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T
e�go�rocz�ną�re�flek�sję�chciał�bym�po�świę�-
cić� te�mu,� co� two�rzy� pięk�no� i głę�bię
tre�ści�śpie�wa�nych�w tym�cza�sie�ko�lęd.

Szcze�gól�nie�na�sze�pol�skie�ko�lę�dy�ucho�dzą
za jed�ne�z naj�pięk�niej�szych�utwo�rów�mu�-
zycz�nych�za�wie�ra�ją�cych�wy�jąt�ko�we�bo�gac�-
two�tre�ści,�ga�tun�ków�me�lo�dii,�ryt�mów�po�-
cząw�szy�od peł�ne�go�ma�je�sta�tu�sty�lu�pie�śni
ko�ściel�nej,�po skocz�ny�rytm�i me�lo�dię�pie�-
śni�lu�do�wej�uka�zu�ją�cej�się�szcze�gól�nie�w pol�-
skiej�pa�sto�rał�ce.�To�wia�ra�lu�dzi�przy�oble�kła
w pieśń�tę�wiel�ką�ta�jem�ni�cę�na�ro�dze�nia�Sy�-
na Bo�że�go,�Je�zu�sa�Chry�stu�sa,�któ�ry�przy�jął
na�szą�ludz�ką�na�tu�rę�i stał�się�czło�wie�kiem
na�ro�dzo�nym�z Ma�ryi�Dzie�wi�cy�tam�w sta�-
jen�ce�be�tle�jem�skiej,�ta�jem�ni�cę,�któ�rą�opi�sał
nam�w dru�gim roz�dzia�le�swo�jej�Ewan�ge�lii
św.�Łu�kasz.
Na�sze�ko�lę�dy�nie�ja�ko�pro�wa�dzą�nas�śla�-
da�mi� wy�zna�czo�ny�mi� przez� św.� Łu�ka�sza
do prze�ży�cia� ta�jem�ni�cy� Bo�że�go� Na�ro�dze�-
nia.�Spró�buj�my�w skró�cie�przejść�ty�mi�śla�-
da�mi,� aby� przy po�mo�cy� ko�lęd� od�two�rzyć
i zak�tu�ali�zo�wać�so�bie�treść�wy�da�rzeń�be�tle�-

jem�skiej�no�cy.�Św.�Łu�kasz�pi�sze:�„W owym
cza sie ce sarz Au gust wy dał de kret, by spi -
sać ca ły świat... szli więc wszy scy do spi su,
każ dy do swe go mia sta... po szedł więc i Jó -
zef do mia sta da wi do we go zwa ne go Be tle -
jem aby dać się za pi sać ra zem ze swą mał -
żon ką Ma ry ją, któ ra by ła brze mien na. Gdy
tam by li nad szedł dla niej czas roz wią za nia
i po ro dzi ła Sy na swe go pier wo rod ne go i owi -
nę ła go w pie lusz ki i zło ży ła w żło bie, bo nie
by ło dla nich miej sca w go spo dzie” (por.
Łuk. 2,1 – 7). W tę�sce�ne�rię�wpro�wa�dza�nas
pięk�na ko�lę�da:�„Nie by ło miej sca dla Cie -
bie... nie by ło miej sca choć sze dłeś ja ko
Zba wi ciel na zie mi... i dziś nie ma miej sca
dla  Cie bie w nie jed nej czło wie czej du szy...”
A po�tem� ze� Świę�tą� Ro�dzi�ną� prze�ży�wa�my
wi�gi�lię�i oto:�„Wśród noc nej ci szy głos się
roz cho dzi, wstań cie pa ste rze Bóg się wam
ro dzi”. Tę� ra�do�sną� no�wi�nę� w ca�łej� peł�ni
uświa�do�mi�my�so�bie�śpie�wa�jąc�w ryt�mie�po�-
lo�ne�za pięk�ną�pol�ską�ko�lę�dę:�„Bóg się ro dzi
moc tru chle je, Pan nie bio sów ob na żo ny,
ogień krzep nie blask ciem nie je, ma gra ni ce,

Nie skoń czo ny, Wzgar dzo ny, okry ty chwa łą,
śmier tel ny, Król nad wie ka mi, a Sło wo Cia -
łem się sta ło i miesz ka ło mię dzy na mi”.Da�-
lej�św.�Łu�kasz�mó�wi,�że�Bóg�przez�anio�łów
ogła�sza�pa�ste�rzom��i nam�tę�wiel�ką�ta�jem�ni�-
cę�Wcie�le�nia�Sy�na Bo�że�go:�„Anioł po wie -
dział pa ste rzom: Nie bój cie się zwia stu ję
wam ra dość wiel ką... Dziś na ro dził się wam
Zba wi ciel, któ rym jest Chry stus Pan... a to
bę dzie dla was zna kiem, znaj dzie cie nie -
mow lę owi nię te w pie lusz ki i zło żo ne w żło -
bie” (por. Łuk. 2,8 – 12). Tra�dy�cja�na�szych
ko�lęd�śpie�wa�o tych�wy�da�rze�niach:�„Anioł
pa ste rzom mó wił, Chry stus się wam na ro -
dził... Ra�zem� z pa�ste�rza�mi� przy�cho�dzi�my
do Bo�że�go�żłób�ka�i ra�zem�z anio�ła�mi�od�da�-
je�my� hołd� No�wo�na�ro�dzo�ne�mu: „Gdy się
Chry stus ro dzi i na świat przy cho dzi, anio -
ło wie się ra du ją pod nie bio sa wy śpie wu ją
Glo ria in excel sis Deo”. A po�tem�ileż�ser�-
decz�nych�uczuć�wy�ra�ża�się�w ca�łym�bo�gac�-
twie�ko�lęd,�ile�wia�ry,�na�dzie�ji,��miło�ści�i po�-
dzi�wu�dla�te�go�wiel�kie�go�cu�du,�przez�któ�ry
ob�ja�wi�ła�się�mi�łość�Bo�ga�ku�nam.�Z pa�ste�-

Zno wu zbli ża się czas

Bo że go Na ro dze nia,

czas ra do ści

pły ną cej z do bro ci ser ca,

któ rą w tym cza sie

każ dy z nas

chciał by się po dzie lić

z bli ski mi so bie ludź mi.

Boże Narodzenie
czas radości płynącej z dobroci serca
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rza�mi�śpie�wa�my:�„Pójdź my wszy scy do sta -
jen ki..”,� po�dzi�wia�my�wiel�kie� dzie�ła�Bo�że:
„Ach ubo gi żło bie, cóż ja wi dzę w to bie
droż szy wi dok niż ma nie bo w ma leń kiej
Oso bie”,� po�tem� do�strze�ga�my� blask� be�tle�-
jem�skiej�gwiaz�dy,�któ�ra�oby�i dzi�siaj�za�ja�-
śnia�ła�na na�szym�nie�bie� i wie�lu�do�pro�wa�-
dzi�ła� do spo�tka�nia� z No�wo�na�ro�dzo�nym
Zba�wi�cie�lem�Świa�ta:�„O gwiaz do be tle jem -
ska za świeć na mym nie bie” i do�łą�cza�my
się�z na�szą�pie�śnią�i z tym�co�ma�my�w na�-
szym�ży�ciu�by�wiel�bić�Dzie�cię�Je�zus�i za�-
znać�ra�do�ści,�któ�rą�On�nam�mo�że�dać.
War�to�tu�jesz�cze�wspo�mnieć�bo�ga�tą�w nasz
pol�ski�folk�lor�gó�ral�ską�ko�lę�dę:�„Oj ma luś -
ki, ma luś ki kie by rę ka wic ka, al bo li tez ja -
ko by ka wa łe cek smyc ka.. cyz nie le piej ci
Pa nie sie dzieć by ło w nie bie, wsak twój Ta -
tuś ko cha ny nie wy ga nioł Cie bie...”. W ten
spo�sób� na�sze� ko�lę�dy� wspa�nia�le� wpro�wa�-
dza�ją�nas�w at�mos�fe�rę�tych�Świąt�Bo�że�go
Na�ro�dze�nia,�by�le�by�nie�po�zo�sta�wa�ły�tyl�ko
me�lo�dyj�ka�mi� od�twa�rza�ny�mi,� nie�raz� mo�że
zbyt�wcze�śnie�w cza�sie,�ja�ko�pod�kład�pod re�-
kla�mę�za�ku�pów�świą�tecz�nych,�by�le�by�śmy
je�nie�tyl�ko�słu�cha�li,�ale�i śpie�wa�li�wni�ka�jąc
w ich�głę�bo�ką�treść.�Chcia�łem�choć�w wiel�-
kim� skró�cie� po�ka�zać� ich� źró�dło,� któ�rym
jest� ewan�ge�lia,� do�bra� no�wi�na o praw�dzie
Bo�że�go�Na�ro�dze�nia,�któ�ra�jest�tre�ścią�tych
Świąt.�Oczy�wi�ście�w tym�miej�scu� za�chę�-
cam�wszyst�kich�czy�ta�ją�cych�to�sło�wo,�by�-
śmy�tę�treść�ubo�ga�ci�li�śpie�wa�jąc�w na�szych
do�mach�na�sze�pięk�ne�ko�lę�dy.

Moi�Dro�dzy!
Nad�cho�dzą� zno�wu� te�pięk�ne,� peł�ne�do�-
bro�ci� Świę�ta.� Ileż� nio�są� one� wspo�mnień
at�mos�fe�ry� cie�pła� ro�dzin�ne�go� do�mu,� te�go
cie�pła,� któ�re�go� ży�czy�my� so�bie� wszy�scy
i każ�dej� ro�dzi�nie.�W ten� wi�gi�lij�ny� dzień
w któ�rym: „Nie bo zie mi, nie bu zie mia,
wszy scy, wszyst kim ślą ży cze nia” życz�my
so�bie�wszy�scy�wza�jem�nie�te�go�po�ko�ju,�ra�-

do�ści� i na�dzie�ji,�któ�rą�nad sta�jen�ką�be�tle�-
jem�ską�gło�si�li�Anio�ło�wie: „Chwa ła na wy -
so ko ści Bo gu, a na zie mi po kój lu dziom
do brej wo li”.
Ob�chód�Świąt�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�łą�czy
się� ze� zbli�ża�ją�cym� się� No�wym� Ro�kiem.
W tym�cza�sie�kie�dy�do�ko�nu�je�się�wie�lu�pod�-
su�mo�wań�i roz�li�czeń�dzię�ku�je�my�Bo�gu�i lu�-
dziom�za wszel�kie�do�bro,�któ�re�się�w koń�-
czą�cym�ro�ku�do�ko�na�ło.�Był�to�rok�wiel�kie�go
Ju�bi�le�uszu�Bo�że�go�Mi�ło�sier�dzia,�rok 1050-
le�cia�Chrztu�Pol�ski.�Ma�my�w pa�mię�ci�wspa�-
nia�łe� prze�ży�cia� zwią�za�ne� ze� Świa�to�wy�mi
Dnia�mi�Mło�dzie�ży,�któ�re�prze�ży�wa�li�śmy�ra�-
zem� z pa�pie�żem� Fran�cisz�kiem.�Mo�gli�śmy
do�świad�czyć�jak�wiel�kim�do�brem�w ży�ciu
mło�de�go�czło�wie�ka�jest�ra�do�sne�prze�ży�wa�-
nie�ży�cia�oży�wio�ne�go�wia�ra�i mi�ło�ścią.�Prze�-
ży�cie�Ro�ku�Mi�ło�sier�dzia�zwra�ca� też�na�szą
uwa�gę�na każ�de�go� czło�wie�ka,� szcze�gól�nie
te�go,� któ�re�mu� z róż�nych� po�wo�dów� � ży�cie
oso�bi�ste� �czy� ro�dzin�ne�się�po�plą�ta�ło.�W te
Świę�ta�bądź�my�ludź�mi�otwar�te�go�ser�ca�dla
każ�de�go�czło�wie�ka,�dla�cho�rych,�dla�znaj�-
du�ją�cych�się�w ja�kiej�kol�wiek�po�trze�bie�du�-
cho�wej,�czy�ma�te�rial�nej.�Ty�le�wśród�nas�jest

tych� od�ru�chów� do�bra,� któ�re� po�tra�fi� prze�-
zwy�cię�żyć�krzy�kli�we�nie�raz�zło.�Pan�Je�zus
prze�cież�na�uczał:� „Co�kol�wiek�uczy�ni�li�ście
jed�ne�mu�z bra�ci�Mo�ich�naj�mniej�szych,�Mnie�-
ście�uczy�ni�li”,�są�to�sło�wa�god�ne�za�pa�mię�-
ta�nia�i re�ali�za�cji.
Przed ty�mi� Świę�ta�mi� czę�sto� wra�ca� mi
oso�bi�ste�wspo�mnie�nie�pew�nej�star�szej�sa�-
mot�nej� mat�ki,� któ�rą� kie�dyś,� pa�rę� lat� te�-
mu� � w cza�sie� od�wie�dzin� dusz�pa�ster�skich
za�py�ta�łem� jak� prze�ży�ła�wi�gi�lię,�wte�dy� ze
łza�mi� w oczach� mi� od�po�wie�dzia�ła:� Mój
syn�przed świę�ta�mi�za�brał�mi�ostat�nie 50 zł,
któ�re�mia�łam,�by�coś�so�bie�ku�pić�na świę�-
ta.� Nic� nie� przy�niósł,� wszyst�ko� prze�pił,
do dziś�się�nie�po�ka�zał.�W wi�gi�lij�ny�wie�-
czór�za�pa�li�łam�świecz�kę�obok�fi�gur�ki�Dzie�-
ciąt�ka�Je�zus�a na ta�le�rzu�po�ło�ży�łam�opła�-
tek� i krom�kę� chle�ba,� któ�rą� po�sy�pa�łam
cu�krem�i zwil�ży�łam�her�ba�tą�i spo�ży�łam�–�to
by�ła�mo�ja�wi�gi�lia.�Gdy� tak� przez� łzy� pa�-
trzy�łam� na fi�gur�kę� Je�zus� po�czu�łam� we�-
wnętrz�ny�spo�kój,�bo�po�czu�łam�się�tak�Mu
bli�ska�i tak�bied�na jak�On.�Na ko�niec�zza
ścia�ny�usły�sza�łam�jak�w ro�dzi�nie�są�sia�dów
za�śpie�wa�li�ko�lę�dę:�Ci�cha�noc...
W wi�gi�lij�ny�wie�czór,�w czas�ży�czeń�pa�-
mię�taj�my� o na�szych� bli�skich,� o każ�dym
czło�wie�ku.�W tym�cza�sie�z wdzięcz�no�ścią
od�no�si�my�się�do wszyst�kich,�do Oj�ców�na�-
szych�miast�i osie�dli,�do tych,�któ�rzy�trosz�-
czą�się�o to,�by�nam�co�raz� le�piej�się�ży�ło
pod wspól�nym�da�chem.�Pa�mię�taj�my�o tym
wszyst�kim��co�nam�jesz�cze�po�zo�sta�ło�do zro�-
bie�nia�już�w no�wym�ro�ku.�Niech�na�sze�ży�-
cze�nia� zdro�wia,� bło�go�sła�wień�stwa� Bo�żej
Dzie�ci�ny�i wszel�kiej�po�myśl�no�ści�urze�czy�-
wist�nia�ją�się�w na�szej�Oj�czyź�nie,�na na�szej
ko�cha�nej�wo�dzi�sław�skiej�zie�mi,�w każ�dej
ro�dzi�nie� i w ży�ciu� każ�de�go� z nas� tak� jak
wy�śpie�wu�je�my� je� w na�szych� ko�lę�dach:
„Pod�nieś�rącz�kę�Bo�że�Dzie�cię,�bło�go�sław

Oj�czy�znę�mi�łą.�W do�brych�ra�dach�w do�-

brym�by�cie�wspie�raj�jej�si�łę�swą�si�łą.�Dom

nasz� i ma�jęt�ność� ca�łą� i wszyst�kie�wio�ski

z mia�sta�mi,� a Sło�wo� Cia�łem� się� sta�ło

i miesz�ka�ło�mię�dzy�na�mi”.

Ks. Jó zef Mo czy gę ba
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Ach, co�to�by�ło�za spo�tka�nie�z Mi�ko�ła�-jem!�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa
ROW� w Wo�dzi�sła�wiu� Ślą�skim� i Ze�spół
Szkół�Sto�wa�rzy�sze�nia�Ro�dzin�Ka�to�lic�kich
za�pro�si�li�dzie�ci�na spo�tka�nie�mi�ko�łaj�ko�we
pod na�zwą�„Świę�ty�uśmiech�nię�ty”�i dzie�ci
oczy�wi�ście�nie�po�zo�sta�ły�obo�jęt�ne�na to�na�-
sze�za�pro�sze�nie.�Nie�za�wio�dły�się!�Atrak�cji
i emo�cji�by�ła�ca�ła�moc�i nikt�się�nie�nu�dził.
Przy dźwię�kach� świą�tecz�nej� mu�zy�ki,
wspól�nej�za�ba�wie�by�ły�więc�przyj�mo�wa�ne
z wy�bu�cha�mi� śmie�chu� gry,� któ�re� ni�ko�go
nie�po�zo�sta�wi�ły�obo�jęt�nym.�Ka�ra�oke�po�de�-
rwa�ło�wszyst�kich�do śpie�wu�i tań�ca�i plą�sać
moż�na�by�ło�do upa�dłe�go.�Uzdol�nie�ni�pla�-
stycz�nie�mo�gli�swych�sił�spró�bo�wać�w za�-

wo�dach�ry�sow�ni�czych�i re�we�la�cyj�nym�ma�-
lo�wa�niu...�pla�ca�mi.�By�ły�też�chwi�le�na cał�-
kiem�po�waż�ne�czy�ta�nie,�a uzdol�nie�ni�ku�li�-
nar�nie� mo�gli� ozda�biać� cia�stecz�ka.� Dla
każ�de�go�by�ło�więc�coś�mi�łe�go.�A do�dat�ko�-
wo� za wszyst�kie� kon�kur�sy� do�sta�wa�ło� się
ma�łe�upo�min�ki�przy�go�to�wa�ne�przez�na�szą
Spół�dziel�nię.�Da�li�śmy�też�dzie�ciom�ko�lo�-
ro�we�ba�lo�ny�na�peł�nio�ne�he�lem�i z ni�mi�też
by�ło�moc�uciech�i za�ba�wy.
Ale�oczy�wi�ście�naj�waż�niej�szy�był�świę�-
ty� uśmiech�nię�ty� Mi�ko�łaj,� któ�ry� jak� ka�że
tra�dy�cja�roz�dał�naj�młod�szym�wo�rek�atrak�-
cyj�nych� pre�zen�tów.� Wszy�scy� bar�dzo� się
cie�szy�li�i na pew�no�dłu�go�bę�dą�pa�mię�tać�tę
za�ba�wę.

ŚWię ty
uśmiech nię ty

W ko lej ce do Mi ko ła ja

Wszyst kim spół dziel com
oraz ich ro dzi nom
ży czę wie le ra do ści

w nad cho dzą ce nie zwy kłe dni
Bo że go Na ro dze nia

i zdro wia
oraz licz nych suk ce sów

w 2017 ro ku,
tych oso bi stych, ale rów nież

tych osią gnię tych
w na szym

spół dziel czym gro nie.
Ży czę Pań stwu,

że by te Świę ta by ły ra do sne,
aby ście zna leź li czas,

by na chwi lę się za trzy mać,
by po czuć ma gię świąt,

któ re na pa wa ją nas
wy ro zu mia ło ścią, ra do ścią,

we so ło ścią.

Pre�zes�Za�rzą�du�SM�„ROW”
JAN�GRA�BO�WIEC�KI
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Gdy
w ze�szłym�ro�ku
re�la�cjo�no�wa�li�-
śmy�or�ga�ni�zo�wa�-

ną�przez�na�szą�Spół�dziel�nię�Bar�-
bór�kę,� pi�sa�li�śmy� że� at�mos�fe�ra
bez�tro�ski,�do�brej�za�ba�wy�dłu�go
jesz�cze� to�wa�rzy�szy�ła� uczest�ni�-
kom�te�go�spo�tka�nia,�a wszy�scy
obie�cy�wa�li,�że�za rok�zno�wu�się
spo�tka�ją. I sło�wo�cia�łem�się�sta�-
ło.�W tym�ro�ku�już�po raz�czwar�-
ty� Spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa
ROW�zor�ga�ni�zo�wa�ła�uro�czy�ste
ob�cho�dy�gór�ni�cze�go�świę�ta�i zno�-
wu�był�czas�na chwi�lę�za�du�my
nad prze�szło�ścią�i czas�na wspa�-
nia�łą�za�ba�wę.
Wszyst�ko� by�ło� tak� jak� ka�że
na�sza�ślą�ska,�gór�ni�cza�tra�dy�cja.
Świę�to� roz�po�czę�ło� się� po�ran�ną
mszą�świę�tą�w ko�ście�le�pw.�św.
Her�ber�ta� w Wo�dzi�sła�wiu� Śl.
Po niej�gór�ni�cy,�miesz�kań�cy�i za�-
pro�sze�ni� go�ście� prze�szli�w ko�-
ro�wo�dzie�przy dźwię�kach�or�kie�-
stry�uli�ca�mi�osie�dla XXX�-le�cia
PRL�na spo�tka�nie�bar�bór�ko�we.
I za�czę�ło�się�we�so�łe�spo�tka�-
nie�i za�ba�wa.
Go�ści�po�wi�tał�Jan
Gra�bo�wiec�ki�Pre�ze�s
SM�„ROW”.�Ksiądz
pro�boszcz� Ja�nusz
Ba�du�ra�bło�go�sła�wił
wszyst�kich� i jak
zwy�kle� był� praw�-
dzi�wą� du�szą� świę�-
tu�ją�ce�go� to�wa�rzy�-
stwa.
W ubie�głym� ro�-
ku�wszyst�kich� ba�-

wił�wspa�nia�ły�ar�ty�sta�ka�ba�re�-
to�wy� Krzysz�tof� Re�spon�dek,
tym�ra�zem�w su�kurs�przy�szedł
mu�Krzysz�tof�Han�ke�czy�li�mie�-
li�śmy�tu�Ka�ba�re�tu�Rak�w kom�-
ple�cie,�a nie�trze�ba�chy�ba�zbyt�-
nio�roz�wo�dzić�się�co�ozna�cza
wy�stęp� tych� dwóch�wspa�nia�-
łych�ar�ty�stów,�wspo�ma�ga�nych
jesz�cze�wcze�śniej�przez�księ�-
dza� Ba�du�rę,� któ�ry� jak� ma�ło
kto�po�tra�fi�roz�ba�wić�to�wa�rzy�-
stwo.
Spo�tka�nie� bar�bór�ko�we� za�-
czę�ło�się�zmie�niać�w roz�wi�ro�-
wa�ną�i sza�leń�czo�we�so�łą�karcz�-
mę� gór�ni�czą.� By�ły� więc
gro�mad�ne� śpie�wy,� pi�wo� i je�-
dze�nie,�wspól�ne�tań�ce,�ślą�skie
wi�ce.�Ka�wa�ły,� aneg�do�ty,� żar�-
ty�pły�nę�ły�jak�z rę�ka�wa�co�raz
do�pro�wa�dza�jąc� pu�blicz�ność
do drga�wek�ze�śmie�chu.
At�mos�fe�ra�gór�ni�cze�go�świę�-
ta,� bez�tro�ski,� do�brej� za�ba�wy
udzie�li�ła�się�wszyst�kim�i trwa�-
ła,� trwa�ła...� i zno�wu� wszy�scy
obie�cy�wa�li,�że�w przy�szłym�ro�-
ku�na pew�no�tu�taj�się�spo�tka�ją.

BaRBÓRka 2016 ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,RoW”

trochę refleksji i szampańska zabawa

Spół dziel cza Bar bór ka to ukłon w stro nę tra dy cji.
Spół dziel nia ROW nie za po mi na, że wiel ki roz wój
bu dow nic twa miesz ka nio we go na stą pił w la tach, kie -
dy gór nic two prze ży wa ło swój roz kwit. W miesz ka -
niach spół dziel ni ROW osie dla li się gór ni cy, któ rzy
wów czas ob cho dzi li Bar bór ki w swo ich za kła dach
pra cy. Te raz dzię ki uro czy sto ści or ga ni zo wa nej przez
Spół dziel nię mo gą przy po mnieć so bie kli mat tam tych
wy da rzeń i prze żyć go po raz ko lej ny w gro nie swo -
ich bli skich i są sia dów.

Je ste śmy fir mą z dłu go let nią tra dy cją. Bli skie są
nam za sa dy spół dziel czo ści, ale przede wszyst kim bli -
scy są nam lu dzie. Wie my, że dla wie lu miesz kań ców
gór nic two na dal sta no wi waż ny aspekt ży cia spo łecz -
ne go. Dziś w Wo dzi sła wiu Ślą skim nie wy do by wa się
już wę gla, ale lu dzi, któ rzy pra co wa li w ko pal niach,
któ rzy ca łe swe za wo do we ży cie po świę ci li gór nic twu,
w mie ście nie bra ku je. Dla te go z my ślą o nich po raz
ko lej ny or ga ni zu je my Bar bór kę –�mó�wi�Jan Gra bo -
wiec ki,�Pre�zes�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�ROW.

W dro dze na spo tka nie bar bór ko we

Go ści po wi tał Jan Gra bo wiec ki Pre ze s SM „ROW”

Ksiądz pro boszcz Ja nusz Ba du ra pobło go sła wił barbórkowy
posiłek



Grudzień 2016 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 7

Karcz ma piw na

Ka ba ret Rak … wię cej nie trze ba do da wać

At mos fe ra bez tro ski, do brej za ba wy to wa rzy szy ła uczest ni kom tej na szej spół dziel czej Bar bór ki
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Sąsiad z osiedla SM „ROW” jaN WiecZoRek

W rytmie BaWaRSkiej MuZyki
między Hamburgiem a Wodzisławiem

O
d�kąd�tyl�ko�pa�mię�ta�cią�gnę�ło�go�do mu�-
zy�ki.�In�ni�chłop�cy�z po�dwór�ka�w Mi�-
ko�ło�wie� gra�li� w pił�kę� lub� ba�wi�li� się

na dwo�rze,�ma�ły�Ja�nek�co�dzien�nie�jed�nak,
gdy�tyl�ko�do�bie�gła�go�dzi�na szó�sta�i w ra�diu
za�czy�nał� się� pro�gram� Piosn�ka� Ty�go�dnia
z ów�cze�sny�mi�gwiaz�da�mi�pol�skiej�pop�-mu�-
sik�Dan�kiem,�Gniat�kow�skim,�prze�ry�wał�za�-
ba�wę� biegł� do do�mu� i po�grą�żał� się� ca�ły
w tej�mu�zy�ce. I tak�mu� to�zo�sta�ło�do dziś
i za�pew�ne� gdy� Jan� Wie�czo�rek� wy�stę�pu�je
hucz�nie� okla�ski�wa�ny� na wo�dzi�sław�skim
Okto�ber�fe�ście,� gdzieś� tam� ulot�nie,� mo�że
pod�świa�do�mie,�na chwi�lę�wspo�mni� te�wy�-
da�rze�nia�sprzed 60�lat.
Był� to�ko�niec� lat 50.�Tak�się� to�wszyst�ko
za�czę�ło.� –� Obok nas miesz ka ła ta ka bied -
na ro dzi na Ro mów –�wspo�mi�na pan�Jan�–�mia -
łem ta kie go ko le gę, miał na imię Na mi, tro -
chę się ją kał, ale jak że wspa nia le grał
na gi ta rze. Ja ła pa łem od nie go te gi ta ro we
chwy ty i to mi się przy da ło póź niej. Na praw -
dę wie le mu za wdzię czam. Uczy łem się też
śpie wu w ogni sku mu zycz nym i rów nież uczy -
łem się pry wat nie śpie wu u pa ni, któ ra by ła
Au striacz ką miesz ka ją cą w Pol sce.
Był�zdol�ny,�uta�len�to�wa�ny,�pra�co�wi�ty.�Miał
oka�zję�zna�leźć�się�w ze�spo�le�„Śląsk”�i by�ła
du�ża� szan�sa,� że� mógł� stać� się� człon�kiem
słyn�nej� wów�czas� Or�kie�stry� Roz�ryw�ko�wej
Roz�gło�śni�Ślą�skiej�Pol�skie�go�Ra�dia�Je�rze�go
Ha�ral�da,� ale� do�stał� na�gle� bi�let� do woj�ska
i skoń�czy�ły� się� te�ma�rze�nia,� nie� do koń�ca
jed�nak.
–�W 1959 ro ku wzię li mnie do woj ska,

do Gór no ślą skiej Bry ga dy Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza –�opo�wia�da�pan�Jan.�–�Tam, gdy
ktoś był uzdol nio ny mu zycz nie, grał na ja -
kimś in stru men cie, miał się zgło sić. By ło
20 gi ta rzy stów, ale wy bra li mnie. Za śpie wa -
łem po łu dnio wo ame ry kań ską pio sen kę, z tym
wspa nia łym ryt mem, któ ry na uczy łem się od te -
go mo je go ko le gi Ro ma. Dzię ki te mu zo sta łem
człon kiem woj sko we go ze spo łu mu zycz ne go.
I za�czę�ły�się�wy�stę�py.�By�ło�du�żo�gra�nia,
na�wet� wy�stę�po�wa�li� z Ope�ret�ką� Gli�wic�ką.
Uświet�nia�li�wszyst�kie�moż�li�we�uro�czy�sto�-
ści,�wy�stę�po�wa�li�m.in.�z Ma�ria�Ar�ty�kie�wicz,
a me�na�dże�rem� ze�spo�łu� był� te�nor� Ry�szard
Wojt�kow�ski.
Wy�stę�po�wa�li� jed�nak� przede� wszyst�kim
dla�żoł�nie�rzy.�Gra�li�w ba�ta�lio�nach�roz�miesz�-
czo�nych�wzdłuż�ca�łej�po�łu�dnio�wej�gra�ni�cy
i nie�tyl�ko.�
–� Na świę to WOP wy stę po wa li śmy też

w te le wi zji, a tak że na na szym sta rym le gen -

Pan�Jan�Wie�czo�rek�z żo�ną�Ro�ma�ną�w do�mo�wych�pie�le�szach

Wy�stę�py�w woj�sku�roz�po�czę�ły�je�go�ka�rie�rę

dar nym stat ku, trans atlan ty ku „Ba to ry”. Gdy
by łem wte dy na Po mo rzy po znał wszyst kich
słyn nych pol skich bok se rów, póź niej me da -
li stów olim pij skich – wspo�mi�na pan�Jan.�
Po po�nad 2� la�tach�w woj�sku,�bo�za�trzy�-
ma�li�ich�wte�dy�dłu�żej�o 4�mie�sią�ce�ze�wzglę�-
du�na Kry�zys�Ku�bań�ski.�Zna�lazł�się�w cy�-
wi�lu.� Ale� mu�zy�ka� na�dal� kie�ro�wa�ła� je�go

ży�ciem.�Z ko�le�ga�mi�z WOP�-u stwo�rzy�li�ze�-
spół�i za�czę�li�wy�stę�po�wać�w róż�nych�lo�ka�-
lach�m.�in.�w „Mi�mo�zie”�w Mi�ko�ło�wie.�To
by�ły� jed�nak� ca�ły� czas� za�ję�cia� do�dat�ko�we,
bo� jed�no�cze�śnie�pra�co�wał� za�wo�do�wo� ja�ko
elek�tryk�w hu�cie�„Fer�rum”.�
Wy�stę�po�wa�li�też�już�wte�dy�w Wo�dzi�sła�-
wiu.�Gra�li�w „Ostra�wie”�i w „Pia�ście”,�ale
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pan�Jan�na�dal�pra�co�wał� i miesz�kał�w Mi�-
ko�ło�wie.
–�Strasz nie to wszyst ko by ło cięż kie i wy -

czer pu ją ce fi zycz nie. Te do jaz dy i pra ca,
cza sa mi spa łem po 3 go dzi ny dzien nie.
Do�pie�ro�w la�tach 70.�zdał�eg�za�min�w Mi�-
ni�ster�stwie�Kul�tu�ry�w War�sza�wie� i za�czął
grać� w peł�ni� za�wo�do�wo.� Oże�nił� się� też
z pa�nią�Ro�ma�ną,�któ�ra�po�cho�dzi�z Ku�jaw,
któ�ra�sta�ła�się�od�tąd�je�go�to�wa�rzy�ską�ży�cia
i pod�po�rą� w je�go� za�wo�do�wej� ka�rie�rze.
W 1978�ro�ku�prze�pro�wa�dzi�li�się�do Wo�dzi�-
sła�wia.�Pan�Jan�wy�je�chał�wte�dy�do ów�cze�-
sne�go� NRD� i tam� po�dzi�wia�li� go� na�si� za�-
chod�ni�są�sie�dzi.�Trwał�to�ok 8�lat.�Prze�je�chał
i wy�stę�po�wał�w ca�łych�wschod�nich�Niem�-
czech.
–�Mo gę śmia ło po wie dzieć, że NRD znam

le piej niż Pol skę –�śmie�je�się�pan�Jan.
W la�tach 80.�ru�szył�za Ła�bę�i za�czął�wy�-
stę�po�wać�w RFN.�Grał�z ko�le�ga�mi�w Ham�-
bur�gu�na St.�Pau�li�i w lo�ka�lu�przy Re�eper�-
bahn�na 2000� lu�dzi.�Obok,� kil�ka�na�ście� lat
wcze�śniej,�wy�stę�po�wa�li�Be�atle�si.
Gra�li�na zmia�nę�raz�w Ham�bur�gu�raz�we
Frank�fur�cie� nad Me�nem.� Gra�li� ba�war�skie
ryt�my.�Ro�bo�ta�by�ła�bar�dzo�cięż�ka,�wy�stę�py

by�ły�wła�ści�wie�bez�prze�rwy,�ale�jest�co�te�-
raz�wspo�mi�nać.�
Gdy�skoń�czy�li�w Niem�czech�wró�cił�doWo�-
dzi�sła�wia�i du�żo�grał�w Pol�sce�na we�se�lach,
na róż�no�ra�kich� im�pre�zach,�na przy�ję�ciach.
Da�lej� gra.� Ryt�my� ba�war�skie� moż�na by�ło
usły�szeć�w je�go�wy�ko�na�niu�pod�czas�Świę�ta
Pi�wa�w Opo�lu�i pod�czas�ostat�nie�go�Okto�ber�-
fe�stu�wWo�dzi�sła�wiu.�Wy�stą�pił�wte�dy�na Ryn�-
ku�i bar�dzo�się�po�do�bał�pu�blicz�no�ści.
Miesz�ka�ją�żo�ną�na na�szym�osie�dlu XXX�-
-le�cia.�Ma�ją�dwo�je�dzie�ci.�Syn�po�szedł�w śla�-
dy�oj�ca,�skoń�czył�stu�dia�mu�zycz�ne�we�Wro�-
cła�wiu�i w Ka�to�wi�cach,�sam�ma�tro�je�dzie�ci
i one�rów�nież�są�bar�dzo�zdol�ne�mu�zycz�nie. 8
let�ni� wnuk� Emil� ma 8� lat,� gra� na pu�zo�nie
i ostat�nio�do�stał�dy�plom�i za�kwa�li�fi�ko�wał�się
do prze�słu�chań�kon�kur�so�wych.
Pan�Jan�chy�ba�więc�jest�czło�wie�kiem�szczę�-
śli�wym,�przez�wie�le�lat�da�wał�roz�ryw�kę�i za�-
ba�wę� dzie�siąt�kom� ty�się�cy� lu�dzi� w Pol�sce
i Niem�czech,�w du�żej�mie�rze�speł�nił�swe�ma�-
rze�nia�z dzie�ciń�stwa�i te�raz�na�dal�gra�i śpie�-
wa.�Ja�słu�cham�po�da�ro�wa�nych�mi�płyt�z je�go
na�gra�nia�mi.�Te�kla�sycz�ne�pio�sen�ki�pop�- mu�-
sik,�ever�gre�eny�w je�go�wy�ko�na�niu�ko�ją�du�-
szę,�re�lak�su�ją�i za to�mu�bar�dzo�dzię�ku�ję.

Pod�czas�wy�stę�pów�w NRD

Po po�wro�cie�do Pol�ski�pan�Jan�na�dal�wy�stę�po�wał Na te�go�rocz�nym�wo�dzi�sław�skim�Okto�ber�fe�ście

Je�den�z ze�spo�łów�z któ�rym�grał

Po�lak�wszyst�ko�po�tra�fi...�na�wet�grać�dla�Niem�-
ców�ba�war�ską�mu�zy�kę�w Ham�bur�gu
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Z
na�szych� ob�ser�wa�cji� wy�ni�ka,� że� nie�-
ste�ty�no�to�rycz�ne�są�przy�pad�ki�wy�rzu�-
ca�nia�na śmiet�ni�ki� tzw.�śmie�ci�wiel�-

ko�ga�ba�ry�to�wych.�Na�le�żą�do nich�na przy�kład
wy�słu�żo�ne�me�ble,�ka�na�py,� fo�te�le,�któ�rych
świet�ność�już�daw�no�mi�nę�ła�i te�raz�zo�sta�ły
za�stą�pio�ne�no�wy�mi,�wy�god�niej�szy�mi�i no�-
wo�cze�śniej�szy�mi.�A te�sta�re?�No�cóż�po ci�-
chu,� w no�cy,� gdy� nikt� nie� wi�dzi,� lą�du�ją
wśród� po�jem�ni�ków�na śmie�ci. I le�żą� tam
pod do�mem,�„po�dzi�wia�ne”�z okien,�prze�-
szka�dza�ją�ce� czę�sto�w nor�mal�nym�wy�rzu�-
ca�niu� od�pad�ków.�Mi�ja� dzień,� po�tem� ro�bi
się� z te�go� ty�dzień� i wresz�cie�po pew�nym
cza�sie,� przy�jeż�dża� sa�mo�chód� wy�wo�żą�cy
śmie�ci� i sta�ra� dziu�ra�wa�ka�na�pa� lub� za�ku�-
rzo�ny�fo�tel�„ma�gicz�nie”�zni�ka�ją.�Wi�dzi�my
z okien,� że� miej�sce� na śmie�ci� jest� pu�ste
i sto�ją�tam�tyl�ko�kon�te�ne�ry.�Cóż�z te�go,�ten
stan�trwa�bar�dzo�krót�ko�i cza�sa�mi�za je�den
dzień� zno�wu� jak� za do�tknię�ciem� cza�ro�-
dziej�skie�różdż�ki�po�ja�wia�się�no�wa�par�tia
„wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych”� od�pa�dów. I mo�gą
to� być� zno�wu�me�ble,� ale� też� sta�re� drzwi,
któ�re�się�już�wy�słu�ży�ły,�pęk�nię�ty�pla�sti�ko�-
wy�zde�rzak�sa�mo�cho�do�wy�lub�ze�psu�te�opo�-
ny,�a cza�sa�mi�na�wet�gruz�bu�dow�la�ny.
Trze�ba�też�za�zna�czyć,�że�część�tych�fe�-
ler�nych� śmie�ci� przy�wę�dro�wu�je� na na�sze
śmiet�ni�ki�z ze�wnątrz.�Lu�dzie�nie�miesz�ka�-
ją�cy�w na�szych�za�so�bach�pod�rzu�ca�ją�nam

te�ku�kuł�cze� ja�ja� i nie�są� to�przy�pad�ki�od�-
osob�nio�ne.�
Trud�no� zro�zu�mieć� ta�kie� po�stę�po�wa�nie,
któ�re� jest� bez�czel�nym� ła�ma�niem� pra�wa.
Wszyst�kie�te�wy�rzu�ca�ne�przed�mio�ty�moż�-
na� bez� kło�po�tu� od�wieźć� do Punk�tów� Se�-
lek�tyw�nej�Zbiór�ki�Od�pa�dów�Ko�mu�nal�nych,
któ�re�są�w każ�dej�gmi�nie�i przyj�mu�ją�od�-

pa�dy� ko�mu�nal�ne� oraz� in�ne� od�pa�dy� z go�-
spo�darstw� do�mo�wych� z prze�zna�cze�niem
do uniesz�ko�dli�wia�nia�lub�od�zy�sku. I trze�ba

tu� pod�kre�ślić:� tam od bie ra ją te śmie ci
za dar mo. 
Czy� na�praw�dę� jest� ta�kim�wiel�kim� pro�-
ble�mem�wy�wie�zie�nie�te�go�wszyst�kie�go�cze�-
go� chce�my� się� po�zbyć� do PSZOK,� któ�ry

zwy�kle�jest�bar�dzo�bli�sko�od na�szych�do�-
mów?
A ja�ka�jest�czy�też�bę�dzie�w naj�bliż�szym
cza�sie�al�ter�na�ty�wa?�Wiel�ko�ga�ba�ry�to�we�śmie�-
ci�już�tak�ła�two�nie�bę�dą�zni�kać�i zro�bi�się
du�ży�pro�blem.
Urząd�mia�sta�Ry�duł�to�wy�przy wy�wo�że�-
niu� śmie�ci� już� tych� wiel�ko�ga�ba�ry�to�wych
nie�chce�wy�wo�zić�spod�śmiet�ni�ków.�Prze�-
woź�nik�nie�chce� te�go�wy�wo�zić,�bo� to�nie
jest�w je�go�kom�pe�ten�cji.�
Efek�tem�tej�sy�tu�acji�bę�dzie�pod�nie�sie�nie
opłat�za wy�wóz�śmie�ci,�wszyst�ko�do te�go
zmie�rza.�Zresz�tą�do�daj�my,�że�w tym�przy�-
pad�ku� nie� cho�dzi� tyl�ko� o te� du�że� śmie�ci,
bar�dzo�dro�go�mo�że�nas�też�kosz�to�wać�nie
se�gre�go�wa�nie�od�pa�dów.�
Roz�wa�ża�na�jest�usta�wa,�by�kwe�stie�uświa�-
da�mia�nia�miesz�kań�ców�i eg�ze�kwo�wa�nia�se�-
gre�ga�cji�śmie�ci�prze�rzu�cić�na za�rząd�cę�czy�li

te Mat ŚMie ci po WRa ca i Mo że NaS du żo koSZ to Wać

kanapa na śmietniku... 
to zły pomysł

Już od po nad 3 lat wy rzu ca my na sze śmie ci po no we mu. Cza su mie li śmy już du -
żo, że by przy zwy cza ić się do no wych prze pi sów, że by za cząć prze strze gać no wych
za sad. Wie lo krot nie na ła mach na sze go cza so pi sma po ru sza li śmy ten pro blem, sta -
ra li śmy się edu ko wać miesz kań ców i wy ja śniać no we za sa dy. Oczy wi ście więk szość
osób do sko na le da je so bie ra dę w no wej „rze czy wi sto ści śmie cio wej”, ale co raz zda -
rza ją się przy pad ki nie prze strze ga nia obo wią zu ją ce go pra wa.

■ Za bra nia się wy rzu ca nia śmie ci wiel kich ga ba ry tów pod śmiet -
ni ki

■ Pro szę zwra cać uwa gę na wy rzu ca nie śmie ci przez oso by nie
miesz ka ją ce na osie dlach, nie bę dą ce na szy mi miesz kań ca mi. To
wła śnie one po zby wa ją się czę ści sa mo cho do wych o du żych ga ba -
ry tach, od pa dów z re mon tów do mów. Nie ste ty za wy wóz tych
śmie ci mu szą pła cić miesz kań cy Spół dziel ni. 

■ Dbaj my o wła sne pie nią dze! Nie se gre go wa nie od pa dów, wy sta -
wia nie śmie ci o du żych ga ba ry tach mo że skut ko wać zwięk sze -
niem opłat za wy wóz śmie ci i to od czu je każ dy z nas.
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w na�szym� przy�pad�ku� Spół�dziel�nię.� Je�śli
miesz�kań�cy�nie�bę�dą�prze�strze�gać�za�sad�se�-
gre�ga�cji� to�bę�dą�pła�cić�więk�sze�pie�nią�dze
za wy�wóz� śmie�ci� nie�se�gre�go�wa�nych.� Bę�-
dzie� to�wy�glą�dać� tak,� że�wy�rzu�ca�jąc,� po�-
zby�wa�jąc� się� śmie�ci� du�żych� lub� nie�po�se�-
gre�go�wa�nych� au�to�ma�tycz�nie� ska�że�my� się
na to,�że�ta�ki�cza�sa�mi�jed�no�ra�zo�wy�wy�bryk
w kon�se�kwen�cji�spo�wo�du�je�na�li�cze�nie�wyż�-
szych�opła�ty.�W pew�nym�mo�men�cie�lu�dzie
obu�dzą� się,� ale� wyż�sze� kosz�ty� wy�wo�zu
śmie�ci�już�bę�dą�i nie�bę�dzie�to�we�so�łe.
Już�te�raz�są�re�gu�la�mi�ny�wdro�żo�ne�przez
urzę�dy�miast� do�ty�czą�ce� wy�wo�zu� śmie�ci
i gdy�mi�nie� ten� siel�ski� czas�okre�su�edu�-
ka�cji,�a ten�mo�ment�nie�ubła�ga�nie�się�zbli�-
ża,�to�bę�dą�eg�ze�kwo�wać�bez�par�don,�zgod�-
nie�z re�gu�la�mi�nem�kar�ne,�wyż�sze�opła�ty.�
Se�gre�ga�cja�śmie�ci�mu�si�być�i choć�cza�-
sa�mi�wy�da�je�się�nam,�że�tak�na�praw�dę�nikt
te�go�nie�prze�strze�ga�i nie�kon�tro�lu�je�to�je�-
ste�śmy�w ogrom�nym�błę�dzie.�Jest�jesz�cze
czas�by�jed�nak�te�go�się�uczyć,�że�by�z cza�-
sem�nie�po�nieść�bar�dzo�przy�krych�kon�se�-
kwen�cji.�Bo�firmy�wyworzące�śmieci,�urzę�-
dy�mia�sta� nie� od�pusz�czą,� bę�dą� do�kład�nie
te�go�prze�strze�gać�i w kon�se�kwen�cji�od�bi�je
się�to�na miesz�kań�cach�i ich�kie�sze�niach.�

● Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu nal nych zlo ka -
li zo wa ny jest w Wo dzi sła wiu Ślą skim przy uli cy Mar klo wic kiej 21
b. Wo dzi sław ski PSZOK świad czy swoje usłu gi we wto rek, czwar -
tek w go dzi nach od 10.00 do 18.00 oraz w so bo tę w go dzi nach
od 9.00 do 13.00.

● W Ra dli nie Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu -
nal nych znaj du je się obok za ple cza Za kła du Go spo dar ki Ko mu nal -
nej, przy ul. Ry me ra – bocz nej (za bu dyn ka mi urzę du, w kie run ku
hał dy). W 2016 r. PSZOK jest czyn ny 2 dni w ty go dniu (śro dy i so -
bo ty). W śro dy w go dzi nach: w okre sie od li sto pa da do lu te go
(13.00 – 17.00), w so bo ty w go dzi nach: od li sto pa da do lu te go
(9.00 – 16.00).

● W Ry duł to wach punkt se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych zlo ka li zo wa ny jest przy ul. Je sio no wej 70, do jazd od uli cy
Ra ci bor skiej. PSZOK pro wa dzo ny jest przez Za kład Go spo dar ki
Ko mu nal nej w Ry duł to wach i czyn ny jest w go dzi nach: po nie dzia -
łek: 8:00 – 17:00, wto rek: nie czyn ny, śro da: 11:00 – 19:00, czwar -
tek: 11:00 – 19:00, pią tek: 8:00 – 17:00, so bo ta: 8:00 -14:00. Przed do -
star cze niem od pa dów ko mu nal nych na PSZOK miesz kań cy pro sze ni
są o te le fo nicz ne zgło sze nie po wyż sze go fak tu pod nu mer te le fo -
nu 514 497 562.

● W Pszo wie Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów zlo ka li zo -
wa ny przy ul. Trau gut ta 101 (te ren ZGKiM Pszów) przyj mu je od -
pa dy w po nie dział ki od 12:00 do 18:00, oraz w piąt ki od 8:00
do 14:00.
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O
bie� pa�nie� sa�mo�dziel�ną� dzia�łal�ność� me�dycz�ną� pro�wa�dzą
od 2002�ro�ku,�za�tem 14�lat�na kontr�ak�cie�z NFZ.�Od 1�wrze�-
śnia 2014� roku� ma�ją� KON�TRAKT� z NFZ� w KA�TO�WI�-

CACH�na świad�cze�nia�w za�kre�sie�Pie�lę�gniar�stwa�Śro�do�wi�sko�wo-
Ro�dzin�ne�go.�W związ�ku� z tym� każ�dy� ubez�pie�czo�ny�ma� pra�wo
do bez�płat�nych� świad�czeń� zdro�wot�nych�bę�dą�cych�w kom�pe�ten�-
cjach�pie�lę�gniar�ki�śro�do�wi�sko�wo-ro�dzin�nej�POZ,�zgod�nie�z wy�-
ka�zem�–�ko�szy�kiem�świad�czeń�gwa�ran�to�wa�nych�POZ.
PIE�LĘ�GNIAR�KA� OBEJ�MU�JE� KOM�PLEK�SO�WĄ� OPIE�KĄ
W DO�MU:
❖ OSO�BY�ZDRO�WE�–�edu�ka�cja�i pro�fi�lak�ty�ka�zdro�wot�na.�
❖ NIE�MOW�LĘ�TA� i DZIE�CI� –� pa�tro�na�że� i te�sty� prze�sie�wo�we
2-4-5�lat�ków.

❖ CHO�RYCH�–�za�bie�gi�na zle�ce�nie�le�ka�rza�w do�mu�pa�cjen�ta.
❖ NIE�PEŁ�NO�SPRAW�NYCH�–�po�moc�pa�cjen�to�wi� i je�go�ro�dzi�-
nie.�

❖ OSO�BY�W STA�NIE�TER�MI�NAL�NYM�–�po�moc�w uzy�ska�niu
opie�ki�pa�lia�tyw�nej.

ZA BIE GI WY KO NY WA NE NA ZLE CE NIE LE KA RZA:
In�iek�cje�-za�strzy�ki,�kro�plów�ki,�po�bie�ra�nie�krwi,�opa�trun�ki�na ra�-
ny,�zdej�mo�wa�nie�szwów,�opa�rze�nia,�od�le�ży�ny,�cew�ni�ko�wa�nie,�za�-
kła�da�nie� son�dy�żo�łąd�ko�wej,� sta�wia�nie�ba�niek,� le�wa�ty�wy-ene�my,
za�bie�gi�pie�lę�gna�cyj�no-lecz�ni�cze�w sto�miach,�prze�to�kach�i ra�nach
trud�no�go�ją�cych,�po�da�wa�nie�le�ków�róż�ny�mi�dro�ga�mi,�pro�wa�dze�-
nie� bi�lan�su� wod�ne�go,� wy�ko�ny�wa�nie� in�ha�la�cji,� to�a�le�ta� pa�cjen�ta
w łóż�ku,�kar�mie�nie�w za�leż�no�ści�od sta�nu�cho�re�go,�przy�go�to�wa�-
nie�pod�opiecz�ne�go�i je�go�ro�dzi�ny�do sa�mo�opie�ki�i sa�mo�pie�lę�gna�-
cji�w cho�ro�bie�i nie�peł�no�spraw�no�ści.
Pie�lę�gniar�ki�wy�ko�nu�ją�rów�nież�za�bie�gi�bez�zle�ce�nia�le�ka�rza.

ŚWIAD CZE NIA WY KO NY WA NE BEZ ZLE CE NIA LE -
KA RZA:
RR��- ci�śnie�nia�tęt�ni�cze�go,�po�ziom�cu�kru�we�krwi�Glu�ko�me�trem,
wa�ga,�wzrost,�wi�zy�ty�pa�tro�na�żo�we�i te�sty�prze�sie�wo�we�u dzie�ci

ŚWIAD CZE NIA USPRAW NIA JĄ CE:
Uspraw�nie�nie�ru�cho�we�ćwi�cze�nia�czyn�ne�i bier�ne,�dre�naż�uło�-
że�nio�wy,�pro�wa�dze�nie�gim�na�sty�ki�od�de�cho�wej,�ko�or�dy�na�cja�i współ�-
dzia�ła�nie�w re�ha�bi�li�ta�cji�przy�łóż�ko�wej�w ce�lu�za�po�bie�ga�nia�po�wi�-
kła�niom�wy�ni�ka�ją�cych� z pro�ce�su� cho�ro�bo�we�go� i dłu�go�trwa�łe�go
unie�ru�cho�mie�nia,� ćwi�cze�nia� ogól�no�uspraw�nia�ją�ce,� za�sto�so�wa�nie
udo�god�nień.�

ŚWIAD CZE NIA W ZA KRE SIE PRO MO CJI ZDRO -
WIA I PRO FI LAK TY KI
■ Pro�wa�dze�nie�dzia�łań�pro�fi�lak�tycz�nych�u pod�opiecz�nych�z grup
ry�zy�ka�zdro�wot�ne�go�

■ Prze�pro�wa�dza�nie�wy�wia�dów�śro�do�wi�sko�wych
■ An�kie�ta�w pro�fi�lak�ty�ce�gruź�li�cy

■ Po�rad�nic�two�w za�kre�sie�zdro�we�go�sty�lu�ży�cia
■ Pre�lek�cje�i spo�tka�nia�z pro�mo�to�rem�zdro�wia
■ Pro�mo�wa�nie�za�sad�pra�wi�dło�we�go�ży�wie�nia
■ Po�moc�w wal�ce�z uza�leż�nie�nia�mi
■ Or�ga�ni�za�cja�grup�wspar�cia
■Współ�pra�ca� z róż�ny�mi� in�sty�tu�cja�mi� w mie�ście� dzia�ła�ją�cy�mi
na rzecz�zdro�wia�i ro�dzi�ny
-�Z MOPS
-�Z PCPR
-�Le�ka�rza�mi�POZ
-�Pie�lę�gniar�ką�szkol�ną
-�Pie�lę�gniar�ką�Opie�ki�Dłu�go�ter�mi�no�wej
-�Po�łoż�ną�Śro�do�wi�sko�wą
-�Po�rad�nia�mi� spe�cja�li�stycz�ny�mi� zgod�nie� z po�trze�ba�mi� pod�-
opiecz�nych
-�Współ�pra�ca�z ban�kiem�żyw�no�ści�

PRAK�TY�KA� PIE�LĘ�GNIA�REK� S.c.� „ZDRO�WIT”� uzy�ska�ła
w 2014�r. 2015�r. i 2016�r.�CER�TY�FI�KAT�„FIR�MA�GOD�NA�ZA�-
UFA�NIA”,� któ�ry� przy�zna�wa�ny� jest� przed�się�bior�stwom� ce�chu�ją�-
cym� się� nie�na�gan�ną� opi�nią� wśród� klien�tów� oraz� kon�tra�hen�tów
za nie�po�szla�ko�wa�ną�opi�nię�ety�kę�w pro�wa�dze�niu�dzia�łal�no�ści�biz�-
ne�so�wej�oraz�rze�tel�ne�po�dej�ście�do zo�bo�wią�zań�wo�bec�klien�tów
i kon�tra�hen�tów.

PO ZNAJ PRA WA PA CJEN TA
Biu�ro�Rzecz�ni�ka�Praw�Pa�cjen�ta,�Wy�dział�In�ter�wen�cyj�no�-Po�rad�-
ni�czy�(Usta�wa�z 6�li�sto�pa�da 2008�r.�o pra�wach�pa�cjen�ta,�Rzecz�ni�-
ku�Praw�Pa�cjen�ta)�stoi�na sta�no�wi�sku,�że�każ�dy�pa�cjent�zgod�nie
z roz�po�rzą�dze�niem�Mi�ni�stra�Zdro�wia�z dnia 24�wrze�śnia 2013�r.
w spra�wie� świad�czeń� gwa�ran�to�wa�nych� z za�kre�su� pod�sta�wo�wej

GRupoWa pRaktyka pielęGNiaRek „ZdRoWit” S.c.

potrzebujesz poMocy?
Skontaktuj się z nami
GRU�PO�WA�PRAK�TY�KA�PIE�LĘ�GNIA�REK�S. c.� „ZDRO�WIT”� z sie�dzi�bą�w Wo�dzi�sła�wiu�Śl.

Oś. XXX�-Le�cia 103/4�otwo�rzy�ła�no�wy�Ga�bi�net�Pie�lę�gniar�ki�Śro�do�wi�sko�wo�–�ro�dzin�nej�POZ
w Wo�dzi�sław�Śl.�ul.�LESZ�KA 10�(obok�mam�mo�gra�fii).

Jest to pierw szy i je dy ny ta ki ga bi net w mie ście, pro wa dzo ny sa mo dziel nie przez wy kwa li fi -
ko wa ne pie lę gniar ki śro do wi sko-ro dzin ne: Ka�zi�mie�rę�Sro�czyń�ską�i Jo�lan�tę�Ćwi�klak.
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opie�ki�zdro�wot�nej�ma�pra�wo�do świad�czeń� le�ka�rza�poz.� i pie�lę�-
gniar�ki�za�bie�go�wej�od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 8.00�do 18.00-
tej�w przy�chod�ni�w któ�rej�ma�zło�żo�ną�de�kla�ra�cję�na le�ka�rza�poz.
Pie�lę�gniar�ka�za�bie�go�wa�speł�nia� in�ną� ro�lę�niż�pie�lę.� śro�do�wi�sko�-
wo�-ro�dzin�na,� po�nie�waż� oprócz� szcze�pień� wy�ko�nu�je� ona� m.in
wszyst�kie�za�bie�gi,�na któ�re�kie�ru�je�pa�cjen�ta�le�karz�poz�(ta�kie�jak
np:�po�bra�nie�krwi,�EKG,�in�iek�cje�do�mię�śnio�we,�pod�skór�ne).�na�to�-
miast�świad�cze�nia�gwa�ran�to�wa�ne�pie�lę�gniar�ki�śro�do�wi�sko�wo�- ro�-
dzin�nej�obej�mu�ją�m.in.�wi�zy�tę�re�ali�zo�wa�ną�w do�mu�świad�cze�nio�-
bior�cy� w me�dycz�nie� uza�sad�nio�nych� przy�pad�kach� �– wi�zy�tę
re�ali�zo�wa�ną�w wa�run�kach�am�bu�la�to�ryj�nych�–�wi�zy�tę�pa�tro�na�żo�-
wą�-te�sty� prze�sie�wo�we� ma�ją�ce� na ce�lu� mo�ni�to�ro�wa�nie� roz�wo�ju
dziec�ka�-świad�cze�nia� w ra�mach� pro�fi�lak�ty�ki� gruź�li�cy.� (Zał� nr 2
część 1�ww. roz�po�rzą�dze�nia�Min.�Zdr.).
Po�nad�to� zgod�nie� z art. 28� ust. 1� Usta�wy� z dn. 27� sierp�-
nia 2004�r.�o świad�cze�niach�opie�ki�zdro�wot�nej�fi�nan�so�wa�nych
ze�środ�ków�pu�blicz�nych�(Dz.�U.�z 2015�r.�poz. 581).�Każ�dy�pa�-
cjent�ma�pra�wo 3�–�krot�ne�go�bez�płat�ne�go,� imien�ne�go�wy�bo�ru
le�ka�rza,�Pie�lę�gniar�ki�śro�do�wi�sko�wo�-ro�dzin�nej�i po�łoż�nej,�u te�-
go�sa�me�go�świad�cze�nio�daw�cy,�u róż�nych�świad�cze�nio�daw�ców,
al�bo� bę�dą�cych� świad�cze�nio�daw�ca�mi.�Wo bec po wyż sze go pa -

cjent ma pra wo wy bo ru pie lę gniar ki śro do wi sko wo – ro -
dzin nej w in nej pla ców ce niż Przy chod nia, w któ rej za trud -
nio ny jest le karz ro dzin ny poz. 
NFZ�przy�po�mi�na�rów�nież,�że�każ�dy�pa�cjent�do�ko�nu�jąc�wy�bo�ru
nie�ma�obo�wiąz�ku�zło�że�nia�de�kla�ra�cji�we�wszyst�kich� trzech�za�-
kre�sach�świad�czeń�u te�go�sa�me�go�le�ka�rza�ro�dzin�ne�go�poz.�Wska�-
zy�wa�ny�spo�sób�do�ko�ny�wa�nia�wy�bo�ru�przez�pa�cjen�ta�sta�no�wi�je�go
su�we�ren�ną�de�cy�zję,�któ�ra�nie�mo�że�być�za�kłó�co�na�przez�le�ka�rza
czy�per�so�nel�przy�chod�ni,�któ�ry�wa�run�ku�je�przy�ję�cie�ta�kiej�de�kla�-
ra�cji�od do�ko�na�nia� rów�no�cze�sne�go�wy�bo�ru� le�ka�rza,�pie�lę�gniar�ki
śro�do�wi�sko�wo�-ro�dzin�nej�i po�łoż�nej�w je�go�przy�chod�ni.�A za tem
każ dy pa cjent ma pra wo zło żyć de kla ra cję wy bo ru na pie lę -
gniar kę śro do wi sko wo -ro dzin ną w in nej pla ców ce niż ma le -
ka rza ro dzin ne go, po nie waż le karz poz po wi nien współ pra co -
wać z pie lę gniar ką śro do wi sko wą. Wie�lu� pa�cjen�tów� chęt�nie
sko�rzy�sta�ło�z pra�wa�wy�bo�ru�pie�lę�gniar�ki�śro�do�wi�sko�wej�w in�nej
pla�ców�ce�twier�dząc,�że�nie�ma�i nie�zna�swo�jej�pie�lę�gniar�ki�śro�do�-
wi�sko�wej� lecz� tyl�ko� le�ka�rza� ro�dzin�ne�go.�A praw�dą� jest� ta�ka,� iż
każ�dy�ma�zło�żo�ne 3�de�kla�ra�cje�u le�ka�rza�ro�dzin�ne�go,�lecz�o tym
nie�wie.�Ta�ka�nie�świa�do�mość�sprzy�ja�ma�ni�pu�lo�wa�niu�pa�cjen�ta�mi
do te�go�stop�nia,�iż�tych�któ�rzy�zło�ży�li�de�kla�ra�cję�w in�nej�pla�ców�-
ce,� pod groż�bą� od�mo�wy� świad�czeń� zmu�sza� się� do po�wrot�ne�go
skła�da�nia�de�kla�ra�cji�u le�ka�rza�poz.�Ta�kie�prak�ty�ki�są�oczy�wi�ście
prze�stęp�stwem� i wpro�wa�dza�niem� pa�cjen�tów�w błąd,� ale� na od�-
wro�cie� każ�dej� de�kla�ra�cji� za�miesz�czo�ne� jest� ob�ja�śnie�nie� i war�to
prze�czy�tać�punkt�2�i 3�aby�pod�nieść�swo�ją�świa�do�mość.�
Te�sa�me�pie�lę�gniar�ki�pra�cu�ją�ce�w przy�chod�ni�peł�nią�ce�ro�lę�pie�-
lę�gniar�ki�za�bie�go�wej�i pie�lę�gniar�ki�śro�do�wi�sko�wo-ro�dzin�nej�swój

ośmiogodzinny�czas�pra�cy�mu�szą�dzie�lić�na pra�cę�w przy�chod�ni
i w te�re�nie�to�czy�mo�że�być�w peł�ni�od�da�na�pra�cy�w śro�do�wi�sku
do�mo�wym�pa�cjen�tów?�
–�Ga bi net na ul. Leszka 10 (obok mamografii) zo stał otwar ty,

aby wyjść na prze ciw po trze bom pa cjen tów – w róż nym wie ku,
po trze bu ją cym po mo cy w ich śro do wi sku do mo wym –� mó�wi
Ka zi mie ra Sro czyń ska. –� Jest co raz wię cej osób sa mot nych,
star szych, scho ro wa nych, któ rych mo że od wie dzić pie lę gniar ka
śro do wi sko wo - ro dzin na, udzie lić po mo cy lub po móc w zor ga ni -
zo wa niu dłu go fa lo wej opie ki po przez na wią za nie współ pra cy
z róż ny mi służ ba mi oraz in sty tu cja mi z któ ry mi współ pra cu je.
Sta rze je my się ja ko spo łe czeń stwo, ro dzi ny czę sto nie są wy dol ne
w za pew nie niu opie ki swo im bli skim z róż nych po wo dów np. pra -
ca, czy du ża od le głość od miej sca za miesz ka nia. Pie lę gniar ki Śro -
do wi sko wo-Ro dzin ne roz ta cza ją opie kę nad pa cjen ta mi i ich ro -
dzi na mi, któ rzy ma ją zło żo ną de kla ra cję wy bo ru, za tem za pra sza my
do skła da nia de kla ra cji. 

– Przy wy bo rze Pie lę gniar ki Śro do wi sko wo -Ro dzin nej nie obo -
wią zu je re jo ni za cja –�do�da�je� i Jo lan ta Ćwi klak. – Pie lę gniar ki
Śro do wi sko wo Ro dzin ne są za uwa żal ne i bar dzo ak tyw ne w swo -
im lo kal nym śro do wi sku, w ra mach pro fi lak ty ki i pro mo cji zdro -
wia or ga ni zo wa ły pre lek cje, spo tka nia z pro mo to ra mi zdro wia
na te mat pra wi dło we go od ży wia nia i zdro we go sty lu ży cia. Pod pa -
tro na tem Po wia tu i Urzę du Mia sta w Wo dzi sław skim Cen trum
Kul tu ry od był się cykl spo tkań – wy kła dów na te mat stre su i de -
pre sji, a po nie waż pro blem jest bar dzo ak tu al ny, to i fre kwen cja
by ła du ża, ist nie je dal sze za po trze bo wa nie na ta kie wy kła dy, a my
je ste śmy otwar te na współ pra cę i or ga ni zo wa nie ko lej nych spo -
tkań.

Z Pa nia mi moż na się skon tak to wać 
pod nu me ra mi te le fo nów: 502 980 951 i 32 456 40 57
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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 ● wynajmniesz
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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.�32 428 27 10,
wewn. 126.�Za treść�ogło�szeń�re�dak�cja�oraz�SM�„ROW”�nie�od�po�wia�da�ją.
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Waż Ne iN FoR Ma cje
ZA RZĄD SPÓŁ DZIEL NI

MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:
44-300�Wo�dzi�sław�Ślą�ski,

ul.�Kar�dy�na�ła�Stefana�Wy�szyń�skie�go 43.�
Go�dzi�ny�pra�cy:

po�nie�dział�ki�od 7:00�do 16:00,
od wtor�ku�do czwartku�od�7:00�do�15:00

piątek�od 7:00�do 14:00
Te�le�fo�n�cen�tra�la�– 32 428 27 00;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny�otwarcia:�

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

piątki�7:30-13:00

dział�człon�kow�sko�-miesz�ka�nio�wy:�32 428 27 55;
dział�wkła�dów: 32 428�27�53;

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

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

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

dział�lokali�użytkowych:�32�428�27�46.
Stro�na�in�ter�ne�to�wa:

www.sm -row.pl

■ AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,�
ul.� Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
32 428� 27� 58;� godz.� pra�cy:� od po�nie�dział�ku
do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

XXX -le cia,�PIA STÓW i DĄ BRÓW KI:
44-286�Wo�dzi�sław� Ślą�ski,� Os. XXX�-le�cia 62c,
tel.� 32 428� 27� 60,� 32 428� 27� 70,� godz.� pra�cy;
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7.00�do 15.00;

RY DUŁ TO WY: 44-280� Ry�duł�to�wy,� ul.� Ple�bi�-
scy�to�wa 48,�tel.�32 428�27�76,�godz.�pra�cy:�od po�-
nie�dział�ku�do piąt�ku�od 7:00�do 15:00;

PSZÓW: 44-370�Pszów,�ul.�Tyt�ki 9,�tel.�32428�27�68,
kom.�887�133�233,�czyn�na:�wtor�ki�od 9.00�do 11.00
iod13.00�do15.00,�pra�ca�w te�re�nie�od11.00�do13.00,
piąt�ki� od 12.00� do 15.00,� pra�ca�w te�re�nie� od 9.00
do 12.00;

RA DLIN: 44-310�Ra�dlin,�ul.�Kor�fan�te�go 18,�tel.
32 428�27�67,�kom.�887�133�233,�czyn�na:�po�nie�-
dział�ki� i czwart�ki� od 9.00� do 11.00� i od 13.00
do 15.00,�pra�ca�w te�re�nie�od 11.00�do 13.00.

■ AWA RIE po go�dzi�nach�pra�cy� służb�Spół�dziel�ni
pro�si�my�zgła�szać�te�le�fo�nicz�nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
•�Ad�mi�ni�stra�cja�Wodzisław�Śląski
–�kom.�607 041 129�
• Ad�mi�ni�stra�cja�Ry�duł�to�wy�–�kom.�605 365 674,
•�Elek�trycz�ne�i dźwi�go�we:�dla�wszyst�kich�ad�mi�ni�-
stra�cji:
elek�tryk�–�kom.�609 442 461,
dźwi�go�wiec�–�kom.�785�848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 1.�żółw�lub�wąż. 3.�po�tra�wa
wi�gi�lij�na na Li�twie. 6.�pre�zent. 8.�pa�trzy
jak�sro�ka�w gnat. 11.�śpie�wa�nie�ko�lęd. 13.
naj�lżej�szy�me�tal. 14.�pod�mo�kła�gle�ba�pia�-
sko�wa. 16.�mę�czy� po li�ba�cji. 18.� zbiór
map. 21.�kru�cha�czar�na ma�sa. 23.�wi�do�-
wi�sko�bo�żo�na�ro�dze�nio�we. 25.�wie�cze�rza
z opłat�kiem. 28.�otu�la�lub�du�si. 29.�for�te�-
pia�no�wy� po�pis. 30.� kry�ty� przed�sio�nek
w ba�zy�li�kach�za ar�tium. 31.�daw�ny,�by�-
ły. 32.� ba�da�nie� pro�ble�mu. 36.� lek�prze�-
ciw�bó�lo�wy. 40.� bi�je� na�wet� asa. 41.� sa�-
mo�cho�dzik. 43.� rze�ka� w Szwaj�ca�rii,
do�pływ�Re�nu. 44.�gu�ber�na�tor�stwo�i mia�-
sto� w po�łu�dnio�wo�-za�chod�nim� Je�me�-
nie. 46.�igla�sty�na pię�cio�li�nii. 48.�ukła�da
krzy�żów�ki. 49.�au�tor�try�lo�gii�„Przed po�-
to�pem”. 50.�bli�gia. 51.�przed rzut�ni�kiem.

Pio no wo: 1.�an�ty�lo�pa�w pa�ski. 2.�krót�-
kie�zi�mą. 3.�chrząszcz�wod�ny. 4.�skan�dy�-
naw�ski� du�szek. 5.�An�dre,� ame�ry�kań�ski

te�ni�si�sta. 6.� daw�niej:� po�tocz�nie� o do�la�-
rach. 7.� ...�Ba�ba�od Se�za�mu. 9.�do�pi�sek
na re�cep�cie. 10.�bo�ha�ter�ka�ksią�żek�Lind�-
gren. 12.� pły�wa�ją� na ro�so�le. 15.� nar�ty
dziad�ka. 17.�zwią�zek�po�wsta�ły�na sku�tek
aso�cja�cji. 19.�zdję�cie�pa�miąt�ko�we�gru�py
osób. 20.�sym�bo�licz�ny�awans. 22.�dział
ma�te�ma�ty�ki. 23.�mon�gol�ski�na�miot. 24.
bia�łe� na czar�nej� sier�ści. 26.� Pier�re�Ga�-
rand,� pio�sen�karz� ka�na�dyj�ski. 27.� in�dyj�-
ska� her�ba�ta. 33.�ma�ga�zyn� dla� pań. 34.
imię�żeń�skie. 35.�mia�sto�w aglo�me�ra�cji
GOP. 37.�sma�kosz�żab. 38.�ki�wi�w tub�-
ce. 39.�wie�je�nad je�zio�rem�Gar�da. 42.�an�-
giel�ska�dy�na�stia. 45.�ni�ski�głos. 47.�zwiad
pszcze�li.
Li�te�ry�z pól�do�dat�ko�wo�po�nu�me�ro�wa�-

nych�od 1�do 18�da�dzą�roz�wią�za�nie�krzy�-
żów�ki.
Ha�sło�z po�przed�niej�krzy�żów�ki:�„Ide -

al ny dom to raj”. Na�gro�dy� książ�ko�we
za roz�wią�za�nie� krzy�żów�ki� otrzy�mu�ją:
Ko tom ska Bar ba ra, Sta cho wiak Mie -
czy sław, Sta now ska Kry sty na.




