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BożeNarodzeNietoprawdao Bogu,którystałsięCzłowiekiem,jedNymz Nas
DrodzyCzytelnicytegosłowa!
NadchodząceznowuŚwiętaBożegoNarodzeniarozbrzmiewająna nowomelodią
tej pięknej kolędy, którą skomponował
Franz Xaver Gruber, organista kościoła
w Oberndorfie, miejscowości znajdującej
sięw okolicachSalzburgaw Austriiw 1818
roku. Kolędę tę przetłumaczoną na wiele
językówśpiewasięw wielukrajach,gdyż
jejmelodiaw nadzwyczajnysposóboddajeswegorodzajuczari atmosferęświętej
nocyBożegoNarodzenia.
Na pamiątkętegopięknegodzieła,obok
tamtejszegokościołaparafialnegoi cmentarzana którymznajdujesięgróbkompozytora tej melodii, wybudowano kaplicę
o nazwie„Stilenacht,heiligenacht”,w którejszczególniew ŚwiętaBożegoNarodzeniawykonujesięi odtwarzatękolędęśpiewanąprzezróżnychwybitnychwykonawców
i w różnychjęzykach.
Słowatejkolędywspółbrzmiąz tekstem
liturgiiKościoław II-gąniedzielępo NarodzeniuPańskimzaczerpniętymz Pismaśw.
z Księgi Mądrości: „Gdy wszystko było
pogrążone w głębokim milczeniu, a noc
w swym biegu dosięgła połowy, wszechmocneSłowoTwojePanie,zstąpiłoz nieba,z królewskiegotronu”.(Mądr. 18,14–15).
Zestawienie melodii, słów i atmosfery tej
kolędyi wszystkichnaszychpięknychkolęd, oraz tych proroczych słów Pisma św.
pomaga nam zrozumieć istotę i właściwą
treśćnadchodzącychŚwiąt,którąjestprawda,żeBożeNarodzenietoprawdao Bogu,
który stał się człowiekiem, jednym z nas:
„wszedłmiędzyludukochanydzielącz nim
trudyi znoje”.BógrodzisięjakobezbronneDziecię,bezdomnyw betlejemskiejstajence, w żłobie położony, rodzi się tam,
gdzie nie ma kordonów ani granic, gdzie
każdy może przyjść, tak jak pasterze. Ks.
biskup Józef Zawitkowski napisze: „dziękuję Ci Panie Jezu, że nie urodziłeś się
w królewskimpałacualew szopie,do którejdostępjestotwartydlakażdegoz nas”.
Boże Narodzenie to tajemnica autentycznejbliskościBogawzględemkażdegoczłowiekai tego,któremudobrzesiępowodzi
i jestw swymżyciuszczęśliwy,alei tego,
któremuz różnychpowodówpoplątałosię
życie, któremu trudno się żyje i który nie
razz trwogąspoglądaw przyszłość.
W tę prawdę wynikającą z treści Świąt
BożegoNarodzeniawpisujemyprawdęo naszymżyciu.W ŚwiętaBożegoNarodzenia
wpisujesięczasświętowaniaStaregoi NowegoRoku,czasbilansu,w którywpisujemydziękczynienieBogui ludziomza wszelkie dokonane dobro, ale i uświadamiamy
sobie niedociągnięcia i braki pozostające
do zrealizowaniaw przyszłości.Wieledobra dokonało się w życiu naszych miast
i osiedli,którecorazbardziejz miejsc,li-tylko naszego zamieszkania, wzbogaciły
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„Cichanoc,
świętanoc
pokójniesie
ludziomwszem”
sięo miejscałączącejludzii rodzinyrekreacji, a kolorystyka naszych domów staje
siębardziejprzyjaznapotrzebomi takjuż
zapracowanego i zagonionego człowieka.
Można w tym miejscu wymienić wiele
pozytywnychprzykładów.Ludzie,którym
społeczeństwo powierzyło odpowiedzialnośćza wspólnedobrozapewniają,żewszelkie wyróżnienia przez które zauważa się
i docenianaszewysiłkiczynionedladobra
ogólnego,jeszczebardziejzobowiązująnas
do działania,by„pod wspólnymdachem”
żyłosięnamlepiej.W tymmiejscuwyrażamywielkąwdzięcznośćza troskęo nasz
wspólnydom.Wkraczającw obchódŚwiąt
BożegoNarodzeniai w czasNowego 2016
rokużyczymy,byw upragnionejatmosferzepokoju,radościi nowejnadzieispełniały się plany i przedsięwzięcia służące naszemuwspólnemudobru,orazbyniebrakło
ludzio dobrymsercu,gotowymwyciągnąć
pomocną dłoń człowiekowi, szczególnie
człowiekowiw potrzebie.
Kiedyznówzapadnienad nasząpiękną
wodzisławską ziemią, nad ziemią pracowitychi dobrychludzi„cichanoc,święta
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noc”, niech Nowonarodzone Boże DzieciępodniesieSwąrękęi błogosławidom
naszi majętnośćcałąi naszewioskiz miastami,tychcosiędobrzemająi tych,którym w życiu jest ciężko, niech uraduje
nasze rodziny i otoczy swym błogosławieństwem chorych, smutnych i opuszczonych, niech Swą mądrością obdarzy
tych,cosąodpowiedzialniza naszewspólnedobro,niechna teświętai całyNowy
Rokdarzynaswszystkichpokojem,zdrowiem,radościąi wiarąw zwycięstwodobrai optymizmemna każdydzień,nieraz
mimo przeciwności. Niech bliskość Boga,którywszedłmiędzyludukochanyby
dzielić z nim trudy i znoje pozwoli odczućmocdobrazakorzenionegow sercu
każdegoczłowieka.
Tozamyśleniepragnęzakończyćsłowamikolędy:„Idźciedo Betlejem,gdzieDziecię zrodzone. W pieluszki spowite, w żłobie
położone. Oddajcie Mu pokłon Boski, On
osłodzi wasze troski. Gloria in excelsis
Deo”.
Ks. Józef Moczygęba
Grudzień 2015 r.

Wieści z „pierwszej ręki”

prezeszarzĄdusm„row”jaNgraBowieCki

reFLeksje
wcieniuchoinki
Aniobejrzeliśmysięjakkolejnyrok
przemknąłprzeznaszeżyciei dużymi
krokami zbliża się okres świąteczny.
Jak zawsze w tym czasie będziemy
pochłonięcirobieniemzakupów,strojeniemchoinki,będziemyoptymistycznie nastawieni, zadowoleni i radośni
bo to przecież nasza tradycja, taki to
świąteczny czas, najpiękniejsze dni
w całymrokui choćwieleosóbtwierdzi,żeŚwiętastraciłyswójuroktoja
nadal na nie czekam z wypiekami
na twarzy.
To wszystko wydaje się takie proste,takbardzoskłaniado przenoszeniasięw minionysielskiczas,do wspomnieńo naszychbliskich,którychjuż
niema,do pamięcio minionymczasie,czasienaszegopięknegodzieciństwa,gdziewszystkobyłobezpieczne,jasnei dobre.
BiałeŚwięta,zapachchoinki,któraranojeszczerosław lesie,piernik
upieczony przez babcię to Święta, jakie pamiętamy, jakie do końca naszychdnibędąnamtowarzyszyć
W naszych rodzinnych domach przywiązywało się ogromną wagę
do tradycjii Świątspędzanychw gronierodziny,Domrodzinnybyłostoją,gdziedo kolacjizasiadałacałarodzina,a stołyuginałysięod smakołykówprzygotowanychprzezmamą,babcię.
Czasjestniestetynieubłaganyi wszystkocodobrekiedyśsiękończy,
terazdo kolacjizasiadamyprzy jednymstole,a przygotowaniado Świąt
zaczynająsięjużpod koniecpaździernika,gdysupermarketyzaczynają
swecoroczneżniwa. I taktenczasprzedświątecznyszybkomija.
W końcuzasiadamydo kolacjiWigilijnejstaramysiępamiętaćo tych
coodeszli,alekiedyśbyliz namiprzy stole.Jemy,w zależnościod naszychrodzinnychprzyzwyczajeńi tradycjia toczerwonybarszczykz pływającymiw nimuszkami,a tozupągrzybowąlubrybną,a późniejjest
smażony karp i śledziki, słodkości: makowce, keksy, pierniki i kompot
z suszonychśliwek.
Możeniematerazu nas 12tradycyjnychpotraw,aleto,cosiępojawia
na stoletodlanasbardzoważnedaniai kojarzonetylkozeŚwiętami.
Jednaknajważniejszejestto,żemożemytenczasspędzićrazem,nikt
sięniespieszy,za niczymniegoni,w domusłychaćśmiechi dźwiękikolędy,a jajużwiem,żetobędąkolejneŚwiętaza którymitrzebabędzietęsknićz łezkąw oku.
ŻyczęPaństwu,żebyteŚwiętabyłyradosne,abyścieznaleźliczas,by
na chwilęsięzatrzymać,bypoczućmagięświąt,którenapawająnaswyrozumiałością,radością,wesołością.Toczas,kiedyw każdymz nasbudzisiędziecko,bezzmartwieńi trosko,bezobawyo jutro.Nichteniesamowiteuczuciai odczuciapozostanąw Wasjaknajdłużej.
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy
RokżegnającminionemiesiąceżycząabyPaństwaprzeżyciai niepowtarzalneświątecznechwileupłynęływ pokojui wzajemnejbliskości.Życzę
równieżwszystkimdużozdrowia,pogodyducha,spełnieniawszystkich
marzeńi wielu,wielusukcesów.
Grudzień 2015 r.
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BarBórka nasząspółdzi
J
tradycją

użpo raztrzeciSpółdzielniaMieszkaniowaROW
zorganizowała uroczyste obchody górniczego
święta. Okolicznościowe uroczystości stają się
więcpomałunasząmiłatradycjąi przyjmowanąradośnieprzezwszystkichimprezą,wrastającąw górnicząprzeszłośćmiast.
W WodzisławiuŚląskimniewydobywasięjużwęgla,aleludzi,którzypracowaliw kopalniach,którzy
całe swe aktywne życie poświęcili temu trudnemu
i wymagającemu odwagi zawodowi w mieście nie
brakuje.
4grudniazmyśląonichzadbaliśmy,byjakzwykle
byłocośi dladuchai cośdlaciała.
W dzieńpatronkigórniczegotruduświętejBarbary
rozpoczętoranomsząw kościeleśw.Herbertana osiedlu XXX-lecia. Była to chwila refleksji nad tym co
jużminęło,czasna wspomnienieo ludziach,którzy
pracowaliw kopalniach,a którychjużz naminiema.
Po mszy, jak chce tego tradycja, ruszył uroczysty
pochódosiedlowymiulicami,poprzedzonyorkiestrą
w pięknych górniczych mundurach. Dźwięki orkiestryi marszowejmuzykiprzyciągałouwagęwszystkich.Przyłączanosiędo naszegoprzemarszui ludzi
byłocorazwięcej.Widaćwyraźnie,żeformaobchodzeniategoświętazorganizowanegoprzeznasząSpółdzielnięspodobałasięmieszkańcom.
A późniejrozpoczęłosięsięwesołespotkanieBarbórkowe.
Gościw imieniuJanaGrabowieckiegoPrezesaSM
„ROW”przywitałaAleksandraBuczyńska,a oficjalnerozpoczęciebiesiadyogłosiłPanRyszardPleszewski – Przewodniczący Rady SM. Ksiądz proboszcz
Janusz Badura błogosławił wszystkich i jak zwykle
byłprawdziwądusząświętującegotowarzystwa.
Spotkaniebarbórkowezaczęłosięzmieniaćjakchce
tego tradycja w karczmę górniczą do czego walnie
przyczynił się nasz wspaniały artysta kabaretowy
Krzysztof Respondek – wulkan humoru i ekspresji.
Pan Krzysiu poderwał wszystkich do gromadnego
śpiewu,wspólnegopląsania,czylizabawyjakiejjeszczedługosiębędziepamiętać.Kawały,anegdoty,żartydziękiniemupłynęłyrwącąrzeką,wywołującprawdziwybólbrzuchówod śmiechu.
Bardzosięwszystkimtopodobało.Bisomniebyło
końca.Naszartystasamkilkarazywracałna scenę,
byjeszczecośdopowiedzieć,byjeszczerazrozśmieszyć publiczność. Jemu też udzieliła się atmosfera
górniczegoświęta.
Taatmosferabeztroski,dobrejzabawychybadługo
jeszcze towarzyszyła uczestnikom tej naszej spółdzielczejBarbórce,a wszyscyobiecywali,żeza rok
znowusiętuspotkają.
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DOBRZePRZyGOTOWANeŚWIęTABęDZIeSIęDłuGOPAMIęTAć

B

ożeNarodzenietoczaswyjątkowy.Dlatego warto postarać się i przygotować
cośrówniewyjątkowegodlarodzinyi gości.Trzebajednakzachowaćw tymwszystkim
jakiśrozsądek.Świętaniemusząoznaczaćkupowaniaogromnychilościjedzenia,staniaw kolejkachw supermarketach,a potemwyrzucania
niedojedzonych resztek i katowania się dietą
przeznastępnychkilkamiesięcy.Niedajmysię
wciągnąćw szałzakupów.Wybierajmyprodukty rozsądnie, porównując ceny. Jeśli wcześniej
przygotujemylistęz zakupamii wybierzemysię
do supermarketukilkadniwcześniej,będziemy
mogliw spokojuwybraćnajlepsząofertę.
Zap lan ujmy dob rze świąteczn e potraw y,
a w szczególnościWigiliętak,abysięnieprzejeść,niewydaćza dużo,ależebywszystkobyło
przepysznei piękniepodane!
Pierwsza rada to: przygotujmy wszystko samodzielnie!

Smaki i aromaty
Bożego Narodzenia
Terazkilkaradna przygotowaniewigilijnych
i świątecznychdań.
Na wigilijnym stole nie może zabraknąćryby.Karpiamożnapo prostuopanierowaći usmażyć,a jeślikupiliśmywcześniej
filetyz dowolnejbiałejryby,możemyjązapiec
pod pierzynką z prostego sosu, albo w warzywach, a tak przygotowaną „rybę po grecku”
na drugi dzień możemy podać na zimno jako
wspaniałąprzystawkędo obiadu.
Najsmaczniejszą i najtańszą potrawą
wigilijną są chyba pierogi. Wcale nie
taktrudnojezrobićsamemu,przy okazjizatrudniając do pomocy całą rodzinę i czując magię
Świątpodczaswspólnychprzygotowań.Każdy
znajdziedlasiebieulubionąwersję,czybędąto
pierogiz serem,czypierogiz kapustą.
Jeślichcemyambitniepodaćtradycyjne 12potraw,zaliczmydo nichproste

❶

❷
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i niedrogiedania,jak:barszczczerwony,groch
zeskwarkami,czynawetkompot!Przecieżnie
chcemy przygotować 12 dań głównych, więc
każdy smakołyk obecny na stole będzie się liczył!
Na koniecpodajmysamodzielnieupieczone ciasta i ciasteczka. Pierniczki
i maślane,krucheciasteczkawcaleniesątrudne
i niesądrogie.A jeślijeładnieudekorujemyroztopionączekoladąi cukrempudrem,mogąrobić
piorunującewrażenie.Wystarczyw kawałkupapieruwyciąćotwórw kształciegwiazdki,przyłożyćtenszablondo ciastkai posypaćprzezsitkocukrempudrem–i jużmamygotowyśliczny
wzorek.
Sernikczymakowiecmożewydaćsię
dośćkosztowny,więcmożemyzdecydowaćsięna babkę,do którejproduktypewnie
zawsze mamy pod ręką. Odrobina zapachu ru-

➍

➎

mowegoalboskórkipomarańczowejsprawią,że
i onabędziepachniećŚwiętami.
A otokilkaprzepisów,któreznaleźliśmydla
Was,Możesięprzydadząna tenświąteczny,niezwykłyczas.

Wigilijnybarszcz

Pierwsze,podstawowedaniepodawane
na wigilijnystółrazemz uszkami
★ 6-7suszonychgrzybów
★ 8buraków
★ 4lwody
★ 2cebule,przekrojonena pół
★ 2ząbkiczosnku,grubopokrojone
★ pieprzi sóldo smaku
★ cukierdo smaku
★ 10ziarenekzielaangielskiego
★ 4liścielaurowe
★ kwasekcytrynowy(lubsokz 1cytryny)
do smaku
★ 5łyżekoleju
★ pęczekzielonejpietruszki
Suszone grzyby moczyć 30 minut w zimnej
wodzie.Burakiumyći gotowaćw wodzieokoło
30minutażzmiękną.Ostudzoneburakiobraćze
skórki,pokroićw podłużnepaskii wrzucićdo wysokiegogarnkaz wodą.Dodaćprzekrojonena pół
cebule,czosnek,odsączonegrzybkii wszystkie
przyprawy,kwaseki olej.Pod koniecgotowania
przyprawić jeszcze do smaku według uznania.
Przed podaniem posypać pokrojoną natką pietruszki.Jeżeliktoślubi,możnadodaćdo gotującegosiębarszczu 2pokrojoneząbkiczosnku.Barszcz
podawanyz uszkamipo ugotowaniuodcedzić.
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WigilijnazuPagrzyboWa

na wigilięmożnaprzygotowaćdwiezupy.jedną
dlazwolennikówbarszczuz uszkami,drugądla
wielbicieli odświętnej zupy grzybowej. gotuję
sięjaz prawdziwków–jeślimamy–lubszlachetnychpodgrzybków.Tozupapostna,niejest
zabielana ani zagęszczana czymkolwiek. jeśli
nielubimyprzaśnychzup,dlapoprawieniasmakumożnawzbogacićjąodrobinąświeżegomasłalubśmietanykremowej.
i 150gsuszonychgrzybów(samekapelusze)
i 1całacebula
i łyżeczkaziarenpieprzu
i 1marchew
i kawałekselera
i 1pietruszka
i sól,sossojowyjasny,pieprzmielony
i 1łyżkamasłalub 2łyżkiśmietanki 30%
Grzyby umyć, zalać zimną wodą (ok 2 litrów), przykryć i pozostawić na noc do namoczenia.
Następnegodniadodaćdo garnkaz grzybami
ziarnapieprzu,jarzynyi gotowaćok 1godziny
ażgrzybybędąmiękkie.Pod koniecgotowania
posolić.łyżkącedzakowąwyjąćgrzybydo miski.usunąćwarzywai cebulę(możnawykorzystaćdo sałatki).Pokroićkapeluszew paskinieco
większeod zapałki.Wywardoprawićsosemsojowym,pieprzemi dodaćłyżkęmasłalubśmietankę.Włożyćdo garnkapokrojonegrzybyi chwilępogotować.Podawaćz makaronem-łazanki.

karP

karptojednoz głównychi tradycyjnychdań
na wigilijnym stole. Można go przygotować
na wieleróżnychsposobów.karpiana Wigilię
możnausmażyćalboupiec,przy czymtadruga
wersjamożebyćznaczniebogatsza.karpświetniepasujedo rybypo greckui innychzapiekanek,alemożnagoteżupiecw sosie,w winie
albo w grzybach. Można też zrobić karpia
po polsku
★ 1małykarp,około 1 kg
★ sól
★ 4ząbkiczosnku,wyciśnięteprzezpraskę
★ 1dużacytryna
★ 1woreczekkaszyperłowej
★ 1średniacebula
★ 1łyżkaoleju
★ 300 gparzonegoboczku
★ pieprz
★ 2łyżeczkisuszonychpomidoróww proszku
★ 1ugotowanamarchew,drobnopokrojona
★ 1mały,ugotowanyseler,drobnopokrojony
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Karpia dokładnie wymyć pod bieżącą wodą,
rozciąćod ogonai wypatroszyć.Oskrobaćz łusek
i znowudokładniespłukaćrybępod bieżącąwodą,osuszyć.Natrzećrybęz zewnątrzi wewnątrz
solą i wyciśniętym czosnkiem. Cytrynę sparzyć
wrzątkiem,pokroićw plastryi włożyćdo karpia.
Tak zamarynowaną rybę zostawić na noc w lodówce.Kaszęugotowaćna sypko,cebulępokroić
w drobnąkostkęi zeszklićna oleju.Boczekpokroićw kostkęi dodaćdo cebuli.Smażyćna wolnym ogniu przez 10 minut, a następnie dodać
pieprzi suszonepomidory.Boczekz cebulądodaćdo przestudzonejkaszy,dodaćdrobnopokrojonąmarchewi seler.Farszdokładniewymieszać
i ostudzić.Rozgrzaćpiekarnikdo 180stopni C.
Z karpiawyjąćcytrynyi nałożyćciasnofarsz.Zabezpieczyćfarszw karpiu'zaszywając'brzuchrybywykałaczkami.Rybępiecw płaskimnaczyniu
żaroodpornymokoło 45minut.

MakoWiec

Makowiectotradycyjneciastoświąteczne.aromatycznyfarszz bakaliamina cieściedrożdżowym lub kruchym. Według ludowych wierzeń
mak spożywany w wigilię bożego narodzenia
miałzapewniaćszczęście,zaś„dziewczynytarły
makna Wielkanoc,abyrychłowyjśćza mąż”.
Delikatny smak mielonego maku z bakaliami,
zawiniętychw krucheciastouwiedziei Was.za-
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praszamy do wypróbowania przepisu, wbrew
pozorom jest naprawdę prosty do wykonania
nietylkona Święta!
Masamakowa
i 1/2 kgmaku
i 1/2litramleka 3,2%
i 1kostkamasła(250g)
i 1szklankacukru(200g)
i 5żółtek
i około 250 gbakalii(rodzynki,migdały,
orzechywłoskie)
i 1łyżeczkaolejkumigdałowego
i 10białek
ciasto
i 1dużakostkadrożdży(100g)
i 2łyżkicukru
i 1 kgmąki
i 16 gcukruwaniliowego
i 5żółtek
i 1,5szklankimleka 3,2%(350ml)
Maksparzyćwrzątkiema następniegotować
w mleku do miękkości. Zostawić mak na noc
w mleku,a następnegodniazmielićdwukrotnie
przez maszynkę do mięsa. Rozgrzać piekarnik
do 180stopni C.Masłoutrzećz cukremi pięciomażółtkami.Dodaćdo makuutartemasłoz cukremi żółtkami.Dodaćsparzonei pokrojonebakalie oraz olejek migdałowy. Z 10 białek ubić
pianę na sztywno i dodać do masy makowej.
Delikatniewymieszać.
Ciasto: Drożdże zasypać cukrem i postawić
w ciepłymmiejscu.Poczekaćażzapączkuja(zacznąsiępienić).Wymieszaćmąkęz cukremwaniliowym.Gdydrożdżezapączkująwlaćjena mąkę,dodać 5żółteki mleko.Wyrabiaćdelikatnie
ciastona gładkąmasę.Jeśliciastojestza gęste,
możnadodaćkilkałyżekwody(po jednejna raz!).
Podzielićciastona 6równychporcji,rozwałkowaći na takprzygotowaneplackinakładaćmak,
zostawiającwolnymarginesod brzegu.Zawijać
delikatniew roladęi owinąćdośćciasnow pergamin.ułożyćroladyowiniętepergaminemna dużej,suchejblaszce.Piec 45minutw temperaturze 180stopni C.
Smacznegoi WesołychŚwiąt!
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Sąsiad z osiedla SM „ROW”

radość zprzeżywaniamuzyki
panimarzenai panidorota–obiemieszkająna osiedlu XXX-leciai obiedająnamradośćz obcowaniai przeżywaniapięknejmuzykikościelnej,takbardzozwiązanejz nasząhistorią,kulturąi tradycją.todziękinimparaﬁaniei gościekościoła
pw.św.Herbertamogąbezprzesadystwierdzić,żemuzykai śpiewsączymśnaprawdęważnym.
listopada 1982rokubyłdlaMarzeny
11
Pikusydatąprzełomową,decydującą
o wyborzejejdrogiżyciowej,określającej

tocobędzierobiłaprzeznastępnedziesiątki lat.To właśnie wtedy w czasach jakże
trudnychi dramatycznych,w ŚwiętoNiepodległości,którewówczasza sprawąkomunistycznych władz nie było żadnym
świętem, pani Marzena zagrała po raz
pierwszyna organachdlaparafianz osiedla XXX-lecia.
Alewszystkozaczęłosięjeszczewcześniej. 24grudnia 1980r.biskupdiecezjalnyHerbertBednorzprzeżywał 30rocznicę
sakrybiskupieji tegodniawojewodakatowickiwydałzgodęna budowęnowegokościoła w Wodzisławiu Śl. Budowniczym
tegokościołazostałksiądzJanFicek,wikariusz parafii Ducha Św. w Tychach.
Po wyznaczeniumiejscai wykupieniuziemi pod kościół została tam postawiona
tymczasowakaplica.
W tymczasieksiądzFicekchodząc„po kolędzie”odkryłpewnegodnia,żewśródjegoparafianekjestmłodauczennicaszkoły
muzycznejw Wodzisławiu,którajestzainteresowanagrąna organach,upłynąłjakiś
czasi paniMarzenazaczęłagrać.W niecały miesiąc później, 6 grudnia 1982 r. ks.
JanFicekzostałmianowanyproboszczem
nowoutworzonejparafiiśw.Herberta.
Następnelatatejhistoriitobudowakościołai rozwójtalentupaniMarzeny,która
swym graniem towarzyszyła trudowi powstawanianowejświątyni.
Dziśz perspektywy 33latbardzodobrze
oceniaswójwybór.–Nie mogę i nie chcę

MarzenaPikusai DorotaBrzęczkowska

traktować mojego zajęcia jedynie jako pracę –mówi–to dla mnie jest dar boży, pasja. Trzeba to lubić, kochać poświęcić się
całkowicie i wtedy osiąga się sukcesy.
Gra na organach to dość ciężkie zajęcie, trzeba być bardzo dyspozycyjnym,

Początki – pani Marzena na tej czarno-białej fotografii gra w kaplicy
na osiedlu XXX-lecia
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gra się rękami nogami, śledzić trzeba liturgięi uważaćna śpiewających.Ludzie
mieszkający na osiedlu XXX-lecia przyjechalituz całejPolskii mieliróżnedoświadczenia, tradycje muzyczne, pieśni
Totunastępowałotoscalanie,tworzenie

Zawódorganistkiw kościelejestbardzowymagającyi odpowiedzialny
paniMarzenazawszedoskonaledajesobiez tymradę
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Grudzień 2015 r.

sięnowegospołeczeństwa,wspólnotyi to
znalazłoodbicierównieżw kościele,który stała się ośrodkiem jednoczenia tych
rozproszonych,trochęzagubionychw nowejrzeczywistościludzi.A zadaniem,czasami niełatwym, było to wszystko muzyczniezgraćogarnąć,aleterazefektysą
wspaniałe.
Pani Marzena gra na organach elektronicznych o brzmieniu liturgicznym, gra
także na organach tradycyjnych, które są
w kościelepw.WniebowzięciaNMPw WodzisławiuŚl.
Wróćmyjednakdo historii.PaniMarzenagra,a od wiosny 1983r.rozpoczynają
siępracezwiązanez budowąkościoła.Po 7
latach, 15 września 1990 r., uroczystego
poświęcenia nowego kościoła dokonuje
KsiądzBiskupDamianZimoń.
Dwalatapóźniejprzy kościelepowstaje
chórmieszanyCantata,a dyrygentemtego
zespołu jest druga bohaterka naszej opowieścipaniDorotaBrzęczkowska.Todzięki jej społecznej pasji i zaangażowaniu
chórzaczynadziałaći rozwijaćsię.
Początkowochórliczył 23osoby,a jego
historia jest wyjątkowo bogata, znaczona
dziesiątkami koncertów, festiwali i przeglądów, konkursów, występów. Nie tylko
zresztąw Polsce.Bardzoczęstowyjeżdżali
kiedyśna pielgrzymki,a pieśńwielerazy
otwierała im drzwi do miejsc, w których
zwykliśmiertelnicy,bynieobejrzeli.Tak
było m.in. w Czechach gdy zaśpiewali
w kościele i dzięki temu poproszono ich
by weszli do kaplicy świętego Jana Sarkandraw Ołomuńcui tamzaśpiewaliCzarnejMadonnie.
Pani Dorota jest chodzącą kronika zespołu. Chór ma jednak też zgromadzoną
w opasłych tomach, skrupulatnie prowadzoną kronikę dokumentującą dokonania
zespołui ilustrowanąlicznymizdjęciami.
Chór to także pewnego rodzaju wspólnota. Przez zespół przewinęło się bardzo
wieleosób,niektórejużnieżyją.Totutaj
możnao nichpowspominać,porozmawiać
o życiu.
Obecniechórliczy 14pań.Próbyodbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki
i czwartki. Wszyscy oczywiście robią to
bezinteresowni, z pasji. Pani Dorota dwa
latatemuotrzymałanagrodępowiatuwodzisławskiegow dziedziniekulturyza prowadzenie – jak czytamy w uzasadnieniu
– wiele chórów dziecięcych, młodzieżowych, a także dla dorosłych, a w ostatnich 20 latach dla seniorów, rozwijając
kulturęśpiewacząw regionie.Działałazawszespołecznie.Zaangażowanaw rozwój
i popularyzację amatorskiego ruchu muzycznego i śpiewaczego na terenie kraju
i pozajegogranicami.Z pasjąpoświęcała
cały swój wolny czas dla „swoich” chórzystów
Obie panie z Osiedla XXX-lecia mają
talent,pasjei kochajątocorobiąi tochyba jest najlepszym wyjaśnieniem sukcesów,któreodniosłypo latachciężkiejpracy,zaangażowania.Możnaimtylkożyczyć
nowychsukcesówi śledzićichdokonania
w kościelepw.św.Herberta.
Grudzień 2015 r.

ChórCantatabardzoczęstowyjeżdżałna pielgrzymki.Tutajpamiątkowezdjęciez Lichenia

Chórzyściz Wodzisławiaw Ołomuńcu

BożeNarodzenietodoskonałyczas,byzaprezentowaćsweumiejętności
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przezwodęi gazsetkizłotyCHuCiekajĄNamsprzedNosa

jakracjonalnie oszCzędzać
ielokrotnie pisaliśmy w naszej gaW
zecieo wymiernychw złotówkach
sposobachna oszczędzanieenergiicieplnej.Tenważnyproblempojawiasięwłaśnieterazw okresiejesienno-zimowym.
Jednaknietylkona ogrzewaniumożemy
zaoszczędzić. To samo możemy zrobić
z wodą, która jest przecież coraz droższa, a jej oszczędzanie powinno trwać
przezcałyrok.
Koszty wody, a z nią łączące się odprowadzaniaścieków,w naszychdomowychbudżetachtowydatekniebagatelny. Trzeba zastanowić się jak można
na wodziezaoszczędzić.Niejesttowbrew
pozoromsprawazbytskomplikowana.
Podstawowąsprawąjestniedopuszczanie do wycieków wody poprzez nieszczelności instalacji i zaworów wodnychw mieszkaniu.Wodalubi„uciekać”
w sposób,któryna codzieńtolerujemy,
czyli„kroplapo kropli”.Dlaczegowarto
walczyć o każdą kroplę? Jej objętość
wynosi mniej więcej 0,2 ml.To bardzo
mało, ale jeżeli z cieknącego kranu kapie 20kropelna minutę,tow tymczasie
uciekają nam już 4 ml wody. W ciągu
godzinyto 240ml,a przezdobę 5,76litra. Rocznie to już 2102 litrów wody
i blisko 30 złmniejw portfelu.
ucieczkaciepłejwody–w zależności
od cenyjejpodgrzania–kosztujenawet
trzyrazywięcej.Dziękitemułatwosobie
uświadomić, ile złotówek tygodniowo
przepływaniepotrzebnieprzeznaszezlewy,umywalkii wanny.Wszystkoza sprawącieknącychkranówi uszczelek.
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Specjaliściz wodociągówpolecająniezawodne metody namierzenia źródeł
ucieczki wody. Pierwsza to określenie
skalizjawiska.W tymcelunależyspisać
stanlicznikawodyprzed i po kilkugodzinachniekorzystaniaz kranów,pralki
itd.Różnicawskaże,czymamyproblem
i jakduży.Drugametodatopodstawieniena nocpod wszystkiekranypojemnika,do któregomiałabyskapywaćwoda. Wiadomo – gdzie coś się zbierze,
tam cieknie. Trzecia to wpuszczenie
do zbiornika przy toalecie kilku kropel
barwnikaspożywczego.Jużpo 30minutachzobaczymykolorowyzaciek.
Tamgdzietotylkomożliwestarajmy
się oszczędzać to drogie medium poprzezograniczaniejegozużycia.W tym
celuwartoprzybliżyćniektórewyliczoneprzezspecjalistówprzykładowedane
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dotyczącezużyciawodyw określonych
sytuacjach.Do głowybynamnieprzyszło zastanawiać się nad tym, ile zużywamywodyna proste,codzienneczynności sanitarne, higieniczne, kulinarne
czy tez gospodarcze. Metr sześcienny
(tysiąclitrów)zimnejwody(w tymodprowadzenie ścieków) kosztuje mniej
więc ej 14 zł, podg rzan ej – średn io
ok. 40 zł.Wannatoprzeciętnie 230-250
litrówwody,cooznacza,żejednąkąpiel
możnawycenićna 6,2-6,75 zł.Pod prysznicem zużywamy na ogół nie więcej
niż 60-70litrówwodyczylikosztkąpieli
wyniesieokoło 1,55–1,80 zł.Wnioski?
Jeśli w wannie wykąpiemy się np. 100
razy rocznie, to będzie to koszt 620 zł.
Natomiastjeślitąsamąilośćkąpieliodbęd ziem y pod pryszn ic em to wyd amy 155 zł. Roczna różnica wyniesie
wówczas 465 zł.
Idąc dalej drogą tego typu wyliczeń,
dowiadujemy się, że każda minuta myciarąkw bieżącejciepłejwodzie(minimum 5litrówwody)toblisko 13groszy.
Myj ąc zęb y przy odk ręc on ym kranie–i zakładając,żerobimytozgodnie
z zaleceniamidentystów:dwarazypo trzy
minutydziennie–tracimy 78 grna każdymdomowniku.W skalirokuoznacza
to co najmniej 285 zł „wycieku” z domowegoportfelakażdejz osób.A teraz
pomnóżmymykwotęprzezliczbęosób
mieszkających pod wspólnym dachem.
Dużo,prawda?
Bez wody nie ma również prania.
uruchamiającpralkępięćrazyw tygodniu, za wodę płacimy rocznie mniej
więcej 400 zł.Ograniczenieliczbyprań
do czterech w tygodniu daje oszczędność rzęd u 70 zł w rok u. Jak prać
mniej?Rozwiązaniejestproste–czekajmy,ażbębenz zabrudzonaodzieżą
będziepełny.
Grudzień 2015 r.

Jednorazowo podczas ręcznego mycianaczyńużywanychdo posiłkuprzez
czteroosobową rodzinę zużywamy statystycznie 30litrówwody.Zwyklewybieramyciepłą.Przez 12miesięcyzmywan ie garnk ów i tal er zy dwa raz y
dzienniekosztujenasnawet 590 zł.Tymczasem zmywarka pobiera dwa razy
mniej wody (i to zimnej), a poza tym
uruchamiamy ją przeciętnie tylko raz
dziennie. Zużywa jednak prąd. Zakładając,żeurządzeniechodziprzezdwie
godziny dziennie, jego praca kosztuje 250-300 zł rocznie (przy sprzęcie
energooszczędnym). Różnica wynosi
więcprawie 160 złrocznie.
Trudno nie wspomnieć o bardzo częstymużywaniuspłuczekbezfunkcjimałegospłukiwaniai niepotrzebnymzużyciudwukrotniewiększejilościwody,czy
teżbateriikuchennychi umywalkowych
bezperlatorów,którepozwalająograniczyćzużyciewodynaweto kilkadziesiąt
procentw stosunkudo zwykłychbaterii.
Oczywiściepowyższedanesątylkoprzykładowe oparte na określonych założeniach zużycia wody na określone cele,
ale już tylko te przykłady powinny dać
do myślenia i refleksji oraz przekonać,
żemożnai wartoprzyjrzećsięwłasnym

gospodarstwom domowym w poszukiwaniu ograniczenia kosztów ich funkcjonowania.
Tak jak z wodą istnieją oczywiście
możliwości oszczędnego gospodarowania gazem w naszych gospodarstwach
domowych.Wystarczyprzestrzegaćdość
prostychi powszechnieznanychreguł.
Posiłki gotujmy w małej ilości wody
i używajmyprzykrywekdo garnków–to
skróci czas gotowania i zużycie gazu.
Dopasujmyteżwielkośćgarnkado wielkościpalnika.Jeślimałygarnuszekpostawimyna największympalnikutak,że
płomieniebędąwychodziłypozaśrednicę garnka, woda wcale nie zagotuje się
szybciej, za to z pewnością zużyjemy
więcejgazu.
Gotując wodę na herbatę czy kawę
wstawiajmy tyle płynu, ile akurat potrzebujemy.Nietrzebazagotowywaćpełnegoczajnika,gdychcemyzaparzyćjednąfiliżankę.Tozwyczajnastrataenergii.
W piekarnikugazowympod czaspieczeniarzadkootwierajmydrzwiczkipiekarnika,abyuniknąćstratciepła.
Jeśli to możliwe, używajmy garnków
ze stali szlachetnej. Fakt – są droższe,
ale wydatek może szybko się zwrócić.
Gotującw nichzużyjemymniejenergii

niż w przypadku „zwykłych” garnków
emaliowanych.
Dbajmyo czystośćgarnkówi patelni.
Myjmyrówniesolidniejakśrodektakże
zewnętrznednogarnków,bobrudna nich
ogranicza nawet o 50 procent przewodzenie ciepła potrzebnego do gotowania. I koniecznie zadbajmy o odkamienianieczajnika–zalegającyw nimosad
również osłabia przewodzenie ciepła.
Wystarczywsypaćdo czajnikaodkamieniaczlubzagotowaćw nimroztwórwodyz octem.
Gotujmyna parze–takieposiłkisąnie
tylkosmaczne,a przy tymzdrowe.Dodatkową korzyścią jest to, że naczynia
do gotowania na parze są wielopoziomowe,więcw tymsamymczasie,używając jednego palnika, czasami można
przygotowaćcałyposiłek.
Pamiętajmy o fachowym oczyszczaniu piecyka gazowego raz na pół roku.
Brudne urządzenie zużywa nawet o 40
procentgazuwięcej.

***
W następnych numerach naszej gazety napiszemy jak oszczędzać na energii elektrycznej oraz na cieple.

Niewymieniajmyzimą
kaloryferów
Rydułtowach pojawiła się firW
maoferującanowekaloryfery.
Powołującsięna współpracęz naszą

Spółdzielnią oferuje mieszkańcom
wymianęgrzejników.Musimytuzdecydowaniepoinformować,żetwierdzenia o naszej aprobacie dla działań tej firmy jest bezczelnym
kłamstwem.Niedajmysięnabierać.
Zacznijmy od tego, że grzejniki
sąintegralnączęściąinstalacjigrzewczej budynku. Z tego względu ich
wymiana wymaga zgody zarządcy
budynkuodpowiedzialnegoza stan
instalacji. W przypadku wymiany
Spółdzielnia musi najpierw wydać
warunki jakim muszą odpowiadać
kaloryfery, określić parametry nowegogrzejnikado wymiany.
Po drugie absolutnie niedopuszczalna jest wymiana kaloryferów
w sezonie grzewczym. Trzebatuzaznaczyć,żew przypadkustwierdzeniabrakuciepław danympioniespowodowanymwymianągrzejnikówbez
Grudzień 2015 r.

zgodyspółdzielnimieszkaniec,który
dokonał wymiany zobowiązany będziena swójkoszt–a niejesttosuma
mała – do przywrócenia instalacji
do stanupierwotnego.Wymiana grzejnikówniezgodniez ustalonyminormamiwpływana złącyrkulacjęciepłabudynkupowodującniedogrzanie
mieszkań.Dlategoapelujemy,abynie
POD WSPÓLNYM DACHEM

ingerować samowolnie w instalację
centralnegoogrzewania.
Jestzimai chociażjeszcześniegu
i mrozówniematopamiętajmyo zamykaniu drzwi i okien na klatkach
schodowych. Tam również ucieka
namciepłoza którezapłacićtrzeba.
Wietrzmy mieszkanie krótko, a intensywnieitp.
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ka żdy wa NdaL wko ńC uzostaNie  ukar aNy

dewastaCje wpszowie,
wyroki wwodzisławiu
pewnego czasu w budynku naszej
Od
Spółdzielniprzy ul.Jurandaw Pszowie systematycznie dokonywana jest de-

wastacja włączników prądu i czujników
ruchuna klatachschodowych.Kolejnyraz
wandalez dzikąpremedytacjąniszcząnaszewspólnedobro.
Dlaczego się tak dzieje? Ciśnie się refleksja,żebyćmożedewastacjetespowodowanesąobojętnościąniektórychmieszkańców, którzy tolerują takie zachowania
i byćmożesamiwiedzaktojestichsprawcą. Czy katalizatorem tej destrukcji jest
pobliskisklepsprzedającyalkohol,a wiele
osóbsugeruje,żebyćmożemiastopowinno pozbawić ten sklep koncesji na jego
sprzedażi wtedysytuacjaw okolicyuspokoiłabysię.
Trzebajasnopowiedzieć,żedewastacje
mogąspowodowaćpodniesienieopłatw tym
budynku, bo w końcu ktoś będzie musiał
zapłacićza skutkitychskandalicznychwybryków
Jakna razie,mimomonitoringu,zakapturzeni wandale niszczą bezkarnie nadal
naszwspólnydorobek.Do czasu.W końcutoimprzyjdziestanąćprzed wymiarem
sprawiedliwościi zapłacićza zniszczenia.
Takjakwandalez Pszowabezkarnieczuli
sięinnidewastatorzynaszegomienia,ale
nadszedłczas,żemusielizapłacićza swe
czyny
Dob rym przyk ład em jest tu spraw a
24-letniego Roberta Zerninga z Wodzisławia Sląskiego.PanRobertparałsięgraficiarstwemi zapewnebyłbardzodumny
ze swych „dokonań artystycznych” Jego
niszczycielska działalność trwała latami.
Zacząłw 2011i ażtrudnouwierzyćdo czegobyłzdolnytenmłodzieniec.Swądziałalność rozpoczął na Osiedlu XXX-lecia,
a rokpóźniejpoznanogotakżena Osiedlu
Piastów.Listajegodewastacjijestbardzo
długa.Chybatylkokompletna głupotamogłanapędzaćjegoaktywność.Swymimalowanymi bazgrołami „ROBeX”, „ROBeN”,„RBN”,„KIDS”niszczyłelewację
naszychdomów,drzwii okna.Oszpecone
zostałydomyi pawilonyhandlowenaszej
Spółdzielnina ulicachWyszyńskiego,Pokoju, 26Marca.Aletomuniewystarczało.Dodatkowoniszczyłelewacjesklepów,
przedszkola, wspólnoty mieszkaniowej,
bankuPKO,ekranówakustycznych,mieszkań komunalnych i domów spółdzielni
12

Każdyzgraficiarzywkońcuzapłaciitosłonozaswedestrukcyjnedziałania

mieszkaniowej „Marcel”, znaków drogowych, nawet stacja transformatorowa się
nieostała.
Ale w końcu noga mu się powinęła.
Zostałzłapany,a 18majabr.SądRejonowy w Wodzisławiu Śląskim skazał go na
6miesięcypozbawieniawolności,zawieszając karę na okres 3 lat. Skazany musi
również naprawić szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych
ponad... 170tys.zł
Naszejspółdzielnimłodzieniecmusizapłacićza szkodyprawie 43tys.zł.
4wrześniabr.SądRejonowyw Wodzisławiu Śląskim znowu zajął się sprawą
graficiarzy. Tym razem przed obliczem
Temidy stanęli 18 letni Kamil Grębos
i 19-let ni Prze my sław Oryn kie wicz.
Ci młodzieńcy działali zwykle wspólnie
niszcząc zespołowo elewacje na Osiedlu XXX-lecia, domy na ul. Przemysłowej,Dąbrówki, 26Marca.Niszczylirównieżza pomocąfarbyschody,murkia nawet
rozdzielnięelektryczną.Niedawnooddany
do użytkuRodzinnymParkuRozrywkitakżestałsięcelemichataku.
Ichdokonaniawodzisławskisądwycenił
na rokpozbawieniawolnościw przypadku
Kamila Grębosa i 8 miesięcy pozbawienia
POD WSPÓLNYM DACHEM

wolnościjeślichodzio PrzemysławaOrynkiewicza,zawieszającimkaręna okres 3lat
Razem muszą zapłacić 19 tys. odszkodowaniai oddzielnieza naprawieniaszkodyw postacizapłaceniaSpółdzielniROW
praw ie 5400 zł pierws zy i drug i ponad 1300 zł
Kol ejn y graf ic iarz, 19-letn i Ar tu ra
Szwengler, także z uporem niszczył elewacjebudynkównaszejSpółdzielniprzy ul
Wyszyńskiego,TysiącleciaorazdomySpółdzieln i Jas Mos i dom y kom un aln e.
28 września Sąd Rejonowy w WodzisławiuŚląskimskazałgona karęograniczeniawolnościpolegającąna wykonywaniu
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne na rzecz społeczności lokalnej
w wymiarze 40godzin.
Taki sam wyrok otrzymał 1 września
br. 26letniMichałDziża.Tenkrewkimłodzieniecniemiałzapędów„artystycznych”
jak pozostali, wybił natomiast umyślnie
szybę w drzwiach wejściowych na 5 pietrzew budynkuprzy ulPrzemysława 6.
We wszystkich tych wypadkach Sąd
zarządził podanie wyroków do publicznej wiadomości przez opublikowanie ich
w naszej gazecie.
Grudzień 2015 r.

NoweNumeryteLeFoNów
Uwaga! Od nowego roku ulegają zmianie numery telefonów w naszej spółdzielni
Podajemy poniżej nowe numery, dzięki którym skontaktujecie się z nami:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROw”
wodzisław Śl. ul. Kard. St. wyszyńskiego 43

Numery wewn.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
32 428 27 53

Działwkładówmieszkaniowych

32 428 27 54

Działrozliczeńztytułuopłatzaużytkowaniemieszkań

32 428 27 55

Działczłonkowsko-mieszkaniowy

32 428 27 50

Kasa

32 428 27 00

CeNTRALA

32 428 27 02

SeKReTARIAT

32 428 27 30

FAX

32 428 27 06
32 428 27 07

WINDyKACJe

32 428 27 32

Komórkids.eksploatacjiikonserwacji

32 428 27 41

DziałTechniczny

32 428 27 44

Biuropośrednictwa,zamianyisprzedażymieszkań

32 428 27 46

Działlokaliużtytkowych

TELEFONY – AWARIE
32 428 27 77

od godziny 7:00 do godziny 15:00

605 365 674

Konserwator d/s wod.-kan: AdministracjaRydułtowy

601 857 402

Konserwator d/s wod.-kan: AdministracjaWodzisław

609 442 461

Konserwator d/s elektrycznych

785 848 480

Konserwator d/s dźwigowych

ADMINISTRACJA OSIEDLA
32 428 27 58

Administracja Centrum
WodzisławŚl.,ul.Kard.St.Wyszyńskiego30

32 428 27 60

Administracja XXX-lecia PRL
WodzisławŚl.,Os.XXX-leciaPRL– pawilon62C

32 428 27 70

Administracja XXX-lecia PRL
WodzisławŚl.,Os.XXX-leciaPRL– pawilon62C

32 428 27 67

Administracja Osiedla Radlin
Radlin,ul.Korfantego18

32 428 27 68

Administracja Pszów
Pszów,ul.Tytki9

32 428 27 76

Administracja Rydułtowy
Rydułtowy,ul.Plebiscytowa48

Grudzień 2015 r.
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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

POD WSPÓLNYM DACHEM
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adresy
teLeFoNy
ważNeiNFormaCje
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– 32 455 66 86;
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godzinyotwarcia:
poniedziałki7:30-15:30;
od wtorkudo czwartku7:30-14:00
piątki7:30-13:00
działczłonkowsko-mieszkaniowy:32 456 39 05;
działwkładów: 32 55 66 86wew. 114;
działnaliczeńczynszowych:324553872;
kasa: 32 455 66 86wew. 109;
działrozliczeńz członkami:32 455 38 72;
działtechniczny:32456 39 04;
Licencjonowane
MieszkanioweBiuroPośrednictwa:
32 455 24 04;
działlokaliużytkowych:32455-67-56.
Stronainternetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 1.szachylubbrydż. 3.cieśnina łącząca Zatokę Perską z Zatoką
Omańską. 6.kształcim.in.grafików,malarzy. 8.imięBeenhakkera,kiedyśtreneranaszejreprezentacji. 11.jestnimkażdy
członek SM „ROW”. 13. jej nie wypada. 14.mocw żarówce. 16.krzewiglasty. 18.dawna graw karty. 21.„kocham”
po łacinie. 23.szklanykielichbezpodstawy. 25.mechanicznepianino. 28.nasyp
ziemny. 29. wieczerza z opłatkiem. 30.
opłaca rachunki telefoniczne. 31. imię
Stwosza. 32. harmonijka ustna. 36. pustelnik. 40.wrzątek. 41.dawna nazwanagonki. 43.nieckapo lodowcu. 44.zdobyta bramka. 46. kręgosłup statku. 48.
śpiewaniekolęd. 49.niepod. 50.w makówkachobokbakaliii bułek. 51.droga
piesza,rowerowalubjezdna.
Pionowo: 1.sagan. 2.odzywkabrydżowa. 3.składki,abonamentlubczynsz
do zapłacenia. 4.taniecludowy. 5.kuchenne resztki. 6. opryszek znad Se-

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Grudzień 2015 r.

kwany. 7. metal lżejszy od wody. 9.
w piosence,straciłaprzyjaciela. 10.pochodna kwasu octowego. 12. euro
przed 1998roku. 15.normaw gwarze
śląskiej. 17.zerówkabiblisty. 19.wódkakminkówka. 20.łamanyw wigilijny
wieczór. 22. Pyton zielony. 23. dawna stolica Litwy. 24. kupon towarowy; 26.rafykoralowe. 27.dusialergika. 33.ischias. 34.gazw żarówce. 35.
śpiewana przy choince. 37. afrykański
sęp. 38. szkodnik w mące. 39. pierze
na sucho. 42. pole w zakolu rzeki. 45.
poszła do przedszkola. 47. rzeka przepływającaprzezGoleniów.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanychod 1do 16dadząrozwiązanie
krzyżówki.
Hasło z poprzedniej krzyżówki:
„W domu jak w raju”.Nagrodyksiążkoweza rozwiązaniekrzyżówkiotrzymują: EWELINA KOZIOŁ, ALICJA
WOJTECZEK, HALINA WóJCIK.

■ 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,
czynna:wtorkiod 9.00do 11.00i od 13.00do 15.00,
pracaw terenieod 11.00do 13.00,piątkiod 12.00
do 15.00,pracaw terenieod 9.00do 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) 455 66 86,
wewn. 126.Za treśćogłoszeńredakcjaorazSM„ROW”nieodpowiadają.
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–ZACHOWAJ–WyTNIJ–KORZySTAJ–

krzyżówkaświĄteCzNazHasłem

