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Złóżcie troski żałujący,  
otrzyjcie już łzy płaczący,  
bo zmartwychwstał samowładnie. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Nadchodzą Święta Wiel-
kanocne Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, największe 
Święta naszej chrześcijań-
skiej wiary i tradycji. Przygo-
towujemy się do ich święto-
wania i dziękujemy Bogu za 
to, że znów możemy cieszyć 
się radością wielkanocną. 
W naszych domach na stole 
świątecznym znajdą się tra-
dycyjne znaki tych Świąt ta-
kie jak Baranek wielkanocny, 
piękne pisanki, i poświęcone 
wielkanocne pokarmy. Zna-
kiem tych świat jest wio-
senna budząca się do życia 
przyroda, palmy, zieleniejące 
się krzewy, pierwsze kwiaty, 
śpiew ptaków, gruchanie go-
łąbków, w który wplata się 
melodia głosu wielkanoc-
nych dzwonów i pieśń Ko-
ścioła Alleluja! ku czci Chry-
stusa zwycięzcy śmierci, 
piekła i szatana. W tę świą-
teczną scenerię szczególnie 
wplata się w tym roku znak 
gołąbka pokoju, szczególnie 
wymowny w czasach w któ-
rych przyszło nam obcho-
dzić Wielkanoc 2022 roku. 
W ostatnich latach już kolej-
ny raz w obchód tych Świąt 
wplatają się nadzwyczajne 
okoliczności życia. Jeszcze 
nie dokończyła się nadzwy-
czajna sytuacja życiowa 
związana z ciągle trwającą 
sytuacją pandemii, a oto na 
horyzoncie naszych dziejów 
pojawiło się złowrogie wid-
mo wojny, która ogarnęła bli-
ską nam ziemię i naród Ukra-
iny i jest zagrożeniem dla 
pokoju w naszej Ojczyźnie 
i na całym świecie. Z trwogą 
i należytym podziwem pa-

trzymy na męczeństwo i cier-
pienia naszych braci i sióstr na 
Ukrainie, które otwierają na-
sze serca gotowe do pomocy 
tym dotkniętym wprost nie-
wyobrażalnym cierpieniem 
ludziom. Na pewno trudno 
jest nam śpiewać wielka-
nocne Alleluja gdy oczy są 
zalane łzami współczucia, 
żalu i trwogi. Właśnie w tym 
momencie trzeba nam po-
patrzeć w oczy Chrystusa, 
który dla zbawienia całej 
ludzkości i każdego z nas 
przeszedł krzyżową drogą 
Swej męki, poniósł śmierć 
na krzyżu, ale trzeciego dnia 
Swą Bożą mocą zmartwych-
wstał i ukazał się żywy za-
lęknionym, zgromadzonym 
w wieczerniku apostołom 
oraz pozdrowił ich słowami: 
Pokój wam. Przeżycie tych 
dni od Wielkiego Czwartku, 
dnia Ostatniej Wieczerzy 
i ustanowienia sakramentów 
Eucharystii i Kapłaństwa, 
przez Wielki Piątek, dzień 
męki i śmierci Chrystusa na 
krzyżu, przez Wielką Sobo-
tę, dzień ciszy i zadumy przy 
Bożym Grobie, aż po pora-
nek Niedzieli Wielkanocnej 
Zmartwychwstania Pańskie-
go skłania nas do refleksji nad 
dobrocią i miłością Boga po-
suniętą do szaleństwa krzyża 
i tajemnicy Jego Zmartwych-
wstania, oraz do refleksji 
nad naszym życiem. Patrząc 
na realia życia naszych dni 
nieraz zadajemy sobie py-
tanie: gdzie dziś jest Bóg? 
To pytanie mogli również 
i tam w Jerozolimie postawić 
sobie apostołowie i ucznio-
wie Chrystusa. To pytanie 

może stawiał sobie i apostoł 
Tomasz, któremu było trud-
no uwierzyć w to, że Pan Je-
zus zmartwychwstał. Jednak 
człowiek nie pozostał bez 
odpowiedzi. Ewangelia św. 
Jana w rozdziale 20,24–29 
opisuje nam spotkanie Pana 
Jezusa z apostołami wśród 
których był i św. Tomasz 
i znamienne słowa Jezusa 
Zmartwychwstałego: To-
maszu, podnieś rękę i włóż 
ją do mego boku i nie bądź 
niedowiarkiem, lecz wierzą-
cym (Jan 20,27). Kontynuując 
naszą refleksję zauważmy, że 
Chrystus Zmartwychwstały 
zawsze był blisko człowieka, 
a od człowieka zależy jaką 
rolę On – Chrystus spełnia 
w jego życiu. Dziś pytamy: 
gdzie jest Bóg? I znajdu-
jemy odpowiedź: Bóg jest 
tam, w tym miejscu w któ-
rym postawił Go człowiek. 
Pierwsze lata XXI wieku 
niechlubnie zaznaczyły się 
usuwaniem Boga na margi-
nes życia. Człowiek w swej 
pysze siebie, swoje rozwią-
zania dotyczące życia od po-
częcia do naturalnej śmierci, 
dotyczące świętości niero-
zerwalności małżeństwa, 
dotyczące samej natury czło-
wieka i wartości jego godno-
ści mężczyzny i kobiety, ojca 
i matki, i wielu innych spraw 
dotyczących naszego życia 
osobistego, rodzinnego i spo-
łecznego, postawił w miejsce 
przez Boga ustalonego po-
rządku. Tam gdzie człowiek 
usiłuje swoimi ustaleniami 
zastąpić odwieczne prawo 
Boga, tam nasze ludzkie 
rozwiązania okazują się hy-

bione i tworzą nowe proble-
my. Skutkiem takiego życia 
w którym Bóg się nie liczy 
są takie decyzje i takie tra-
giczne wydarzenia jakimi te 
nasze lata XXI-go wieku zo-
stały naznaczone na naszych 
oczach. W takiej sytuacji 
i takie myśli towarzyszą nam 
gdy obchodzimy tegoroczne 
Święta Wielkanocne. Dlate-
go z ufnością patrzymy na 
ogromny odruch serca i do-
broć okazywaną na naszych 
oczach tym, którzy stali się 
ofiarami tej bezsensownej 
wojny, która jest bezwarto-
ściowym owocem ludzkiej 
pychy, a może i głupoty. Do-
broć ludzi dobrej woli, nasza 
dobroć, dobro, które złoty-
mi zgłoskami wpisuje się 
w życie naszej spółdzielczej 
rodziny żyjącej „pod wspól-
nym dachem”, każde dobro 
jest znakiem i śladem obec-
ności wśród nas Tego Chry-
stusa Zmartwychwstałego, 
który dla naszego zbawie-
nia stał się człowiekiem, 
przeszedł przez świat dobrze 
czyniąc, umarł na krzyżu 
i zmartwychwstał dla każ-
dego z nas, dla naszego zba-
wienia. Dlatego składając so-
bie życzenia i obejmując nimi 
wszystkich Członków naszej 
spółdzielczej wspólnoty, Za-
rząd i wszystkich pracujących 
dla naszego wspólnego dobra, 
szczególnie też naszych se-
niorów i chorych, oraz Gości, 
których przyjmujemy jak na-
szych braci i siostry, życzmy 
sobie, wspaniałych owoców 
każdego dobra, zdrowia, po-
koju i radości oraz błogosła-
wieństwa Zmartwychwsta-
łego Pana. Niech jeszcze raz 
urzeczywistnią się w naszych 
sercach i w naszym życiu sło-
wa wielkanocnej pieśni: Złóż-
cie troski żałujący Chrystusa 
umarłego. Otrzyjcie już łzy 
płaczący Pana Zmartwych-
wstałego. Bo zmartwych-
wstał samowładnie, jak 
przepowiedział dokładnie.  
ALLELUJA! ALLELUJA! 
ALLELUJA

Ks. Józef Moczygęba.



Kwiecień 2022 r.  ▪  Numer 1 (94)  ▪  Rok XXVII  ▪  ISSN 1505-7704           Pod wsPólnym dachem 3

Szanowni Mieszkańcy
Uodporniliśmy się jako społeczeństwo od dręczącej nas pande-
mii COVID-19 i choć odporności zbiorowej (populacyjnej, zwa-
nej także stadną) w sensie medycznym jeszcze w naszym kraju 
nie mamy, to podobno blisko nam do niej, o czym informują ofi-
cjalne komunikaty codziennie przekazywane przez media.

W obliczu minimalizacji 
obostrzeń Zarząd Spółdziel-
ni zgodnie z Uchwałą Rady 
Nadzorczej postanowił zwo-
łać Walne Zgromadzenie 
Członków naszej Spółdziel-
ni w miesiącu kwietniu br. 
(szczegółowy harmonogram 
i porządek obrad zamiesz-
czamy na łamach gazety, jak 
tez stronie www.sm-row.pl 
i klatkach schodowych).

To Walne Zgromadzenie 
jest wyjątkowe gdyż obej-
muje trzyletni okres spra-
wozdawczy, na którym będą 
podejmowane uchwały ma-
jące znaczenie dla zadań ja-
kie zamierzamy zrealizować 
w przyszłości, a bez podję-
cia których realizacja może 

okazać się skomplikowana 
w działaniu wykonawczym. 
Pragnę podkreślić w tym 
miejscu, że każde zebranie 
jest tak przygotowane, by 
każdy z członków biorących 
w nim udział mógł tego do-
konać z poczuciem pełnego 
bezpieczeństwa i zachowania 
rygoru sanitarnego.

Walne Zgromadzenie Człon-
ków to ważne wydarzenie 
w życiu SM ROW, gdyż jest 
to spotkanie najważniej-
szego organu Spółdzielni. 
Dlatego gorąco zapraszam 
członków w imieniu Za-
rządu do uczestniczenia 
w „swojej” części Walnego 
Zgromadzenia. Natomiast 
wszystkich mieszkańców 

zapraszam na zebrania osie-
dlowe, które zaplanowane 
są na koniec maja br., gdzie 
zostaną poruszone m.in. re-
alizacje wykonanych robót, 
plany na przyszłość jak też 
bieżące sprawy dotyczące 
poszczególnych osiedli.

Na zebraniach tych decydo-
waliśmy o kluczowych kie-
runkach działania podejmo-
wanych na danym osiedlu 
i wyrażam pełną nadzieję, że 
będziemy się już co roku na 
powrót spotykać już w nor-
malnych warunkach. 

Przed nami również 
Święta Wielkiej Nocy, to czas 
kiedy będziemy spotykać 
się z rodzinami, znajomymi 

i przyjaciółmi, to czas reflek-
sji, przemyśleń i odradzają-
cego się życia. Dając nadzieję 
i radość, która tak bardzo jest 
potrzebna w obliczu kon-
fliktu toczącego się za naszą 
wschodnią granicą. To wy-
jątkowy czas i okazja do za-
stanowienia się co w życiu 
najcenniejsze. To zdrowie, 
rodzina, wolność, bezpie-
czeństwo.

Życzmy sobie aby szybko 
zapanował pokój, aby każdy 
miał bezpieczny„dach nad 
głową” aby każdy dzień był 
wyjątkowy i warty święto-
wania nie tylko od święta. ■

Jan Grabowiecki 
prezes zarządu SM ROW

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiej Nocy,

składam 
najlepsze życzenia zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności.
Niech ten szczególny czas 

będzie pełen radosnej 
nadziei i wiary,

 w nadchodzącą przyszłość.
Wesołego Alleluja!
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Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej„ROW” zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach miesz-

kaniowych i § 70 Statutu, zawiadamia o terminach Walnego Zgromadzenia Członków.

TERMINY I MIEJSCA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW:

1. 19.04.2022r. o godz. 16:00 (wtorek) 
dla członków osiedli XXX-lecia, PIA-
STÓW i DĄBRÓWKI, które odbędzie 
się w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisła-
wiu Śl. przy ul. Szkolnej 1.

2. 20.04.2022r. o godz. 16:00 (śro-
da) dla członków osiedla CENTRUM, 
które odbędzie się w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. 14 Pułku Powstańców 

Śl. w Wodzisławiu Śl. przy ul. Szkol-
nej 1.

3. 21.04.2022r. o godz. 16:00 (czwar-
tek) dla członków zamieszkałych na te-
renie gminy RADLIN, które odbędzie 
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Ra-
dlinie ul. Mariacka 9.

4. 22.04.2022r. o godz. 16:00 (piątek) 
dla członków zamieszkałych na tere-

nie gminy PSZÓW, które odbędzie się 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Pszowie ul. Traugutta 32.

5. 25.04.2022r. o godz. 16:00 (ponie-
działek) dla członków zamieszkałych 
na terenie gminy RYDUŁTOWY, które 
odbędzie się w Rydułtowskim Centrum 
Kultury„FENIKS” w Rydułtowach, 
ul. Strzelców Bytomskich 9a.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• Wybór Prezydium Zebrania.
• Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• Przedstawienie sprawozdania z dzia-

łalności Rady Nadzorczej za 2019, 
2020, 2021 rok.

• Podjęcie Uchwały dotyczącej za-
twierdzenia sprawozdania z działal-
ności Rady Nadzorczej za lata 2019, 
2020, 2021.

• Przedstawienie sprawozdania z dzia-
łalności Zarządu Spółdzielni za 
2019, 2020, 2021 rok oraz z realizacji 
Uchwał Walnego Zgromadzenia 
z dnia 30.04.2019r.

• Podjęcie Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni za 2019 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni za 2020 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni za 2021 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2019 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2020 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2021 rok.

• Informacja nt. przeprowadzonej 
lustracji Spółdzielni za lata 2017 – 
2019.

• Podjęcie Uchwał w sprawie udzie-
lenia absolutorium członkom Za-
rządu za okres od 01.01.2019r. do 
31.12.2021r.

• Powołanie Komisji Wyborczej 
i przeprowadzenie wyborów.

• Podjęcie Uchwały w sprawie prze-
prowadzenia wyborów do Rady Nad-
zorczej.

• Tryb wyborów Rady Nadzorczej 
określa § 74 ust.5 do 8 statutu Spół-
dzielni.

• Podjęcie Uchwały w sprawie podzia-
łu nadwyżki bilansowej wg stanu na 
31.12.2019 rok

• Podjęcie Uchwały w sprawie podzia-
łu nadwyżki bilansowej wg stanu na 
31.12.2020 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie podzia-
łu nadwyżki bilansowej wg stanu na 
31.12.2021 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie ozna-
czenia najwyższej sumy zobowiązań 
jaką może zaciągnąć Spółdzielnia 
w 2022 roku.

• Podjęcie Uchwały w sprawie ozna-
czenia najwyższej sumy zobowiązań 
jaką może zaciągnąć Spółdzielnia 
w 2023 roku.

• Podjęcie Uchwały w sprawie kie-
runków działalności gospodarczej 
Spółdzielni na lata 2022-2025 rok.

• Podjęcie Uchwały w sprawie wy-
boru delegata Spółdzielni na Zjazd 
Regionalnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach.

• Podjęcie Uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na przystąpienie Spół-
dzielni Mieszkaniowej„ROW” do 
Spółdzielni Energetycznej HELIOS 
z siedzibą w Katowicach.

• Zamknięcie obrad.
• Zapraszamy do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszka-
niowej „ROW”
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Po co oszczędzać 
energię?
Najprostsza odpowiedź na to pytanie 
brzmi: żeby nie wydawać na nią ciężko 
zarobionych pieniędzy. 

To przecież logiczne, gdy 
10-krotnie ograniczy się zu-
życie energii w gospodar-
stwie domowym to nawet 

przy wzroście cen węgla, czy 
ropy naftowej o 200-300% 
oszczędności nadal będą 
wymierne i bardzo istotne 

dla budżetu rodziny. Oszczę-
dzanie energii jest ważne 
również z innego względu 
– z powodu stale pogarsza-
jącego się stanu środowiska 
naturalnego poprzez zmniej-
szoną emisję dwutlenku wę-
gla oraz innych substancji 
szkodliwych do atmosfery. 
Mniejsze zużycie energii 
to także mniejsze wykorzy-
stanie źródeł naturalnych, 
np. węgla, ropy lub gazu. 
Racjonalne wykorzystanie 
energii sprzyja zachowa-
niu tychże źródeł na dłużej. 
Dzięki niewielkim zmianom 

w codziennym życiu, takim 
jak wyciągnięcie ładowarki 
z gniazdka czy podgrzewa-
nie wody w czajniku trady-
cyjnym zamiast elektrycz-
nego, możemy wpłynąć na 
to, jak będzie wyglądał świat 
nie tylko za kilka, ale rów-
nież za kilkadziesiąt lat. Tro-
ska o zdrowie swoje i swoich 
najbliższych dla niektórych 
jest znacznie ważniejszym 
powodem niż oszczędność 
pieniędzy, a twoje podejście 
do zużycia prądu ma wpływ 
na jakość życia przyszłych 
pokoleń. ■

Dodatek osłonowy  
– nowa forma pomocy  
dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie pieniężne, 
które częściowo pokryje koszty związane z energią 
elektryczną lub gazem. 

Przysługuje: – osobom prowadzącym jednoosobowe gospo-
darstwo domowe, w którym wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, – osobie 
w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym 
wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę nie 
przekracza kwoty 1500 zł netto. 

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy  
wynosi rocznie:
•  400 zł dla gospodarstwa 

domowego jednoosobo-
wego,

•  600 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego 
się z 2 do 3 osób,

• 850 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego 
się z 4 do 5 osób,

• 1150 zł dla gospodarstwa 
domowego składającego 
się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy można 
uzyskać również, gdy wyso-
kość przeciętnego miesięcz-
nego dochodu przekracza 
2100 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym i 1500 zł 
w gospodarstwie wielooso-
bowym. Dostaniemy wtedy 
różnicę między kwotą do-
datku osłonowego, a kwotą, 
o którą został przekroczony 
przeciętny miesięczny do-
chód. Świadczenie nie przy-
sługuje, gdy jego wysokość 
jest niższa niż 20 zł.

Gdzie i do kiedy zło-
żyć wniosek o doda-
tek osłonowy?
Wnioski o dodatek osłono-
wy można składać do 31 paź-
dziernika 2022 r. (wnioski 
złożone po dniu 31.10.2022r. 
pozostawia się bez rozpa-
trzenia). Wymagane doku-
menty można dostarczyć 
osobiście lub za pośrednic-
twem poczty.
• Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wodzisła-
wiu Śląskim, ul. Ignacego 
Daszyńskiego 3

• Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Radlinie, ul. Solskie-
go 15

• Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rydułto-
wach, ul. Raciborska 369

• Referat Świadczeń Spo-
łecznych Urzędu Miejskie-
go w Pszowie, budynek 3.



Jak zmniejszyć rachunki 
za prąd?

W oszczędzaniu energii pomoże Ci przede wszystkim zmiana 
codziennych nawyków, a oszczędzenie energii polega przede 
wszystkim na ograniczaniu zużycia prądu, dlatego:

Nie pozostawiajmy 
włączonego światła.

Jeśli wychodzimy z pomiesz-
czeń na dłużej. Włączajmy 
też oświetlenie dopiero wte-
dy, gdy światło dzienne rze-
czywiście nie pozwala już 
na normalne funkcjonowanie 
w domu.

Wyłączajmy urządze-
nia elektryczne.

Nauczmy się, że wyłączenie 
to nie to samo co pozosta-
wienie urządzenia w stanie 
czuwania – nawet wtedy 
telewizor czy komputer po-
bierają prąd. Warto wiedzieć 
by wyłączać sprzęt z kon-
taktu zawsze, gdy przestaje-
my z niego korzystać lub gdy 
kładziemy się spać.

Czyśćmy urządze-
nia elektryczne.

Warstwa kurzu na kompute-
rze albo telewizorze? To nie 
tylko problem estetyczny. 
Kurz znacząco wpływa na 
zwiększenie nagrzewania się 
urządzeń, a co za tym idzie 
– zmniejsza efektywność ich 
działania. Zwiększa się też 
pobór prądu, koniecznego 
do sprawnego działania ta-
kich urządzeń. Zaplanujmy 
wiec wspólne, cotygodniowe 
sprzątanie sprzętu.

Mądrze korzystajmy 
z lodówki.

Nie chodzi tu o zbyt częste 
podjadanie, a o wielokrot-

ne otwieranie lodówki (czy 
zamrażarki). Każde otwar-
cie powoduje, że urządze-
nia te tracą temperaturę, 
a w efekcie pobierają więcej 
prądu by utrzymać należ-
ną temperaturę wewnątrz. 
Czajnik elektryczny. Mamy 
ochotę na herbatę albo dwie? 
Odmierzmy więc odpowied-
nią ilość wody, za duża ilość 
to marnotrawienie zarówno 
jej, jak i prądu. Dodatko-
wym argumentem może być 
fakt, że w taki sposób szyb-

ciej zagotuje nam się woda.

Kąpiel czy prysznic?

Bardzo lubimy kąpiel z pia-
ną. Jednak jeśli zależy nam 
na oszczędzaniu energii, 
zarówno wody jak i prądu, 
zdecydowanie lepiej byłoby 
gdyby nasi domownicy brali 
prysznic. Zużywamy wów-
czas o wiele mniej wody, 
krócej też świecimy światło 
w łazience.

Korzystajmy optymal-
nie ze zmywarki.

Jeśli samodzielnie obsługu-
jemy już domowe sprzęty lub 
dopiero uczymy się ich obsłu-
gi, to warto stosować kilka 
prostych rad jak ekonomicz-
nie z nich korzystać. W przy-
padku zmywarki do naczyń 
warto przestrzec przed zbyt 
częstym włączaniem zmy-
warki zwłaszcza, gdy nie jest 
w pełni zapełniona. Dzięki 
temu oszczędzimy na prądzie 
jak i wodzie, które zmywarka 
wykorzystuje do pracy.

Korzystajmy z Klimaty-
zacji z głową.

W ciepłe dni warto zamiast 
włączać klimatyzację, otwo-
rzyć okna w chłodne wieczo-
ry. W trakcie pracy klima-
tyzatora, zamykajmy okna. 
Wyłączajmy klimatyzator 
wychodząc z domu. ■
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Wielkanocna krzyżówka z hasłem

Pośród osób zamieszkałych w zasobach SM "ROW", które do 30 kwietnia 2022 roku dostarczą – przyślą do redakcji lub sekretariatu 
Spółdzielni  prawidłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI WIELKANOCNEJ”, rozlosowanych zostanie 5 nagród w postaci  książek. 
Nagrody ufundowane przez Zarząd SM ROW  z okazji ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Prosimy o podawanie (do wiadomości redakcji) nie tylko swego pełnego imienia i nazwiska, ale również  pełnego adresu
 – to znaczy ulicy, nr domu i nr mieszkania. Można także korzystać z internetu – adres mailowy: w.sroka-rychcik@sm-row.pl.

1.   Rodzaj jajek malowanych z użyciem wosku.
2.   Okres przygotowań do Wielkanocy - Wielki ...
3.   Święcone zamiast liści palmowych w polskich kościołach w Niedzielę Palmową.
4.   Śmigus...
5.   Ludowy taniec polski i wielkanocny wypiek.
6.   Cukrowy, dekoruje wielkanocny stół.
7.   Zboże wysiewane do doniczki; ozdoba wielkanocna.
8.   Inaczej zwane kotkami; zdobią wielkanocny stół.
9.   Miesiąc, w którym zaczyna się wiosna.
10. Przyprawa, którą obowiązkowo wkładamy do koszyczka ze święconką.
11. Na wielkanocnym stole - lukrowana.
12. Tradycyjnie na Wielkanoc - czekoladowy.
13. Jajka kraszone.
14. Niesiesz w koszyczku do święcenia.
15. symbol wielkanocny - wykluwa się z jajka.

Wielkanocna krzyżówka z hasłem

Kwiecień 2022 r.  ▪  Numer 1 (94)  ▪  Rok XXVII  ▪  ISSN 1505-7704           Pod wsPólnym dachem 7



KWIAty  
na Wielkanocny Stół

Spraw, by wiosna zagościła nie tylko na świątecznym 
stole, ale w całym mieszkaniu!

Wielkanocny stół powinien odzwiercie-
dlać optymizm wynikający z budzącej 
się wiosną do życia przyrody. Oprócz 
eleganckiego obrusa i nakryć nie może 
na nim zabraknąć świeżych zielonych 
akcentów i pięknych kwitnących wio-
sennych roślin. Większości z nas ro-
ślinne dekoracje wielkanocne kojarzą 
się przede wszystkim z soczyście zie-
loną rzeżuchą oraz żółtymi żonkilami, 

ale możliwości pięknego udekorowa-
nia nie tylko stołu, ale i reszty domu 
na święta jest o wiele więcej.  Deko-
racje wielkanocne obfitują w radosne 
i świeże kolory. Jest wśród nich mnó-
stwo zieleni, żółci, bieli, ale również 
pastelowych róży, fioletów oraz opty-
mistycznego błękitu. W stworzeniu nie-
zapomnianego wielkanocnego nastro-
ju pomogą nam zarówno rośliny cięte 

ustawione w wazonach, jak i kwiaty do-
niczkowe oraz samodzielnie wyhodo-
wane rośliny zielone. Nie może również 
zabraknąć takich tradycyjnych akcen-
tów jak bazie, palmy wielkanocne, czy 
ozdobne gałązki z młodymi listkami 
lub kwiatami. 

Wiosenne kwiaty do wyboru, do koloru
Do wyboru mamy różnokolorowe 
(i pachnące) kwiaty cebulowe w donicz-
kach, które po kilku dniach pięknie za-
kwitną są to np. hiacynty, żółte żonkile, 
niebieskie i białe szafirki, barwne kro-
kusy, piękne prymulki, czy  tulipany.

Nie zapominajmy też o ciętych 
kwiatach – bukiet tulipanów 
lub żonkili w ładnym wazo-
nie będzie bardzo elegancką 
ozdobą stołu.

Zielone i kwitnące gałązki 
na wielkanocnym stole

Poza kupnymi roślinami warto się też 
postarać o zielone i kwitnące gałązki. 
Zetnijmy je kilka dni wcześniej, żeby 
zdążyły się zazielenić. Szczególnie 
pięknie będą wyglądać gałązki brzozo-
we, które szybko wypuszczają jasnozie-
lone listki. Ładnie wyglądają też kwit-
nące gałązki leszczyny (tylko uważajmy 
na alergików). 

Wielkanocnym hitem mogą też być ga-
łązki forsycji, obsypane żółtymi kwia-
tami. No i nie zapominajmy o klasycz-
nych baziach i zielonym bukszpanie 
– to niemal symbole Wielkanocy i po-
czątku wiosny.

Drewniana tacka, wianek z gałązek, bluszcz, cięte tulipany, woreczki z wodą.

Taca z miejscem na wodę, wysuszone  
proste gałązki wierzby i cięte róże.

Tacka, gałązki, bluszcz, cięte róże,  
pojemniczek z woda.
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Takie gałązki możemy po prostu wsta-
wić do wazonu same, ale dobrym po-
mysłem jest też potraktowanie ich jako 
dodatku do bukietu kwiatów. 

Pęk żonkili z gałązkami brzozy będzie 
wyglądać żywo i energetycznie, bazie 
z białymi tulipanami – elegancko i no-
wocześnie, a forsycje wśród tulipanów 
różowych – delikatnie i wiosennie. Mo-
żemy tworzyć przeróżne kompozycje.

Gałązki drzew możemy też przystroić 
pisankami. Takie wielkanocne„drzew-
ko” będzie piękną ozdobą stołu. Przed-
stawiamy zatem kilka inspiracji na 
Wielkanocny stół. ■

Jak zrobić  
pisanki i kraszanki

Wielkanocne pisanki mają różną postać. 
Są to pisanki farbowane barwnikami, 
kraszanki, oklejanki, nalepianki czy dra-
panki. Pamiętajmy jednak, bez względu 
na nazwę i technikę wykonania, ważne 
by nasze pisanki wielkanocne były naj-
piękniej ozdobionymi jajkami na świecie. 

Najpopularniejszym rodza-
jem wielkanocnych pisanek 
są kraszanki. To również bar-
dzo ekologiczne pisanki, bo 
do ich barwienia wykorzy-

stuje się naturalne produkty, 
np. łupiny cebuli, korę dębu, 
płatki ciemnej malwy czy 
sok z buraka. 

Jak to zrobić? 
Do garnka wkładamy łupi-
ny i zalewamy wodą – go-
tujemy to przez 5-10 minut. 
Intensywność koloru zależy 
od ilości łupinek i czasu go-
towania.

Kolory pisanek.  
Jak barwić kraszanki?
Cebula barwi jajka w kolo-
rach od żółci do głębokie-
go brązu. Gdy ugotujemy 

jaja w suszonych kwiatach 
malwy (do kupienia w skle-
pach zielarskich) zabarwimy 
je na zielono. 

Gdy chcemy uzyskać barwę 
brunatną powinniśmy wrzu-
cić jajka do wywaru z łupin 
orzecha włoskiego lub igieł 
jodłowych. Pisanki możemy 
też zabarwić na różowo i fio-
letowo. Róż uzyskamy z bu-
raka, fiolet z owoców czarne-

go bzu. Niebieski uzyskamy 
gotując owoce tarniny.

Jak ozdobić 
pisanki?
Drapanki, oklejanki  
i nalepianki

Popularną metodą ozdabia-
nia kraszanek są drapan-
ki. Na zabarwionym jajku, 
pomocy widiowego dłuta, 
wydrapuje się różne wzor-
ki. Fragmenty wzoru można 
pomalować jasnymi akware-
lami – np. kwiaty na czerwo-
no, różowo, żółto, niebiesko 
a łodygi i liście na zielono. 
Po wyschnięciu i końcowym 

retuszu dłutem – całość moż-
na pokryć bezbarwnym la-
kierem – wtedy jednak jajek 
raczej nie jedzmy, zostawmy 
je do ozdoby.

Pisanki zdobione  
woskiem
Efektowną metodą zdobie-
nia pisanek jest wosk. Przed 
farbowaniem, na jajka nale-
ży nanieść wzory z wosku. 
Warto pamiętać, że powi-
nien to być wosk pszczeli, 
by efekt był trwalszy. Wosk 
najlepiej nanosić główką od 
szpilki. Gdy wosk zasty-
gnie, należy zafarbować jaj-
ka, a później zetrzeć z nich 
wosk. Na pisanka zostaną 
piękne wzory. ■

Tacka, mech, potłuczone ceramiczne doniczki, 
białe szafirki, sznurek.

Wazon z wodą, cięte róże,  
srebrny drucik.
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Inwestycje i remonty  
– co nas czeka w 2022 roku

Luty i marzec każdego roku to okres bilansowania rzeczowo-finansowego tego, co 
udało się wykonać w poprzednim roku oraz czas „dopinania” planów na rok bieżący, 
tak dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak i dla całej Spółdzielni. Spra-
wozdania i plany poszczególnych osiedli zostały jak zawsze  zamieszczone na naszej 
stronie internetowej www.sm-row.pl

Remontów i inwe-
stycji dużych i ma-
łych nie brakuje.

Zakres prac remontowych 
Spółdzielni corocznie ule-
ga zwiększeniu. Świadczy 
to o prowadzeniu właściwej 
polityki gospodarczo finan-
sowej Spółdzielni. 

Prowadzone prace remonto-
we zapobiegają dekapitali-
zacji zasobów i mają istotny 
wpływ, na poprawę ich stanu 
technicznego. Spółdzielnia 
jako zarządca stara się by 
mieszkańcy czuli się bez-
piecznie i komfortowo, dba-
jąc jednocześnie o to, żeby 
otoczenie w którym żyją było 
estetyczne i przyjazne.

Jak to wygląda w szczegółach? 
Przyjrzyjmy się poszczególnym osiedlom.

Osiedle Centrum 
w Wodzisławiu Śląskim

Na tym osiedlu przeznaczono 
środki na remonty w kwocie 
1 164 200 zł, które w dużej 
mierze przeznaczone zosta-
ną na naprawy i konserwację 
dachów. Do remontów dachu 
kwalifikują się budynki przy 
ul. Wojska Polskiego 2-4, 6-8, 
10-12, 22-26 a także przy ul. 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 13-19, przy ul. PCK 

26-28 oraz ul. 26 Marca 70-
72. Planowane jest malowanie 
klatek schodowych: ul Kar-
dynała Stefana Wyszyńskie-
go 13-19, ul. Wojska Polskie-
go 6-8, ul. Wojska Polskiego 
10-12 oraz ul. Wałowa 22. 
Mają także zostać wymie-
nione nowe indywidualne 
wodomierze i liczniki ciepła. 
W planach ujęte są również 
remonty dźwigów oraz re-
monty węzłów cieplnych.

Osiedle Piastów  
w Wodzisławiu Śląskim

Planowane środki na wy-
datki to kwota 1 359 000 zł. 

Kontynuowane będą pra-
ce remontowe elementów 
konstrukcyjnych balkonów, 
przy ul. Przemysława 13 
(elewacja zachodnia A). Pla-
nowany jest także remont 
elementów konstrukcyjnych 
balkonów przy ul. Przemy-
sława 16 (elewacja zachodnia 
A i B). Ruszają naprawy, re-
monty i konserwacje dachów 
przy ul. Przemysława 12, 
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ul. Przemysława 3, ul. Przemysława 
15, ul. Przemysława 18 a także napra-
wa i konserwacja dachu z termopiany 
na ul. Leszka 7. Nie zapominamy o re-
montach brukarskich oraz o remontach 
małej architektury osiedlowej. Sporą 
część planowanych wydatków pochło-
nie wymiana indywidualnych, miesz-
kaniowych liczników wody.

Osiedle XXX-lecia  
w Wodzisławiu Śląskim

Jednym z najważniejszych frontów 
robót na tym osiedlu jest pogrubie-
nie ocieplenia z remontem balkonów 
i wydłużeniem zadaszenia na ostatniej 
kondygnacji przy ul. XXX-lecia 89-92, 
remont balkonów z wymianą balustrad 
i wydłużeniem zadaszenia na ostatniej 
kondygnacji przy ul.  XXX-lecia 85-
88 oraz remont wyprawy elewacji przy 
XXX-lecia 127 i 129. 

Planowany jest także remont schodów 
wejściowych do budynku z wymianą 
balustrad przy ul. XXX-lecia 13-16. 
Roboty dekarskie, również nie są bez 
znaczenia, planowana jest wymiana na-
świetli klatek i wyłazów oraz naprawy 
i konserwacje dachów.  Prawie 68 000 
zł planowane jest na remont instalacji 

CO, polegający na wymianie zaworów 
na kolektorach instalacji w budynkach 
przy ul. XXX-lecia 1-4, 5-8, 9-12, 13-
14, 22-25, 28-29, 44-45, 89-92, 97-100. 
Na wymianę indywidualnych wodo-
mierzy i liczników ciepła zaplanowano 
kwotę 100 000 zł a na remont instalacji 
przeciw pożarowej 102 000 zł.

Osiedle Dąbrówki  
w Wodzisławiu Śląskim

Ogólna suma zaplanowanych środków 
na remonty to 561 000 zł na 2022r.

Zakres prac będzie obejmował przede 
wszystkim remont balkonów zgodnie 
z projektem na Dąbrówki 12A oraz 
remont instalacji CO, polegającej na 
wymianie instalacji zasilającej piony 
grzewcze prowadzone w kanałach pod 
posadzkami mieszkań na Dąbrówki 3, 
8, 9, 14, 24, 25. Zaplanowane zostały 
także roboty brukarskie i remonty małej 
architektury osiedlowej.

Administracja Rydułtowy Osie-
dla w Rydułtowach
Inwestycjami objęte zostaną  budynki: 
przy ul. Szpitalnej 4 na kwotę 160 000 
zł, gdzie planowana jest rozbiórka ta-

rasu, remont wejścia do budynku 
wraz z przeniesieniem przyłączy me-
diów oraz przy ul. Szpitalnej 2 i 2A na 
kwotę 70 000 zł, tu zaplanowano wy-
mianę zdeformowanych płyt zadaszeń 
balkonów na ostatnim piętrze. 

Na remonty i konserwacje dachów za-
planowano aż 270 000 zł. Ruszamy 
z malowaniem klatek schodowych na 
ul. Krzyżkowickiej 22. Przy ul. Ofiar 
Terroru 95 również zaplanowano ma-
lowanie klatek schodowych a także re-
mont balustrad schodowych.  W planie 
jest również wymiana indywidualnych 
wodomierzy i liczników ciepła. Przy 
ul. Ofiar Terroru 97 zaplanowano wy-
konanie nowych miejsc postojowych 
I etap.

Administracja Radlin Osiedla 
w Radlinie
Ogólna suma zaplanowana na re-
monty osiedli to 389 000 zł. Zakres 
prac skupiony będzie w sporej części na 
malowaniu klatek schodowych wraz 

z wymianą drzwi wejściowych przy ul. 
Rymera 8 oraz ul. Sienkiewicza 26-30. 
Na u. Rymera 8 i ul. Wolności 8 zapla-
nowano remont balustrad schodowych 
klatek. Spore środki finansowe zostały 
zaplanowane na wymianę indywidual-
nych wodomierzy oraz remonty instala-
cji elektrycznej.

Administracja Pszów Osiedla 
w Pszowie
Z inwestycji zaplanowanych na tych 
osiedlach warto podkreślić dwie, re-
mont balkonów wraz z remontem posa-
dzek na ul. Tytki 7 oraz naprawę i kon-
serwację dachów przy ul. Tytki 2,4,7.  
Oczywiście na tym nie kończą się plany, 
konieczna jest także wymiana wodo-
mierzy i liczników ciepła. Zaplanowano 
także remonty balkonów, murków oraz 
inne prace naprawcze. ■
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„Nie moje śmieci, nie mój problem”.

Od dawna mierzymy się z problemem społeczny, jakim jest zaśmiecanie własnego 
otoczenia. Pety po papierosach, odpady, papierki, resztki jedzenia zauważyć moż-
na wszędzie: na trawnikach parkowych, ścieżkach osiedlowych, przy klatkach wej-
ściowych do budynków oraz za balkonami. Równie uciążliwym kłopotem jest pod-
rzucanie odpadów do śmietników stojących na osiedlach.

Taką sytuację zaobserwował ostatnio 
mieszkaniec SM ROW, który wysłał 
zdjęcia śmietników znajdujących się na-
przeciwko ul. Waryńskiego 10, z zale-
gającymi śmieciami po remoncie. 

Pamiętajmy:  
odpady remonto-
wo-budowlane:  
musisz zająć się 
nimi sam!

NIEDOPAŁKI
Przykładem takiego działania jest wy-
rzucanie niedopałków papierosów np. 
przez okna czy balkon tuż na osiedlo-
we trawniki. Jeden papieros może być 
niezauważalny do oka, lecz w tej sytu-
acji działa efekt skali i sprawa nabiera 
dużego znaczenia. Ślady po paleniu 
papierosów można również dostrzec 
niemal w każdej piwnicy czy klatce 
schodowej. Nie mówiąc już o przykrym 
zapachu i zanieczyszczeniu, jest to bar-
dzo niebezpieczne. Wystarczy jeden 
niedopałek, aby utworzyć pożar.

Oprócz szkód dla społe-
czeństwa warto przypo-
mnieć, że:
Art.  145.   
[Zaśmiecanie miejsc  
publicznych]

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca 
dostępne dla publiczności, a w szczegól-
ności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik 
lub zieleniec, podlega karze grzywny 
do 500 złotych albo karze nagany.

Sprzątanie po psie to też obowiązek 
Sprzątanie po psie powinno być co-
dziennym nawykiem właścicieli zwie-
rząt.  Dzięki temu dbamy nie tylko o es-
tetyczny wygląd chodników, skwerów, 

placów itd., ale także o zdrowie innych 
zwierząt i ludzi. Psie odchody mogą 
zawierać larwy pasożytów, które mogą 
przedostać się do organizmu zwierzęcia 
lub człowieka i wywołać groźną choro-
bę. Może dziać się to poprzez kontakt 
zdrowego psa lub dziecka z odchodami 
psa-nosiciela. Najbardziej narażone na 
choroby pasożytnicze są dzieci, ponie-
waż często bawią się w piaskownicach, 
parkach, placach zabaw i mają nawyk 
wkładania rąk do buzi oraz oczu. Larwy 
można także łatwo przenieść do domu 
na podeszwach butów i zostać na dywa-
nie, na którym bawią się dzieci.

Nieposprzątanie po pupilu niesie więc 
o wiele poważniejsze skutki niż mogło-
by się wydawać, dlatego warto sprząt-
nąć pamiątkę po swoim czworonogu 
z chodnika lub innego miejsca użytecz-
ności publicznej.

Wyrzucanie jedzenia za balkony
Bez trudu da się zauważyć nagmin-
ny proceder wyrzucania jedzenia 
przez okna na trawniki. I tu pojawia 
się jeden z naszych mitów – wyrzu-
camy, bo jesteśmy dobrzy, wrażliwi 
na zimową niedolę świata zwierzęce-
go i „dokarmiamy”. Mit dokarmiania 
jest powszechny w naszym kraju i jak 
to z mitami trudno go wykorzenić. Na 
nic zdają się apele i naukowe wywody, 
że podrzucanie naszych odpadków np. 
ptakom bardziej im szkodzi niż poma-
ga, że i tak zwierzęta mają dość żywno-
ści i potrafią sobie dawać doskonale radę 
w zimie bez naszej pomocy. My wiemy 
swoje i z uporem maniaka chcemy na-
karmić wyimaginowanych potrzebu-
jących. Pomagamy zwykle szczurom, 
które z upodobaniem korzystają z naszej 
wyżerki.  Zastanówmy się czy chcemy 
mieć takich uciążliwych „sąsiadów”, 
czy może lepiej nadwyżki jedzenia 
przekazać ludziom potrzebującym, nie 
tylko od święta ale na co dzień? ■
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Podarujmy 1% 
podatku

Tradycyjnie jak co roku przypominamy 
mieszkańcom o obowiązku złożenia ze-
znania o wysokości osiągniętego docho-
du za 2021r, a także o możliwości podaro-
wania 1% naszego podatku dla organizacji 
pożytku publicznego.

Przypominamy, że obo-
wiązek na złożenie PIT dla 
większości osób fizycznych 
jest do 30 kwietnia, ale po-
nieważ w 2022 r. ten dzień 
wypada w sobotę, zgodnie 
z ordynacją podatkową 
czas na wypełnienie obo-
wiązku wydłuża się do 
następnego dnia robocze-
go. Z dochodów za 2021 r. 
możemy więc rozliczyć się 
z fiskusem do 2 maja.

Przekazując 1% podatku 
w zeznaniu podatkowym PIT, 
podatnik nie traci ani zło-

tówki – rozdysponowuje on 
jedynie kwotę, którą i tak 
musiałby oddać. Ma jednak 
wybór – może przekazać 
ją na rzecz Skarbu Państwa 
lub dla jednej z instytucji 
z listy organizacji pożytku 
publicznego. Sama procedura 
jest wyjątkowo prosta – po-
datnik nie musi sam doko-
nywać wpłaty na rachunek 
wybranej OPP. Wystarczy, że 
w składanym zeznaniu rocz-
nym wskaże po prostu orga-
nizacje, którą chce wesprzeć 
– poda jej nazwę i numer 
KRS. Wybranej Fundacji 

należną kwotę z 1% podatku 
przekaże już bezpośrednio 
naczelnik urzędu skarbowe-
go.

Dla wielu fundacji i stowa-
rzyszeń działających chary-
tatywnie 1% przekazywany 
przez podatników jest pod-
stawowym źródłem finan-
sowania. Dzięki wpływom 
z 1%, organizacje mają środ-
ki na swoją działalność na 
cały następny rok. Można 
w ten sposób szybko i łatwo 
pomagać tym, którzy najbar-
dziej potrzebują wsparcia.

O podarowanie 1% ape-
lują lokalne stowarzyszenia, 
przedsiębiorcy i samorzą-
dowcy. Darowane pieniądze 
przekazujmy jeśli to możli-
we dla organizacji naszego 
regionu, działających w po-
wiecie Wodzisławskim, gdyż 
duża część pieniędzy z 1% 
podatku trafia poza region.

Poza wyborem konkretnej 
organizacji, podatnicy mogą 
także zadecydować o celu 
szczegółowym, na jaki zo-
stanie przeznaczony ich 
1 procent. Zamieszczenie 

tej informacja jest wskazów-
ką dla organizacji pożytku 
publicznego, jak powinna 
wykorzystać przekazane pie-
niądze. W przypadku orga-
nizacji, które prowadzą tzw. 
subkonta dla swoich pod-
opiecznych, cel szczegółowy 
jest podstawą do przekazania 
pieniędzy dla konkretne-
go potrzebującego.

Jeśli dokonamy wyboru, aby 
1% podatku przekazać po-
trzebującym dzieciom, mo-
żemy wybrać zatem konkret-
nego podopiecznego danej 
fundacji, która prowadzi dla 
swoich podopiecznych wła-
śnie subkonta identyfikowa-
ne dodatkowym numerem. 
Warto przy tym wspomnieć, 
że nie każda OPP jest orga-
nizacją, która prowadzi sub-
konta.
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Publikujemy wykaz organizacji 
oraz kogo możemy wesprzeć w naszej społeczności

• Fundacja Fenix„POWSTAŃ DO ŻYCIA” 
KRS: 0000447093

• Stowarzyszenie„RAZEM NA SZYBIKU” 
KRS: 0000393290

• WODZISŁAWSKIE STOWARZYSZENIE 
AMAZONEK 
KRS: 0000225660

• MIEJSKI KLUB HONOROWYCH 
DAWCÓW KRWI 
KRS: 0000275540

• POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 
 – OKRęg ŚLĄSKI, 
Koło Wodzisław Śląski 
KRS: 0000012847

• Towarzystwo Charytatywne„RODZINA” 
KRS: 0000022255

• Fundacja„MIEJ SERCE” 
KRS: 0000 368 135 
Cel szczegółowy: 
Wiktor Ogrodzki nr 101936502

• Fundacja„SERCA DLA MALUSZKA” 
KRS 0000387207 
Cel szczegółowy: 
538 Bruno Siedlaczek

• Fundacja„ZDĄŻYć Z POMOCĄ” 
KRS 0000037904 
Cel szczegółowy: 
40298 Trojanowska Monika



Mazurek wielkanocny to tradycyjne polskie ciasto, 
który musi się znaleźć na wielkanocnym stole. 
Szukacie przepisu na tradycyjny 
mazurek wielkanocny? 
Zobaczcie, jak robiły go nasze babcie i mamy.

Mazurek wielkanocny - tradycyjny przepis. 
Tak mazurek robiły nasze babcie i mamy

Mazurek wielkanocny tradycyjny - przepis
Składniki na mazurek wielkanocny:
Kruche ciasto:
200 g mąki
100 g masła
1/4 szkl cukru

Polewa:
Puszka masy kajmakowej
Kwaśna śmietana

Przygotowanie:
Składniki na kruche ciasto zagnieść ręką na jednolitą masę. Uformować kulę, obwinąć folią spożywczą
i schować do lodówki na min. pół godziny. Następne wykleić ciastem prostokątną blaszkę, pamiętając,
żeby uformować wyższe brzegi. Ciasto na blaszce ponakłuwać widelcem i włożyć do piekarnika.
Piec w temperaturze 160 st., aż ciasto nabierze złotego koloru (czyli ok. 25 minut).

Możesz pomóc Ukrainie

zbiórka „Dary dla Ukrainy”

Wszyscy ci, którzy chcieliby wspomóc naród ukraiński w tym trudnym dla niego okresie 
mogą przynosić dary np.: żywność, bieliznę (nową), zabawki dla dzieci itp. 

Zbiórka Darów mieści się  
na parterze SM ROW (były Bank)  
przy ul. Kart. St. Wyszyńskiego 43  

od poniedziałku do piątku  
w godz. od 9:00 do 18:00.

Wszelkie informacje dla osób chętnych pomóc uchodźcom, 
znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/
dobro.dla.ukrainy
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POD WSPÓLNYM DACHEM - Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej "ROW"  w Wodzisławiu Śląskim.
Adres  redakcji  w  siedzibie  Spółdzielni:  44-300  Wodzisław  Śląski,  ul. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 43. 
Materiały do redakcji prosimy kierować pod powyższym adresem lub składać je w administracjach osiedlowych. 
Nie zamówionych materiałów redakcja  nie zwraca.  Ogłoszenia  do  gazety  przyjmuje  oraz  informacji  udziela 
Dział   organizacji  i  promocji   Spółdzielni   Mieszkaniowej  "ROW",   pokój   nr  10  i  5  w  siedzibie  Zarządu
tel. (32) 428 27 10, 428 27 05.  Za  treść  ogłoszeń  redakcja  oraz  SM  "ROW"  nie  odpowiadają.

1924 - 2018

ADRESY   TELEFONY
WAŻNE    INFORMACJE

ZARZĄD
 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ROW"

44-300 Wodzisław Śląski,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 43

Godziny pracy:
poniedziałki   7:00 - 16:00

od wtorku do czwartku  7:00 - 15:00
piątek  7:00 - 14:00

Telefon centrala - 32 428 27 00;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

Godziny otwarcia:
poniedziałki 7:30 - 15:30

od wtorku do czwartku 7:30 - 14:00
piątki 7:30 - 13:00

dział członkowsko-mieszkaniowy:  32 428 27 55
dział wkładów:                    32 428 27 53

 32 428 27 54dział naliczeń czynszowych: 

kasa:                                               32 428 27 50
dział lokali użytkowych:                  32 428 27 46

www.sm-row.pl

ADMINISTRACJE  OSIEDLOWE:

CENTRUM:                  44-300     Wodzisław    Śląski,
ul.     Kardynała     Stefana       Wyszyńskiego       30,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku  7:00-15:00
tel. 32 428 27 58 

XXX-lecia, PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286    Wodzisław    Śląski,     os,  XXX-lecia    62c 
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 60,  32 428 27 70

RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,
godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 7:00-15:00;
tel. 32 428 27 76

PSZÓW:  44-370  Pszów,  ul. Tytki 9, 
tel. 32 428 27 68, kom. 887 133 233,
godz. otwarcia:     wtorki  9:00 - 11:00  i 13:00 - 15:00
                             praca w terenie          11:00 - 13:00
                             piątki                          12:00 - 15:00
                             praca w terenie            9:00 - 12:00

RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18,
tel.  32 428 27 67,         kom.  887 133 233, 
godz. otwarcia:  poniedziałki i czwartki     9:00 - 11:00
                                                              i 13:00 - 15:00
                              praca w terenie         11:00 - 13:00

AWARIE: po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimy zgłaszać telefonicznie.

Wodno-kanalizacyjne
* Administracje Wodzisław Śląski
  - kom. 601 857 402
* Administracja Rydułtowy,  Radlin,  Pszów
  - kom. 605 365 674

dla wszystkich administracji:* Elektryczne i dźwigowe: 
elektryk        - kom. 609 442 461
dźwigowiec  - kom. 785 848 480

Sposób przygotowania:
Żurek na domowym zakwasie

ZAKWAS: Do słoika wlewamy wodę.
Dodajemy do niej mąkę i mieszamy całość tak,
by nie było gródek. 
Następnie dodajemy pokrojony w plasterki czosnek,
ziele angielskie, liście laurowe oraz chleb. 
Całość delikatnie mieszamy. Słoik przykrywamy gazą
i odstawiamy na około 3 dni. 
Zakwas mieszamy każdego kolejnego dnia 
(drewnianą łyżką).

ŻUREK:
Wodę zagotowujemy. Dodajemy do niej kiełbaski, 
obraną cebulę oraz marchew. 
Następnie dodajemy czosnek, liście laurowe 
oraz ziele angielskie. Gotujemy całość, tak by cebula
i marchew zmiękła. Miękką marchew wyjmujemy
i ścieramy na tarce o grubych oczkach, 
dodajemy ponownie do wywaru. 
Cebulę wyjmujemy. Kiełbasę kroimy na mniejsze części.
Jajka gotujemy na twardo, studzimy i obieramy. 
Z zakwasu wyjmujemy przyprawy oraz skórkę.
Resztę mieszamy i dodajemy do wywaru. 
Całość zagotowujemy i doprawiamy do smaku. 
Na koniec żurek zabielamy i dodajemy chrzan.
Gotowy rozlewamy na talerze lub do chlebowych
miseczek. Podajemy z jajkiem.
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Lokal użytkowy 
o podwyższonym standardzie 

Wodzisław Śląski, os. XXX-LECIA 62A
(byłe Pepco)

1924 - 2022

Bliższych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych SM "ROW" (pokój nr 29) tel. 32 428 27 46
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA LOKALI !!!

Sięgnij po

ambitne
wyzwania
w doświadczonej

i stale 
rozwijającej

 się firmie

Wymagamy:
- wykształcenie kierunkowe
- sprawną obsługę komputera
- komunikatywności i umiejętności budowania relacji  
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Administrator		osiedla

Inspektora	ds.	bieżącej	eksploatacji	zasobów

Oferujemy:
- umowę o pracę
- atrakcyjny system premiowy
- możliwość rozwoju i awansu  
- miłą atmosferę

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 42 82 709
CV prosimy wysyłać na adres e-mail:a.szajthauer@sm-row.pl
z dopiskiem stanowiska na które się aplikuje

Czekamy na Ciebie

#praca

2
374,00 m
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- sprawną obsługę komputera
- komunikatywności i umiejętności budowania relacji  
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Administrator		osiedla

Inspektora	ds.	bieżącej	eksploatacji	zasobów

Oferujemy:
- umowę o pracę
- atrakcyjny system premiowy
- możliwość rozwoju i awansu  
- miłą atmosferę

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 42 82 709
CV prosimy wysyłać na adres e-mail:a.szajthauer@sm-row.pl
z dopiskiem stanowiska na które się aplikuje

Czekamy na Ciebie

#praca

2
374,00 m


