ko je z kuch nią)
• Wo dzi sław Śl., ul. Prze my sła wa 3/45 pow. użytk. 31,39 m2 – III pię tro (1 po kój z kuch nią)
• Wo dzi sław Śl., ul. Prze my sła wa 3/97 pow. użytk. 50,98 m2 – VII pię tro (2 po ko je z kuch nią)
• Pszów, ul. Ju ran da 6B/15 pow. użytk. 37,03 m2 – III pię tro (2 po ko je z kuch nią)
• Ry duł to wy, ul. Krzyż ko wic ka 20/16 pow. użytk. 45,72 m2 – III pię tro (2 po ko je z kuch nią)
• Ry duł to wy, ul. Krzyż ko wic ka 22/38 pow. użytk. 36,91 m2 – IV pię tro (2 po ko je z kuch nią)
• Ry duł to wy, ul. Krzyż ko wic ka 24/58 pow. użytk. 37,02 m2 – IV pię tro (2 po ko je z kuch nią)

Bliższych�informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Mieszkaniowy
w�budynku�Zarządu�SM�„ROW”�Wodzisław�Śl.,�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�43

biuro�obsługi�lub�telefonicznie�32�456�39�05



Marzec 2014 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 13



14 POD WSPÓLNYM DACHEM Marzec 2014 r.



Marzec 2014 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 15

kRZYŻÓWka Z HaSŁeM

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

aD Re SY
te Le FO nY

WaŻ ne
in FOR Ma cJe

ZA RZĄD SPÓŁ DZIEL NI
MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:

44-300 Wo dzi sław Ślą ski,
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 43. 

Go dzi ny pra cy:
po nie dział ki od 7:00 do 16:00,

od wtor ku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Te le fo n cen tra la – 32 455 66 86;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

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

piątki 7:30-13:00

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

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

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

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

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

Stro na in ter ne to wa:
www.sm -row.pl

■ AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi sław Ślą ski, 
ul. Kar dy na ła Stefana Wy szyń skie go 30, tel.
(32) 455 46 88; godz. pra cy: od po nie dział ku
do piąt ku od 7.00 do 15.00;

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

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

PSZÓW:44-370 Pszów, ul. Tyt ki9, tel. (32)7291040
czyn na: wtor ki i piąt ki od 13.00 do 15.00;

RA DLIN: 44-310 Ra dlin, ul. Kor fan te go 18,
tel. (32) 455 83 27, czyn na: po nie dział ki i czwart -
ki od 13.00 do 15.00.

■ AWA RIE po go dzi nach pra cy służb Spół dziel ni
pro si my zgła szać te le fo nicz nie.
– Wod no -ka na li za cyj ne:Ad mi ni stra cja Cen trum

– (0) 607 041 129,
– Ad mi ni stra cja XXX -le cia, Pia stów i Dą brów -

ki – (0) 601 857 402,
– Ad mi ni stra cja Ry duł to wy – (0) 605 365 674,
– Elek trycz ne i dźwi go we: dla wszyst kich ad -

mi ni stra cji:
elek tryk – (0) 609 442 461,
dźwi go wiec – (0) 78 58 48 480.
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Po zio mo: 3. po miesz cze nie do za miesz -
ka nia. 6. ro śli na dla lecz nic twa. 7. świe -
cą ca rur ka. 8. ogół miesz kań ców da ne go
pań stwa. 9. część wy ści gu. 12. łuk utwo -
rzo ny przez rze kę. 15. ścia na z ce gieł. 16.
stop nio wy roz wój. 17. ple cy. 19. związ ki
or ga nicz ne po wsta łe w wy ni ku re ak cji
mię dzy kwa sa mi, a al ko ho la mi. 20. naj -
niż sza kon dy gna cja nad ziem na bu dyn -
ku. 23. część ko lum ny mię dzy pod sta wą
i gło wi cą. 26. wierzch nie okry cie. 29.
kar tecz ka od li sto no sza. 30. strój ma ska -
ra do wy. 31. po spo li ty chwast zbo żo wy. 32.
ma ła miej sco wość. 35. okra sa. 39. ogół
okrę tów i stat ków. 41. na gro da ja ko do -
dat ko we wy na gro dze nie. 42. ob wód, dziel -
ni ca. 43. słusz ność. 44. au tor pla nu Schu -
ma na, je den z oj ców Eu ro py. 45. odłam
wy zna nio wy w ob rę bie da nej re li gii.

Pio no wo: 1. opła ta za użyt ko wa nie
miesz ka nia. 2. dzi wak, zrzę da. 3. czwar ta
część ko py. 4. na rzut ka fu trza na. 5. ob szar
współ pra cy przy gra nicz nej mię dzy pań -

stwa mi w Eu ro pie. 10. tech ni ka ma lar -
ska. 11. ofi cjal nie ogło szo ny sto su nek war -
to ści okre ślo nej wa lu ty do zło ta, USD lub
ko szy ka wa lut. 13. jed na z elek trod. 14.
ośmiu wy ko naw ców. 17. ca ło kształt ży cia,
ist nie nie, 18. cios. 20. prze pis, za kaz lub
na kaz. 21. stan znisz cze nia. 22. okres
w dzie jach. 24. ta niec to wa rzy ski. 25.
wierzch nia sza ta li tur gicz na. 27. po miesz -
cze nie. 28. go dzi na star tu sa mo lo tu. 33. gra
re kre acyj na. 34. duch nie przy ja zny czło -
wie ko wi. 36. grzą skie ba gno. 37. za mek
bły ska wicz ny. 38. głów na tęt ni ca. 39.
sprzy ja ją ce oko licz no ści, po wo dze nie. 40.
mo że być też czar na, a tak że par szy wa.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-

nych�od 1�do 12�da�dzą�roz�wią�za�nie.

Ha sło z po przed niej krzy żów ki: „Świę -
ta, czas mi ło ści”. Na gro dy książ ko we
za roz wią za nie krzy żów ki otrzy mu ją: Ha -
li na Wój cik, Ju lia Mi ke ska, Fran ci szek
Paw len ka.
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Pi sa li śmy już w po przed nich nu me -
rach na szej ga ze ty o dzia ła niach Sto wa -
rzy sze nia „Wo dzi sław ski Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku”. Uni wer sy tet po wstał
w 2007 ro ku z ini cja ty wy Pre zy den ta
Mia sta Wo dzi sław Ślą ski, Aka de mi Hu -
ma ni stycz no Eko no micz nej w Ło dzi – wy -
dzia łu za miej sco we go w Wo dzi sła wiu
Ślą skim oraz Sto wa rzy sze nia „Nasz Wo -
dzi sław”. 

Od sa me go po cząt ku ce la mi Wo dzi -
sław skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie -
ku by ło:

– upo wszech nia nie ini cja tyw edu ka -
cyj nych,

– ak ty wi za cja in te lek tu al na, psy chicz -
na, spo łecz na i fi zycz na osób star szych,

– po sze rza nie wie dzy i umie jęt no ści
se nio rów,

– uła twia nie kon tak tów z in sty tu cja mi
ta ki mi jak służ ba zdro wia, ośrod ki kul tu -
ry, ośrod ka mi re ha bi li ta cyj ny mi i in ny mi,

– an ga żo wa nie słu cha czy w ak tyw ność
na rzecz ota cza ją ce go ich śro do wi ska,

– pod trzy my wa nie wię zi spo łecz nych
i ko mu ni ka cji mię dzy ludz kiej wśród se -
nio rów.

Dzia łal ność Wo dzi sław skie go Uni wer -
sy te tu Trze cie go Wie ku jest nie do prze -
ce nie nia. Za swo ją bo ga tą i jak że po ży -
tecz ną dzia łal ność Uni wer sy tet zo stał

uho no ro wa ny w ubie głym ro ku jed ną
z głów nych na gród kon kur su wo je wo dy
ślą skie go „Ślą skie na 5”.

Obec nie, z po cząt kiem mar ca, Wo dzi -
sław ski Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku
przy stą pił do re ali za cji pro jek tu PRO -
FI LAK TY KA BRO NI I CHRO NI, NIE
PO ZWA LA, BY CZAS NAS DO GO -
NIŁ. Pro jekt współ fi nan so wa ny jest przez
Sta ro stwo Po wia to we i skie ro wa ny jest
do miesz kań ców 50+ po wia tu wo dzi -
sław skie go.

Dzię ki te mu pro jek to wi na si se nio rzy bę -
dą mie li moż li wość w spo sób teo re tycz ny
i prak tycz ny, po znać bądź prak ty ko wać za -
sa dy dba nia o swo je zdro wie, sto sow nie
do wie ku. W kon tak cie z le ka rzem spe cja li -
stą, re ha bi li tan tem i psy cho lo giem czy psy -
chia trą wzbo ga cą swo ją wie dzę, zwięk szą
świa do mość zdro wot ną na te mat pro fi lak -
ty ki zdro wia, zwłasz cza wie ku star sze go.

Raz w mie sią cu od by wać się bę dą spo -
tka nia w sa li Wo dzi sław skie go Cen trum
Kul tu ry. Od mar ca do li sto pa da od by wać
się bę dą wy kła dy i pre lek cje le ka rzy – spe -
cja li stów na na stę pu ją ce te ma ty:

a) Nie do słuch ja ko pla ga XXI wie -
ku – spo tka nie z le ka rzem la ryn go lo giem;

b) Jak chro nić swój krę go słup – spo -
tka nie z le ka rzem or to pe dą;

c) Pro gra my pro fi lak tycz ne po dej mo wa -
ne przez NFZ – spo tka nie z przed sta wi cie -
lem Na ro do we go Fun du szu Zdro wia;

d) Jak ra dzić so bie ze wsty dli -
wym pro ble mem nie do trzy ma nia mo -
czu – spo tka nie z le ka rzem ne fro lo -
giem;

e) Pro fi lak ty ka cho rób oczu – spo tka -
nie z le ka rzem oku li stą;

f) 10 przy ka zań w pro fi lak ty ce cho rób
ser ca – spo tka nie z le ka rzem kar dio lo -
giem;

g) Me no pau za i an dro pau za: na stęp ny
etap w ży ciu – spo tka nie z le ka rzem gi -
ne ko lo giem.

W sa li Wo dzi sław skie go Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku od by wać się bę dą tak że
od kwiet nia do czerw ca warsz ta ty psy -
cho lo gicz ne do ty czą ce dzia łań pro fi lak -
tycz nych – pro po no wa ne te ma ty warsz -
ta tów:

a) uza leż nie nia,
b) jak uni kać stre su,
c) jak żyć zdro wo. 
Na to miast w sa li gim na stycz no-re ha -

bi li ta cyj nej w okre sie od wrze śnia 
do paź dzier ni ka – warsz ta ty z re ha bi li -
tan tem – ma ją ce na ce lu po ka za nie prak -
tycz nych ćwi czeń, udzie la nia wska zó -
wek, jak ma za cho wać się oso ba star sza,
ma ją ca pro ble my z cho ro ba mi ukła du
kost ne go.

Re ali za cja pro jek tu nie prze wi du je po -
bie ra nia opłat od uczest ni ków spo tkań,
wy kła dów i za jęć.

Cie ka wy pro jekt wo dzi sław skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku

Jak dbać o zdro wie i do brą for mę

Paź�dzier�ni�ko�wa� In�au�gu�ra�cja� ro�ku� aka�de�mic�-
kie�go 2013/2014�Wo�dzi�sław�skie�go�Uni�wer�sy�te�-
tu�Trze�cie�go�Wie�ku

W tym�ro�ku�wo�lon�ta�riu�sze�WUTW�czyn�nie�włą�-
czy�li�się�w kwe�sto�wa�nie�z Jur�kiem�Owsia�kiem

W lu�tym�bar�dzo�du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem�cie�-
szy�ło�się�spo�tka�nie�z Bo�gu�sła�wem�Ka�czyń�skim

Wię�cej�in�for�ma�cji�o dzia�ła�no�ści

Wo�dzi�sław�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu

Trze�cie�go�Wie�ku

zna�leźć�moż�na na stro�nie:

www.wutw.pl

Naj�bliż�sze�spo�tka�nia�z pro�fi�lak�ty�ką�proz�dro�wot�ną�od�bę�dą�się: • 24 mar ca br. Sa�la�Ka�me�ral�na Wo�dzi�sław�skie�go�Cen�trum�Kul�tu�ry,
godz. 16.00.�Spo�tka�nie�bę�dzie�pro�wa�dził�le�karz�oku�li�sta�i opto�me�try�sta�z Kli�ni�ki�Oku�li�stycz�nej�w Pszczy�nie

• 14 kwiet nia br. w Sa�li�Ka�me�ral�nej�Wo�dzi�sław�skie�go�Cen�trum�Kul�tu�ry,�godz. 16.00�od�bę�dzie�się�spo�tka�nie�z le�ka�rzem�kar�dio�lo�giem.


