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Dro�dzy�Czy�tel�ni�cy�te�go�sło�wa!

Nad�cho�dzą�ce�zno�wu�Świę�ta�Bo�że�go�Na�-
ro�dze�nia�roz�brzmie�wa�ją�na no�wo�me�lo�dią
tej� pięk�nej� ko�lę�dy,� któ�rą� skom�po�no�wał
Franz� Xa�ver� Gru�ber,� or�ga�ni�sta� ko�ścio�ła
w Obe�rn�dor�fie,�miej�sco�wo�ści� znaj�du�ją�cej
się�w oko�li�cach�Sal�zbur�ga�wAu�strii�w 1818
ro�ku.�Ko�lę�dę� tę� prze�tłu�ma�czo�ną�na wie�le
ję�zy�ków�śpie�wa�się�w wie�lu�kra�jach,�gdyż
jej�me�lo�dia�w nad�zwy�czaj�ny�spo�sób�od�da�-
je�swe�go�ro�dza�ju�czar�i at�mos�fe�rę�świę�tej
no�cy�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia.
Na pa�miąt�kę�te�go�pięk�ne�go�dzie�ła,�obok

tam�tej�sze�go�ko�ścio�ła�pa�ra�fial�ne�go�i cmen�-
ta�rza�na któ�rym�znaj�du�je�się�grób�kom�po�-
zy�to�ra� tej� me�lo�dii,� wy�bu�do�wa�no� ka�pli�cę
o na�zwie�„Sti�le�na�cht,�he�ili�ge�na�cht”,�w któ�-
rej�szcze�gól�nie�w Świę�ta�Bo�że�go�Na�ro�dze�-
nia�wy�ko�nu�je�się�i od�twa�rza�tę�ko�lę�dę�śpie�-
wa�ną�przez�róż�nych�wy�bit�nych�wy�ko�naw�ców
i w róż�nych�ję�zy�kach.
Sło�wa�tej�ko�lę�dy�współ�brz�mią�z tek�stem

li�tur�gii�Ko�ścio�ła�w II�-gą�nie�dzie�lę�po Na�ro�-
dze�niu�Pań�skim�za�czerp�nię�tym�z Pi�sma�św.
z Księ�gi� Mą�dro�ści:� „Gdy� wszyst�ko� by�ło
po�grą�żo�ne� w głę�bo�kim� mil�cze�niu,� a noc
w swym� bie�gu� do�się�gła� po�ło�wy,� wszech�-
moc�ne�Sło�wo�Two�je�Pa�nie,�zstą�pi�ło�z nie�-
ba,�z kró�lew�skie�go�tro�nu”.�(Mądr. 18,14�–�15).
Ze�sta�wie�nie�me�lo�dii,� słów� i at�mos�fe�ry� tej
ko�lę�dy�i wszyst�kich�na�szych�pięk�nych�ko�-
lęd,�oraz� tych�pro�ro�czych�słów�Pi�sma�św.
po�ma�ga� nam� zro�zu�mieć� isto�tę� i wła�ści�wą
treść�nad�cho�dzą�cych�Świąt,�któ�rą�jest�praw�-
da,�że�Bo�że�Na�ro�dze�nie�to�praw�da�o Bo�gu,
któ�ry� stał� się�czło�wie�kiem,� jed�nym�z nas:
„wszedł�mię�dzy�lud�uko�cha�ny�dzie�ląc�z nim
tru�dy�i zno�je”.�Bóg�ro�dzi�się�ja�ko�bez�bron�-
ne�Dzie�cię,�bez�dom�ny�w be�tle�jem�skiej�sta�-
jen�ce,� w żło�bie� po�ło�żo�ny,� ro�dzi� się� tam,
gdzie� nie�ma� kor�do�nów� ani� gra�nic,� gdzie
każ�dy�mo�że�przyjść,� tak� jak�pa�ste�rze.�Ks.
bi�skup� Jó�zef�Za�wit�kow�ski�na�pi�sze:� „dzię�-
ku�ję� Ci� Pa�nie� Je�zu,� że� nie� uro�dzi�łeś� się
w kró�lew�skim�pa�ła�cu�ale�w szo�pie,�do któ�-
rej�do�stęp�jest�otwar�ty�dla�każ�de�go�z nas”.
Bo�że� Na�ro�dze�nie� to� ta�jem�ni�ca� au�ten�tycz�-
nej�bli�sko�ści�Bo�ga�wzglę�dem�każ�de�go�czło�-
wie�ka�i te�go,�któ�re�mu�do�brze�się�po�wo�dzi
i jest�w swym�ży�ciu�szczę�śli�wy,�ale�i te�go,
któ�re�mu�z róż�nych�po�wo�dów�po�plą�ta�ło�się
ży�cie,�któ�re�mu� trud�no�się�ży�je� i któ�ry�nie
raz�z trwo�gą�spo�glą�da�w przy�szłość.
W tę� praw�dę�wy�ni�ka�ją�cą� z tre�ści� Świąt

Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�wpi�su�je�my�praw�dę�o na�-
szym�ży�ciu.�W Świę�ta�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia
wpi�su�je�się�czas�świę�to�wa�nia�Sta�re�go�i No�-
we�go�Ro�ku,�czas�bi�lan�su,�w któ�ry�wpi�su�je�-
my�dzięk�czy�nie�nie�Bo�gu�i lu�dziom�za wszel�-
kie� do�ko�na�ne� do�bro,� ale� i uświa�da�mia�my
so�bie� nie�do�cią�gnię�cia� i bra�ki� po�zo�sta�ją�ce
do zre�ali�zo�wa�nia�w przy�szło�ści.�Wie�le�do�-
bra� do�ko�na�ło� się� w ży�ciu� na�szych� miast
i osie�dli,�któ�re�co�raz�bar�dziej�z miejsc,� li�-
-tyl�ko� na�sze�go� za�miesz�ka�nia,� wzbo�ga�ci�ły

się�o miej�sca�łą�czą�cej�lu�dzi�i ro�dzi�ny�re�kre�-
acji,� a ko�lo�ry�sty�ka� na�szych� do�mów� sta�je
się�bar�dziej�przy�ja�zna�po�trze�bom�i tak�już
za�pra�co�wa�ne�go� i za�go�nio�ne�go� czło�wie�ka.
Moż�na�w tym�miej�scu�wy�mie�nić�wie�le

po�zy�tyw�nych�przy�kła�dów.�Lu�dzie,�któ�rym
spo�łe�czeń�stwo� po�wie�rzy�ło� od�po�wie�dzial�-
ność�za wspól�ne�do�bro�za�pew�nia�ją,�że�wszel�-
kie� wy�róż�nie�nia� przez� któ�re� za�uwa�ża� się
i do�ce�nia�na�sze�wy�sił�ki�czy�nio�ne�dla�do�bra
ogól�ne�go,�jesz�cze�bar�dziej�zo�bo�wią�zu�ją�nas
do dzia�ła�nia,�by�„pod wspól�nym�da�chem”
ży�ło�się�nam�le�piej.�W tym�miej�scu�wy�ra�-
ża�my�wiel�ką�wdzięcz�ność�za tro�skę�o nasz
wspól�ny�dom.�Wkra�cza�jąc�w ob�chód�Świąt
Bo�że�go�Na�ro�dze�nia�i w czas�No�we�go 2016
ro�ku�ży�czy�my,�by�w upra�gnio�nej�at�mos�fe�-
rze�po�ko�ju,�ra�do�ści�i no�wej�na�dziei�speł�nia�-
ły� się�pla�ny� i przed�się�wzię�cia� słu�żą�ce�na�-
sze�mu�wspól�ne�mu�do�bru,�oraz�by�nie�bra�kło
lu�dzi�o do�brym�ser�cu,�go�to�wym�wy�cią�gnąć
po�moc�ną� dłoń� czło�wie�ko�wi,� szcze�gól�nie
czło�wie�ko�wi�w po�trze�bie.
Kie�dy�znów�za�pad�nie�nad na�szą�pięk�ną

wo�dzi�sław�ską� zie�mią,� nad zie�mią�pra�co�-
wi�tych�i do�brych�lu�dzi�„ci�cha�noc,�świę�ta

noc”,� niech�No�wo�na�ro�dzo�ne�Bo�że�Dzie�-
cię�pod�nie�sie�Swą�rę�kę�i bło�go�sła�wi�dom
nasz�i ma�jęt�ność�ca�łą�i na�sze�wio�ski�z mia�-
sta�mi,�tych�co�się�do�brze�ma�ją�i tych,�któ�-
rym� w ży�ciu� jest� cięż�ko,� niech� ura�du�je
na�sze� ro�dzi�ny� i oto�czy� swym� bło�go�sła�-
wień�stwem� cho�rych,� smut�nych� i opusz�-
czo�nych,� niech� Swą� mą�dro�ścią� ob�da�rzy
tych,�co�są�od�po�wie�dzial�ni�za na�sze�wspól�-
ne�do�bro,�niech�na te�świę�ta�i ca�ły�No�wy
Rok�da�rzy�nas�wszyst�kich�po�ko�jem,�zdro�-
wiem,�ra�do�ścią�i wia�rą�w zwy�cię�stwo�do�-
bra�i opty�mi�zmem�na każ�dy�dzień,�nie�raz
mi�mo� prze�ciw�no�ści.� Niech� bli�skość� Bo�-
ga,�któ�ry�wszedł�mię�dzy�lud�uko�cha�ny�by
dzie�lić� z nim� tru�dy� i zno�je� po�zwo�li� od�-
czuć�moc�do�bra�za�ko�rze�nio�ne�go�w ser�cu
każ�de�go�czło�wie�ka.
To�za�my�śle�nie�pra�gnę�za�koń�czyć�sło�wa�-

mi�ko�lę�dy:�„Idź�cie�do Be�tle�jem,�gdzie�Dzie�-
cię zro dzo ne. W pie lusz ki spo wi te, w żło bie
po ło żo ne. Od daj cie Mu po kłon Bo ski, On
osło dzi wa sze tro ski. Glo ria in excel sis
Deo”. 

Ks. Jó zef Mo czy gę ba

Bo�że�Na�ro�dze�Nie�to�praw�da�o Bo�gu,�któ�ry�stał�się�Czło�wie�kiem,�jed�Nym�z Nas

„Ci�cha�noc,
świę�ta�noc
po�kój�nie�sie
lu�dziom�wszem”
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reFLeksje
w�cieniu�choinki
Ani�obej�rze�li�śmy�się�jak�ko�lej�ny�rok

prze�mknął�przez�na�sze�ży�cie�i du�ży�mi
kro�ka�mi� zbli�ża� się� okres� świą�tecz�ny.
Jak� za�wsze� w tym� cza�sie� bę�dzie�my
po�chło�nię�ci�ro�bie�niem�za�ku�pów,�stro�-
je�niem�cho�in�ki,�bę�dzie�my�opty�mi�stycz�-
nie� na�sta�wie�ni,� za�do�wo�le�ni� i ra�do�śni
bo� to�prze�cież�na�sza� tra�dy�cja,� ta�ki� to
świą�tecz�ny� czas,� naj�pięk�niej�sze� dni
w ca�łym�ro�ku�i choć�wie�le�osób�twier�-
dzi,�że�Świę�ta�stra�ci�ły�swój�urok�to�ja
na�dal� na nie� cze�kam� z wy�pie�ka�mi
na twa�rzy.
To�wszyst�ko�wy�da�je� się� ta�kie� pro�-

ste,� tak�bar�dzo�skła�nia�do prze�no�sze�-
nia�się�wmi�nio�ny�siel�ski�czas,�do wspo�-
mnień�o na�szych�bli�skich,�któ�rych�już
nie�ma,�do pa�mię�ci�o mi�nio�nym�cza�sie,�cza�sie�na�sze�go�pięk�ne�go�dzie�ciń�-
stwa,�gdzie�wszyst�ko�by�ło�bez�piecz�ne,�ja�sne�i do�bre.
Bia�łe�Świę�ta,�za�pach�cho�in�ki,�któ�ra�ra�no�jesz�cze�ro�sła�w le�sie,�pier�nik

upie�czo�ny�przez�bab�cię� to�Świę�ta,� ja�kie�pa�mię�ta�my,� ja�kie�do koń�ca�na�-
szych�dni�bę�dą�nam�to�wa�rzy�szyć
W na�szych� ro�dzin�nych� do�mach� przy�wią�zy�wa�ło� się� ogrom�ną� wa�gę

do tra�dy�cji�i Świąt�spę�dza�nych�w gro�nie�ro�dzi�ny,�Dom�ro�dzin�ny�był�osto�-
ją,�gdzie�do ko�la�cji�za�sia�da�ła�ca�ła�ro�dzi�na,�a sto�ły�ugi�na�ły�się�od sma�ko�ły�-
ków�przy�go�to�wa�nych�przez�ma�mą,�bab�cię.
Czas�jest�nie�ste�ty�nie�ubła�ga�ny�i wszyst�ko�co�do�bre�kie�dyś�się�koń�czy,

te�raz�do ko�la�cji�za�sia�da�my�przy jed�nym�sto�le,�a przy�go�to�wa�nia�do Świąt
za�czy�na�ją��się�już�pod ko�niec�paź�dzier�ni�ka,�gdy�su�per�mar�ke�ty�za�czy�na�ją
swe�co�rocz�ne�żni�wa. I tak�ten�czas�przed�świą�tecz�ny�szyb�ko�mi�ja.
W koń�cu�za�sia�da�my�do ko�la�cji�Wi�gi�lij�nej�sta�ra�my�się�pa�mię�tać�o tych

co�ode�szli,�ale�kie�dyś�by�li�z na�mi�przy sto�le.�Je�my,�w za�leż�no�ści�od na�-
szych�ro�dzin�nych�przy�zwy�cza�jeń�i tra�dy�cji�a to�czer�wo�ny�barsz�czyk�z pły�-
wa�ją�cy�mi�w nim�uszka�mi,�a to�zu�pą�grzy�bo�wą�lub�ryb�ną,�a póź�niej� jest
sma�żo�ny�karp� i śle�dzi�ki,� słod�ko�ści:�ma�kow�ce,� kek�sy,� pier�ni�ki� i kom�pot
z su�szo�nych�śli�wek.
Mo�że�nie�ma�te�raz�u nas 12�tra�dy�cyj�nych�po�traw,�ale�to,�co�się�po�ja�wia

na sto�le�to�dla�nas�bar�dzo�waż�ne�da�nia�i ko�ja�rzo�ne�tyl�ko�ze�Świę�ta�mi.
Jed�nak�naj�waż�niej�sze�jest�to,�że�mo�że�my�ten�czas�spę�dzić�ra�zem,�nikt

się�nie�spie�szy,�za ni�czym�nie�go�ni,�w do�mu�sły�chać�śmiech�i dźwię�ki�ko�-
lę�dy,�a ja�już�wiem,�że�to�bę�dą�ko�lej�ne�Świę�ta�za któ�ry�mi�trze�ba�bę�dzie�tę�-
sk�nić�z łez�ką�w oku.

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.�To�czas,�kie�dy�w każ�dym�z nas�bu�-
dzi�się�dziec�ko,�bez�zmar�twień�i tro�sko,�bez�oba�wy�o ju�tro.�Nich�te�nie�sa�-
mo�wi�te�uczu�cia�i od�czu�cia�po�zo�sta�ną�w Was�jak�naj�dłu�żej.�
W ocze�ki�wa�niu�na zbli�ża�ją�ce� się�Świę�ta�Bo�że�go�Na�ro�dze�nia� i No�wy

Rok�że�gna�jąc�mi�nio�ne�mie�sią�ce�ży�czą�aby�Pań�stwa�prze�ży�cia�i nie�po�wta�-
rzal�ne�świą�tecz�ne�chwi�le�upły�nę�ły�w po�ko�ju�i wza�jem�nej�bli�sko�ści.�Ży�czę
rów�nież�wszyst�kim�du�żo�zdro�wia,�po�go�dy�du�cha,�speł�nie�nia�wszyst�kich
ma�rzeń�i wie�lu,�wie�lu�suk�ce�sów.�

Wieści z „pierwszej ręki” prezes�zarzĄdu�sm�„row”�jaN�graBowieCki
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Już�po raz�trze�ci�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.� Oko�licz�no�ścio�we� uro�czy�sto�ści� sta�ją� się

więc�po�ma�łu�na�szą�mi�ła� tra�dy�cją� i przyj�mo�wa�ną�ra�-
do�śnie�przez�wszyst�kich�im�pre�zą,�wra�sta�ją�cą�w gór�ni�-
czą�prze�szłość�miast.
WWo�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� ak�tyw�ne� ży�cie� po�świę�ci�li� te�mu� trud�ne�mu
i wy�ma�ga�ją�ce�mu� od�wa�gi� za�wo�do�wi� w mie�ście� nie
bra�ku�je.�
4�grud�nia�z�myślą�o�nich�za�dba�li�śmy,�by�jak�zwy�kle

by�ło�coś�i dla�du�cha�i coś�dla�cia�ła.�
W dzień�pa�tron�ki�gór�ni�cze�go�tru�du�świę�tej�Bar�ba�ry

roz�po�czę�to�ra�no�mszą�w ko�ście�le�św.�Her�ber�ta�na osie�-
dlu XXX�-le�cia.�By�ła� to�chwi�la� re�flek�sji�nad tym�co
już�mi�nę�ło,�czas�na wspo�mnie�nie�o lu�dziach,�któ�rzy
pra�co�wa�li�w ko�pal�niach,�a któ�rych�już�z na�mi�nie�ma.�
Po mszy,� jak� chce� te�go� tra�dy�cja,� ru�szył� uro�czy�sty

po�chód�osie�dlo�wy�mi�uli�ca�mi,�po�prze�dzo�ny�or�kie�strą
w pięk�nych� gór�ni�czych�mun�du�rach.� Dźwię�ki� or�kie�-
stry�i mar�szo�wej�mu�zy�ki�przy�cią�ga�ło�uwa�gę�wszyst�-
kich.�Przy�łą�cza�no�się�do na�sze�go�prze�mar�szu�i lu�dzi
by�ło�co�raz�wię�cej.�Wi�dać�wy�raź�nie,�że�for�ma�ob�cho�-
dze�nia�te�go�świę�ta�zor�ga�ni�zo�wa�ne�go�przez�na�szą�Spół�-
dziel�nię�spodo�ba�ła�się�miesz�kań�com.
A póź�niej�roz�po�czę�ło�się�się�we�so�łe�spo�tka�nie�Bar�-

bór�ko�we.�
Go�ści�w imie�niu�Ja�na�Gra�bo�wiec�kie�go�Pre�ze�sa�SM

„ROW”�przy�wi�ta�ła�Alek�san�dra�Bu�czyń�ska,�a ofi�cjal�-
ne�roz�po�czę�cie�bie�sia�dy�ogło�sił�Pan�Ry�szard�Ple�szew�-
ski� –� Prze�wod�ni�czą�cy� Ra�dy� SM.� 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.�
Spo�tka�nie�bar�bór�ko�we�za�czę�ło�się�zmie�niać�jak�chce

te�go� tra�dy�cja� w karcz�mę� gór�ni�czą� do cze�go� wal�nie
przy�czy�nił� się� nasz� wspa�nia�ły� ar�ty�sta� ka�ba�re�to�wy
Krzysz�tof�Re�spon�dek� –�wul�kan� hu�mo�ru� i eks�pre�sji.
Pan� Krzy�siu� po�de�rwał� wszyst�kich� do gro�mad�ne�go
śpie�wu,�wspól�ne�go�plą�sa�nia,�czy�li�za�ba�wy�ja�kiej�jesz�-
cze�dłu�go�się�bę�dzie�pa�mię�tać.�Ka�wa�ły,�aneg�do�ty,�żar�-
ty�dzię�ki�nie�mu�pły�nę�ły�rwą�cą�rze�ką,�wy�wo�łu�jąc�praw�-
dzi�wy�ból�brzu�chów�od śmie�chu.�
Bar�dzo�się�wszyst�kim�to�po�do�ba�ło.�Bi�som�nie�by�ło

koń�ca.�Nasz�ar�ty�sta�sam�kil�ka�ra�zy�wra�cał�na sce�nę,
by�jesz�cze�coś�do�po�wie�dzieć,�by�jesz�cze�raz�roz�śmie�-
szyć� pu�blicz�ność.� Je�mu� też� udzie�li�ła� się� at�mos�fe�ra
gór�ni�cze�go�świę�ta.�
Ta�at�mos�fe�ra�bez�tro�ski,�do�brej�za�ba�wy�chy�ba�dłu�go

jesz�cze� to�wa�rzy�szy�ła� uczest�ni�kom� tej� na�szej� spół�-
dziel�czej�Bar�bór�ce,�a wszy�scy�obie�cy�wa�li,�że�za rok
zno�wu�się�tu�spo�tka�ją.�

dzień�górNika�2015

BarBórka naszą�spółdzi
tradycją
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Bo�że�Na�ro�dze�nie�to�czas�wy�jąt�ko�wy.�Dla�-
te�go� war�to� po�sta�rać� się� i przy�go�to�wać
coś�rów�nie�wy�jąt�ko�we�go�dla�ro�dzi�ny�i go�-

ści.�Trze�ba�jed�nak�za�cho�wać�w tym�wszyst�kim
ja�kiś� roz�są�dek.�Świę�ta�nie�mu�szą�ozna�czać�ku�-
po�wa�nia�ogrom�nych�ilo�ści�je�dze�nia,�sta�nia�w ko�-
lej�kach�w su�per�mar�ke�tach,�a po�tem�wy�rzu�ca�nia
nie�do�je�dzo�nych� resz�tek� i ka�to�wa�nia� się� die�tą
przez�na�stęp�nych�kil�ka�mie�się�cy.�Nie�daj�my�się
wcią�gnąć�w szał�za�ku�pów.�Wy�bie�raj�my�pro�duk�-
ty� roz�sąd�nie,� po�rów�nu�jąc� ce�ny.� Je�śli�wcze�śniej
przy�go�tu�je�my�li�stę�z za�ku�pa�mi�i wy�bie�rze�my�się
do su�per�mar�ke�tu�kil�ka�dni�wcze�śniej,�bę�dzie�my
mo�gli�w spo�ko�ju�wy�brać�naj�lep�szą�ofer�tę.
Za�pla�nuj�my� do�brze� świą�tecz�ne� po�tra�wy,

a w szcze�gól�no�ści�Wi�gi�lię�tak,�aby�się�nie�prze�-
jeść,�nie�wy�dać�za du�żo,�ale�że�by�wszyst�ko�by�ło
prze�pysz�ne�i pięk�nie�po�da�ne!
Pierw�sza� ra�da� to:� przy�go�tuj�my�wszyst�ko� sa�-

mo�dziel�nie!

Te�raz�kil�ka�rad�na przy�go�to�wa�nie�wi�gi�lij�nych
i świą�tecz�nych�dań.

❶
Na wi�gi�lij�nym�sto�le�nie�mo�że� za�brak�-
nąć�ry�by.�Kar�pia�moż�na�po pro�stu�opa�-

nie�ro�wać�i usma�żyć,�a je�śli�ku�pi�li�śmy�wcze�śniej
fi�le�ty�z do�wol�nej�bia�łej�ry�by,�mo�że�my�ją�za�piec
pod pie�rzyn�ką� z pro�ste�go� so�su,� al�bo�w wa�rzy�-
wach,� a tak� przy�go�to�wa�ną� „ry�bę� po grec�ku”
na dru�gi� dzień� mo�że�my� po�dać� na zim�no� ja�ko
wspa�nia�łą�przy�staw�kę�do obia�du.

❷
Naj�smacz�niej�szą� i naj�tań�szą� po�tra�wą
wi�gi�lij�ną� są� chy�ba� pie�ro�gi.�Wca�le� nie

tak�trud�no�je�zro�bić�sa�me�mu,�przy oka�zji�za�trud�-
nia�jąc� do po�mo�cy� ca�łą� ro�dzi�nę� i czu�jąc�ma�gię
Świąt�pod�czas�wspól�nych�przy�go�to�wań.�Każ�dy
znaj�dzie�dla�sie�bie�ulu�bio�ną�wer�sję,�czy�bę�dą�to
pie�ro�gi�z se�rem,�czy�pie�ro�gi�z ka�pu�stą.

❸
Je�śli�chce�my�am�bit�nie�po�dać�tra�dy�cyj�-
ne 12�po�traw,�za�licz�my�do nich�pro�ste

i nie�dro�gie�da�nia,�jak:�barszcz�czer�wo�ny,�groch
ze�skwar�ka�mi,�czy�na�wet�kom�pot!�Prze�cież�nie
chce�my� przy�go�to�wać 12� dań� głów�nych,� więc
każ�dy� sma�ko�łyk� obec�ny� na sto�le� bę�dzie� się� li�-
czył!

➍
Na ko�niec�po�daj�my�sa�mo�dziel�nie�upie�-
czo�ne� cia�sta� i cia�stecz�ka.� Pier�nicz�ki

i ma�śla�ne,�kru�che�cia�stecz�ka�wca�le�nie�są�trud�ne
i nie�są�dro�gie.�A je�śli�je�ład�nie�ude�ko�ru�je�my�roz�-
to�pio�ną�cze�ko�la�dą�i cu�krem�pu�drem,�mo�gą�ro�bić
pio�ru�nu�ją�ce�wra�że�nie.�Wy�star�czy�w ka�wał�ku�pa�-
pie�ru�wy�ciąć�otwór�w kształ�cie�gwiazd�ki,�przy�-
ło�żyć�ten�sza�blon�do ciast�ka�i po�sy�pać�przez�sit�-
ko�cu�krem�pu�drem�–�i już�ma�my�go�to�wy�ślicz�ny
wzo�rek.

➎
Ser�nik�czy�ma�ko�wiec�mo�że�wy�dać�się
dość�kosz�tow�ny,�więc�mo�że�my�zde�cy�-

do�wać�się�na bab�kę,�do któ�rej�pro�duk�ty�pew�nie
za�wsze�ma�my�pod rę�ką.�Odro�bi�na�za�pa�chu� ru�-

mo�we�go�al�bo�skór�ki�po�ma�rań�czo�wej�spra�wią,�że
i ona�bę�dzie�pach�nieć�Świę�ta�mi.

A oto�kil�ka�prze�pi�sów,�któ�re�zna�leź�li�śmy�dla
Was,�Mo�że�się�przy�da�dzą�na ten�świą�tecz�ny,�nie�-
zwy�kły�czas.�

Wi�gi�lij�ny�barszcz
Pierw�sze,�pod�sta�wo�we�da�nie�po�da�wa�ne
na wi�gi�lij�ny�stół�ra�zem�z uszka�mi

★ 6-7�su�szo�nych�grzy�bów
★ 8�bu�ra�ków
★ 4�l�wo�dy
★ 2�ce�bu�le,�prze�kro�jo�ne�na pół
★ 2�ząb�ki�czosn�ku,�gru�bo�po�kro�jo�ne
★ pieprz�i sól�do sma�ku
★ cu�kier�do sma�ku
★ 10�zia�re�nek�zie�la�an�giel�skie�go
★ 4�li�ście�lau�ro�we
★ kwa�sek�cy�try�no�wy�(lub�sok�z 1�cy�try�ny)

do sma�ku
★ 5�ły�żek�ole�ju
★ pę�czek�zie�lo�nej�pie�trusz�ki

Su�szo�ne� grzy�by�mo�czyć 30�mi�nut� w zim�nej
wo�dzie.�Bu�ra�ki�umyć�i go�to�wać�w wo�dzie�oko�ło
30�mi�nut�aż�zmięk�ną.�Ostu�dzo�ne�bu�ra�ki�obrać�ze
skór�ki,�po�kro�ić�w po�dłuż�ne�pa�ski�i wrzu�cić�dowy�-
so�kie�go�garn�ka�z wo�dą.�Do�dać�prze�kro�jo�ne�na pół
ce�bu�le,�czo�snek,�od�są�czo�ne�grzyb�ki� i wszyst�kie
przy�pra�wy,�kwa�sek�i olej.�Pod ko�niec�go�to�wa�nia
przy�pra�wić� jesz�cze� do sma�ku� we�dług� uzna�nia.
Przed po�da�niem� po�sy�pać� po�kro�jo�ną� na�tką� pie�-
trusz�ki.�Je�że�li�ktoś�lu�bi,�moż�na�do�dać�do go�tu�ją�ce�-
go�się�barsz�czu 2�po�kro�jo�ne�ząb�ki�czosn�ku.�Barszcz
po�da�wa�ny�z uszka�mi�po ugo�to�wa�niu�od�ce�dzić.

DOBRZe�PRZyGOTOWANe�ŚWIęTA�BęDZIe�SIę�DłuGO�PAMIęTAć

Smaki i aromaty
Bożego Narodzenia 
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Wi�gi�lij�na�zu�Pa�grzy�bo�Wa
na wi�gi�lię�moż�na�przy�go�to�wać�dwie�zu�py.�jed�ną
dla�zwo�len�ni�ków�barsz�czu�z uszka�mi,�dru�gą�dla
wiel�bi�cie�li� od�święt�nej� zu�py� grzy�bo�wej.� go�tu�ję
się�ja�z praw�dziw�ków�–�je�śli�ma�my�–�lub�szla�-
chet�nych�pod�grzyb�ków.�To�zu�pa�po�st�na,�nie�jest
za�bie�la�na� ani� za�gęsz�cza�na� czym�kol�wiek.� je�śli
nie�lu�bi�my�prza�śnych�zup,�dla�po�pra�wie�nia�sma�-
ku�moż�na�wzbo�ga�cić�ją�odro�bi�ną�świe�że�go�ma�-
sła�lub�śmie�ta�ny�kre�mo�wej.�

i 150�g� su�szo�nych�grzy�bów� (sa�me�ka�pe�lu�sze)
i 1�ca�ła�ce�bu�la
i ły�żecz�ka�zia�ren�pie�przu
i 1�mar�chew
i ka�wa�łek�se�le�ra
i 1�pie�trusz�ka
i sól,�sos�so�jo�wy�ja�sny,�pieprz�mie�lo�ny
i 1�łyż�ka�ma�sła�lub 2�łyż�ki�śmie�tan�ki 30%

Grzy�by� umyć,� za�lać� zim�ną� wo�dą� (ok 2� li�-
trów),�przy�kryć� i po�zo�sta�wić�na noc�do na�mo�-
cze�nia.
Na�stęp�ne�go�dnia�do�dać�do garn�ka�z grzy�ba�mi

ziar�na�pie�przu,�ja�rzy�ny�i go�to�wać�ok 1�go�dzi�ny
aż�grzy�by�bę�dą�mięk�kie.�Pod ko�niec�go�to�wa�nia
po�so�lić.�łyż�ką�ce�dza�ko�wą�wy�jąć�grzy�by�do mi�-
ski.�usu�nąć�wa�rzy�wa�i ce�bu�lę�(moż�na�wy�ko�rzy�-
stać�do sa�łat�ki).�Po�kro�ić�ka�pe�lu�sze�w pa�ski�nie�co
więk�sze�od za�pał�ki.�Wy�war�do�pra�wić�so�sem�so�-
jo�wym,�pie�przem�i do�dać�łyż�kę�ma�sła�lub�śmie�-
tan�kę.�Wło�żyć�do garn�ka�po�kro�jo�ne�grzy�by�i chwi�-
lę�po�go�to�wać.�Po�da�wać�z ma�ka�ro�nem�-ła�zan�ki.

karP
karp�to�jed�no�z głów�nych�i tra�dy�cyj�nych�dań
na wi�gi�lij�nym� sto�le.� Moż�na� go� przy�go�to�wać
na wie�le�róż�nych�spo�so�bów.�kar�pia�na Wi�gi�lię
moż�na�usma�żyć�al�bo�upiec,�przy czym�ta�dru�ga
wer�sja�mo�że�być�znacz�nie�bo�gat�sza.�karp�świet�-
nie�pa�su�je�do ry�by�po grec�ku�i in�nych�za�pie�ka�-
nek,�ale�moż�na�go�też�upiec�w so�sie,�w wi�nie
al�bo� w grzy�bach.� Moż�na� też� zro�bić� kar�pia
po pol�sku�

★ 1�ma�ły�karp,�oko�ło 1 kg
★ sól
★ 4�ząb�ki�czosn�ku,�wy�ci�śnię�te�przez�pra�skę
★ 1�du�ża�cy�try�na
★ 1�wo�re�czek�ka�szy�per�ło�wej
★ 1�śred�nia�ce�bu�la
★ 1�łyż�ka�ole�ju
★ 300 g�pa�rzo�ne�go�bocz�ku
★ pieprz
★ 2�ły�żecz�ki�su�szo�nych�po�mi�do�rów�w prosz�ku
★ 1�ugo�to�wa�na�mar�chew,�drob�no�po�kro�jo�na
★ 1�ma�ły,�ugo�to�wa�ny�se�ler,�drob�no�po�kro�jo�ny

Kar�pia�do�kład�nie�wy�myć�pod bie�żą�cą�wo�dą,
roz�ciąć�od ogo�na�i wy�pa�tro�szyć.�Oskro�bać�z łu�sek
i zno�wu�do�kład�nie�spłu�kać�ry�bę�pod bie�żą�cą�wo�-
dą,�osu�szyć.�Na�trzeć�ry�bę�z ze�wnątrz�i we�wnątrz
so�lą� i wy�ci�śnię�tym�czosn�kiem.�Cy�try�nę� spa�rzyć
wrząt�kiem,�po�kro�ić�w pla�stry�i wło�żyć�do kar�pia.
Tak�za�ma�ry�no�wa�ną� ry�bę�zo�sta�wić�na noc�w lo�-
dów�ce.�Ka�szę�ugo�to�wać�na syp�ko,�ce�bu�lę�po�kro�ić
w drob�ną�kost�kę�i ze�szklić�na ole�ju.�Bo�czek�po�-
kro�ić�w kost�kę�i do�dać�do ce�bu�li.�Sma�żyć�na wol�-
nym� ogniu� przez 10� mi�nut,� a na�stęp�nie� do�dać
pieprz�i su�szo�ne�po�mi�do�ry.�Bo�czek�z ce�bu�lą�do�-
dać�do prze�stu�dzo�nej�ka�szy,�do�dać�drob�no�po�kro�-
jo�ną�mar�chew�i se�ler.�Farsz�do�kład�nie�wy�mie�szać
i ostu�dzić.�Roz�grzać�pie�kar�nik�do 180�stop�ni C.
Z kar�pia�wy�jąć�cy�try�ny�i na�ło�żyć�cia�sno�farsz.�Za�-
bez�pie�czyć�farsz�w kar�piu�'za�szy�wa�jąc'�brzuch�ry�-
by�wy�ka�łacz�ka�mi.�Ry�bę�piec�w pła�skim�na�czy�niu
ża�ro�od�por�nym�oko�ło 45�mi�nut.

Ma�ko�Wiec
Ma�ko�wiec�to�tra�dy�cyj�ne�cia�sto�świą�tecz�ne.�aro�-
ma�tycz�ny�farsz�z ba�ka�lia�mi�na cie�ście�droż�dżo�-
wym� lub� kru�chym.� We�dług� lu�do�wych� wie�rzeń
mak� spo�ży�wa�ny� w wi�gi�lię� bo�że�go� na�ro�dze�nia
miał�za�pew�niać�szczę�ście,�zaś�„dziew�czy�ny�tar�ły
mak�na Wiel�ka�noc,�aby�ry�chło�wyjść�za mąż”.
De�li�kat�ny� smak�mie�lo�ne�go�ma�ku� z ba�ka�lia�mi,
za�wi�nię�tych�w kru�che�cia�sto�uwie�dzie�i Was.�za�-

pra�sza�my� do wy�pró�bo�wa�nia� prze�pi�su,� wbrew
po�zo�rom� jest� na�praw�dę� pro�sty� do wy�ko�na�nia
nie�tyl�ko�na Świę�ta!�

Ma�sa�ma�ko�wa
i 1/2 kg�ma�ku
i 1/2�li�tra�mle�ka 3,2%
i 1�kost�ka�ma�sła�(250�g)
i 1�szklan�ka�cu�kru�(200�g)
i 5�żół�tek
i oko�ło 250 g�ba�ka�lii�(ro�dzyn�ki,�mig�da�ły,

orze�chy�wło�skie)
i 1�ły�żecz�ka�olej�ku�mig�da�ło�we�go
i 10�bia�łek

cia�sto
i 1�du�ża�kost�ka�droż�dży�(100�g)
i 2�łyż�ki�cu�kru
i 1 kg�mą�ki
i 16 g�cu�kru�wa�ni�lio�we�go
i 5�żół�tek
i 1,5�szklan�ki�mle�ka 3,2%�(350�ml)

Mak�spa�rzyć�wrząt�kiem�a na�stęp�nie�go�to�wać
w mle�ku� do mięk�ko�ści.� Zo�sta�wić�mak� na noc
w mle�ku,�a na�stęp�ne�go�dnia�zmie�lić�dwu�krot�nie
przez�ma�szyn�kę� do mię�sa.� Roz�grzać� pie�kar�nik
do 180�stop�ni C.�Ma�sło�utrzeć�z cu�krem�i pię�cio�-
ma�żółt�ka�mi.�Do�dać�do ma�ku�utar�te�ma�sło�z cu�-
krem�i żółt�ka�mi.�Do�dać�spa�rzo�ne�i po�kro�jo�ne�ba�-
ka�lie� oraz� ole�jek�mig�da�ło�wy.�Z 10� bia�łek� ubić
pia�nę� na sztyw�no� i do�dać� do ma�sy� ma�ko�wej.
De�li�kat�nie�wy�mie�szać.
Cia�sto:� Droż�dże� za�sy�pać� cu�krem� i po�sta�wić

w cie�płym�miej�scu.�Po�cze�kać�aż�za�pącz�ku�ja�(za�-
czną�się�pie�nić).�Wy�mie�szać�mą�kę�z cu�krem�wa�-
ni�lio�wym.�Gdy�droż�dże�za�pącz�ku�ją�wlać�je�namą�-
kę,�do�dać 5�żół�tek�i mle�ko.�Wy�ra�biać�de�li�kat�nie
cia�sto�na gład�ką�ma�sę.�Je�śli�cia�sto�jest�za gę�ste,
moż�na�do�dać�kil�ka�ły�żek�wo�dy�(po jed�nej�na raz!).
Po�dzie�lić�cia�sto�na 6�rów�nych�por�cji,�roz�wał�ko�-
wać�i na tak�przy�go�to�wa�ne�plac�ki�na�kła�dać�mak,
zo�sta�wia�jąc�wol�ny�mar�gi�nes�od brze�gu.�Za�wi�jać
de�li�kat�nie�w ro�la�dę�i owi�nąć�dość�cia�sno�w per�-
ga�min.�uło�żyć�ro�la�dy�owi�nię�te�per�ga�mi�nem�na du�-
żej,�su�chej�blasz�ce.�Piec 45�mi�nut�w tem�pe�ra�tu�-
rze 180�stop�ni C.

Smacz�ne�go�i We�so�łych�Świąt!
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11li�sto�pa�da 1982�ro�ku�był�dla�Ma�rze�ny
Pi�ku�sy�da�tą�prze�ło�mo�wą,�de�cy�du�ją�cą

o wy�bo�rze�jej�dro�gi�ży�cio�wej,�okre�śla�ją�cej
to�co�bę�dzie�ro�bi�ła�przez�na�stęp�ne�dzie�siąt�-
ki� lat.�To�wła�śnie�wte�dy�w cza�sach� jak�że
trud�nych�i dra�ma�tycz�nych,�w Świę�to�Nie�-
pod�le�gło�ści,�któ�re�wów�czas�za spra�wą�ko�-
mu�ni�stycz�nych� władz� nie� by�ło� żad�nym
świę�tem,� pa�ni� Ma�rze�na� za�gra�ła� po raz
pierw�szy�na or�ga�nach�dla�pa�ra�fian�z osie�-
dla XXX�-le�cia.�
Ale�wszyst�ko�za�czę�ło�się�jesz�cze�wcze�-

śniej. 24�grud�nia 1980�r.�bi�skup�die�ce�zjal�-
ny�Her�bert�Bed�norz�prze�ży�wał 30�rocz�ni�cę
sa�kry�bi�sku�piej�i te�go�dnia�wo�je�wo�da�ka�to�-
wic�ki�wy�dał�zgo�dę�na bu�do�wę�no�we�go�ko�-
ścio�ła� w Wo�dzi�sła�wiu� Śl.� Bu�dow�ni�czym
te�go�ko�ścio�ła�zo�stał�ksiądz�Jan�Fi�cek,�wi�-
ka�riusz� pa�ra�fii� Du�cha� Św.� w Ty�chach.
Po wy�zna�cze�niu�miej�sca�i wy�ku�pie�niu�zie�-
mi� pod ko�ściół� zo�sta�ła� tam� po�sta�wio�na
tym�cza�so�wa�ka�pli�ca.�
W tym�cza�sie�ksiądz�Fi�cek�cho�dząc�„po ko�-

lę�dzie”�od�krył�pew�ne�go�dnia,�że�wśród�je�-
go�pa�ra�fia�nek�jest�mło�da�uczen�ni�ca�szko�ły
mu�zycz�nej�w Wo�dzi�sła�wiu,�któ�ra�jest�za�in�-
te�re�so�wa�na�grą�na or�ga�nach,�upły�nął�ja�kiś
czas�i pa�ni�Ma�rze�na�za�czę�ła�grać.�W nie�ca�-
ły� mie�siąc� póź�niej, 6� grud�nia 1982� r.� ks.
Jan�Fi�cek�zo�stał�mia�no�wa�ny�pro�bosz�czem
no�wo�utwo�rzo�nej�pa�ra�fii�św.�Her�ber�ta.
Na�stęp�ne�la�ta�tej�hi�sto�rii�to�bu�do�wa�ko�-

ścio�ła�i roz�wój�ta�len�tu�pa�ni�Ma�rze�ny,�któ�ra
swym� gra�niem� to�wa�rzy�szy�ła� tru�do�wi� po�-
wsta�wa�nia�no�wej�świą�ty�ni.
Dziś�z per�spek�ty�wy 33�lat�bar�dzo�do�brze

oce�nia�swój�wy�bór.�–�Nie mo gę i nie chcę

trak to wać mo je go za ję cia je dy nie ja ko pra -
cę –�mó�wi�–�to dla mnie jest dar bo ży, pa -
sja. Trze ba to lu bić, ko chać po świę cić się
cał ko wi cie i wte dy osią ga się suk ce sy. 
Gra� na or�ga�nach� to� dość� cięż�kie� za�ję�-

cie,� trze�ba� być� bar�dzo� dys�po�zy�cyj�nym,

gra� się� rę�ka�mi�no�ga�mi,� śle�dzić� trze�ba� li�-
tur�gię� i uwa�żać�na śpie�wa�ją�cych.�Lu�dzie
miesz�ka�ją�cy�na osie�dlu XXX�-le�cia�przy�-
je�cha�li�tu�z ca�łej�Pol�ski�i mie�li�róż�ne�do�-
świad�cze�nia,� tra�dy�cje� mu�zycz�ne,� pie�śni
To�tu�na�stę�po�wa�ło�to�sca�la�nie,�two�rze�nie

radość z�przeżywania�muzyki
Sąsiad z osiedla SM „ROW”

pa�ni�ma�rze�na�i pa�ni�do�ro�ta�–�obie�miesz�ka�ją�na osie�dlu XXX�-le�cia�i obie�da�ją�nam�ra�dość�z ob�co�wa�nia�i prze�ży�wa�nia�pięk�-
nej�mu�zy�ki�ko�ściel�nej,�tak�bar�dzo�zwią�za�nej�z na�szą�hi�sto�rią,�kul�tu�rą�i tra�dy�cją.�to�dzię�ki�nim�pa�ra�fia�nie�i go�ście�ko�ścio�ła
pw.�św.�Her�ber�ta�mo�gą�bez�prze�sa�dy�stwier�dzić,�że�mu�zy�ka�i śpiew�są�czymś�na�praw�dę�waż�nym.

Ma�rze�na�Pi�ku�sa�i Do�ro�ta�Brzęcz�kow�ska

Po�cząt�ki� –�pa�ni�Ma�rze�na�na tej� czar�no�-bia�łej� fo�to�gra�fii� gra�w ka�pli�cy
na osie�dlu XXX�-le�cia

Za�wód�or�ga�nist�ki�w ko�ście�le�jest�bar�dzo�wy�ma�ga�ją�cy�i od�po�wie�dzial�ny
pa�ni�Ma�rze�na�za�wsze�do�sko�na�le�da�je�so�bie�z tym�ra�dę
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się�no�we�go�spo�łe�czeń�stwa,�wspól�no�ty�i to
zna�la�zło�od�bi�cie�rów�nież�w ko�ście�le,�któ�-
ry� sta�ła� się� ośrod�kiem� jed�no�cze�nia� tych
roz�pro�szo�nych,�tro�chę�za�gu�bio�nych�w no�-
wej�rze�czy�wi�sto�ści�lu�dzi.�A za�da�niem,�cza�-
sa�mi� nie�ła�twym,� by�ło� to� wszyst�ko� mu�-
zycz�nie�zgrać�ogar�nąć,�ale�te�raz�efek�ty�są
wspa�nia�łe.�
Pa�ni�Ma�rze�na� gra� na or�ga�nach� elek�tro�-

nicz�nych� o brzmie�niu� li�tur�gicz�nym,� gra
tak�że� na or�ga�nach� tra�dy�cyj�nych,� któ�re� są
w ko�ście�le�pw.�Wnie�bo�wzię�cia�NMP�wWo�-
dzi�sła�wiu�Śl.
Wróć�my�jed�nak�do hi�sto�rii.�Pa�ni�Ma�rze�-

na�gra,�a od wio�sny 1983�r.�roz�po�czy�na�ją
się�pra�ce�zwią�za�ne�z bu�do�wą�ko�ścio�ła.�Po 7
la�tach, 15� wrze�śnia 1990� r.,� uro�czy�ste�go
po�świę�ce�nia� no�we�go� ko�ścio�ła� do�ko�nu�je
Ksiądz�Bi�skup�Da�mian�Zi�moń.�
Dwa�la�ta�póź�niej�przy ko�ście�le�po�wsta�je

chór�mie�sza�ny�Can�ta�ta,�a dy�ry�gen�tem�te�go
ze�spo�łu� jest� dru�ga� bo�ha�ter�ka� na�szej� opo�-
wie�ści�pa�ni�Do�ro�ta�Brzęcz�kow�ska.�To�dzię�-
ki� jej� spo�łecz�nej� pa�sji� i za�an�ga�żo�wa�niu
chór�za�czy�na�dzia�łać�i roz�wi�jać�się.�
Po�cząt�ko�wo�chór�li�czył 23�oso�by,�a je�go

hi�sto�ria� jest�wy�jąt�ko�wo� bo�ga�ta,� zna�czo�na
dzie�siąt�ka�mi� kon�cer�tów,� fe�sti�wa�li� i prze�-
glą�dów,� kon�kur�sów,�wy�stę�pów.�Nie� tyl�ko
zresz�tą�w Pol�sce.�Bar�dzo�czę�sto�wy�jeż�dża�li
kie�dyś�na piel�grzym�ki,�a pieśń�wie�le�ra�zy
otwie�ra�ła� im� drzwi� do miejsc,�w któ�rych
zwy�kli�śmier�tel�ni�cy,�by�nie�obej�rze�li.�Tak
by�ło� m.in.� w Cze�chach� gdy� za�śpie�wa�li
w ko�ście�le� i dzię�ki� te�mu� po�pro�szo�no� ich
by� we�szli� do ka�pli�cy� świę�te�go� Ja�na� Sar�-
kan�dra�w Oło�muń�cu�i tam�za�śpie�wa�li�Czar�-
nej�Ma�don�nie.�
Pa�ni� Do�ro�ta� jest� cho�dzą�cą� kro�ni�ka� ze�-

spo�łu.� Chór� ma� jed�nak� też� zgro�ma�dzo�ną
w opa�słych� to�mach,� skru�pu�lat�nie� pro�wa�-
dzo�ną� kro�ni�kę� do�ku�men�tu�ją�cą� do�ko�na�nia
ze�spo�łu� i ilu�stro�wa�ną� licz�ny�mi�zdję�cia�mi.�
Chór� to� tak�że� pew�ne�go� ro�dza�ju�wspól�-

no�ta.� Przez� ze�spół� prze�wi�nę�ło� się� bar�dzo
wie�le�osób,�nie�któ�re�już�nie�ży�ją.�To�tu�taj
moż�na�o nich�po�wspo�mi�nać,�po�roz�ma�wiać
o ży�ciu.�
Obec�nie�chór�li�czy 14�pań.�Pró�by�od�by�-

wa�ją� się�dwa� ra�zy�w ty�go�dniu�we�wtor�ki
i czwart�ki.�Wszy�scy� oczy�wi�ście� ro�bią� to
bez�in�te�re�sow�ni,� z pa�sji.� Pa�ni�Do�ro�ta� dwa
la�ta�te�mu�otrzy�ma�ła�na�gro�dę�po�wia�tu�wo�-
dzi�sław�skie�go�w dzie�dzi�nie�kul�tu�ry�za pro�-
wa�dze�nie� –� jak� czy�ta�my� w uza�sad�nie�niu
–� wie�le� chó�rów� dzie�cię�cych,� mło�dzie�żo�-
wych,� a tak�że� dla� do�ro�słych,� a w ostat�-
nich 20� la�tach� dla� se�nio�rów,� roz�wi�ja�jąc
kul�tu�rę�śpie�wa�czą�w re�gio�nie.�Dzia�ła�ła�za�-
wsze�spo�łecz�nie.�Za�an�ga�żo�wa�na�w roz�wój
i po�pu�la�ry�za�cję� ama�tor�skie�go� ru�chu� mu�-
zycz�ne�go� i śpie�wa�cze�go� na te�re�nie� kra�ju
i po�za�je�go�gra�ni�ca�mi.�Z pa�sją�po�świę�ca�ła
ca�ły� swój� wol�ny� czas� dla� „swo�ich”� chó�-
rzy�stów
Obie� pa�nie� z Osie�dla XXX�-le�cia� ma�ją

ta�lent,�pa�sje�i ko�cha�ją�to�co�ro�bią�i to�chy�-
ba� jest� naj�lep�szym� wy�ja�śnie�niem� suk�ce�-
sów,�któ�re�od�nio�sły�po la�tach�cięż�kiej�pra�-
cy,�za�an�ga�żo�wa�nia.�Moż�na�im�tyl�ko�ży�czyć
no�wych�suk�ce�sów�i śle�dzić�ich�do�ko�na�nia
w ko�ście�le�pw.�św.�Her�ber�ta.

Chór�Can�ta�ta�bar�dzo�czę�sto�wy�jeż�dżał�na piel�grzym�ki.�Tu�taj�pa�miąt�ko�we�zdję�cie�z Li�che�nia

Bo�że�Na�ro�dze�nie�to�do�sko�na�ły�czas,�by�za�pre�zen�to�wać�swe�umie�jęt�no�ści

Chó�rzy�ści�z Wo�dzi�sła�wia�w Oło�muń�cu
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W ie�lo�krot�nie� pi�sa�li�śmy�w na�szej� ga�-
ze�cie�o wy�mier�nych�w zło�tów�kach

spo�so�bach�na oszczę�dza�nie�ener�gii�ciepl�-
nej.�Ten�waż�ny�pro�blem�po�ja�wia�się�wła�-
śnie�te�raz�w okre�sie�je�sien�no�-zi�mo�wym.
Jed�nak�nie�tyl�ko�na ogrze�wa�niu�mo�że�my
za�osz�czę�dzić.� To� sa�mo�mo�że�my� zro�bić
z wo�dą,� któ�ra� jest� prze�cież� co�raz� droż�-
sza,� a jej� oszczę�dza�nie� po�win�no� trwać
przez�ca�ły�rok.
Kosz�ty�wo�dy,� a z nią� łą�czą�ce� się� od�-

pro�wa�dza�nia�ście�ków,�w na�szych�do�mo�-
wych�bu�dże�tach�to�wy�da�tek�nie�ba�ga�tel�-
ny.� Trze�ba� za�sta�no�wić� się� jak� moż�na
na wo�dzie�za�osz�czę�dzić.�Nie�jest�to�wbrew
po�zo�rom�spra�wa�zbyt�skom�pli�ko�wa�na.�
Pod�sta�wo�wą�spra�wą�jest�nie�do�pusz�cza�-

nie� do wy�cie�ków� wo�dy� po�przez� nie�-
szczel�no�ści� in�sta�la�cji� i za�wo�rów� wod�-
nych�w miesz�ka�niu.�Wo�da�lu�bi�„ucie�kać”
w spo�sób,�któ�ry�na co�dzień�to�le�ru�je�my,
czy�li�„kro�pla�po kro�pli”.�Dla�cze�go�war�to
wal�czyć� o każ�dą� kro�plę?� Jej� ob�ję�tość
wy�no�si�mniej�wię�cej 0,2�ml.�To�bar�dzo
ma�ło,�ale� je�że�li�z ciek�ną�ce�go�kra�nu�ka�-
pie 20�kro�pel�na mi�nu�tę,�to�w tym�cza�sie
ucie�ka�ją� nam� już 4�ml� wo�dy.�W cią�gu
go�dzi�ny�to 240�ml,�a przez�do�bę 5,76�li�-
tra.� Rocz�nie� to� już 2102� li�trów� wo�dy
i bli�sko 30 zł�mniej�w port�fe�lu.
uciecz�ka�cie�płej�wo�dy�–�w za�leż�no�ści

od ce�ny�jej�pod�grza�nia�–�kosz�tu�je�na�wet
trzy�ra�zy�wię�cej.�Dzię�ki�te�mu�ła�two�so�bie
uświa�do�mić,� ile� zło�tó�wek� ty�go�dnio�wo
prze�pły�wa�nie�po�trzeb�nie�przez�na�sze�zle�-
wy,�umy�wal�ki�i wan�ny.�Wszyst�ko�za spra�-
wą�ciek�ną�cych�kra�nów�i uszcze�lek.�

Spe�cja�li�ści�z wo�do�cią�gów�po�le�ca�ją�nie�-
za�wod�ne� me�to�dy� na�mie�rze�nia� źró�deł
uciecz�ki� wo�dy.� Pierw�sza� to� okre�śle�nie
ska�li�zja�wi�ska.�W tym�ce�lu�na�le�ży�spi�sać
stan�licz�ni�ka�wo�dy�przed i po kil�ku�go�-
dzi�nach�nie�ko�rzy�sta�nia�z kra�nów,�pral�ki
itd.�Róż�ni�ca�wska�że,�czy�ma�my�pro�blem
i jak�du�ży.�Dru�ga�me�to�da�to�pod�sta�wie�-
nie�na noc�pod wszyst�kie�kra�ny�po�jem�-
ni�ka,�do któ�re�go�mia�ła�by�ska�py�wać�wo�-
da.� Wia�do�mo� –� gdzie� coś� się� zbie�rze,
tam� ciek�nie.� Trze�cia� to� wpusz�cze�nie
do zbior�ni�ka� przy to�a�le�cie� kil�ku� kro�pel
barw�ni�ka�spo�żyw�cze�go.�Już�po 30�mi�nu�-
tach�zo�ba�czy�my�ko�lo�ro�wy�za�ciek.
Tam�gdzie� to� tyl�ko�moż�li�we�sta�raj�my

się� oszczę�dzać� to� dro�gie� me�dium� po�-
przez�ogra�ni�cza�nie�je�go�zu�ży�cia.�W tym
ce�lu�war�to�przy�bli�żyć�nie�któ�re�wy�li�czo�-
ne�przez�spe�cja�li�stów�przy�kła�do�we�da�ne

do�ty�czą�ce�zu�ży�cia�wo�dy�w okre�ślo�nych
sy�tu�acjach.�Do gło�wy�by�nam�nie�przy�-
szło�za�sta�na�wiać� się�nad tym,� ile�zu�ży�-
wa�my�wo�dy�na pro�ste,�co�dzien�ne�czyn�-
no�ści� sa�ni�tar�ne,� hi�gie�nicz�ne,� ku�li�nar�ne
czy� tez� go�spo�dar�cze.� Metr� sze�ścien�ny
(ty�siąc�li�trów)�zim�nej�wo�dy�(w tym�od�-
pro�wa�dze�nie� ście�ków)� kosz�tu�je� mniej
wię�cej 14 zł,� pod�grza�nej� –� śred�nio
ok. 40 zł.�Wan�na�to�prze�cięt�nie 230-250
li�trów�wo�dy,�co�ozna�cza,�że�jed�ną�ką�piel
moż�na�wy�ce�nić�na 6,2-6,75 zł.�Pod prysz�-
ni�cem� zu�ży�wa�my� na ogół� nie� wię�cej
niż 60-70�li�trów�wo�dy�czy�li�koszt�ką�pie�li
wy�nie�sie�oko�ło 1,55�–�1,80 zł.�Wnio�ski?
Je�śli�w wan�nie�wy�ką�pie�my� się� np. 100
ra�zy� rocz�nie,� to�bę�dzie� to�koszt 620 zł.
Na�to�miast�je�śli�tą�sa�mą�ilość�ką�pie�li�od�-
bę�dzie�my� pod prysz�ni�cem� to� wy�da�-
my 155 zł.� Rocz�na� róż�ni�ca� wy�nie�sie
wów�czas 465 zł.�
Idąc� da�lej� dro�gą� te�go� ty�pu� wy�li�czeń,

do�wia�du�je�my�się,�że�każ�da�mi�nu�ta�my�-
cia�rąk�w bie�żą�cej�cie�płej�wo�dzie�(mi�ni�-
mum 5�li�trów�wo�dy)�to�bli�sko 13�gro�szy.
My�jąc� zę�by� przy od�krę�co�nym� kra�-
nie�–�i za�kła�da�jąc,�że�ro�bi�my�to�zgod�nie
z za�le�ce�nia�mi�den�ty�stów:�dwa�ra�zy�po trzy
mi�nu�ty�dzien�nie�–�tra�ci�my 78 gr�na każ�-
dym�do�mow�ni�ku.�W ska�li�ro�ku�ozna�cza
to� co� naj�mniej 285 zł� „wy�cie�ku”� z do�-
mo�we�go�port�fe�la�każ�dej�z osób.�A te�raz
po�mnóż�my�my�kwo�tę�przez�licz�bę�osób
miesz�ka�ją�cych� pod wspól�nym� da�chem.
Du�żo,�praw�da?�
Bez� wo�dy� nie� ma� rów�nież� pra�nia.

uru�cha�mia�jąc�pral�kę�pięć�ra�zy�w ty�go�-
dniu,� za wo�dę� pła�ci�my� rocz�nie� mniej
wię�cej 400 zł.�Ogra�ni�cze�nie�licz�by�prań
do czte�rech�w ty�go�dniu�da�je�oszczęd�-
ność� rzę�du 70 zł� w ro�ku.� Jak� prać
mniej?�Roz�wią�za�nie� jest�pro�ste�–�cze�-
kaj�my,�aż�bę�ben�z za�bru�dzo�na�odzie�żą
bę�dzie�peł�ny.�

przez�wo�dę�i gaz�set�ki�zło�tyCH�uCie�ka�jĄ�Nam�sprzed�No�sa�

jak�racjonalnie oszCzę�dzać
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Jed�no�ra�zo�wo� pod�czas� ręcz�ne�go� my�-
cia�na�czyń�uży�wa�nych�do po�sił�ku�przez
czte�ro�oso�bo�wą� ro�dzi�nę� zu�ży�wa�my� sta�-
ty�stycz�nie 30�li�trów�wo�dy.�Zwy�kle�wy�-
bie�ra�my�cie�płą.�Przez 12�mie�się�cy�zmy�-
wa�nie� garn�ków� i ta�le�rzy� dwa� ra�zy
dzien�nie�kosz�tu�je�nas�na�wet 590 zł.�Tym�-
cza�sem� zmy�war�ka� po�bie�ra� dwa� ra�zy
mniej� wo�dy� (i to� zim�nej),� a po�za� tym
uru�cha�mia�my� ją� prze�cięt�nie� tyl�ko� raz
dzien�nie.� Zu�ży�wa� jed�nak� prąd.� Za�kła�-
da�jąc,�że�urzą�dze�nie�cho�dzi�przez�dwie
go�dzi�ny� dzien�nie,� je�go� pra�ca� kosz�tu�-
je 250-300 zł� rocz�nie� (przy sprzę�cie
ener�go�osz�częd�nym).� Róż�ni�ca� wy�no�si
więc�pra�wie 160 zł�rocz�nie.�
Trud�no�nie�wspo�mnieć�o bar�dzo�czę�-

stym�uży�wa�niu�spłu�czek�bez�funk�cji�ma�-
łe�go�spłu�ki�wa�nia�i nie�po�trzeb�nym�zu�ży�-
ciu�dwu�krot�nie�więk�szej�ilo�ści�wo�dy,�czy
też�ba�te�rii�ku�chen�nych�i umy�wal�ko�wych
bez�per�la�to�rów,�któ�re�po�zwa�la�ją�ogra�ni�-
czyć�zu�ży�cie�wo�dy�na�wet�o kil�ka�dzie�siąt
pro�cent�w sto�sun�ku�do zwy�kłych�ba�te�rii.
Oczy�wi�ście�po�wyż�sze�da�ne�są�tyl�ko�przy�-
kła�do�we� opar�te� na okre�ślo�nych� za�ło�że�-
niach� zu�ży�cia� wo�dy� na okre�ślo�ne� ce�le,
ale� już� tyl�ko� te�przy�kła�dy�po�win�ny�dać
do my�śle�nia� i re�flek�sji� oraz� prze�ko�nać,
że�moż�na�i war�to�przyj�rzeć�się�wła�snym

go�spo�dar�stwom� do�mo�wym� w po�szu�ki�-
wa�niu� ogra�ni�cze�nia� kosz�tów� ich� funk�-
cjo�no�wa�nia.
Tak� jak� z wo�dą� ist�nie�ją� oczy�wi�ście

moż�li�wo�ści� oszczęd�ne�go� go�spo�da�ro�wa�-
nia� ga�zem� w na�szych� go�spo�dar�stwach
do�mo�wych.�Wy�star�czy�prze�strze�gać�dość
pro�stych�i po�wszech�nie�zna�nych�re�guł.�
Po�sił�ki� go�tuj�my�w ma�łej� ilo�ści�wo�dy

i uży�waj�my�przy�kry�wek�do garn�ków�–�to
skró�ci� czas� go�to�wa�nia� i zu�ży�cie� ga�zu.
Do�pa�suj�my�też�wiel�kość�garn�ka�do wiel�-
ko�ści�pal�ni�ka.�Je�śli�ma�ły�gar�nu�szek�po�-
sta�wi�my�na naj�więk�szym�pal�ni�ku�tak,�że
pło�mie�nie�bę�dą�wy�cho�dzi�ły�po�za�śred�ni�-
cę�garn�ka,�wo�da�wca�le�nie�za�go�tu�je�się
szyb�ciej,� za to� z pew�no�ścią� zu�ży�je�my
wię�cej�ga�zu.
Go�tu�jąc� wo�dę� na her�ba�tę� czy� ka�wę

wsta�wiaj�my� ty�le� pły�nu,� ile� aku�rat� po�-
trze�bu�je�my.�Nie�trze�ba�za�go�to�wy�wać�peł�-
ne�go�czaj�ni�ka,�gdy�chce�my�za�pa�rzyć�jed�-
ną�fi�li�żan�kę.�To�zwy�czaj�na�stra�ta�ener�gii.
W pie�kar�ni�ku�ga�zo�wym�pod czas�pie�-

cze�nia�rzad�ko�otwie�raj�my�drzwicz�ki�pie�-
kar�ni�ka,�aby�unik�nąć�strat�cie�pła.
Je�śli� to�moż�li�we,�uży�waj�my�garn�ków

ze� sta�li� szla�chet�nej.� Fakt� –� są� droż�sze,
ale� wy�da�tek� mo�że� szyb�ko� się� zwró�cić.
Go�tu�jąc�w nich�zu�ży�je�my�mniej�ener�gii

niż� w przy�pad�ku� „zwy�kłych”� garn�ków
ema�lio�wa�nych.
Dbaj�my�o czy�stość�garn�ków�i pa�tel�ni.

Myj�my�rów�nie�so�lid�nie�jak�śro�dek�tak�że
ze�wnętrz�ne�dno�garn�ków,�bo�brud�na nich
ogra�ni�cza� na�wet� o 50� pro�cent� prze�wo�-
dze�nie� cie�pła� po�trzeb�ne�go� do go�to�wa�-
nia. I ko�niecz�nie� za�dbaj�my�o od�ka�mie�-
nia�nie�czaj�ni�ka�–�za�le�ga�ją�cy�w nim�osad
rów�nież� osła�bia� prze�wo�dze�nie� cie�pła.
Wy�star�czy�wsy�pać�do czaj�ni�ka�od�ka�mie�-
niacz�lub�za�go�to�wać�w nim�roz�twór�wo�-
dy�z octem.
Go�tuj�my�na pa�rze�–�ta�kie�po�sił�ki�są�nie

tyl�ko�smacz�ne,�a przy tym�zdro�we.�Do�-
dat�ko�wą� ko�rzy�ścią� jest� to,� że� na�czy�nia
do go�to�wa�nia� na pa�rze� są� wie�lo�po�zio�-
mo�we,�więc�w tym�sa�mym�cza�sie,�uży�-
wa�jąc� jed�ne�go� pal�ni�ka,� cza�sa�mi�moż�na
przy�go�to�wać�ca�ły�po�si�łek.
Pa�mię�taj�my� o fa�cho�wym� oczysz�cza�-

niu�pie�cy�ka�ga�zo�we�go� raz�na pół� ro�ku.
Brud�ne� urzą�dze�nie� zu�ży�wa� na�wet� o 40
pro�cent�ga�zu�wię�cej.�

*�*�*

W na stęp nych nu me rach na szej ga -
ze ty na pi sze my jak oszczę dzać na ener -
gii elek trycz nej oraz na cie ple.

Nie�wymieniajmy�zimą
kaloryferów
W Ry�duł�to�wach� po�ja�wi�ła� się� fir�-

ma�ofe�ru�ją�ca�no�we�ka�lo�ry�fe�ry.
Po�wo�łu�jąc�się�na współ�pra�cę�z na�szą
Spół�dziel�nią� ofe�ru�je� miesz�kań�com
wy�mia�nę�grzej�ni�ków.�Mu�si�my�tu�zde�-
cy�do�wa�nie�po�in�for�mo�wać,�że�twier�-
dze�nia�o na�szej� apro�ba�cie�dla�dzia�-
łań� tej� fir�my� jest� bez�czel�nym
kłam�stwem.�Nie�daj�my�się�na�bie�rać.�
Za�cznij�my� od te�go,� że� grzej�ni�ki

są�in�te�gral�ną�czę�ścią�in�sta�la�cji�grzew�-
czej�bu�dyn�ku.�Z te�go�wzglę�du� ich
wy�mia�na wy�ma�ga�zgo�dy�za�rząd�cy
bu�dyn�ku�od�po�wie�dzial�ne�go�za stan
in�sta�la�cji.� W przy�pad�ku� wy�mia�ny
Spół�dziel�nia�mu�si�naj�pierw�wy�dać
wa�run�ki� ja�kim�mu�szą� od�po�wia�dać
ka�lo�ry�fe�ry,� okre�ślić� pa�ra�me�try� no�-
we�go�grzej�ni�ka�do wy�mia�ny.

Po dru gie ab so lut nie nie do pusz -
czal na jest wy mia na ka lo ry fe rów
w se zo nie grzew czym. Trze�ba�tu�za�-
zna�czyć,�że�w przy�pad�ku�stwier�dze�-
nia�bra�ku�cie�pła�w da�nym�pio�nie�spo�-
wo�do�wa�nym�wy�mia�ną�grzej�ni�ków�bez

zgo�dy�spół�dziel�ni�miesz�ka�niec,�któ�ry
do�ko�nał� wy�mia�ny� zo�bo�wią�za�ny� bę�-
dzie�na swój�koszt�–�a nie�jest�to�su�ma
ma�ła� –� do przy�wró�ce�nia� in�sta�la�cji
do sta�nu�pier�wot�ne�go.�Wy�mia�na grzej�-
ni�ków�nie�zgod�nie�z usta�lo�ny�mi�nor�-
ma�mi�wpły�wa�na złą�cyr�ku�la�cję�cie�-
pła�bu�dyn�ku�po�wo�du�jąc�nie�do�grza�nie
miesz�kań.�Dla�te�go�ape�lu�je�my,�aby�nie

in�ge�ro�wać� sa�mo�wol�nie� w in�sta�la�cję
cen�tral�ne�go�ogrze�wa�nia.
Jest�zi�ma�i cho�ciaż�jesz�cze�śnie�gu

i mro�zów�nie�ma�to�pa�mię�taj�my�o za�-
my�ka�niu� drzwi� i okien� na klat�kach
scho�do�wych.� Tam� rów�nież� ucie�ka
nam�cie�pło�za któ�re�za�pła�cić�trze�ba.
Wie�trz�my� miesz�ka�nie� krót�ko,� a in�-
ten�syw�nie�itp.
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Od pew�ne�go� cza�su� w bu�dyn�ku� na�szej
Spół�dziel�ni�przy ul.�Ju�ran�da�w Pszo�-

wie� sys�te�ma�tycz�nie� do�ko�ny�wa�na jest� de�-
wa�sta�cja� włącz�ni�ków� prą�du� i czuj�ni�ków
ru�chu�na kla�tach�scho�do�wych.�Ko�lej�ny�raz
wan�da�le�z dzi�ką�pre�me�dy�ta�cją�nisz�czą�na�-
sze�wspól�ne�do�bro.
Dla�cze�go� się� tak� dzie�je?� Ci�śnie� się� re�-

flek�sja,�że�być�mo�że�de�wa�sta�cje�te�spo�wo�-
do�wa�ne�są�obo�jęt�no�ścią�nie�któ�rych�miesz�-
kań�ców,�któ�rzy� to�le�ru�ją� ta�kie�za�cho�wa�nia
i być�mo�że�sa�mi�wie�dza�kto�jest�ich�spraw�-
cą.� Czy� ka�ta�li�za�to�rem� tej� de�struk�cji� jest
po�bli�ski�sklep�sprze�da�ją�cy�al�ko�hol,�a wie�le
osób�su�ge�ru�je,�że�być�mo�że�mia�sto�po�win�-
no� po�zba�wić� ten� sklep� kon�ce�sji� na je�go
sprze�daż�i wte�dy�sy�tu�acja�w oko�li�cy�uspo�-
ko�iła�by�się.�
Trze�ba�ja�sno�po�wie�dzieć,�że�de�wa�sta�cje

mo�gą�spo�wo�do�wać�pod�nie�sie�nie�opłat�w tym
bu�dyn�ku,�bo�w koń�cu�ktoś�bę�dzie�mu�siał
za�pła�cić�za skut�ki�tych�skan�da�licz�nych�wy�-
bry�ków�
Jak�na ra�zie,�mi�mo�mo�ni�to�rin�gu,�za�kap�-

tu�rze�ni� wan�da�le� nisz�czą� bez�kar�nie� na�dal
nasz�wspól�ny�do�ro�bek.�Do cza�su.�W koń�-
cu�to�im�przyj�dzie�sta�nąć�przed wy�mia�rem
spra�wie�dli�wo�ści�i za�pła�cić�za znisz�cze�nia.�
Tak�jak�wan�da�le�z Pszo�wa�bez�kar�nie�czu�li

się� in�ni�de�wa�sta�to�rzy�na�sze�go�mie�nia,�ale
nad�szedł�czas,�że�mu�sie�li�za�pła�cić�za swe
czy�ny
Do�brym� przy�kła�dem� jest� tu� spra�wa

24-let�nie�go�Ro ber ta Ze rnin ga z Wo dzi -
sła wia Slą skie go.�Pan�Ro�bert�pa�rał�się�gra�-
fi�ciar�stwem�i za�pew�ne�był�bar�dzo�dum�ny
ze� swych� „do�ko�nań� ar�ty�stycz�nych”� Je�go
nisz�czy�ciel�ska� dzia�łal�ność� trwa�ła� la�ta�mi.
Za�czął�w 2011�i aż�trud�no�uwie�rzyć�do cze�-
go�był�zdol�ny�ten�mło�dzie�niec.�Swą�dzia�-
łal�ność� roz�po�czął� na Osie�dlu XXX-le�cia,
a rok�póź�niej�po�zna�no�go�tak�że�na Osie�dlu
Pia�stów.�Li�sta�je�go�de�wa�sta�cji�jest�bar�dzo
dłu�ga.�Chy�ba�tyl�ko�kom�plet�na głu�po�ta�mo�-
gła�na�pę�dzać�je�go�ak�tyw�ność.�Swy�mi�ma�-
lo�wa�ny�mi� ba�zgro�ła�mi� „RO�BeX”,� „RO�-
BeN”,�„RBN”,�„KIDS”�nisz�czył�ele�wa�cję
na�szych�do�mów,�drzwi�i okna.�Oszpe�co�ne
zo�sta�ły�do�my�i pa�wi�lo�ny�han�dlo�we�na�szej
Spół�dziel�ni�na uli�cach�Wy�szyń�skie�go,�Po�-
ko�ju, 26�Mar�ca.�Ale�to�mu�nie�wy�star�cza�-
ło.�Do�dat�ko�wo�nisz�czył�ele�wa�cje�skle�pów,
przed�szko�la,� wspól�no�ty� miesz�ka�nio�wej,
ban�ku�PKO,�ekra�nów�aku�stycz�nych,�miesz�-
kań� ko�mu�nal�nych� i do�mów� spół�dziel�ni

miesz�ka�nio�wej� „Mar�cel”,� zna�ków� dro�go�-
wych,� na�wet� sta�cja� trans�for�ma�to�ro�wa� się
nie�osta�ła.
Ale� w koń�cu� no�ga� mu� się� po�wi�nę�ła.

Zo�stał�zła�pa�ny,�a 18�ma�ja�br.�Sąd�Re�jo�no�-
wy�w Wo�dzi�sła�wiu�Ślą�skim� ska�zał� go�na
6�mie�się�cy�po�zba�wie�nia�wol�no�ści,�za�wie�-
sza�jąc� ka�rę� na okres 3� lat.� Ska�za�ny�mu�si
rów�nież� na�pra�wić� szko�dy� w ca�ło�ści� po�-
przez� za�pła�tę� na rzecz� po�krzyw�dzo�nych
po�nad... 170�tys.�zł�
Na�szej�spół�dziel�ni�mło�dzie�niec�mu�si�za�-

pła�cić�za szko�dy�pra�wie 43�tys.�zł.�
4�wrze�śnia�br.�Sąd�Re�jo�no�wy�w Wo�dzi�-

sła�wiu� Ślą�skim� zno�wu� za�jął� się� spra�wą
gra�fi�cia�rzy.� Tym� ra�zem� przed ob�li�czem
Te�mi�dy� sta�nę�li 18� let�ni� Ka mil Grę bos
i 19-let ni Prze my sław Oryn kie wicz.
Ci� mło�dzień�cy� dzia�ła�li� zwy�kle� wspól�nie
nisz�cząc� ze�spo�ło�wo� ele�wa�cje� na Osie�-
dlu XXX-le�cia,� do�my� na ul.� Prze�my�sło�-
wej,�Dą�brów�ki, 26�Mar�ca.�Nisz�czy�li�rów�-
nież�za po�mo�cą�far�by�scho�dy,�mur�ki�a na�wet
roz�dziel�nię�elek�trycz�ną.�Nie�daw�no�od�da�ny
do użyt�ku�Ro�dzin�nym�Par�ku�Roz�ryw�ki�tak�-
że�stał�się�ce�lem�ich�ata�ku.�
Ich�do�ko�na�nia�wo�dzi�sław�ski�sąd�wy�ce�nił

na rok�po�zba�wie�nia�wol�no�ści�w przy�pad�ku
Ka�mi�la�Grę�bo�sa� i 8�mie�się�cy�po�zba�wie�nia

wol�no�ści�je�śli�cho�dzi�o Prze�my�sła�wa�Oryn�-
kie�wi�cza,�za�wie�sza�jąc�im�ka�rę�na okres 3�lat
Ra�zem�mu�szą� za�pła�cić 19� tys.� od�szko�-

do�wa�nia�i od�dziel�nie�za na�pra�wie�nia�szko�-
dy�w po�sta�ci�za�pła�ce�nia�Spół�dziel�ni�ROW
pra�wie 5400 zł� pierw�szy� i dru�gi� po�-
nad 1300 zł
Ko�lej�ny� gra�fi�ciarz, 19-let�ni� Ar tu ra

Szwen gler,� tak�że� z upo�rem� nisz�czył� ele�-
wa�cje�bu�dyn�ków�na�szej�Spół�dziel�ni�przy ul
Wy�szyń�skie�go,�Ty�siąc�le�cia�oraz�do�my�Spół�-
dziel�ni� Jas� Mos� i do�my� ko�mu�nal�ne.
28� wrze�śnia� Sąd� Re�jo�no�wy� w Wo�dzi�sła�-
wiu�Ślą�skim�ska�zał�go�na ka�rę�ogra�ni�cze�-
nia�wol�no�ści�po�le�ga�ją�cą�na wy�ko�ny�wa�niu
nie�od�płat�nej� kon�tro�lo�wa�nej� pra�cy� na ce�le
spo�łecz�ne� na rzecz� spo�łecz�no�ści� lo�kal�nej
w wy�mia�rze 40�go�dzin.
Ta�ki� sam� wy�rok� otrzy�mał 1� wrze�śnia

br. 26�let�ni�Mi�chał�Dzi�ża.�Ten�krew�ki�mło�-
dzie�niec�nie�miał�za�pę�dów�„ar�ty�stycz�nych”
jak� po�zo�sta�li,� wy�bił� na�to�miast� umyśl�nie
szy�bę�w drzwiach�wej�ścio�wych�na 5� pie�-
trze�w bu�dyn�ku�przy ul�Prze�my�sła�wa 6.

We wszyst kich tych wy pad kach Sąd
za rzą dził po da nie wy ro ków do pu blicz -
nej wia do mo ści przez opu bli ko wa nie ich
w na szej ga ze cie. 

dewastaCje w�pszowie,
wyroki w�wodzisławiu

każdy�waNdaL w�końCu�zostaNie�ukaraNy

Każdy�z�graficiarzy�w�końcu�zapłaci�i�to�słono�za�swe�destrukcyjne�działania�
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Numery wewn. Spółdzielnia Mieszkaniowa  „ROw”
wodzisław Śl. ul. Kard. St. wyszyńskiego 43

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

32 428 27 53 Dział�wkładów�mieszkaniowych

32 428 27 54 Dział�rozliczeń�z�tytułu�opłat�za�użytkowanie�mieszkań

32 428 27 55 Dział�członkowsko-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 Komórki�ds.�eksploatacji�i�konserwacji

32 428 27 41 Dział�Techniczny

32 428 27 44 Biuro�pośrednictwa,�zamiany�i�sprzedaży�mieszkań

32 428 27 46 Dział�lokali�użtytkowych

TELEFONY – AWARIE

32 428 27 77 od godziny 7:00 do godziny 15:00

605 365 674 Konserwator d/s wod.-kan: Administracja�Rydułtowy

601 857 402 Konserwator d/s wod.-kan: Administracja�Wodzisław

609 442 461 Konserwator d/s elektrycznych

785 848 480 Konserwator d/s dźwigowych

ADMINISTRACJA OSIEDLA

32 428 27 58 Administracja Centrum
Wodzisław�Śl.,�ul.�Kard.�St.�Wyszyńskiego�30

32 428 27 60 Administracja XXX-lecia PRL
Wodzisław�Śl.,�Os.�XXX-lecia�PRL�– pawilon�62�C

32 428 27 70 Administracja XXX-lecia PRL
Wodzisław�Śl.,�Os.�XXX-lecia�PRL�– pawilon�62�C

32 428 27 67 Administracja Osiedla Radlin
Radlin,�ul.�Korfantego�18

32 428 27 68 Administracja Pszów
Pszów,�ul.�Tytki�9

32 428 27 76 Administracja Rydułtowy
Rydułtowy,�ul.�Plebiscytowa�48

Nowe�Numery�teLeFoNów
Uwaga! Od nowego roku ulegają zmianie numery telefonów w naszej spółdzielni
Podajemy poniżej nowe numery, dzięki którym skontaktujecie się z nami:
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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�świĄteCzNa�z�Hasłem�

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

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

ad�re�sy
te�Le�Fo�Ny

waż�Ne�iN�For�ma�Cje
ZA RZĄD SPóŁ DZIEL NI

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

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

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

piątek�od 7:00�do 14:00
Te�le�fo�n�cen�tra�la�– 32 455 66 86;

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
Godziny�otwarcia:�

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

piątki�7:30-13:00

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

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

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

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

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

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

■AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300� Wo�dzi�sław� Ślą�ski,�
ul.� Kar�dy�na�ła� Stefana� Wy�szyń�skie�go 30,� tel.
32 428� 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,
czyn�na:�wtor�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,�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.�sza�chy�lub�brydż. 3.�cie�-
śni�na łą�czą�ca� Za�to�kę� Per�ską� z Za�to�ką
Omań�ską. 6.�kształ�ci�m.�in.�gra�fi�ków,�ma�-
la�rzy. 8.�imię�Be�en�hak�ke�ra,�kie�dyś�tre�ne�-
ra�na�szej�re�pre�zen�ta�cji. 11.�jest�nim�każ�dy
czło�nek�SM�„ROW”. 13.� jej�nie�wy�pa�-
da. 14.�moc�w ża�rów�ce. 16.�krzew�igla�-
sty. 18.�daw�na gra�w kar�ty. 21.�„ko�cham”
po ła�ci�nie. 23.�szkla�ny�kie�lich�bez�pod�sta�-
wy. 25.�me�cha�nicz�ne�pia�ni�no. 28.�na�syp
ziem�ny. 29.� wie�cze�rza� z opłat�kiem. 30.
opła�ca� ra�chun�ki� te�le�fo�nicz�ne. 31.� imię
Stwo�sza. 32.� har�mo�nij�ka� ust�na. 36.� pu�-
stel�nik. 40.�wrzą�tek. 41.�daw�na na�zwa�na�-
gon�ki. 43.�niec�ka�po lo�dow�cu. 44.�zdo�by�-
ta� bram�ka. 46.� krę�go�słup� stat�ku. 48.
śpie�wa�nie�ko�lęd. 49.�nie�pod. 50.�w ma�-
ków�kach�obok�ba�ka�lii�i bu�łek. 51.�dro�ga
pie�sza,�ro�we�ro�wa�lub�jezd�na.�

Pio no wo: 1.�sa�gan. 2.�od�zyw�ka�bry�-
dżo�wa. 3.�skład�ki,�abo�na�ment�lub�czynsz
do za�pła�ce�nia. 4.�ta�niec�lu�do�wy. 5.�ku�-
chen�ne� reszt�ki. 6.� opry�szek� znad� Se�-

kwa�ny. 7.� me�tal� lżej�szy� od wo�dy. 9.
w pio�sen�ce,�stra�ci�ła�przy�ja�cie�la. 10.�po�-
chod�na kwa�su� octo�we�go. 12.� eu�ro
przed 1998�ro�ku. 15.�nor�ma�w gwa�rze
ślą�skiej. 17.�ze�rów�ka�bi�bli�sty. 19.�wód�-
ka�kmin�ków�ka. 20.�ła�ma�ny�w wi�gi�lij�ny
wie�czór. 22.� Py�ton� zie�lo�ny. 23.� daw�-
na sto�li�ca� Li�twy. 24.� ku�pon� to�wa�ro�-
wy; 26.�ra�fy�ko�ra�lo�we. 27.�du�si�aler�gi�-
ka. 33.�ischias. 34.�gaz�w ża�rów�ce. 35.
śpie�wa�na przy cho�in�ce. 37.� afry�kań�ski
sęp. 38.� szkod�nik� w mą�ce. 39.� pie�rze
na su�cho. 42.�po�le�w za�ko�lu� rze�ki. 45.
po�szła�do przed�szko�la. 47.� rze�ka�prze�-
pły�wa�ją�ca�przez�Go�le�niów.

Li�te�ry� z pól� do�dat�ko�wo� po�nu�me�ro�-
wa�nych�od 1�do 16�da�dzą�roz�wią�za�nie
krzy�żów�ki.

Ha�sło� z po�przed�niej� krzy�żów�ki:
„W do mu jak w ra ju”.�Na�gro�dy�książ�-
ko�we�za roz�wią�za�nie�krzy�żów�ki�otrzy�-
mu�ją: EWELINA KOZIOŁ, ALICJA
WOJTECZEK, HALINA WóJCIK.




