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Chwaa
na wysokoci Bogu
a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli
Z

nowu zbliaj si pene radosnego
uroku wita Boego Narodzenia, czas
radoci, wspomnie, ale i czas w którym dokonujemy pewnego rodzaju bilansu
naszych dobrych dokona i niedocigni
koczcego si roku oraz zada na nadchodzcy Nowy 2018 Rok.
Uwieczeniem nastroju wigilijnego wieczoru bdzie radosny piew, który rozpoczli anioowie nad stajenk betlejemsk,
w której Maryja pooya na sianeczku
w obie Nowonarodzone Dzieci Jezus,
a tym piewem s znane nam sowa:

„Chwaa na wysokoci Bogu,
a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli”

(por. uk. 2,14).

Liturgia Kocioa wskazuje nam na Jezusa – Zbawiciela wiata, którego narodzenie jest wypenieniem Boych zapowiedzi,
które dokonyway si przez proroków i przytacza nam sowa proroctwa Izajasza:

„Dzieci nam si narodzio,
Syn zosta nam dany,
na Jego barkach spocza wadza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec,
Ksi Pokoju...”

(por. Iz. 8,5).

Nowonarodzony Zbawiciel wiata, to
Bóg prawdziwy, który przyjwszy nasz
ludzk natur rodzi si jako ludzkie dzieci, jak kady czowiek. To jest wypywajca z wiary istotna tre wit Boego
Narodzenia wchodzca w konkretn sytuacj czowieka niosc znamiona niedoskonaoci, które s konsekwencj tego
nieposuszetwa Bogu, którym by grzech
pierworodny.
2

Atmosfera w której Zbawiciel wiata
sta si czowiekiem i narodzi si w Betlejem nie bya czasem pokoju. Naród ydowski, w którym mia si narodzi zapowie dzia ny Zba wi ciel, by po gr o ny
w zniewalajcej go przez Cesarstwo Rzymskie okupacji. Ludzi yli nadziej, e obiecany Zbawiciel ich wyzwoli. wiatem ówczesnym rzdzia narzucona ideologia daleka
od ydowskiego kanonu wiary i obyczajów. Kiedy si nad tym zastanawiamy to
nietrudno nie zauway, e tego rodzaju
niewystarczalnoci i niedoskonaoci ludzi
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i spoeczestw s podobne, cho w rónych odcieniach, we wszystkich okresach
historii, a do naszych czasów. Przecie
i my yjemy w czasie, który niesie wiele
swoistych i trudnych do rozwizania podziaów i problemów, które dotykaj ca
rodzin ludzk, ludzi yjcych na rónych
kontynentach wiata, w Europie, w naszej
Ojczynie, w naszych rodzinach i w sercu
czowieka. Nie bez powodu papie Franciszek ju kilka razy stwierdzi z alem, e
„wojna wiatowa, cho bez znanych nam
konwencjonalnych postaci, ju trwa w róGrudzień 2017 r.

nych regionach wiata zbierajc bolesne
niwo ofiar, którymi jest wielka ilo ludzkich istnie”. W nadchodzce wita nie
sposób nie wspomnie ludzi yjcych w rejonach wiata, których ycie jest zagroone przez trwajce dziaania wojenne, drcych o swoje jutro, o los najbliszych, ludzi
zmuszonych do opuszczenia swych rodzinnych domów w obawie przed utrat ycia,
ludzi dotknitych rónego rodzaju kataklizmami trzsieniami ziemi, powodziami,
huraganami, ludzi przeladowanych za wiar i swoje przekonania. Niedawno jeden
z biuletynów misyjnych potwierdzony przez
Stolic Apostolsk poda, e nasze czasy
s czasami najwikszej iloci mczenników chrzecijaskich – oblicza si, e prawie co 5 minut gdzie na wiecie ginie wyznawca chrzecijastwa.
Do tego obrazu dzisiejszego wiata trzeba te doda nasze niepokoje i problemy
dotykajce nasze spoecznoci, nasze rodziny i niejednego z nas. Kiedy nad tym
wszystkim si zastanawiamy, wtedy moemy zauway, e cae ycie jest naznaczone gównie tym skutkiem grzechu pierworodnego, który sprowadza si do tego,
e czowiek powiedzia Panu Bogu swoje
„nie” i siebie postawi w miejsce Boga zastpujc Boe prawo stanowionymi czsto
i dyktowanymi przez wasn pych swoimi rozwizaniami, które najczciej s
chybione i rodz nowe yciowe problemy
w yciu osobistym, rodzinny i spoecznym. W tym sensie i nasze czasy s podobne do tamtych czasów, co wyraaj sowa koldy mówice o tym jak Józef i Maryja
przybywszy do Betlejem na spis ludnoci
nie znaleli mieszkania: „Nie byo miejsca
w gospodzie...” Nieraz wydaje si jakby
wród tej caej naszej tradycji coraz bardziej brakowao miejsca dla Boga. wita
Narodzenia Paskiego mówi nam, e Syn
Boy sta si czowiekiem i przyszed
do nas, do ludzi, do takiego wiata jaki my
tworzymy, bo

„tak Bóg umiowa wiat,
e Syna Swego Jednorodzonego
da, abymy mieli ycie”

(J. 3,16 – 18).

Ta prawda pozwala nam zawsze z nadziej
patrze na ycie. Boe Narodzenie jest
witem wielkiej nadziei, która otwiera
serca dla Boga.
Ze swojej praktyki duszpasterskiej i katechetycznej przypomina mi si zdarzenie,
e kiedy poleciem swoim uczniom napisa krótkie wypracowanie na temat: jak
wyobraam sobie wiat i ycie w którym
wszyscy ludzie idealnie yliby wedug przykaza Boych. Wypowiedzi byy bardzo
podobne i zbiene. Pozwólcie, e przytocz i zaktualizuj ich tre. „Otó nie byoby sporów wiatopogldowych, bo wszyscy by wierzyli w Boga, który jest Stwórc
i przyczyn wszystkich bytów i tego Boga
w modlitwie wszyscy uwielbiali i prosili
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o to, co w yciu potrzebne zgadzajc si
z Jego wol. Niedziela i wita byyby
dniami oddania czci Bogu i witami rodziny, rodzinnych spotka i zacieniania
dobrych wizów midzy ludmi i wzajemnej pomocy w rónych yciowych przypadkach, a debata o wolnych niedzielach
dzi byaby bezprzedmiotowa, bo nie byoby problemu. Dalej – dzieci szanowayby i z naleyt czci odnosiy si do rodziców, a rodzice dobrze wypenialiby swoje
obowizki wychowawcze. ycie byoby
bezpieczne od poczcia do naturalnej mierci, bo Bóg raz powiedzia: „Nie zabijaj”.
Ludzie szanowali by godno swoj i bliniego i w czysty sposób w mylach, sowie
i w uczynkach wzajemnie si do siebie odnosili. Spoeczestwo byoby wspólnot
ludzi uczciwych i yjcych w poczuciu
bezpieczestwa, bo nie byoby kradziey
i braku szacunku dla swojej i wspólnej
wasnoci, moglibymy by bogatsi o to
co trzeba naprawia po bezmylnych aktach wandalizmu. Moe bylibymy radoniejsi i spokojniejsi yjcy prawd, wolni
od kamstw, obmowy oszczerstw, pomówie oskare, które tyle krzywd ju nam
wyrzdziy. Wreszcie cae spoeczestwo
mogoby by szczliwe, radosne, zjednoczone poczuciem wzajemnego dobra, które rodzi wzajemna mio Boga i bliniego”. Wiem, e jest to obraz w pewnym
sensie utopijny, ale czy w wielu fragmentach naprawd niemoliwy??? Otwórzmy
oczy by dostrzec, e myl Boa w naszym
yciu si realizuje przez nas.
Koczy si rok 2017 w którym dziki
wysikom wielu ludzi realizuje si dobro.
To w tym roku opasalimy granice naszej
Ojczyzny modlitw „Róacem do granic”, przeylimy 100 lecie objawie fatimskich, które pozwoliy niejednej osobie
na nowo odnale siebie w ramionach Miosiernego Boga. Ile dobra uczyniono dla
naszych rodzin, ile rodzin dotknitych nawanicami otrzymao potrzebne wsparcie,
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ilu odnalazo prac i potrzebne rodki do ycia, ilu chorych i potrzebujcych otrzymao potrzebne, z serca pynce wsparcie i pomoc. A jak bardzo wypikniay nasze miasta,
osiedla i wioski dziki ludziom zawsze gotowym do pracy i powicenia dla dobra
drugiego czowieka. W tym miejscu wielu
z nas mogoby dopisa wiele przykadów
dobra. Trzeba by wiadomym wielu niedocigni i spraw, które pozostaj do rozwizania w yciu osobistym, rodzinnym
i spoecznym, ale równoczenie cigle uczy
si dostrzegania dobra i wspópracy w jego realizacji. Myl sobie, e w tym tkwi
sedno sprawy, któr jest stawanie si ludmi dobrej woli. Dlatego na nadchodzce
wita Boego Narodzenia yczmy sobie
nawzajem, yczmy Szanownym Ojcom naszych miast i wiosek tworzcych pikno
i bogactwo naszej wodzisawskiej ziemi,
yczmy wszystkim tworzcym wspólnot
naszych osiedli mieszkaniowych i naszym
najbliszym tego, bymy coraz czytelniej
stawali si ludmi dobrej woli gotowymi
do realizacji wszelakiego dobra. Gdy zapadnie wita wigilijna noc, wemiemy
do rki opatek i podzielimy si nim i zoymy sobie yczenia, oraz staniemy na Pasterce sawic pieni cud Boego Narodzenia i przyjcia Pana do serca kadego
z nas, wtedy niech ze piewem kold wybrzmi nasze radosne yczenia, by pod naszym wspólnym dachem zawsze wybrzmiewa y „Chwa a na wy so ko ci Bo gu,
a na ziemi i wród nas pokój ludziom dobrej woli”.

Wesoych, zdrowych
i bogosawionych wit,
oraz
szczliwego Nowego Roku!
Ks. Józef Moczygba
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BARBÓRKA 2017 ze Spódzielni Mieszkaniow ,,ROW”

To bya dobra zabawa

J

u po raz pity nasza spódzielnia patronowaa „Barbórce” w Wodzisawiu. W dzie
patronki górniczego trudu witej
Barbary rozpoczto obchody tradycyjnie msz w kociele w. Herberta na osiedlu XXX-lecia.
Przed kocioem, jak co roku, górników jeszcze pracujcych w zawodzie jak i emerytów witaa górnicza orkiestra. Te donone dwiki
radonie nawoyway do wspólnego witowania. Przybyo wiele osób
w strojach górniczych co nadao dodatkowo tej uroczystoci jeszcze
gbszego znaczenia. To znak, e tradycje górnicze mocno w nas tkwi
i z czego jestemy bardzo dumni.
Po mszy ruszy uroczysty pochód osiedlowymi ulicami, poprzedzony
orkiestr w piknych górniczych mundurach. W przemarszu wziy udzia
po raz pierwszy poczty sztandarowe ze Szkoy Podstawowej nr 10 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 3 i Powiatowego Centrum Ksztacenia
Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisawiu lskim ksztaccych równie specjalistów o profilu górniczym. Bardzo dzikujemy dyrekcji szkó
i modym ludziom za przyjcie naszego zaproszenia do uczestniczenia
w górniczym wicie.
Wspólnego witowanie kontynuowano, jak kae stara, utrwalona przez
lata tradycja, podczas wspólnego biesiadowania.
Prezes Grabowiecki przywita na pocztek goci – biesiadników i w ciepych sowach serdecznie yczy ludziom cikiej pracy wszystkiego najlepszego. Dzikujc za liczne przybycie stwierdzi, e z roku na rok liczba
uczestników tej wspaniaej imprezy wzrasta co dobrze o niej wiadczy i oznacza, e
kadego roku jest przez wszystkich niecierpliwe wyczekiwana. Prezydent Miasta Wodzisawia lskiego Mieczysaw Kieca podzikowa ze moliwo uczestnictwa i yczy
wszystkim górnikom wszelkiej pomylnoci. Ksidz proboszcz Janusz Badura pobogosawi posiek jak zwykle dodajc swoje
anegdoty czym rozbawi uczestników zanim pojawiy si gwiazdy dnia.
W tym roku zawitali do Wodzisawia lubiana aktorka i artystka kabaretowa Joanna Bartel znana m.in z roli Andzi Dworniok
w serialu komediowym „wita wojna”
i Krzysztof Hanke z kabaretu RAK. Ten wspaniay duet bawi goci
nie tylko przezabawny mi ka wa a mi, ale
równie porywa ca
sal do wspólnego piewania. Górnicy, uczestnicy zabawy z naszymi gomi nawizali
sym pa tycz ne re la cje
biesiadne, a ku pamici przyszych pokole
utrwalono wszystko podczas sesji zdjciowej.
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dyby kopalnia KWK 1 Maja do dzi bya czynna, to
wydobywaaby wgiel ju od 57 lat. Kopalnia
w Wodzisawiu lskim powstaa na terenach grani
czcych z Mszan. Pierwsze prace przy budowie ko
palni rozpoczto w roku 1951. W 1952 r. rozpoczto
budow poczenia kolejowego o dugoci 4,2 km, pla
cu budowy ze stacj Wodzisaw. Cao ukoczono
w maju 1955 r. Rozpoczto te gbienie dwóch pierw
szych szybów (w sumie byo ich 6). Jeszcze w poowie
lat 50. powsta m.in. Dom Górnika. Dokadnie 1 ma
ja 1960 r. na powierzchni wyjecha pierwszy wóz
z wglem. Pocztkowo kopalnia nazywaa si KWK
Mszana. Po roku zmieniono nazw na 1 Maja.

Wraz z jej otwarciem kopalni w Wodzisawiu rozpo
czto budow osiedli mieszkaniowych dla rodzin pra
cowników, którzy przybywali z caej Polski.
Kopalni definitywnie zamknito w 2001 roku.
Jan Grabowiecki, Prezes Spódzielni Mieszkaniowej
ROW wspominajc dzieje górnictwa w Wodzisawiu
podkrela,e spódzielcza Barbórka to ukon w stron
tradycji. Spódzielnia ROW nie zapomina, e wielki roz
wój budownictwa mieszkaniowego nastpi w latach,
kiedy górnictwo przeywao swój rozkwit. W mieszka
niach spódzielni ROW osiedlali si górnicy, którzy
wówczas obchodzili Barbórki w swoich zakadach pra
cy. Teraz dziki uroczystoci organizowanej przez Spó
dzielni mog przypomnie sobie klimat tamtych wy
darze i przey go po raz kolejny w gronie swoich
bliskich i ssiadów.
Dzi w Wodzisawiu lskim nie wydobywa si ju
wgla, ale ludzi, którzy pracowali w kopalniach, którzy
cae swe zawodowe ycie powicili górnictwu, w mie
cie nie brakuje. Dlatego z myl o nich po raz piaty
Spódzielnia „ROW” organizuje Barbórk.
Kopalnia 1 Maja na zdjcia m.in. Zenona Kellera ze zbiorów Muzeum w Wodzisawiu l.
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II EDYCJA SPOTKANIA ZE WITYM MIKOAJEM DLA DZIECI

R

Wesoych wit
Boego Narodzenia
i szczliwego Nowego Roku

azem ze Spódzielni Mieszkaniow ROW Zespó Szkó Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Wodzisaw lskim przygotowa ju drugie spotkanie z Mikoajem. Akcja poczona bya równie z zaangaowaniem modziey w ramach szkolnego wolontariatu.
5 grudnia do szkoy zaproszono dzieci na wspóln zabaw ze ,,witym Umiechnitym”. Przygotowano dla nich zabawy przy muzyce w wietle mrugajcych
lamp i w towarzystwie anioów, reniferów, uroczych diabeków. Oczywicie, nie
zabrako witego Mikoaja, który rozda dzieciakom okoo 130 prezentów. Byo 200 balonów z logiem szkolnej akcji „wity Umiechnity”, zdjcia z Mikoajem i mnóstwo radoci. Dla najstarszych dzieci Mikoaj przygotowa upominki
ksikowe.
Zespó Szkó Stowarzyszenia Rodzin Katolickich dzikuje Spódzielni Mieszkaniowej ROW za to, e moga mie okazj da rado tak ogromnej liczbie dzieci.
No i Mikoajowi za wspaniae upominki!

W oczekiwaniu na zbliajce si
wita Boego Narodzenia
i Nowy Rok,
egnajc minione miesice
i z nadziej spogldajc
w przyszo
pragn aby Pastwa przeycia
i niepowtarzalne witeczne
chwile upyny w pokoju
i wzajemnej bliskoci,
eby te wita byy radosne,
abycie znaleli czas,
by na chwil si zatrzyma,
by poczu magi wit,
które napawaj nas
wyrozumiaoci, radoci,
wesooci.
ycz równie w 2018 roku
wszystkim spódzielcom
oraz ich rodzinom duo zdrowia,
pogody ducha,
spenienia wszystkich marze
i wielu, wielu sukcesów.
Prezes Zarzdu SM „ROW”
JAN GRABOWIECKI
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W ZESPOLE SZKÓ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH W WODZISA WIU L SKIM

„wity Umiechnity”
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SPECJALICI RADZ CO UGOTOWA

wita za stoem

J

u niebawem wita, jeszcze kilka dni
i razem ze swoj rodzin i bliskimi
usidziemy do wigilijnego, a póniej
i witecznego stou. Bdziemy si cieszy niecodziennym nastrojem i obecnoci bliskich nam osób. No i oczywicie
zasidziemy do suto zastawionych stoów.
Bdziemy delektowa si rónymi potrawami specjalnie na t okazj przygotowanymi. Od wielu pokole wita kojarz
nam si z tradycyjnie przygotowanymi potrawami tylko na t jedyn w roku okazj.
Przygotowanie tych potraw wymaga czasu i wielu przygotowa, co w dzisiejszych
zabieganych czasach jest czsto bardzo
trudne. W sprawach kulinarnych warto wic
zwróci si do specjalistów, którzy si tym
zajmuj na co dzie. Dzisiaj swoje przepisy zdradza nam Restauracja Piwiarnia WARKA z Wodzisawia lskiego.

Na wigilijn kolacj
WARKA proponuje:
•
•
•
•
•
•
•

Barszcz czerwony z uszkami
ledzik z cebulk
Pierogi z kapust i grzybami
Kapusta z grzybami
Ziemniaki
Makówki
Moczka

i BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI

Na zakwas: 1 kg buraków, 1 l wody, 0,5
l octu 150g cebuli, 2 zbki czosnku, sól,
cukier.
Buraki kroimy w plastry i zalewamy gorc zalew sporzdzon z podanych skadników. Pozostawiamy na 2-3 dni.
Gotowy zakwas czymy z 1 l rosou.
Podgrzewamy na delikatnym ogniu.

Ugotowan kapust mielimy z podsmaonymi pieczarkami, dodajemy 0,05 kg
buki tartej. Wyrabiamy mas. Doprawiamy sol, pieprzem, veget, maggi.
Nakadamy na wycite z ciasta krki zlepiamy uszka. Uszka gotujemy w osolonej
wodzie. Podajemy z gorcym barszczem.

i LEDZIK Z CEBULK

Na 1 porcj: 7 dag ledzia, 5 dag cebuli,
3 dag ogórka konserwowego, 2 dag jabka.
ledzie moczymy w wodzie.
Cebul, ogórka i jabko kroimy w kosteczk. Dodajemy do smaku sok z cytryny, bazyli, sól, pieprz, troch oleju mieszamy razem. Na talerzyku ukadamy rulonik
z ledzia, a wokó rozkadamy saatk. Dekorujemy cytryn, zielona pietruszk i pomidorkiem koktajlowym.

i USZKA

Ciasto: 1 kg mki, 1 szkl ciepej wody,
 szkl oleju, 1 jajko, sól.
Z podanych skadników zagniatamy ciasto. Wykrawamy krki
Farsz: 1,3 kg kapusty kiszonej gotujemy do mikkoci z liciem laurowym i zielem angielskim, 1,6 kg pieczarek, 0,2 kg
cebuli podsmaamy na  kostki masa.
8
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Z kolei
na pierwszy dzie wit:
• Rosó z makaronem
• Kaczka z jabkiem pieczonym
z urawin
• Kluski lskie z sosem
• Czerwona kapusta
• witeczny makowiec
• Pierniczki

i KACZKA Z PIECZONYM JABKIEM I URAWIN

Skadniki: kaczka pier lub udko, jabko,
konfitura urawina, vegeta 2g, sól 1g, papryka sodka 1g, olej 10g, majeranek, curry,
kieliszek wódki (do skruszenia misa).
Z przypraw, oleju i wódki sporzdzamy
marynat. Dokadnie nacieramy miso i pozostawiamy na dzie lub dwa. Zamarynowane miso pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez ok. 1 godzin
Jabko wydramy i wypeniamy konfitur urawinow i pieczemy w piekarniku
w temp. 180 przez ok. 0,5 godziny. Upieczon kaczk podajemy z upieczonym jabkiem.
Grudzień 2017 r.

Propozycje WARKI uzupenijmy innymi przepisami, które proponuj mistrzowie kuchni na Wigili i wita

JADOSPIS WIGILIJNY
• Krem z borowików z grzankami
• Karp pieczony z sosem pieczarkowym
• Sandacz smaony w male
pietruszkowym
• Karp marynowany w cebuli z sokiem
z cytryny, pieczony w panierce
orzechowej
• Ziemniaki pieczone z tymiankiem,
kminkiem i czosnkiem
• Kapusta z grochem
i grzybami lenymi
• Kompot z suszu owocowego
i mandarynki
• Kisiel urawinowy
• Makówki
• Moczka
• led smaony w ciecie piwnym
z sosem tatarskim
• Saatka ledziowa z pora sera,
ogórka kiszonego z majonezem
• Pstrg marynowany w zalewie
winno-octowej z warzywami

i BARSZCZ Z NALENIKAMI Z KAPUST

Skadniki: zakwas: kilka pieczonych buraków, przegotowana woda, kromka razowego chleba, czosnek.
Naleniki z kapust: farsz z kapusty: 1 kg
kapusty woskiej, 100 g suszonych grzybów, 2 cebule, olej.
Kapust poszatkowa, ugotowa odcisn. Grzyby ugotowa, cebul zeszkli
na oleju. Skadniki przepuci przez maszynk do misa, doprawi sol i pieprzem,
przesmay.
Ciasto nalenikowe: 2 jaj, 200g maki,
1 szklan ka mle ka, 1 szklan ka wo dy,
2 yki oleju, sól.
Wszystkie skadniki zmiksowa, odstawi
na pól godziny. Nastpnie usmay naleniki.
Kady nalenik posmarowa farszem, zwin w rulon, a przed podaniem obsmay.

i KREM Z BOROWIKÓW

Skadniki: 1 l bulionu drobiowego,
1 dua cebula, 50 g masa, 500 g borowików (mog by mroone) 1/2 szklanki
mietany 30%, maka, natka pietruszki, ziele angielskie, li laurowy, buka pszenna.
W garnku roztapiamy maso, dodajemy
drobno posiekan cebulk. Dusimy ok.
6 min. na zoto. Grzyby kroimy na plastry,
wrzucamy na cebulk i przesmaamy. Doprawiamy sol i pieprzem. Cao doprawiamy bulionem i gotujemy okoo 10 minut. Nastpnie zup miksujemy. Dodajemy
zasmak z masa i mki. Zagotowujemy.
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Doprawiamy mietan. Przed podaniem
posypujemy natk pietruszki i grzankami.

i KARP ZAPIEKANY Z PIECZARKAMI

Skadniki: 200g pieczarek, 2 yki masa 800g filetów z karpia, sok z cytryny,
2 yki maki, 4 yki oleju do smaenia,
sól, pieprz, 200g mietany 30%.
Sos do zapiekania: cebule i pieczarki
oczyci, pokroi w plastry, podsmay
na male, oprószy mk. Zasmay. Doda mietan, zagotowa. Doprawi sola
i pieprzem. Karpia oczyci, pokroi na porcje, skropi sokiem z cytryny, oprószy
sola i pieprzem. Smay na rumiano na oleju. W naczyniu do zapiekania uoy filety, pola sosem i zapieka 20 minut.

i OSO POD BESZAMELEM Z PORAMI

Skadniki: 600g filetu z ososia, 400g
por, 150g masa, 2 yki mki, spietrana 36%, sok z cytryny, sól, pieprz, gaka
muszkatoowa, 100 ml wina biaego wytrawnego, ótko.
Filet z ososia oczyci, usun oci.
Oprószy sol, pieprzem, skropi sokiem
z cytryny. Pory oczyci i pokroi. Na patelni rozgrza cz masa, doda pory,
podsmay. Pod koniec lekko podla winem i doprowadzi do odparowania. Z czci masa i mki zrobi jasn zasmak,
doda mietan, zagotowa. Doprawi
do smaku sola, pieprzem oraz gaka muszkatoowa. Do sosu doda pory oraz ótko.
Wymiesza. Filety z ososia podsmay
na oleju z dodatkiem masa. Podla winem, odparowa. Na filety naoy sos
z porami (musi by gesty) uoy na blasze do zapiekania. Piec w piekarniku w temperaturze ok. 190 st, C do zrumienienia.

mieszajc doda sok z cytryny. Marynata natrze miso i odstawi na 1 godz. do lodówki.

i LEDZIE W SOSIE LIWKOWYM

Skadniki: 600g filetów ledziowych, 250g
mleka, 50g migdaów, 300g suszonych liwek, 80g oleju, sok z cytryny, sól, cukier.
Filety ledziowe namoczy w mleku,
migday sparzy wrztkiem, obra ze skórki, posieka. liwki namoczy, a nastpnie
ugotowa, zmiksowa, doda olej i migday. Doprawi sol, cukrem i sokiem z cytryny. Ruloniki ledziowe uoy na pómisku i pola sosem liwkowym.

i KURCZAK DUSZONY W POMIDORACH

Skadniki: 4 udka z kurczaka, 750g pomidorów, 80g gotowanej szynki, 50g czarnych oliwek, 50g oliwek nadziewanych
papryk, 2 cebule, 2 zbki czosnku, 1 czerwona papryka, 1 zielona papryka, 4 yki
oliwy, cukier, tymianek, sól, pieprz.
Udka obsmay na rozgrzanej patelni
na oliwie. Cebul i czosnek posieka, szynk i papryk pokroi w paski, woyc na patelni i dusi na sabym ogniu, doda pokrojone pomidory. Cao zagotowa. Doda
usmaonego kurczaka, dusi do mikkoci.
Pod koniec duszenia doda pokrojone oliwki oraz tymianek. Doprawi do smaku.

i INDYK FASZEROWANY

i PALUSZKI ZIEMNIACZANE

Skadniki: 500g ugotowanych i zmielonych ziemniaków, 500g mki pszennej, 100g
masa.
Ze skadników zagniatamy ciasto i formujemy paluszki dugoci 5-7 cm. Ukadamy na wyoonej papierem do pieczenia
blasze i pieczemy ok. 10 minut w temp. 180
st. C na zoty kolor. Z ciasta mona przygotowa paszteciki z farszem misnym lub
grzybowym. Paluszki mona zanurzy
w roztrzepanym jajku i obtoczy w drobno
zmielonych orzechach. Mona do ciasta
doda óty ser, zioa.

i MARYNATA DO MIS SMAONYCH

Zbek czosnku rozetrze razem z rozmarynem, poczy z 2 yeczkami oliwy, stale
POD WSPÓLNYM DACHEM

Skadniki: pier z indyka, urawina, sok
malinowy, 3 rodzaje saaty, orzechy woskie.
Farsz: yka masa, 100 ml czerwonego
wina 1 yeczka miodu, 10 dkg liwek i moreli suszonych. Marynata: 1 yka oliwy, 100 ml biaego wina.
Pier woy na 1 godzin do marynaty
Farsz: na male podsmay namoczone owoce, doda wino, miód – schodzi. W piersi
zrobi kieszenie, nadzia farszem, posypa
weget. Piec na rednio rozgrzanym ruszcie. Podawa z urawin i sokiem malinowym obsypujc saata i orzechami.

i SURÓWKA Z SELERA I JABEK W MAJONEZIE

Skadniki: 750g selera, 600g jabek, 10g
cukru, sól, sok z cytryny, 100g majonezu.
Seler wyczyci, opuka, zetrze na tarce,
skropi sokiem z cytryny. Jabka obra zetrze
na tarce, doda do selera, doprawi do smaku
sol i cukrem. Majonez wymiesza z skadnikami mona doda kukurydze konserwow.
Dodajc grillowanego, pokrojonego w kostk
kurczaka uzyskamy saatk przekskow
Wszystkim yczymy Wesoych wit
i oczywicie smacznego!
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NAJMODSI MIESZKACY Z WIZYT W ADMINISTRACJI

Odwiedziy nas PRZEDSZKOLAKI
W

listopadzie do naszej administracji
osiedla XXX-lecia Piastów i Dbrówki przyszy dzieci z Publicznego Przedszkola nr 19. To bya bardzo
mia wizyta. Kierownik administracji Wodzimierz Pietrzak i administratorka osiedla Boena Glenc zadbali, by dzieci jak
najwicej zobaczyy i dobrze si podczas
tej wizyty bawiy. Najmodsi mieszkacy
obejrzeli interesujc wystaw dokumentujc bogat przeszo Spódzielni. Zwie-

Grudzień 2017 r.

dzili nasz warsztat, gdzie pokazano im jak
tnie si np. deski i wykonuje inne prace
konserwatorskie i remontowe. Obejrzeli nasze biura i dowiedzieli jak zaatwia si
wane dla mieszkaców sprawy.
Duo emocji byo podczas spotkania z kominiarzem. Eugeniusz Myk opowiedzia
dzieciom o tym trudnym i jake potrzebnym fachu, wyjani im m.in. skd wzi si
ubiór kominiarza z tak charakterystycznym
cylindrem, który zwizany jest z hierar-

POD WSPÓLNYM DACHEM

chi – moe go nosi tylko mistrz kominiarski, a przywilej noszenia cylindrów przez
kominiarzy zosta nadany przez monarchi
brytyjsk za ich wkad w bezpieczestwo.
Mali gocie mogli równie dmucha do specjalnego urzdzenia mierzcego przepyw
powietrza w kratkach wentylacyjnych.
Na zakoczenie mili gocie umiechnici i bardzo zadowoleni z tej wycieczki
otrzymali sodycze, kartki do rysowania
i kalendarze.
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REMONTY SU MIESZKACOM NASZEJ SPÓDZIELNI

Bdzie si lepiej chodzi i jedzi

P

race remontowe majce polepszy
komfort ycia na naszych osiedlach
praktycznie nigdy si nie kocz.
Zawsze jest co do poprawienia i ulepszenia. Tak m.in dzieje si na osiedlu XXX-lecia, gdzie z pomoc wadz miejskich
przeprowadzany by remont drogi. Przy blokach 119 – 125 wykonano, posugujc si
cikim sprztem, wymian asfaltowej
nawierzchni. Teraz na pewno lepiej bdzie mona si tamtdy porusza.
Z kolei w tym roku przeprowadzono
rów nie ge ne ral ny re mont chod ni ka
przy bloku Przemysawa 5 od strony boiska. Prace te kocz zaczt ju znacznie wczenie wymian chodników w tym
miejscu. Teraz to miejsce jest znacznie
bardziej estetyczne i bezpieczne dla przechodniów.
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POMYL ZANIM CO ZROBISZ

SZOKUJCE pomysy
T

rudno si oprze wraeniu, e czasami niestety co zrobimy
nie mylc o skutkach jakie moe przynie realizacja naszego
pomysu. Nasze dziaania mog przecie utrudnia ycie innym, skutkowa kopotliwymi konsekwencjami, by równie niebezpieczne dla nas samych. By nie by goosownym publikujemy zdjcia z naszych osiedli wanie takich kontrowersyjnych
dziaa.
W pierwszym przypadku kto robi remont mieszkania, czyn
chwalebny i poyteczny, realizacja niestety ju taka nie bya.
Uczynienie z korytarza i klatki schodowej skadowiska materiaów budowlanych, cznie z lecym na pododze i i niezabezpieczonym piaskiem byo spraw jednak nieprzemylan. Cae szczcie, e remontujcy zrozumia szybko swój bd utrudniajcy
zdecydowanie ycie ssiadom i usun z klatki schodowej kopotliwe materiay.
W drugim przypadku kto „pomysowo” wykorzysta rur odpywow rynny, która ma jednak za zadanie odprowadzanie wody
deszczowej z dachu, a nie suy jako wspornik dla telewizyjnej
anteny. Nawiasem mówic trzeba byo sobie zada duo trudu
i narazi si na spore niebezpieczestwo, by zrealizowa na wysokoci kilku piter, pod samym dachem to zdecydowanie niemdre przedsiwzicie.

KARA DLA GRAFICIARZA

Malowa – zapaci
Trzy lata temu 23 letni wówczas Robert Szwengler, korzystajc z letniej sierpniowej aury „ozdobi” swoimi bohomazami przy pomocy farby w sprayu nasze
bloki nr 32-38. Elewacja zostaa trwale
zniszczona, a koszty naprawy wyniosy
ponad 2450 z. „Malarz” niedugo móg
napawa si swoim artystyczny przedsiwziciem. Wkrótce potem uja go poli-
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cja i nasz bohater stan przed sdem.
Sd Rejonowy w Wodzisawiu lskim
wymierzy mu surowy wyrok 6 miesicy pozbawienia wolnoci, askawie warunkowo zawieszajc wykonanie kary
na okres 3 lat próby. Sd orzek równie
w sprawie oskaronego rodek karny
w postaci obowizku naprawienia szkody w caoci przez zapat na rzecz po-
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krzywdzonej Spódzielni Mieszkaniowej
„ROW” kwoty 2453,42 z.
Sd równie orzek podanie wyroku
do publicznej wiadomoci w naszej gazecie, co niniejszym czynimy majc nadziej, e ta surowa kara odstraszy innych graficiarzy od niszczenia naszych
elewacji, naszego wspólnego, wypracowanego ogromnymi kosztami, dobra.
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nr licencji 1314
– licencjonowanego porednika
w obrocie nieruchomociami

Rok
założenia

1924

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa
przy
Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”
44-300 Wodzisaw lski,, ul. Kardynaa St. Wyszyskiego 43
tel. (32) 455 24 04, kom. 0 693 449 754

www.mieszkania.sm-row.pl

U nas zawsze rzetelnie,
bezpiecznie i profesjonalnie
kupisz  sprzedasz
zamienisz  wynajmniesz
Czynne:
poniedziaek
wtorek, czwartek
roda
pitek
14

7:00 – 16:00
7:00 – 15:00
9:00 – 15:00
7:00 – 14:00
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z hasem

ADRESY
TELEFONY
WANE INFORMACJE
ZARZD SPÓDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ROW”:
44-300 Wodzisaw lski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43.
Godziny pracy:
poniedziaki od 7:00 do 16:00,
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
pitek od 7:00 do 14:00
Telefon centrala – 32 428 27 00;
DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia:
poniedziaki 7:30-15:30;
od wtorku do czwartku 7:30-14:00
pitki 7:30-13:00
dzia czonkowsko-mieszkaniowy: 32 428 27 55;
dzia wkadów: 32 428 27 53;
dzia nalicze czynszowych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;
dzia techniczny: 32 428 27 41;
Licencjonowane
Mieszkaniowe Biuro Porednictwa:
32 428 27 44;
dzia lokali uytkowych: 32 428 27 46.
Strona internetowa:
www.sm-row.pl

Znaczenie wyrazów:
Poziomo: 2. panna z Asem. 4. imi
eskie 5. mieszka w piórniku Tosi.
9. licznik, rodzaj przepywomierza w naszych mieszkaniach. 14. piewanie kold. 17. werset z Koranu. 18. do rzs lub
krelarski. 21. koniec sonaty. 23. Lenica
w Wodzisawiu. 26. siedziba kopalni Guido. 27. rczka, pokrto. 28. Kardynaa
Stefana Wyszyskiego w Wodzisawiu.
29. ronie w dziey. 32. drwinka,
przemiewka. 35. narciarskie... 37. wzniesiemy go na powitanie 2018 roku. 38. kryminalny w. 39. ziemny nasyp.
Pionowo: 1. m Fatimy. 2. stan pogody. 3. gaz wokó nas. 6. czasem wida
z morza. 7. wsata ryba. 8. pszczele domki. 10. zbdny na boku deski. 11. wojsko

Rok
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tatarskie. 12. kukurydziany stan
USA. 13. kolisty plac z ulicami. 14. bury
mruczek. 15. o przodkach po staropolsku. 16. wituje w Wigili. 19. odmiana
ochry. 20. adunek na spadochronie. 21.
wielkoruski chop. 22. latajcy tylko
w baniach. 24. syn Styksu i Pallasa, m
Tebe. 25. rodzaj przysiadu. 30. boyszcze. 31. z niego kompot na Wigili. 33.
olejek fiokowy. 34. ryba na Wigili. 36.
kaczy odgos.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11 dadz rozwizanie krzyówki.
Haso z poprzedniej krzyówki: „Budynek to jeszcze nie dom”.
Nagrody ksikowe za rozwizanie
krzy ów ki otrzy mu j: AN NA REIS
i HALINA WÓJCIK.

 ADMINISTRACJE OSIEDLOWE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski,
ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 30, tel.
32 428 27 58; godz. pracy: od poniedziaku
do pitku od 7.00 do 15.00;
XXX-lecia, PIASTÓW i DBRÓWKI:
44-286 Wodzisaw lski, Os. XXX-lecia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pracy;
od poniedziaku do pitku od 7.00 do 15.00;
RYDUTOWY: 44-280 Rydutowy, ul. Plebiscytowa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pracy: od poniedziaku do pitku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tytki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, czynna: wtorki od 9.00 do 11.00
i od 13.00 do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00,
pitki od 12.00 do 15.00, praca w terenie od 9.00
do 12.00;
RADLIN: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 18, tel.
32 428 27 67, kom. 887 133 233, czynna: poniedziaki i czwartki od 9.00 do 11.00 i od 13.00
do 15.00, praca w terenie od 11.00 do 13.00.
 AWARIE po godzinach pracy sub Spódzielni
prosimy zgasza telefonicznie.
Wodno-kanalizacyjne
• Administracja Wodzisaw lski
– kom. 601 857 402
• Administracja Rydutowy – kom. 605 365 674,
• Elektryczne i dwigowe: dla wszystkich administracji:
elektryk – kom. 609 442 461,
dwigowiec – kom. 785 848 480.

POD WSPÓLNYM DACHEM – Gazeta Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” w Wodzisawiu lskim.
Adres redakcji w siedzibie Spódzielni: 44-300 Wodzisaw lski, ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 43. Materiay do redakcji prosimy kierowa pod powyszym adresem lub skada je w administracjach osiedlowych. Nie zamówionych materiaów redakcja nie zwraca. Ogoszenia do gazety przyjmuje oraz informacji udziela – Dzia organizacji, spraw socjalnych Spódzielni Mieszkaniowej „ROW”, pokój nr 10 w siedzibie Zarzdu, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za tre ogosze redakcja oraz SM „ROW” nie odpowiadaj.
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– ZACHOWAJ – WYTNIJ – KORZYSTAJ –

Krzyówka

