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Boże Narodzenie

czas radości płynącej z dobroci serca

Znowu zbliża się czas
Bożego Narodzenia,
czas radości
płynącej z dobroci serca,
którą w tym czasie
każdy z nas
chciałby się podzielić
z bliskimi sobie ludźmi.

T

egorocznąrefleksjęchciałbympoświęcić temu, co tworzy piękno i głębię
treściśpiewanychw tymczasiekolęd.
Szczególnienaszepolskiekolędyuchodzą
za jedne z najpiękniejszych utworów muzycznychzawierającychwyjątkowebogactwotreści,gatunkówmelodii,rytmówpocząwszyod pełnegomajestatustylupieśni
kościelnej,po skocznyrytmi melodiępieśniludowejukazującejsięszczególniew polskiejpastorałce.Towiaraludziprzyoblekła
w pieśńtęwielkątajemnicęnarodzeniaSyna Bożego,JezusaChrystusa,któryprzyjął
nasząludzkąnaturęi stałsięczłowiekiem
narodzonymz MaryiDziewicytamw stajencebetlejemskiej,tajemnicę,którąopisał
namw drugim rozdzialeswojejEwangelii
św.Łukasz.
Naszekolędyniejakoprowadząnasśladami wyznaczonymi przez św. Łukasza
do przeżycia tajemnicy Bożego Narodzenia.Spróbujmyw skrócieprzejśćtymiśladami, aby przy pomocy kolęd odtworzyć
i zaktualizowaćsobietreśćwydarzeńbetle2

jemskiejnocy.Św.Łukaszpisze:„W owym
czasie cesarz August wydał dekret, by spisać cały świat... szli więc wszyscy do spisu,
każdy do swego miasta... poszedł więc i Józef do miasta dawidowego zwanego Betlejem aby dać się zapisać razem ze swą małżonką Maryją, która była brzemienna. Gdy
tam byli nadszedł dla niej czas rozwiązania
i porodziła Syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i złożyła w żłobie, bo nie
było dla nich miejsca w gospodzie” (por.
Łuk. 2,1 – 7). W tęscenerięwprowadzanas
piękna kolęda:„Nie było miejsca dla Ciebie... nie było miejsca choć szedłeś jako
Zbawiciel na ziemi... i dziś nie ma miejsca
dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy...”
A potem ze Świętą Rodziną przeżywamy
wigilięi oto:„Wśród nocnej ciszy głos się
rozchodzi, wstańcie pasterze Bóg się wam
rodzi”. Tę radosną nowinę w całej pełni
uświadomimysobieśpiewającw rytmiepoloneza pięknąpolskąkolędę:„Bóg się rodzi
moc truchleje, Pan niebiosów obnażony,
ogień krzepnie blask ciemnieje, ma granice,
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Nieskończony, Wzgardzony, okryty chwałą,
śmiertelny, Król nad wiekami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”. Dalejśw.Łukaszmówi,żeBógprzezaniołów
ogłaszapasterzomi namtęwielkątajemnicęWcieleniaSyna Bożego:„Anioł powiedział pasterzom: Nie bójcie się zwiastuję
wam radość wielką... Dziś narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan... a to
będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie” (por. Łuk. 2,8 – 12). Tradycjanaszych
kolędśpiewao tychwydarzeniach:„Anioł
pasterzom mówił, Chrystus się wam narodził... Razem z pasterzami przychodzimy
do Bożegożłóbkai razemz aniołamioddajemy hołd Nowonarodzonemu: „Gdy się
Chrystus rodzi i na świat przychodzi, aniołowie się radują pod niebiosa wyśpiewują
Gloria in excelsis Deo”. A potemileżserdecznychuczućwyrażasięw całymbogactwiekolęd,ilewiary,nadzieji,miłościi podziwudlategowielkiegocudu,przezktóry
objawiłasięmiłośćBogakunam.Z pasteGrudzień 2016 r.

rzamiśpiewamy:„Pójdźmy wszyscy do stajenki..”, podziwiamy wielkie dzieła Boże:
„Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie
droższy widok niż ma niebo w maleńkiej
Osobie”, potem dostrzegamy blask betlejemskiejgwiazdy,któraobyi dzisiajzajaśniała na naszym niebie i wielu doprowadziła do spotkania z Nowonarodzonym
ZbawicielemŚwiata:„O gwiazdo betlejemska zaświeć na mym niebie” i dołączamy
sięz nasząpieśniąi z tymcomamyw naszymżyciubywielbićDziecięJezusi zaznaćradości,którąOnnammożedać.
Wartotujeszczewspomniećbogatąw nasz
polskifolklorgóralskąkolędę:„Oj maluśki, maluśki kieby rękawicka, albo li tez jakoby kawałecek smycka.. cyz nie lepiej ci
Panie siedzieć było w niebie, wsak twój Tatuś kochany nie wyganioł Ciebie...”. W ten
sposób nasze kolędy wspaniale wprowadzająnasw atmosferętychŚwiątBożego
Narodzenia,bylebyniepozostawałytylko
melodyjkami odtwarzanymi, nieraz może
zbytwcześniew czasie,jakopodkładpod reklamę zakupów świątecznych, bylebyśmy
jenietylkosłuchali,alei śpiewaliwnikając
w ichgłębokątreść.Chciałemchoćw wielkim skrócie pokazać ich źródło, którym
jest ewangelia, dobra nowina o prawdzie
BożegoNarodzenia,którajesttreściątych
Świąt. Oczywiście w tym miejscu zachęcamwszystkichczytającychtosłowo,byśmytętreśćubogaciliśpiewającw naszych
domachnaszepięknekolędy.
MoiDrodzy!
Nadchodzą znowu te piękne, pełne dobroci Święta. Ileż niosą one wspomnień
atmosfery ciepła rodzinnego domu, tego
ciepła, którego życzymy sobie wszyscy
i każdej rodzinie. W ten wigilijny dzień
w którym: „Niebo ziemi, niebu ziemia,
wszyscy, wszystkim ślą życzenia” życzmy
sobiewszyscywzajemnietegopokoju,ra-

dości i nadzieji, którą nad stajenką betlejemskągłosiliAniołowie: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli”.
ObchódŚwiątBożegoNarodzeniałączy
się ze zbliżającym się Nowym Rokiem.
W tymczasiekiedydokonujesięwielupodsumowańi rozliczeńdziękujemyBogui ludziomza wszelkiedobro,któresięw kończącymrokudokonało.Byłtorokwielkiego
JubileuszuBożegoMiłosierdzia,rok 1050leciaChrztuPolski.Mamyw pamięciwspaniałe przeżycia związane ze Światowymi
DniamiMłodzieży,któreprzeżywaliśmyrazem z papieżem Franciszkiem. Mogliśmy
doświadczyćjakwielkimdobremw życiu
młodegoczłowiekajestradosneprzeżywanieżyciaożywionegowiarai miłością.Przeżycie Roku Miłosierdzia zwraca też naszą
uwagę na każdego człowieka, szczególnie
tego, któremu z różnych powodów  życie
osobiste  czy rodzinne się poplątało.W te
Świętabądźmyludźmiotwartegosercadla
każdego człowieka, dla chorych, dla znajdującychsięw jakiejkolwiekpotrzebieduchowej,czymaterialnej.Tylewśródnasjest

tych odruchów dobra, które potrafi przezwyciężyćkrzykliwenierazzło.PanJezus
przecież nauczał: „Cokolwiek uczyniliście
jednemuz braciMoichnajmniejszych,Mnieścieuczynili”,sątosłowagodnezapamiętaniai realizacji.
Przed tymi Świętami często wraca mi
osobistewspomnieniepewnejstarszejsamotnej matki, którą kiedyś, parę lat temu  w czasie odwiedzin duszpasterskich
zapytałem jak przeżyła wigilię, wtedy ze
łzami w oczach mi odpowiedziała: Mój
synprzed świętamizabrałmiostatnie 50 zł,
któremiałam,bycośsobiekupićna święta. Nic nie przyniósł, wszystko przepił,
do dziśsięniepokazał.W wigilijnywieczórzapaliłamświeczkęobokfigurkiDzieciątkaJezusa na talerzupołożyłamopłatek i kromkę chleba, którą posypałam
cukremi zwilżyłamherbatąi spożyłam–to
była moja wigilia. Gdy tak przez łzy patrzyłam na figurkę Jezus poczułam wewnętrznyspokój,bopoczułamsiętakMu
bliskai takbiedna jakOn.Na konieczza
ścianyusłyszałamjakw rodziniesąsiadów
zaśpiewalikolędę:Cichanoc...
W wigilijnywieczór,w czasżyczeńpamiętajmy o naszych bliskich, o każdym
człowieku.W tymczasiez wdzięcznością
odnosimysiędo wszystkich,do Ojcównaszychmiasti osiedli,do tych,którzytroszcząsięo to,bynamcorazlepiejsiężyło
pod wspólnymdachem.Pamiętajmyo tym
wszystkimconamjeszczepozostałodo zrobieniajużw nowymroku.Niechnaszeżyczenia zdrowia, błogosławieństwa Bożej
Dziecinyi wszelkiejpomyślnościurzeczywistniająsięw naszejOjczyźnie,na naszej
kochanej wodzisławskiej ziemi, w każdej
rodzinie i w życiu każdego z nas tak jak
wyśpiewujemy je w naszych kolędach:
„PodnieśrączkęBożeDziecię,błogosław
Ojczyznę miłą.W dobrych radach w dobrymbyciewspierajjejsiłęswąsiłą.Dom
nasz i majętność całą i wszystkie wioski
z miastami, a Słowo Ciałem się stało
i mieszkałomiędzynami”.
Ks. Józef Moczygęba
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W kolejce do Mikołaja

ŚWięty
uśmiechnięty
Wszystkim spółdzielcom
oraz ich rodzinom
życzę wiele radości
w nadchodzące niezwykłe dni
Bożego Narodzenia
i zdrowia
oraz licznych sukcesów
w 2017 roku,
tych osobistych, ale również
tych osiągniętych
w naszym
spółdzielczym gronie.
Życzę Państwu,
żeby te Święta były radosne,
abyście znaleźli czas,
by na chwilę się zatrzymać,
by poczuć magię świąt,
które napawają nas
wyrozumiałością, radością,
wesołością.

cotobyłoza spotkaniez MikołaAch,
jem!SpółdzielniaMieszkaniowa
ROW w Wodzisławiu Śląskim i Zespół

Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
zaprosilidziecina spotkaniemikołajkowe
pod nazwą„Świętyuśmiechnięty”i dzieci
oczywiścieniepozostałyobojętnena tonaszezaproszenie.Niezawiodłysię!Atrakcji
i emocjibyłacałamoci niktsięnienudził.
Przy dźwiękach świątecznej muzyki,
wspólnejzabawiebyływięcprzyjmowane
z wybuchami śmiechu gry, które nikogo
niepozostawiłyobojętnym.Karaokepoderwałowszystkichdo śpiewui tańcai pląsać
możnabyłodo upadłego.Uzdolnieniplastyczniemogliswychsiłspróbowaćw za-

wodachrysowniczychi rewelacyjnymmalowaniu...placami.Byłyteżchwilena całkiempoważneczytanie,a uzdolnienikulinarnie mogli ozdabiać ciasteczka. Dla
każdegobyłowięccośmiłego.A dodatkowo za wszystkie konkursy dostawało się
małeupominkiprzygotowaneprzeznaszą
Spółdzielnię.Daliśmyteżdzieciomkolorowebalonynapełnionehelemi z nimiteż
byłomocuciechi zabawy.
Aleoczywiścienajważniejszybyłświęty uśmiechnięty Mikołaj, który jak każe
tradycjarozdałnajmłodszymworekatrakcyjnych prezentów. Wszyscy bardzo się
cieszylii na pewnodługobędąpamiętaćtę
zabawę.

PrezesZarząduSM„ROW”
JANGRABOWIECKI
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BaRBÓRka 2016 ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,RoW”

trochę reﬂeksji i szampańska zabawa

W drodze na spotkanie barbórkowe

Gdy

w zeszłymroku wiłwspaniałyartystakabarerel ac jon ow al i- tow y Krzyszt of Res pond ek,
śmyorganizowa- tymrazemw sukursprzyszedł
nąprzeznasząSpółdzielnięBar- muKrzysztofHankeczylimiebórkę, pisaliśmy że atmosfera liśmytuKabaretuRakw kombeztroski,dobrejzabawydługo plecie,a nietrzebachybazbytjeszcze towarzyszyła uczestni- niorozwodzićsięcooznacza
komtegospotkania,a wszyscy występ tych dwóch wspaniaobiecywali,żeza rokznowusię łychartystów,wspomaganych
Gości powitał Jan Grabowiecki Prezes SM „ROW”
spotkają. I słowociałemsięsta- jeszczewcześniejprzezksięło.W tymrokujużpo razczwar- dza Badurę, który jak mało
ty Spółdzielnia Mieszkaniowa ktopotrafirozbawićtowarzyROWzorganizowałauroczyste stwo.
obchodygórniczegoświętai znoSpotkanie barbórkowe zawubyłczasna chwilęzadumy częłosięzmieniaćw rozwironad przeszłościąi czasna wspa- wanąi szaleńczowesołąkarczniałązabawę.
mę górn ic zą. Był y więc
Wszystko było tak jak każe gromadne śpiewy, piwo i jenaszaśląska,górniczatradycja. dzenie,wspólnetańce,śląskie
Święto rozpoczęło się poranną wice. Kawały, anegdoty, żarmsząświętąw kościelepw.św. typłynęłyjakz rękawacoraz
Herberta w Wodzisławiu Śl. dop row ad zaj ąc pub liczn ość
Po niejgórnicy,mieszkańcyi za- do drgawekześmiechu.
proszeni goście przeszli w koAtmosferagórniczegoświęrowodzieprzy dźwiękachorkie- ta, beztroski, dobrej zabawy
stryulicamiosiedla XXX-lecia udzieliłasięwszystkimi trwaPRL na spotkanie barbórkowe. ła, trwała... i znowu wszyscy
Ksiądz proboszcz Janusz Badura pobłogosławił barbórkowy
I zaczęłosięwesołespotka- obiecywali,żew przyszłymroposiłek
niei zabawa.
kuna pewnotutajsięspotkają.
GościpowitałJan
GrabowieckiPrezes
Spółdzielcza Barbórka to ukłon w stronę tradycji.
Jesteśmy firmą z długoletnią tradycją. Bliskie są
SM„ROW”.Ksiądz
Spółdzielnia ROW nie zapomina, że wielki rozwój nam zasady spółdzielczości, ale przede wszystkim bliprob oszcz Jan usz
budownictwa mieszkaniowego nastąpił w latach, kie- scy są nam ludzie. Wiemy, że dla wielu mieszkańców
Badurabłogosławił
dy górnictwo przeżywało swój rozkwit. W mieszka- górnictwo nadal stanowi ważny aspekt życia społeczwszystk ich i jak
niach spółdzielni ROW osiedlali się górnicy, którzy nego. Dziś w Wodzisławiu Śląskim nie wydobywa się
zwykle był prawwówczas obchodzili Barbórki w swoich zakładach już węgla, ale ludzi, którzy pracowali w kopalniach,
dziwą duszą świępracy. Teraz dzięki uroczystości organizowanej przez którzy całe swe zawodowe życie poświęcili górnictwu,
tującego towarzySpółdzielnię mogą przypomnieć sobie klimat tamtych w mieście nie brakuje. Dlatego z myślą o nich po raz
stwa.
wydarzeń i przeżyć go po raz kolejny w gronie swo- kolejny organizujemy Barbórkę –mówiJan GraboW ubiegłym roich bliskich i sąsiadów.
wiecki,PrezesSpółdzielniMieszkaniowejROW.
ku wszystkich ba6
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Karczma piwna

Kabaret Rak … więcej nie trzeba dodawać

Atmosfera beztroski, dobrej zabawy towarzyszyła uczestnikom tej naszej spółdzielczej Barbórki
Grudzień 2016 r.
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

jaN WiecZoRek

W rytmie BaWaRSkiej MuZyki
między Hamburgiem a Wodzisławiem
O

dkądtylkopamiętaciągnęłogodo muzyki.Innichłopcyz podwórkaw Mikołowie grali w piłkę lub bawili się
na dworze,małyJanekcodzienniejednak,
gdytylkodobiegłagodzina szóstai w radiu
zaczynał się program Piosnka Tygodnia
z ówczesnymigwiazdamipolskiejpop-musikDankiem,Gniatkowskim,przerywałzabawę biegł do domu i pogrążał się cały
w tej muzyce. I tak mu to zostało do dziś
i zapewne gdy Jan Wieczorek występuje
hucznie oklaskiwany na wodzisławskim
Oktoberfeście, gdzieś tam ulotnie, może
podświadomie,na chwilęwspomnitewydarzeniasprzed 60lat.
Byłtokonieclat 50.Taksiętowszystko
zaczęło. – Obok nas mieszkała taka biedna rodzina Romów –wspomina panJan–miałem takiego kolegę, miał na imię Nami, trochę się jąkał, ale jakże wspaniale grał
na gitarze. Ja łapałem od niego te gitarowe
chwyty i to mi się przydało później. Naprawdę wiele mu zawdzięczam. Uczyłem się też
śpiewu w ognisku muzycznym i również uczyłem się prywatnie śpiewu u pani, która była
Austriaczką mieszkającą w Polsce.
Byłzdolny,utalentowany,pracowity.Miał
okazjęznaleźćsięw zespole„Śląsk”i była
duża szansa, że mógł stać się członkiem
słynnej wówczas Orkiestry Rozrywkowej
RozgłośniŚląskiejPolskiegoRadiaJerzego
Haralda, ale dostał nagle bilet do wojska
i skończyły się te marzenia, nie do końca
jednak.
– W 1959 roku wzięli mnie do wojska,
do Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony
Pogranicza –opowiadapanJan.–Tam, gdy
ktoś był uzdolniony muzycznie, grał na jakimś instrumencie, miał się zgłosić. Było
20 gitarzystów, ale wybrali mnie. Zaśpiewałem południowoamerykańską piosenkę, z tym
wspaniałym rytmem, który nauczyłem się od tego mojego kolegi Roma. Dzięki temu zostałem
członkiem wojskowego zespołu muzycznego.
I zaczęłysięwystępy.Byłodużogrania,
nawet występowali z Operetką Gliwicką.
Uświetniali wszystkie możliwe uroczystości,występowalim.in.z MariaArtykiewicz,
a menadżerem zespołu był tenor Ryszard
Wojtkowski.
Występowali jednak przede wszystkim
dlażołnierzy.Graliw batalionachrozmieszczonychwzdłużcałejpołudniowejgranicy
i nietylko.
– Na święto WOP występowaliśmy też
w telewizji, a także na naszym starym legen-
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darnym statku, transatlantyku „Batory”. Gdy
byłem wtedy na Pomorzy poznał wszystkich
słynnych polskich bokserów, później medalistów olimpijskich – wspomina panJan.
Po ponad 2 latach w wojsku, bo zatrzymaliichwtedydłużejo 4miesiącezewzględuna KryzysKubański.Znalazłsięw cywilu. Ale muzyka nadal kierowała jego

życiem.Z kolegamiz WOP-u stworzylizespółi zaczęliwystępowaćw różnychlokalachm.in.w „Mimozie”w Mikołowie.To
były jednak cały czas zajęcia dodatkowe,
bo jednocześnie pracował zawodowo jako
elektrykw hucie„Ferrum”.
Występowaliteżjużwtedyw Wodzisławiu.Graliw „Ostrawie”i w „Piaście”,ale

PanJanWieczorekz żonąRomanąw domowychpieleszach

Występyw wojskurozpoczęłyjegokarierę
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Podczaswystępóww NRD

Po powrociedo PolskipanJannadalwystępował

panJannadalpracowałi mieszkałw Mikołowie.
–Strasznie to wszystko było ciężkie i wyczerpujące fizycznie. Te dojazdy i praca,
czasami spałem po 3 godziny dziennie.
Dopierow latach 70.zdałegzaminw Ministerstwie Kultury w Warszawie i zaczął
grać w pełni zawodowo. Ożenił się też
z paniąRomaną,którapochodziz Kujaw,
którastałasięodtądjegotowarzyskążycia
i podporą w jego zawodowej karierze.
W 1978rokuprzeprowadzilisiędo Wodzisławia.PanJanwyjechałwtedydo ówczesnego NRD i tam podziwiali go nasi zachodnisąsiedzi.Trwałtook 8lat.Przejechał
i występowałw całychwschodnichNiemczech.
–Mogę śmiało powiedzieć, że NRD znam
lepiej niż Polskę –śmiejesiępanJan.
W latach 80.ruszyłza Łabęi zacząłwystępowaćw RFN.Grałz kolegamiw Hamburguna St.Paulii w lokaluprzy Reeperbahn na 2000 ludzi. Obok, kilkanaście lat
wcześniej,występowaliBeatlesi.
Gralina zmianęrazw Hamburgurazwe
Frankfurcie nad Menem. Grali bawarskie
rytmy.Robotabyłabardzociężka,występy
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Jedenz zespołówz którymgrał

Na tegorocznymwodzisławskimOktoberfeście

byływłaściwiebezprzerwy,alejestcoterazwspominać.
Gdyskończyliw Niemczechwróciłdo Wodzisławiai dużograłw Polscena weselach,
na różnorakich imprezach, na przyjęciach.
Dalej gra. Rytmy bawarskie można było
usłyszećw jegowykonaniupodczasŚwięta
Piwaw Opolui podczasostatniegoOktoberfestuw Wodzisławiu.Wystąpiłwtedyna Rynkui bardzosiępodobałpubliczności.
Mieszkajążonąna naszymosiedlu XXX-lecia.Majądwojedzieci.Synposzedłw śladyojca,skończyłstudiamuzyczneweWrocławiui w Katowicach,sammatrojedzieci
i onerównieżsąbardzozdolnemuzycznie. 8
letni wnuk Emil ma 8 lat, gra na puzonie
i ostatniodostałdyplomi zakwalifikowałsię
do przesłuchańkonkursowych.
PanJanchybawięcjestczłowiekiemszczęśliwym,przezwielelatdawałrozrywkęi zabawę dziesiątkom tysięcy ludzi w Polsce
i Niemczech,w dużejmierzespełniłswemarzeniaz dzieciństwai teraznadalgrai śpiewa.Jasłuchampodarowanychmipłytz jego
nagraniami.Teklasycznepiosenkipop- musik,evergreenyw jegowykonaniukojąduszę,relaksująi za tomubardzodziękuję.
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Polakwszystkopotrafi...nawetgraćdlaNiemcówbawarskąmuzykęw Hamburgu
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te Mat ŚMie ci po WRa ca i Mo że NaS du żo koSZ to Wać

kanapa na śmietniku...
to zły pomysł
Już od ponad 3 lat wyrzucamy nasze śmieci po nowemu. Czasu mieliśmy już dużo, żeby przyzwyczaić się do nowych przepisów, żeby zacząć przestrzegać nowych
zasad. Wielokrotnie na łamach naszego czasopisma poruszaliśmy ten problem, staraliśmy się edukować mieszkańców i wyjaśniać nowe zasady. Oczywiście większość
osób doskonale daje sobie radę w nowej „rzeczywistości śmieciowej”, ale co raz zdarzają się przypadki nie przestrzegania obowiązującego prawa.

Z

naszych obserwacji wynika, że niestetynotorycznesąprzypadkiwyrzucania na śmietniki tzw. śmieci wielkogabarytowych.Należądo nichna przykład
wysłużonemeble,kanapy,fotele,których
świetnośćjużdawnominęłai terazzostały
zastąpionenowymi,wygodniejszymii nowocześniejszymi.A testare?Nocóżpo cichu, w nocy, gdy nikt nie widzi, lądują
wśród pojemników na śmieci. I leżą tam
pod domem, „podziwiane” z okien, przeszkadzające często w normalnym wyrzucaniu odpadków. Mija dzień, potem robi
się z tego tydzień i wreszcie po pewnym
czasie, przyjeżdża samochód wywożący
śmieci i stara dziurawa kanapa lub zakurzonyfotel„magicznie”znikają.Widzimy
z okien, że miejsce na śmieci jest puste
i stojątamtylkokontenery.Cóżz tego,ten
stantrwabardzokrótkoi czasamiza jeden
dzień znowu jak za dotknięciem czarodziejskieróżdżkipojawiasięnowapartia
„wielkogabarytowych” odpadów. I mogą
to być znowu meble, ale też stare drzwi,
któresięjużwysłużyły,pękniętyplastikowyzderzaksamochodowylubzepsuteopony,a czasaminawetgruzbudowlany.
Trzebateżzaznaczyć,żeczęśćtychfelernych śmieci przywędrowuje na nasze
śmietnikiz zewnątrz.Ludzieniemieszkającyw naszychzasobachpodrzucająnam
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tekukułczejajai niesątoprzypadkiodosobnione.
Trudno zrozumieć takie postępowanie,
które jest bezczelnym łamaniem prawa.
Wszystkietewyrzucaneprzedmiotymożna bez kłopotu odwieźć do Punktów SelektywnejZbiórkiOdpadówKomunalnych,
któresąw każdejgminiei przyjmująod-

tu podkreślić: tam odbierają te śmieci
za darmo.
Czy naprawdę jest takim wielkim problememwywiezienietegowszystkiegoczego chcemy się pozbyć do PSZOK, który

■ Zabrania się wyrzucania śmieci wielkich gabarytów pod śmietniki
■ Proszę zwracać uwagę na wyrzucanie śmieci przez osoby nie
mieszkające na osiedlach, nie będące naszymi mieszkańcami. To
właśnie one pozbywają się części samochodowych o dużych gabarytach, odpadów z remontów domów. Niestety za wywóz tych
śmieci muszą płacić mieszkańcy Spółdzielni.
■ Dbajmy o własne pieniądze! Nie segregowanie odpadów, wystawianie śmieci o dużych gabarytach może skutkować zwiększeniem opłat za wywóz śmieci i to odczuje każdy z nas.
pady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem
do unieszkodliwianialubodzysku. I trzeba

POD WSPÓLNYM DACHEM

zwyklejestbardzobliskood naszychdomów?
A jakajestczyteżbędziew najbliższym
czasiealternatywa?Wielkogabarytoweśmiecijużtakłatwoniebędąznikaći zrobisię
dużyproblem.
UrządmiastaRydułtowyprzy wywożeniu śmieci już tych wielkogabarytowych
niechcewywozićspodśmietników.Przewoźnikniechcetegowywozić,botonie
jestw jegokompetencji.
Efektemtejsytuacjibędziepodniesienie
opłatza wywózśmieci,wszystkodo tego
zmierza.Zresztądodajmy,żew tymprzypadku nie chodzi tylko o te duże śmieci,
bardzodrogomożenasteżkosztowaćnie
segregowanieodpadów.
Rozważanajestustawa,bykwestieuświadamianiamieszkańcówi egzekwowaniasegregacjiśmieciprzerzucićna zarządcęczyli
Grudzień 2016 r.

● Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Marklowickiej 21
b. Wodzisławski PSZOK świadczy swoje usługi we wtorek, czwartek w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach
od 9.00 do 13.00.
● W Radlinie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się obok zaplecza Zakładu Gospodarki Komunalnej, przy ul. Rymera – bocznej (za budynkami urzędu, w kierunku
hałdy). W 2016 r. PSZOK jest czynny 2 dni w tygodniu (środy i soboty). W środy w godzinach: w okresie od listopada do lutego
(13.00 – 17.00), w soboty w godzinach: od listopada do lutego
(9.00 – 16.00).
● W Rydułtowach punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Jesionowej 70, dojazd od ulicy
Raciborskiej. PSZOK prowadzony jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rydułtowach i czynny jest w godzinach: poniedziałek: 8:00 – 17:00, wtorek: nieczynny, środa: 11:00 – 19:00, czwartek: 11:00 – 19:00, piątek: 8:00 – 17:00, sobota: 8:00 -14:00. Przed dostarczeniem odpadów komunalnych na PSZOK mieszkańcy proszeni
są o telefoniczne zgłoszenie powyższego faktu pod numer telefonu 514 497 562.
● W Pszowie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany przy ul. Traugutta 101 (teren ZGKiM Pszów) przyjmuje odpady w poniedziałki od 12:00 do 18:00, oraz w piątki od 8:00
do 14:00.

Grudzień 2016 r.
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w naszym przypadku Spółdzielnię. Jeśli
mieszkańcyniebędąprzestrzegaćzasadsegregacji to będą płacić większe pieniądze
za wywóz śmieci niesegregowanych. Będzie to wyglądać tak, że wyrzucając, pozbywając się śmieci dużych lub nieposegregowanych automatycznie skażemy się
na to,żetakiczasamijednorazowywybryk
w konsekwencjispowodujenaliczeniewyższychopłaty.W pewnymmomencieludzie
obudzą się, ale wyższe koszty wywozu
śmiecijużbędąi niebędzietowesołe.
Jużterazsąregulaminywdrożoneprzez
urzędy miast dotyczące wywozu śmieci
i gdy minie ten sielski czas okresu edukacji,a tenmomentnieubłaganiesięzbliża,tobędąegzekwowaćbezpardon,zgodniez regulaminemkarne,wyższeopłaty.
Segregacjaśmiecimusibyći choćczasamiwydajesięnam,żetaknaprawdęnikt
tegonieprzestrzegai niekontrolujetojesteśmyw ogromnymbłędzie.Jestjeszcze
czasbyjednaktegosięuczyć,żebyz czasemnieponieśćbardzoprzykrychkonsekwencji.Bofirmywyworząceśmieci,urzędy miasta nie odpuszczą, będą dokładnie
tegoprzestrzegaći w konsekwencjiodbije
siętona mieszkańcachi ichkieszeniach.
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GRupoWa pRaktyka pielęGNiaRek „ZdRoWit” S.c.

potrzebujesz poMocy?
Skontaktuj się z nami
GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK S. c. „ZDROWIT” z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Oś. XXX-Lecia 103/4otworzyłanowyGabinetPielęgniarkiŚrodowiskowo–rodzinnejPOZ
w WodzisławŚl.ul.LESZKA 10(obokmammograﬁi).
Jest to pierwszy i jedyny taki gabinet w mieście, prowadzony samodzielnie przez wykwaliﬁkowane pielęgniarki środowisko-rodzinne: KazimieręSroczyńskąi JolantęĆwiklak.

O

bie panie samodzielną działalność medyczną prowadzą
od 2002roku,zatem 14latna kontrakciez NFZ.Od 1września 2014 roku mają KONTRAKT z NFZ w KATOWICACHna świadczeniaw zakresiePielęgniarstwaŚrodowiskowoRodzinnego. W związku z tym każdy ubezpieczony ma prawo
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych będących w kompetencjachpielęgniarkiśrodowiskowo-rodzinnejPOZ,zgodniez wykazem–koszykiemświadczeńgwarantowanychPOZ.
PIELĘGNIARKA OBEJMUJE KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ
W DOMU:
❖ OSOBYZDROWE–edukacjai profilaktykazdrowotna.
❖ NIEMOWLĘTA i DZIECI – patronaże i testy przesiewowe
2-4-5latków.
❖ CHORYCH–zabiegina zlecenielekarzaw domupacjenta.
❖ NIEPEŁNOSPRAWNYCH–pomocpacjentowii jegorodzinie.
❖ OSOBYW STANIETERMINALNYM–pomocw uzyskaniu
opiekipaliatywnej.
ZABIEGI WYKONYWANE NA ZLECENIE LEKARZA:
Iniekcje-zastrzyki,kroplówki,pobieraniekrwi,opatrunkina rany,zdejmowanieszwów,oparzenia,odleżyny,cewnikowanie,zakładanie sondy żołądkowej, stawianie baniek, lewatywy-enemy,
zabiegipielęgnacyjno-leczniczew stomiach,przetokachi ranach
trudnogojących,podawanielekówróżnymidrogami,prowadzenie bilansu wodnego, wykonywanie inhalacji, toaleta pacjenta
w łóżku,karmieniew zależnościod stanuchorego,przygotowaniepodopiecznegoi jegorodzinydo samoopiekii samopielęgnacjiw chorobiei niepełnosprawności.
Pielęgniarkiwykonująrównieżzabiegibezzlecenialekarza.
ŚWIADCZENIA WYKONYWANE BEZ ZLECENIA LEKARZA:
RR- ciśnieniatętniczego,poziomcukruwekrwiGlukometrem,
waga,wzrost,wizytypatronażowei testyprzesiewoweu dzieci

■ Poradnictwow zakresiezdrowegostylużycia
■ Prelekcjei spotkaniaz promotoremzdrowia
■ Promowaniezasadprawidłowegożywienia
■ Pomocw walcez uzależnieniami
■ Organizacjagrupwsparcia
■ Współpraca z różnymi instytucjami w mieście działającymi
na rzeczzdrowiai rodziny
-Z MOPS
-Z PCPR
-LekarzamiPOZ
-Pielęgniarkąszkolną
-PielęgniarkąOpiekiDługoterminowej
-PołożnąŚrodowiskową
-Poradniami specjalistycznymi zgodnie z potrzebami podopiecznych
-Współpracaz bankiemżywności
PRAKTYKA PIELĘGNIAREK S.c. „ZDROWIT” uzyskała
w 2014r. 2015r. i 2016r.CERTYFIKAT„FIRMAGODNAZAUFANIA”, który przyznawany jest przedsiębiorstwom cechującym się nienaganną opinią wśród klientów oraz kontrahentów
za nieposzlakowanąopinięetykęw prowadzeniudziałalnościbiznesowejorazrzetelnepodejściedo zobowiązańwobecklientów
i kontrahentów.
POZNAJ PRAWA PACJENTA
BiuroRzecznikaPrawPacjenta,WydziałInterwencyjno-Poradniczy(Ustawaz 6listopada 2008r.o prawachpacjenta,RzecznikuPrawPacjenta)stoina stanowisku,żekażdypacjentzgodnie
z rozporządzeniemMinistraZdrowiaz dnia 24września 2013r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

ŚWIADCZENIA USPRAWNIAJĄCE:
Usprawnienieruchowećwiczeniaczynnei bierne,drenażułożeniowy,prowadzeniegimnastykioddechowej,koordynacjai współdziałaniew rehabilitacjiprzyłóżkowejw celuzapobieganiapowikłaniom wynikających z procesu chorobowego i długotrwałego
unieruchomienia, ćwiczenia ogólnousprawniające, zastosowanie
udogodnień.
ŚWIAD CZE NIA W ZA KRE SIE PRO MO CJI ZDRO WIA I PROFILAKTYKI
■ Prowadzeniedziałańprofilaktycznychu podopiecznychz grup
ryzykazdrowotnego
■ Przeprowadzaniewywiadówśrodowiskowych
■ Ankietaw profilaktycegruźlicy
12
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opieki zdrowotnej ma prawo do świadczeń lekarza poz. i pielęgniarkizabiegowejod poniedziałkudo piątkuod 8.00do 18.00tejw przychodniw którejmazłożonądeklaracjęna lekarzapoz.
Pielęgniarka zabiegowa spełnia inną rolę niż pielę. środowiskowo-rodzinna, ponieważ oprócz szczepień wykonuje ona m.in
wszystkiezabiegi,na którekierujepacjentalekarzpoz(takiejak
np:pobraniekrwi,EKG,iniekcjedomięśniowe,podskórne).natomiastświadczeniagwarantowanepielęgniarkiśrodowiskowo- rodzinnejobejmująm.in.wizytęrealizowanąw domuświadczeniobiorc y w med yczn ie uzas adn ion ych przyp adk ach – wiz yt ę
realizowanąw warunkachambulatoryjnych–wizytępatronażową-testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju
dziecka-świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy. (Zał nr 2
część 1ww. rozporządzeniaMin.Zdr.).
Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r.o świadczeniachopiekizdrowotnejfinansowanych
ześrodkówpublicznych(Dz.U.z 2015r.poz. 581).Każdypacjent ma prawo 3 – krotnego bezpłatnego, imiennego wyboru
lekarza,Pielęgniarkiśrodowiskowo-rodzinneji położnej,u tegosamegoświadczeniodawcy,u różnychświadczeniodawców,
albo będących świadczeniodawcami. Wobec powyższego pa-

cjent ma prawo wyboru pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej w innej placówce niż Przychodnia, w której zatrudniony jest lekarz rodzinny poz.
NFZprzypominarównież,żekażdypacjentdokonującwyboru
nie ma obowiązku złożenia deklaracji we wszystkich trzech zakresachświadczeńu tegosamegolekarzarodzinnegopoz.Wskazywanysposóbdokonywaniawyboruprzezpacjentastanowijego
suwerennądecyzję,któraniemożebyćzakłóconaprzezlekarza
czypersonelprzychodni,którywarunkujeprzyjęcietakiejdeklaracjiod dokonaniarównoczesnegowyborulekarza,pielęgniarki
środowiskowo-rodzinneji położnejw jegoprzychodni.A zatem
każdy pacjent ma prawo złożyć deklarację wyboru na pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną w innej placówce niż ma lekarza rodzinnego, ponieważ lekarz poz powinien współpracować z pielęgniarką środowiskową. Wielu pacjentów chętnie
skorzystałoz prawawyborupielęgniarkiśrodowiskowejw innej
placówcetwierdząc,żeniemai nieznaswojejpielęgniarkiśrodowiskowej lecz tylko lekarza rodzinnego.A prawdą jest taka, iż
każdymazłożone 3deklaracjeu lekarzarodzinnego,leczo tym
niewie.Takanieświadomośćsprzyjamanipulowaniupacjentami
do tegostopnia,iżtychktórzyzłożylideklaracjęw innejplacówce, pod grożbą odmowy świadczeń zmusza się do powrotnego
składaniadeklaracjiu lekarzapoz.Takiepraktykisąoczywiście
przestępstwem i wprowadzaniem pacjentów w błąd, ale na odwrocie każdej deklaracji zamieszczone jest objaśnienie i warto
przeczytaćpunkt2i 3abypodnieśćswojąświadomość.
Tesamepielęgniarkipracującew przychodnipełniącerolępielęgniarkizabiegoweji pielęgniarkiśrodowiskowo-rodzinnejswój
Grudzień 2016 r.

ośmiogodzinnyczaspracymusządzielićna pracęw przychodni
i w terenietoczymożebyćw pełnioddanapracyw środowisku
domowympacjentów?
–Gabinet na ul. Leszka 10 (obok mamografii) został otwarty,
aby wyjść na przeciw potrzebom pacjentów – w różnym wieku,
potrzebującym pomocy w ich środowisku domowym – mówi
Kazimiera Sroczyńska. – Jest coraz więcej osób samotnych,
starszych, schorowanych, których może odwiedzić pielęgniarka
środowiskowo- rodzinna, udzielić pomocy lub pomóc w zorganizowaniu długofalowej opieki poprzez nawiązanie współpracy
z różnymi służbami oraz instytucjami z którymi współpracuje.
Starzejemy się jako społeczeństwo, rodziny często nie są wydolne
w zapewnieniu opieki swoim bliskim z różnych powodów np. praca, czy duża odległość od miejsca zamieszkania. Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne roztaczają opiekę nad pacjentami i ich rodzinami, którzy mają złożoną deklarację wyboru, zatem zapraszamy
do składania deklaracji.
– Przy wyborze Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej nie obowiązuje rejonizacja –dodajei Jolanta Ćwiklak. – Pielęgniarki
Środowiskowo Rodzinne są zauważalne i bardzo aktywne w swoim lokalnym środowisku, w ramach profilaktyki i promocji zdrowia organizowały prelekcje, spotkania z promotorami zdrowia
na temat prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Pod patronatem Powiatu i Urzędu Miasta w Wodzisławskim Centrum
Kultury odbył się cykl spotkań – wykładów na temat stresu i depresji, a ponieważ problem jest bardzo aktualny, to i frekwencja
była duża, istnieje dalsze zapotrzebowanie na takie wykłady, a my
jesteśmy otwarte na współpracę i organizowanie kolejnych spotkań.
Z Paniami można się skontaktować
pod numerami telefonów: 502 980 951 i 32 456 40 57
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Pośrednictwa
przy
Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300WodzisławŚląski,,ul.KardynałaSt.Wyszyńskiego43
tel.(32)4552404,kom.0693449754

www.mieszkania.sm-row.pl

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

7:00– 16:00
7:00– 15:00
9:00– 15:00
7:00– 14:00
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adReSy
teleFoNy
WażNe iNFoRMacje
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300WodzisławŚląski,
ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.
Godzinypracy:
poniedziałkiod 7:00do 16:00,
od wtorkudo czwartkuod7:00do15:00
piątekod 7:00do 14:00
Telefoncentrala– 32 428 27 00;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7:30-15:30;
od wtorkudo czwartku7:30-14:00
piątki7:30-13:00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 428 27 55;
działwkładów: 32 4282753;
działnaliczeńczynszowych:324282754;
kasa: 32 428 27 50;
działtechniczny:32428 27 41;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
32 428 27 44;
działlokaliużytkowych:324282746.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.żółwlubwąż. 3.potrawa
wigilijna na Litwie. 6.prezent. 8.patrzy
jaksrokaw gnat. 11.śpiewaniekolęd. 13.
najlżejszymetal. 14.podmokłaglebapiaskowa. 16. męczy po libacji. 18. zbiór
map. 21.kruchaczarna masa. 23.widowiskobożonarodzeniowe. 25.wieczerza
z opłatkiem. 28.otulalubdusi. 29.fortepianowy popis. 30. kryty przedsionek
w bazylikachza artium. 31.dawny,były. 32. badanie problemu. 36. lek przeciwbólowy. 40. bije nawet asa. 41. samochodzik. 43. rzeka w Szwajcarii,
dopływRenu. 44.gubernatorstwoi miasto w południowo-zachodnim Jemenie. 46.iglastyna pięciolinii. 48.układa
krzyżówki. 49.autortrylogii„Przed potopem”. 50.bligia. 51.przed rzutnikiem.
Pionowo: 1.antylopaw paski. 2.krótkiezimą. 3.chrząszczwodny. 4.skandynawski duszek. 5.Andre, amerykański
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tenisista. 6. dawniej: potocznie o dolarach. 7....Babaod Sezamu. 9.dopisek
na recepcie. 10.bohaterkaksiążekLindgren. 12. pływają na rosole. 15. narty
dziadka. 17.związekpowstałyna skutek
asocjacji. 19.zdjęciepamiątkowegrupy
osób. 20.symbolicznyawans. 22.dział
matematyki. 23. mongolski namiot. 24.
białe na czarnej sierści. 26. Pierre Garand, piosenkarz kanadyjski. 27. indyjska herbata. 33. magazyn dla pań. 34.
imię żeńskie. 35. miasto w aglomeracji
GOP. 37.smakoszżab. 38.kiwiw tubce. 39.wiejenad jezioremGarda. 42.angielskadynastia. 45.niskigłos. 47.zwiad
pszczeli.
Literyz póldodatkowoponumerowanychod 1do 18dadząrozwiązaniekrzyżówki.
Hasłoz poprzedniejkrzyżówki:„Idealny dom to raj”. Nagrody książkowe
za rozwiązanie krzyżówki otrzymują:
Kotomska Barbara, Stachowiak Mieczysław, Stanowska Krystyna.

■ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wod zis ław Śląs ki,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziałku
do piątkuod 7.00do 15.00;
XXX-lecia,PIASTÓW i DĄBRÓWKI:
44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziałkudo piątkuod 7.00do 15.00;
RYDUŁTOWY: 44-280 Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 48,tel.32 4282776,godz.pracy:od poniedziałkudo piątkuod 7:00do 15:00;
PSZÓW: 44-370Pszów,ul.Tytki 9,tel.32 4282768,
kom.887133233,czynna:wtorkiod 9.00do 11.00
i od 13.00do 15.00,pracaw terenieod 11.00do 13.00,
piątki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310Radlin,ul.Korfantego 18,tel.
32 4282767,kom.887133233,czynna:poniedziałki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00,pracaw terenieod 11.00do 13.00.
■ AWARIE po godzinach pracy służb Spółdzielni
prosimyzgłaszaćtelefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
•AdministracjaWodzisławŚląski
–kom.607 041 129
• AdministracjaRydułtowy–kom.605 365 674,
•Elektrycznei dźwigowe:dlawszystkichadministracji:
elektryk–kom.609 442 461,
dźwigowiec–kom.785848 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisławiu Śląskim.
Adresredakcjiw siedzibieSpółdzielni: 44-300WodzisławŚląski,ul.KardynałaStefanaWyszyńskiego 43.Materiałydo redakcjiprosimykierowaćpod powyższymadresemlubskładaćjew administracjachosiedlowych.Niezamówionychmateriałówredakcjaniezwraca.Ogłoszeniado gazetyprzyjmujeorazinformacjiudziela–Działorganizacji,sprawsocjalnychSpółdzielniMieszkaniowej„ROW”,pokójnr 10w siedzibieZarządu,tel.32 428 27 10,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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kRZyżÓWka Z HaSłeM

