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Z no wu zbli a j si pe ne ra do sne go
uro ku wi ta Bo e go Na ro dze nia, czas
ra do ci, wspo mnie, ale i czas w któ -

rym do ko nu je my pew ne go ro dza ju bi lan su
na szych do brych do ko na i nie do ci gni
ko cz ce go si ro ku oraz za da na nad -
cho dz cy No wy 2018 Rok. 

Uwie cze niem na stro ju wi gi lij ne go wie -
czo ru b dzie ra do sny piew, któ ry roz po -
cz li anio o wie nad sta jen k be tle jem sk,
w któ rej Ma ry ja po o y a na sia necz ku
w o bie No wo na ro dzo ne Dzie ci Je zus,
a tym pie wem s zna ne nam so wa:

„Chwa a na wy so ko ci Bo gu,
a na zie mi po kój lu dziom
do brej wo li” 

(por. uk. 2,14).

Li tur gia Ko cio a wska zu je nam na Je zu -
sa – Zba wi cie la wia ta, któ re go na ro dze -
nie jest wy pe nie niem Bo ych za po wie dzi,
któ re do ko ny wa y si przez pro ro ków i przy -
ta cza nam so wa pro roc twa Iza ja sza:

„Dzie ci nam si na ro dzi o,
Syn zo sta nam da ny,
na Je go bar kach spo cz a wa dza.
Na zwa no Go imie niem:
Prze dziw ny Do rad ca, Bóg Moc ny,
Od wiecz ny Oj ciec,
Ksi  Po ko ju...”

(por. Iz. 8,5).

No wo na ro dzo ny Zba wi ciel wia ta, to
Bóg praw dzi wy, któ ry przy jw szy na sz
ludz k na tu r ro dzi si ja ko ludz kie dzie -
ci, jak ka dy czo wiek. To jest wy py wa -
j ca z wia ry istot na tre wit Bo e go
Na ro dze nia wcho dz ca w kon kret n sy tu -
acj czo wie ka nio s c zna mio na nie do -
sko na o ci, któ re s kon se kwen cj te go
nie po su sze twa Bo gu, któ rym by grzech
pier wo rod ny.

Chwaa
na wysokoci Bogu
a na ziemi pokój
ludziom dobrej woli

At mos fe ra w któ rej Zba wi ciel wia ta
sta si czo wie kiem i na ro dzi si w Be tle -
jem nie by a cza sem po ko ju. Na ród y -
dow ski, w któ rym mia si na ro dzi za po -
wie dzia ny Zba wi ciel, by po gr o ny
w znie wa la j cej go przez Ce sar stwo Rzym -
skie oku pa cji. Lu dzi y li na dzie j, e obie -
ca ny Zba wi ciel ich wy zwo li. wia tem ów -
cze snym rz dzi a na rzu co na ide olo gia da le ka
od y dow skie go ka no nu wia ry i oby cza -
jów. Kie dy si nad tym za sta na wia my to
nie trud no nie za uwa y, e te go ro dza ju
nie wy star czal no ci i nie do sko na o ci lu dzi

i spo e czestw s po dob ne, cho w ró -
nych od cie niach, we wszyst kich okre sach
hi sto rii, a do na szych cza sów. Prze cie
i my y je my w cza sie, któ ry nie sie wie le
swo istych i trud nych do roz wi za nia po -
dzia ów i pro ble mów, któ re do ty ka j ca 
ro dzi n ludz k, lu dzi y j cych na ró nych
kon ty nen tach wia ta, w Eu ro pie, w na szej
Oj czy nie, w na szych ro dzi nach i w ser cu
czo wie ka. Nie bez po wo du pa pie Fran ci -
szek ju kil ka ra zy stwier dzi z a lem, e
„woj na wia to wa, cho bez zna nych nam
kon wen cjo nal nych po sta ci, ju trwa w ró -



Grudzie! 2017 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 3

nych re gio nach wia ta zbie ra jc bo le sne
ni wo ofiar, któ ry mi jest wiel ka ilo ludz -
kich ist nie”. W nad cho dz ce wi ta nie
spo sób nie wspo mnie lu dzi y j cych w re -
jo nach wia ta, któ rych y cie jest za gro o -
ne przez trwa j ce dzia a nia wo jen ne, dr -
cych o swo je ju tro, o los naj bli szych, lu dzi
zmu szo nych do opusz cze nia swych ro dzin -
nych do mów w oba wie przed utra t y cia,
lu dzi do tkni tych ró ne go ro dza ju ka ta kli -
zma mi trz sie nia mi zie mi, po wo dzia mi,
hu ra ga na mi, lu dzi prze la do wa nych za wia -
r i swo je prze ko na nia. Nie daw no je den
z biu le ty nów mi syj nych po twier dzo ny przez
Sto li c Apo stol sk po da, e na sze cza sy
s cza sa mi naj wik szej ilo ci m czen ni -
ków chrze ci ja skich – ob li cza si, e pra -
wie co 5 mi nut gdzie na wie cie gi nie wy -
znaw ca chrze ci ja stwa. 

Do te go ob ra zu dzi siej sze go wia ta trze -
ba te do da na sze nie po ko je i pro ble my
do ty ka j ce na sze spo ecz no ci, na sze ro -
dzi ny i nie jed ne go z nas. Kie dy nad tym
wszyst kim si za sta na wia my, wte dy mo -
e my za uwa y, e ca e y cie jest na zna -
czo ne gów nie tym skut kiem grze chu pier -
wo rod ne go, któ ry spro wa dza si do te go,
e czo wiek po wie dzia Pa nu Bo gu swo je
„nie” i sie bie po sta wi w miej sce Bo ga za -
st pu jc Bo e pra wo sta no wio ny mi cz sto
i dyk to wa ny mi przez wa sn py ch swo -
imi roz wi za nia mi, któ re naj cz ciej s
chy bio ne i ro dz no we y cio we pro ble my
w y ciu oso bi stym, ro dzin ny i spo ecz -
nym. W tym sen sie i na sze cza sy s po -
dob ne do tam tych cza sów, co wy ra a j so -
wa ko l dy mó wi ce o tym jak Jó zef i Ma ry ja
przy byw szy do Be tle jem na spis lud no ci
nie zna le li miesz ka nia: „Nie by o miej sca
w go spo dzie...” Nie raz wy da je si jak by
wród tej ca ej na szej tra dy cji co raz bar -
dziej bra ko wa o miej sca dla Bo ga. wi ta
Na ro dze nia Pa skie go mó wi nam, e Syn
Bo y sta si czo wie kiem i przy szed
do nas, do lu dzi, do ta kie go wia ta ja ki my
two rzy my, bo

„tak Bóg umi o wa wiat,
e Sy na Swe go Jed no ro dzo ne go
da, aby my mie li y cie”

(J. 3,16 – 18).

Ta praw da po zwa la nam za wsze z na dzie j
pa trze na y cie. Bo e Na ro dze nie jest
wi tem wiel kiej na dziei, któ ra otwie ra
ser ca dla Bo ga. 

Ze swo jej prak ty ki dusz pa ster skiej i ka -
te che tycz nej przy po mi na mi si zda rze nie,
e kie dy po le ci em swo im uczniom na pi -
sa krót kie wy pra co wa nie na te mat: jak
wy obra am so bie wiat i y cie w któ rym
wszy scy lu dzie ide al nie y li by we dug przy -
ka za Bo ych. Wy po wie dzi by y bar dzo
po dob ne i zbie ne. Po zwól cie, e przy to -
cz i zak tu ali zu j ich tre. „Otó nie by o -
by spo rów wia to po gl do wych, bo wszy -
scy by wie rzy li w Bo ga, któ ry jest Stwór c
i przy czy n wszyst kich by tów i te go Bo ga
w mo dli twie wszy scy uwiel bia li i pro si li

o to, co w y ciu po trzeb ne zga dza jc si
z Je go wo l. Nie dzie la i wi ta by y by
dnia mi od da nia czci Bo gu i wi ta mi ro -
dzi ny, ro dzin nych spo tka i za cie nia nia
do brych wi zów mi dzy lud mi i wza jem -
nej po mo cy w ró nych y cio wych przy -
pad kach, a de ba ta o wol nych nie dzie lach
dzi by a by bez przed mio to wa, bo nie by -
o by pro ble mu. Da lej – dzie ci sza no wa y -
by i z na le y t czci od no si y si do ro dzi -
ców, a ro dzi ce do brze wy pe nia li by swo je
obo wiz ki wy cho waw cze. y cie by o by
bez piecz ne od po cz cia do na tu ral nej mier -
ci, bo Bóg raz po wie dzia: „Nie za bi jaj”.
Lu dzie sza no wa li by god no swo j i bli -
nie go i w czy sty spo sób w my lach, so wie
i w uczyn kach wza jem nie si do sie bie od -
no si li. Spo e cze stwo by o by wspól no t
lu dzi uczci wych i y j cych w po czu ciu
bez pie cze stwa, bo nie by o by kra dzie y
i bra ku sza cun ku dla swo jej i wspól nej
wa sno ci, mo gli by my by bo gat si o to
co trze ba na pra wia po bez myl nych ak -
tach wan da li zmu. Mo e by li by my ra do -
niej si i spo koj niej si y j cy praw d, wol ni
od kamstw, ob mo wy oszczerstw, po mó -
wie oskar e, któ re ty le krzywd ju nam
wy rz dzi y. Wresz cie ca e spo e cze stwo
mo go by by szcz li we, ra do sne, zjed no -
czo ne po czu ciem wza jem ne go do bra, któ -
re ro dzi wza jem na mi o Bo ga i bli nie -
go”. Wiem, e jest to ob raz w pew nym
sen sie uto pij ny, ale czy w wie lu frag men -
tach na praw d nie mo li wy??? Otwórz my
oczy by do strzec, e myl Bo a w na szym
y ciu si re ali zu je przez nas. 

Ko czy si rok 2017 w któ rym dzi ki
wy si kom wie lu lu dzi re ali zu je si do bro.
To w tym ro ku opa sa li my gra ni ce na szej
Oj czy zny mo dli tw „Ró a cem do gra -
nic”, prze y li my 100 le cie ob ja wie fa -
tim skich, któ re po zwo li y nie jed nej oso bie
na no wo od na le sie bie w ra mio nach Mi -
o sier ne go Bo ga. Ile do bra uczy nio no dla
na szych ro dzin, ile ro dzin do tkni tych na -
wa ni ca mi otrzy ma o po trzeb ne wspar cie,

ilu od na la zo pra c i po trzeb ne rod ki do y -
cia, ilu cho rych i po trze bu j cych otrzy ma -
o po trzeb ne, z ser ca py n ce wspar cie i po -
moc. A jak bar dzo wy pik nia y na sze mia sta,
osie dla i wio ski dzi ki lu dziom za wsze go -
to wym do pra cy i po wi ce nia dla do bra
dru gie go czo wie ka. W tym miej scu wie lu
z nas mo go by do pi sa wie le przy ka dów
do bra. Trze ba by wia do mym wie lu nie -
do ci gni i spraw, któ re po zo sta j do roz -
wi za nia w y ciu oso bi stym, ro dzin nym
i spo ecz nym, ale rów no cze nie ci gle uczy
si do strze ga nia do bra i wspó pra cy w je -
go re ali za cji. My l so bie, e w tym tkwi
sed no spra wy, któ r jest sta wa nie si lud -
mi do brej wo li. Dla te go na nad cho dz ce
wi ta Bo e go Na ro dze nia ycz my so bie
na wza jem, ycz my Sza now nym Oj com na -
szych miast i wio sek two rz cych pik no
i bo gac two na szej wo dzi saw skiej zie mi,
ycz my wszyst kim two rz cym wspól no t
na szych osie dli miesz ka nio wych i na szym
naj bli szym te go, by my co raz czy tel niej
sta wa li si lud mi do brej wo li go to wy mi
do re ali za cji wsze la kie go do bra. Gdy za -
pad nie wi ta wi gi lij na noc, we mie my
do r ki opa tek i po dzie li my si nim i zo -
y my so bie y cze nia, oraz sta nie my na Pa -
ster ce sa wic pie ni cud Bo e go Na ro -
dze nia i przyj cia Pa na do ser ca ka de go
z nas, wte dy niech ze pie wem ko ld wy -
brzmi na sze ra do sne y cze nia, by pod na -
szym wspól nym da chem za wsze wy brzmie -
wa y „Chwa a na wy so ko ci Bo gu,
a na zie mi i wród nas po kój lu dziom do -
brej wo li”. 

We so ych, zdro wych
i bo go sa wio nych wit,

oraz
szcz li we go No we go Ro ku!

Ks. Jó zef Mo czy g ba
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Ju po raz pi ty na sza spó -
dziel nia pa tro no wa a „Bar bór -
ce” w Wo dzi sa wiu. W dzie

pa tron ki gór ni cze go tru du wi tej
Bar ba ry roz po cz to ob cho dy tra -
dy cyj nie msz w ko cie le w. Her -
ber ta na osie dlu XXX -le cia.

Przed ko cio em, jak co ro ku, gór -
ni ków jesz cze pra cu j cych w za -
wo dzie jak i eme ry tów wi ta a gór -
ni cza or kie stra. Te do no ne dwi ki
ra do nie na wo y wa y do wspól ne -
go wi to wa nia. Przy by o wie le osób
w stro jach gór ni czych co nada o do -
dat ko wo tej uro czy sto ci jesz cze
gb sze go zna cze nia. To znak, e tra dy cje gór ni cze moc no w nas tkwi
i z cze go je ste my bar dzo dum ni.

Po mszy ru szy uro czy sty po chód osie dlo wy mi uli ca mi, po prze dzo ny
or kie str w pik nych gór ni czych mun du rach. W prze mar szu wzi y udzia
po raz pierw szy pocz ty sztan da ro we ze Szko y Pod sta wo wej nr 10 im. Ja -
nu sza Kor cza ka, Gim na zjum nr 3 i Po wia to we go Cen trum Kszta ce nia
Za wo do we go i Usta wicz ne go w Wo dzi sa wiu l skim kszta c cych rów -
nie spe cja li stów o pro fi lu gór ni czym. Bar dzo dzi ku je my dy rek cji szkó
i mo dym lu dziom za przy j cie na sze go za pro sze nia do uczest ni cze nia
w gór ni czym wi cie. 

Wspól ne go wi to wa nie kon ty nu owa no, jak ka e sta ra, utrwa lo na przez
la ta tra dy cja, pod czas wspól ne go bie sia do wa nia. 

Pre zes Gra bo wiec ki przy wi ta na po cz tek go ci – bie siad ni ków i w cie -
pych so wach ser decz nie y czy lu dziom ci kiej pra cy wszyst kie go naj -
lep sze go. Dzi ku jc za licz ne przy by cie stwier dzi, e z ro ku na rok licz ba
uczest ni ków tej wspa nia ej im pre zy wzra -
sta co do brze o niej wiad czy i ozna cza, e
ka de go ro ku jest przez wszyst kich nie cier -
pli we wy cze ki wa na. Pre zy dent Mia sta Wo -
dzi sa wia l skie go Mie czy saw Kie ca po -
dzi ko wa ze mo li wo uczest nic twa i y czy
wszyst kim gór ni kom wszel kiej po myl no -
ci. Ksidz pro boszcz Ja nusz Ba du ra po bo -
go sa wi po si ek jak zwy kle do da jc swo je
aneg do ty czym roz ba wi uczest ni ków za -
nim po ja wi y si gwiaz dy dnia. 

W tym ro ku za wi ta li do Wo dzi sa wia lu -
bia na ak tor ka i ar tyst ka ka ba re to wa Jo an -
na Bar tel zna na m.in z ro li An dzi Dwor niok
w se ria lu ko me dio wym „wi ta woj na”
i Krzysz tof Han ke z ka -
ba re tu RAK. Ten wspa -
nia y du et ba wi go ci
nie tyl ko prze za baw -
ny mi ka wa a mi, ale
rów nie po ry wa ca 
sa l do wspól ne go pie -
wa nia. Gór ni cy, uczest -
ni cy za ba wy z na szy -
mi go  mi na wi za li
sym pa tycz ne re la cje
bie siad ne, a ku pa mi -
ci przy szych po ko le
utrwa lo no wszyst ko pod -
czas se sji zdj cio wej. 

To bya dobra zabawa
BARBÓRKA 2017 ze Spódzielni Mieszkaniow ,,ROW”
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Gdy by ko pal nia KWK 1 Ma ja do dzi by a czyn na, to
wy do by wa a by w giel ju od 57 lat. Ko pal nia

w Wo dzi sa wiu l skim po wsta a na te re nach gra ni 
cz cych z Msza n. Pierw sze pra ce przy bu do wie ko 
pal ni roz po cz to w ro ku 1951. W 1952 r. roz po cz to
bu do w po  cze nia ko le jo we go o du go ci 4,2 km, pla 
cu bu do wy ze sta cj Wo dzi saw. Ca o uko czo no
w ma ju 1955 r. Roz po cz to te g bie nie dwóch pierw 
szych szy bów (w su mie by o ich 6). Jesz cze w po o wie
lat 50. po wsta m.in. Dom Gór ni ka. Do kad nie 1 ma 
ja 1960 r. na po wierzch ni wy je cha pierw szy wóz
z w glem. Po czt ko wo ko pal nia na zy wa a si KWK
Msza na. Po ro ku zmie nio no na zw na 1 Ma ja. 

Wraz z jej otwar ciem ko pal ni w Wo dzi sa wiu roz po 
cz to bu do w osie dli miesz ka nio wych dla ro dzin pra 
cow ni ków, któ rzy przy by wa li z ca ej Pol ski.

Ko pal ni de fi ni tyw nie za mkni to w 2001 ro ku.
Jan Gra bo wiec ki, Pre zes Spó dziel ni Miesz ka nio wej

ROW wspo mi na jc dzie je gór nic twa w Wo dzi sa wiu
pod kre la,e spó dziel cza Bar bór ka to ukon w stro n
tra dy cji. Spó dziel nia ROW nie za po mi na, e wiel ki roz 
wój bu dow nic twa miesz ka nio we go na st pi w la tach,
kie dy gór nic two prze y wa o swój roz kwit. W miesz ka 
niach spó dziel ni ROW osie dla li si gór ni cy, któ rzy
wów czas ob cho dzi li Bar bór ki w swo ich za ka dach pra 
cy. Te raz dzi ki uro czy sto ci or ga ni zo wa nej przez Spó 
dziel ni mo g przy po mnie so bie kli mat tam tych wy 
da rze i prze y go po raz ko lej ny w gro nie swo ich
bli skich i s sia dów. 

Dzi w Wo dzi sa wiu l skim nie wy do by wa si ju
w gla, ale lu dzi, któ rzy pra co wa li w ko pal niach, któ rzy
ca e swe za wo do we y cie po wi ci li gór nic twu, w mie 
cie nie bra ku je. Dla te go z my l o nich po raz pia ty
Spó dziel nia „ROW” or ga ni zu je Bar bór k.

Ko pal nia 1 Ma ja na zdj cia m.in. Ze no na Kel le ra ze zbio rów Mu zeum w Wo dzi sa wiu l.
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We so ych wit
Bo e go Na ro dze nia 

i szcz li we go No we go Ro ku 

W ocze ki wa niu na zbli a j ce si
wi ta Bo e go Na ro dze nia

i No wy Rok,
e gna jc mi nio ne mie si ce

i z na dzie j spo gl da jc
w przy szo

pra gn aby Pa stwa prze y cia
i nie po wta rzal ne wi tecz ne

chwi le upy n y w po ko ju
i wza jem nej bli sko ci,

e by te wi ta by y ra do sne,
aby cie zna le li czas,

by na chwi l si za trzy ma,
by po czu ma gi wit,

któ re na pa wa j nas
wy ro zu mia o ci, ra do ci,

we so o ci.
y cz rów nie w 2018 ro ku

wszyst kim spó dziel com
oraz ich ro dzi nom du o zdro wia,

po go dy du cha,
spe nie nia wszyst kich ma rze

i wie lu, wie lu suk ce sów. 

Pre zes Za rz du SM „ROW”
JAN GRA BO WIEC KI

Ra zem ze Spó dziel ni Miesz ka nio w ROW Ze spó Szkó Sto wa rzy sze nia Ro -
dzin Ka to lic kich Wo dzi saw l skim przy go to wa ju dru gie spo tka nie z Mi -
ko a jem. Ak cja po  czo na by a rów nie z za an ga o wa niem mo dzie y w ra -

mach szkol ne go wo lon ta ria tu.
5 grud nia do szko y za pro szo no dzie ci na wspól n za ba w ze ,,wi tym Umiech -

ni tym”. Przy go to wa no dla nich za ba wy przy mu zy ce w wie tle mru ga j cych
lamp i w to wa rzy stwie anio ów, re ni fe rów, uro czych dia be ków. Oczy wi cie, nie
za bra ko wi te go Mi ko a ja, któ ry roz da dzie cia kom oko o 130 pre zen tów. By -
o 200 ba lo nów z lo giem szkol nej ak cji „wi ty Umiech ni ty”, zdj cia z Mi ko a -
jem i mnó stwo ra do ci. Dla naj star szych dzie ci Mi ko aj przy go to wa upo min ki
ksi ko we. 

Ze spó Szkó Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich dzi ku je Spó dziel ni Miesz ka -
nio wej ROW za to, e mo ga mie oka zj da ra do tak ogrom nej licz bie dzie ci.
No i Mi ko a jo wi za wspa nia e upo min ki!

II EDY CJA SPO TKA NIA ZE WI TYM MI KO A JEM DLA DZIE CI                     



Grudzie! 2017 r. POD WSPÓLNYM DACHEM 7

               W ZE SPO LE SZKÓ STO WA RZY SZE NIA RO DZIN KA TO LIC KICH W WO DZI SA WIU L SKIM

„wi ty Umiech ni ty”
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Ju nie ba wem wi ta, jesz cze kil ka dni
i ra zem ze swo j ro dzi n i bli ski mi
usi dzie my do wi gi lij ne go, a pó niej

i wi tecz ne go sto u. B dzie my si cie -
szy nie co dzien nym na stro jem i obec no -
ci bli skich nam osób. No i oczy wi cie
za si dzie my do su to za sta wio nych sto ów.
B dzie my de lek to wa si ró ny mi po tra -
wa mi spe cjal nie na t oka zj przy go to wa -
ny mi. Od wie lu po ko le wi ta ko ja rz
nam si z tra dy cyj nie przy go to wa ny mi po -
tra wa mi tyl ko na t je dy n w ro ku oka zj.

Przy go to wa nie tych po traw wy ma ga cza -
su i wie lu przy go to wa, co w dzi siej szych
za bie ga nych cza sach jest cz sto bar dzo
trud ne. W spra wach ku li nar nych war to wic
zwró ci si do spe cja li stów, któ rzy si tym
zaj mu j na co dzie. Dzi siaj swo je prze pi -
sy zdra dza nam Re stau ra cja Pi wiar nia WAR -
KA z Wo dzi sa wia l skie go.

i BARSZCZ CZER WO NY Z USZKA MI
Na za kwas: 1 kg bu ra ków, 1 l wo dy, 0,5

l octu 150g ce bu li, 2 zb ki czosn ku, sól,
cu kier.

Bu ra ki kro imy w pla stry i za le wa my go -
r c za le w spo rz dzo n z po da nych skad -
ni ków. Po zo sta wia my na 2-3 dni.

Go to wy za kwas  czy my z 1 l ro so u.
Pod grze wa my na de li kat nym ogniu.

i USZKA
Cia sto: 1 kg m ki, 1 szkl cie pej wo dy,

 szkl ole ju, 1 jaj ko, sól.
Z po da nych skad ni ków za gnia ta my cia -

sto. Wy kra wa my kr ki
Farsz: 1,3 kg ka pu sty ki szo nej go tu je -

my do mik ko ci z li ciem lau ro wym i zie -
lem an giel skim, 1,6 kg pie cza rek, 0,2 kg
ce bu li pod sma a my na  kost ki ma sa.

Ugo to wa n ka pu st mie li my z pod sma -
o ny mi pie czar ka mi, do da je my 0,05 kg
bu ki tar tej. Wy ra bia my ma s. Do pra wia -
my so l, pie przem, ve ge t, mag gi.

Na ka da my na wy ci te z cia sta kr ki zle -
pia my uszka. Uszka go tu je my w oso lo nej
wo dzie. Po da je my z go r cym barsz czem.

i LE DZIK Z CE BUL K
Na 1 por cj: 7 dag le dzia, 5 dag ce bu li,

3 dag ogór ka kon ser wo we go, 2 dag jab ka.
le dzie mo czy my w wo dzie.
Ce bu l, ogór ka i jab ko kro imy w ko -

stecz k. Do da je my do sma ku sok z cy try -
ny, ba zy li, sól, pieprz, tro ch ole ju mie -
sza my ra zem. Na ta le rzy ku uka da my ru lo nik
z le dzia, a wo kó roz ka da my sa at k. De -
ko ru je my cy try n, zie lo na pie trusz k i po -
mi dor kiem kok taj lo wym.

i KACZ KA Z PIE CZO NYM JAB KIEM I U RA WI N
Skad ni ki: kacz ka pier lub ud ko, jab ko,

kon fi tu ra u ra wi na, ve ge ta 2g, sól 1g, pa -
pry ka sod ka 1g, olej 10g, ma je ra nek, cur ry,
kie li szek wód ki (do skru sze nia mi sa).

Z przy praw, ole ju i wód ki spo rz dza my
ma ry na t. Do kad nie na cie ra my mi so i po -
zo sta wia my na dzie lub dwa. Za ma ry no -
wa ne mi so pie cze my w pie kar ni ku roz -
grza nym do 180 stop ni przez ok. 1 go dzi n
Jab ko wy dr a my i wy pe nia my kon fi tu -
r u ra wi no w i pie cze my w pie kar ni ku
w temp. 180 przez ok. 0,5 go dzi ny. Upie -
czo n kacz k po da je my z upie czo nym jab -
kiem.

SPECJALICI RADZ CO UGOTOWA

wita za stoem

Na wi gi lij n ko la cj
WAR KA pro po nu je:

• Barszcz czer wo ny z uszka mi
• le dzik z ce bul k
• Pie ro gi z ka pu st i grzy ba mi
• Ka pu sta z grzy ba mi
• Ziem nia ki
• Ma ków ki
• Mocz ka

Z ko lei
na pierw szy dzie wit:

• Ro só z ma ka ro nem
• Kacz ka z jab kiem pie czo nym

z u ra wi n
• Klu ski l skie z so sem
• Czer wo na ka pu sta
• wi tecz ny ma ko wiec
• Pier nicz ki
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Pro po zy cje WAR KI uzu pe nij my in ny -
mi prze pi sa mi, któ re pro po nu j mi strzo -
wie kuch ni na Wi gi li i wi ta

i BARSZCZ Z NA LE NI KA MI Z KA PU ST
Skad ni ki: za kwas: kil ka pie czo nych bu -

ra ków, prze go to wa na wo da, krom ka ra zo -
we go chle ba, czo snek.

Na le ni ki z ka pu st: farsz z ka pu sty: 1 kg
ka pu sty wo skiej, 100 g su szo nych grzy -
bów, 2 ce bu le, olej.

Ka pu st po szat ko wa, ugo to wa od ci -
sn. Grzy by ugo to wa, ce bu l ze szkli
na ole ju. Skad ni ki prze pu ci przez ma -
szyn k do mi sa, do pra wi so l i pie przem,
prze sma y.

Cia sto na le ni ko we: 2 jaj, 200g ma ki,
1 szklan ka mle ka, 1 szklan ka wo dy,
2 y ki ole ju, sól.

Wszyst kie skad ni ki zmik so wa, od sta wi
na pól go dzi ny. Na stp nie usma y na le ni ki.
Ka dy na le nik po sma ro wa far szem, zwi -
n w ru lon, a przed po da niem ob sma y.

i KREM Z BO RO WI KÓW
Skad ni ki: 1 l bu lio nu dro bio we go,

1 du a ce bu la, 50 g ma sa, 500 g bo ro wi -
ków (mo g by mro o ne) 1/2 szklan ki
mie ta ny 30%, ma ka, na tka pie trusz ki, zie -
le an giel skie, li lau ro wy, bu ka pszen na.

W garn ku roz ta pia my ma so, do da je my
drob no po sie ka n ce bul k. Du si my ok.
6 min. na zo to. Grzy by kro imy na pla stry,
wrzu ca my na ce bul k i prze sma a my. Do -
pra wia my so l i pie przem. Ca o do pra -
wia my bu lio nem i go tu je my oko o 10 mi -
nut. Na stp nie zu p mik su je my. Do da je my
za sma k z ma sa i m ki. Za go to wu je my.

Do pra wia my mie ta n. Przed po da niem
po sy pu je my na tk pie trusz ki i grzan ka mi.

i KARP ZA PIE KA NY Z PIE CZAR KA MI
Skadniki: 200g pie cza rek, 2 y ki ma -

sa 800g fi le tów z kar pia, sok z cy try ny,
2 y ki ma ki, 4 y ki ole ju do sma e nia,
sól, pieprz, 200g mie ta ny 30%.

Sos do za pie ka nia: ce bu le i pie czar ki
oczy ci, po kro i w pla stry, pod sma y
na ma le, opró szy m k. Za sma y. Do -
da mie ta n, za go to wa. Do pra wi so la
i pie przem. Kar pia oczy ci, po kro i na por -
cje, skro pi so kiem z cy try ny, opró szy
so la i pie przem. Sma y na ru mia no na ole -
ju. W na czy niu do za pie ka nia uo y fi le -
ty, po la so sem i za pie ka 20 mi nut. 

i O SO POD BE SZA ME LEM Z PO RA MI
Skadniki: 600g fi le tu z o so sia, 400g

por, 150g ma sa, 2 y ki m ki, spie tra -
na 36%, sok z cy try ny, sól, pieprz, ga ka
musz ka to o wa, 100 ml wi na bia e go wy -
traw ne go, ót ko.

Fi let z o so sia oczy ci, usu n oci.
Opró szy so l, pie przem, skro pi so kiem
z cy try ny. Po ry oczy ci i po kro i. Na pa -
tel ni roz grza cz ma sa, do da po ry,
pod sma y. Pod ko niec lek ko pod la wi -
nem i do pro wa dzi do od pa ro wa nia. Z cz -
ci ma sa i m ki zro bi ja sn za sma k,
do da mie ta n, za go to wa. Do pra wi
do sma ku so la, pie przem oraz ga ka musz -
ka to o wa. Do so su do da po ry oraz ót ko.
Wy mie sza. Fi le ty z o so sia pod sma y
na ole ju z do dat kiem ma sa. Pod la wi -
nem, od pa ro wa. Na fi le ty na o y sos
z po ra mi (mu si by ge sty) uo y na bla -
sze do za pie ka nia. Piec w pie kar ni ku w tem -
pe ra tu rze ok. 190 st, C do zru mie nie nia. 

i PA LUSZ KI ZIEM NIA CZA NE
Skadniki: 500g ugo to wa nych i zmie lo -

nych ziem nia ków, 500g m ki pszen nej, 100g
ma sa. 

Ze skad ni ków za gnia ta my cia sto i for -
mu je my pa lusz ki du go ci 5-7 cm. Uka -
da my na wy o o nej pa pie rem do pie cze nia
bla sze i pie cze my ok. 10 mi nut w temp. 180
st. C na zo ty ko lor. Z cia sta mo na przy -
go to wa pasz te ci ki z far szem mi snym lub
grzy bo wym. Pa lusz ki mo na za nu rzy
w roz trze pa nym jaj ku i ob to czy w drob no
zmie lo nych orze chach. Mo na do cia sta
do da ó ty ser, zio a. 

i MA RY NA TA DO MIS SMA O NYCH
Z bek czosn ku ro ze trze ra zem z roz ma ry -

nem, po  czy z 2 y ecz ka mi oli wy, sta le

mie sza jc do da sok z cy try ny. Ma ry na ta na -
trze mi so i od sta wi na 1 godz. do lo dów ki. 

i LE DZIE W SO SIE LIW KO WYM
Skadniki: 600g fi le tów le dzio wych, 250g

mle ka, 50g mig da ów, 300g su szo nych li -
wek, 80g ole ju, sok z cy try ny, sól, cu kier.

Fi le ty le dzio we na mo czy w mle ku,
mig da y spa rzy wrzt kiem, obra ze skór -
ki, po sie ka. liw ki na mo czy, a na stp nie
ugo to wa, zmik so wa, do da olej i mig da -
y. Do pra wi so l, cu krem i so kiem z cy -
try ny. Ru lo ni ki le dzio we uo y na pó -
mi sku i po la so sem liw ko wym.

i KUR CZAK DU SZO NY W PO MI DO RACH
Skadniki: 4 ud ka z kur cza ka, 750g po -

mi do rów, 80g go to wa nej szyn ki, 50g czar -
nych oli wek, 50g oli wek na dzie wa nych
pa pry k, 2 ce bu le, 2 zb ki czosn ku, 1 czer -
wo na pa pry ka, 1 zie lo na pa pry ka, 4 y ki
oli wy, cu kier, ty mia nek, sól, pieprz.

Ud ka ob sma y na roz grza nej pa tel ni
na oli wie. Ce bu l i czo snek po sie ka, szyn -
k i pa pry k po kro i w pa ski, wo yc na pa -
tel ni i du si na sa bym ogniu, do da po -
kro jo ne po mi do ry. Ca o za go to wa. Do da
usma o ne go kur cza ka, du si do mik ko ci.
Pod ko niec du sze nia do da po kro jo ne oliw -
ki oraz ty mia nek. Do pra wi do sma ku.

i IN DYK FA SZE RO WA NY
Skadniki: pier z in dy ka, u ra wi na, sok

ma li no wy, 3 ro dza je sa a ty, orze chy wo skie. 
Farsz: y ka ma sa, 100 ml czer wo ne go

wi na 1 y ecz ka mio du, 10 dkg li wek i mo -
re li su szo nych. Ma ry na ta: 1 y ka oli -
wy, 100 ml bia e go wi na.

Pier wo y na 1 go dzi n do ma ry na ty
Farsz: na ma le pod sma y na mo czo ne owo -
ce, do da wi no, miód – scho dzi. W pier si
zro bi kie sze nie, na dzia far szem, po sy pa
we ge t. Piec na red nio roz grza nym rusz -
cie. Po da wa z u ra wi n i so kiem ma li no -
wym ob sy pu jc sa a ta i orze cha mi.

i SU RÓW KA Z SE LE RA I JA BEK W MA JO NE ZIE
Skadniki: 750g se le ra, 600g ja bek, 10g

cu kru, sól, sok z cy try ny, 100g ma jo ne zu.
Se ler wy czy ci, opu ka, ze trze na tar ce,

skro pi so kiem z cy try ny. Jab ka obra ze trze
na tar ce, do da do se le ra, do pra wi do sma ku
so l i cu krem. Ma jo nez wy mie sza z skad ni -
ka mi mo na do da ku ku ry dze kon ser wo w.
Do da jc gril lo wa ne go, po kro jo ne go w kost k
kur cza ka uzy ska my sa at k prze k sko w

Wszyst kim y czy my We so ych wit
i oczy wi cie smacz ne go!

JA DO SPIS WI GI LIJ NY

•  Krem z bo ro wi ków z grzan ka mi
•  Karp pie czo ny z so sem pie czar ko wym
•  San dacz sma o ny w ma le

pie trusz ko wym
•  Karp ma ry no wa ny w ce bu li z so kiem

z cy try ny, pie czo ny w pa nier ce
orze cho wej

•  Ziem nia ki pie czo ne z ty mian kiem,
kmin kiem i czosn kiem

•  Ka pu sta z gro chem
i grzy ba mi le ny mi

•  Kom pot z su szu owo co we go
i man da ryn ki

•  Ki siel u ra wi no wy
•  Ma ków ki
•  Mocz ka
•  led sma o ny w cie cie piw nym

z so sem ta tar skim
•  Sa at ka le dzio wa z po ra se ra,

ogór ka ki szo ne go z ma jo ne zem
•  Pstrg ma ry no wa ny w za le wie

win no -octo wej z wa rzy wa mi
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Wli sto pa dzie do na szej ad mi ni stra cji
osie dla XXX -le cia Pia stów i D -
brów ki przy szy dzie ci z Pu blicz -

ne go Przed szko la nr 19. To by a bar dzo
mi a wi zy ta. Kie row nik ad mi ni stra cji Wo -
dzi mierz Pie trzak i ad mi ni stra tor ka osie -
dla Bo e na Glenc za dba li, by dzie ci jak
naj wi cej zo ba czy y i do brze si pod czas
tej wi zy ty ba wi y. Naj mod si miesz ka cy
obej rze li in te re su j c wy sta w do ku men -
tu j c bo ga t prze szo Spó dziel ni. Zwie -

dzi li nasz warsz tat, gdzie po ka za no im jak
tnie si np. de ski i wy ko nu je in ne pra ce
kon ser wa tor skie i re mon to we. Obej rze li na -
sze biu ra i do wie dzie li jak za a twia si
wa ne dla miesz ka ców spra wy. 

Du o emo cji by o pod czas spo tka nia z ko -
mi nia rzem. Eu ge niusz M yk opo wie dzia
dzie ciom o tym trud nym i jak e po trzeb -
nym fa chu, wy ja ni im m.in. skd wzi si
ubiór ko mi nia rza z tak cha rak te ry stycz nym
cy lin drem, któ ry zwi za ny jest z hie rar -

chi – mo e go no si tyl ko mistrz ko mi -
niar ski, a przy wi lej no sze nia cy lin drów przez
ko mi nia rzy zo sta nada ny przez mo nar chi
bry tyj sk za ich wkad w bez pie cze stwo.
Ma li go cie mo gli rów nie dmu cha do spe -
cjal ne go urz dze nia mie rz ce go prze pyw
po wie trza w krat kach wen ty la cyj nych.

Na za ko cze nie mi li go cie umiech ni -
ci i bar dzo za do wo le ni z tej wy ciecz ki
otrzy ma li so dy cze, kart ki do ry so wa nia
i ka len da rze.

NAJ MOD SI MIESZ KA CY Z WI ZY T W AD MI NI STRA CJI

Od wie dzi y nas PRZEDSZKOLAKI



12 POD WSPÓLNYM DACHEM Grudzie! 2017 r.

Pra ce re mon to we ma j ce po lep szy
kom fort y cia na na szych osie dlach
prak tycz nie ni gdy si nie ko cz.

Za wsze jest co do po pra wie nia i ulep -
sze nia. Tak m.in dzie je si na osie dlu XXX -
-le cia, gdzie z po mo c wadz miej skich
prze pro wa dza ny by re mont dro gi. Przy blo -
kach 119 – 125 wy ko na no, po su gu jc si
ci kim sprz tem, wy mia n as fal to wej
na wierzch ni. Te raz na pew no le piej b -
dzie mo na si tam t dy po ru sza.

Z ko lei w tym ro ku prze pro wa dzo no
rów nie ge ne ral ny re mont chod ni ka
przy blo ku Prze my sa wa 5 od stro ny bo -
iska. Pra ce te ko cz za cz t ju znacz -
nie wcze nie wy mia n chod ni ków w tym
miej scu. Te raz to miej sce jest znacz nie
bar dziej es te tycz ne i bez piecz ne dla prze -
chod niów.

REMONTY SU MIESZKACOM NASZEJ SPÓDZIELNI

Bdzie si lepiej chodzi i jedzi
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Trzy la ta te mu 23 let ni wów czas Ro -
bert Szwen gler, ko rzy sta jc z let niej sierp -
nio wej au ry „ozdo bi” swo imi bo ho ma -
za mi przy po mo cy far by w sprayu na sze
blo ki nr 32-38. Ele wa cja zo sta a trwa le
znisz czo na, a kosz ty na pra wy wy nio sy
po nad 2450 z. „Ma larz” nie du go móg
na pa wa si swo im ar ty stycz ny przed si -
wzi ciem. Wkrót ce po tem uj a go po li -

cja i nasz bo ha ter sta n przed s dem.
Sd Re jo no wy w Wo dzi sa wiu l skim
wy mie rzy mu su ro wy wy rok 6 mie si -
cy po zba wie nia wol no ci, a ska wie wa -
run ko wo za wie sza jc wy ko na nie ka ry
na okres 3 lat pró by. Sd orzek rów nie
w spra wie oskar o ne go ro dek kar ny
w po sta ci obo wiz ku na pra wie nia szko -
dy w ca o ci przez za pa t na rzecz po -

krzyw dzo nej Spó dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” kwo ty 2453,42 z.

Sd rów nie orzek po da nie wy ro ku
do pu blicz nej wia do mo ci w na szej ga -
ze cie, co ni niej szym czy ni my ma jc na -
dzie j, e ta su ro wa ka ra od stra szy in -
nych gra fi cia rzy od nisz cze nia na szych
ele wa cji, na sze go wspól ne go, wy pra co -
wa ne go ogrom ny mi kosz ta mi, do bra. 

KA RA DLA GRA FI CIA RZA

Ma lo wa – za pa ci

T rud no si oprze wra e niu, e cza sa mi nie ste ty co zro bi my
nie my lc o skut kach ja kie mo e przy nie re ali za cja na sze go
po my su. Na sze dzia a nia mo g prze cie utrud nia y cie in -

nym, skut ko wa ko po tli wy mi kon se kwen cja mi, by rów nie nie -
bez piecz ne dla nas sa mych. By nie by go o sow nym pu bli ku je -
my zdj cia z na szych osie dli wa nie ta kich kon tro wer syj nych
dzia a. 

W pierw szym przy pad ku kto ro bi re mont miesz ka nia, czyn
chwa leb ny i po y tecz ny, re ali za cja nie ste ty ju ta ka nie by a.
Uczy nie nie z ko ry ta rza i klat ki scho do wej ska do wi ska ma te ria -
ów bu dow la nych, cz nie z le  cym na pod o dze i i nie za bez pie -
czo nym pia skiem by o spra w jed nak nie prze my la n. Ca e szcz -
cie, e re mon tu j cy zro zu mia szyb ko swój bd utrud nia j cy
zde cy do wa nie y cie s sia dom i usu n z klat ki scho do wej ko po -
tli we ma te ria y. 

W dru gim przy pad ku kto „po my so wo” wy ko rzy sta ru r od -
py wo w ryn ny, któ ra ma jed nak za za da nie od pro wa dza nie wo dy
desz czo wej z da chu, a nie su y ja ko wspor nik dla te le wi zyj nej
an te ny. Na wia sem mó wic trze ba by o so bie za da du o tru du
i na ra zi si na spo re nie bez pie cze stwo, by zre ali zo wa na wy -
so ko ci kil ku pi ter, pod sa mym da chem to zde cy do wa nie nie m -
dre przed si wzi cie. 

POMYL ZANIM CO ZROBISZ

SZOKUJCE pomysy
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Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA 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

Czynne:
poniedziaek 7:00 – 16:00

wtorek, czwartek 7:00 – 15:00
roda 9:00 – 15:00

pitek 7:00 – 14:00

nr licencji 1314
– licencjonowanego porednika
w obrocie nieruchomociami

U nas zawsze rzetelnie, 
bezpiecznie i profesjonalnie

kupisz  sprzedasz 
zamienisz  wynajmniesz
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Rok
za!o"enia

1924

SPÓ!DZIELNIA MIESZKANIOWA „ROW”

POD WSPÓL NYM DA CHEM  – Ga ze ta Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW” w Wo dzi sa wiu l skim.
Ad res re dak cji w sie dzi bie Spó dziel ni: 44-300 Wo dzi saw l ski, ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. Ma te -
ria y do re dak cji pro si my kie ro wa pod po wy szym ad re sem lub ska da je w ad mi ni stra cjach osie dlo wych. Nie za -
mó wio nych ma te ria ów re dak cja nie zwra ca. Ogo sze nia do ga ze ty przyj mu je oraz in for ma cji udzie la – Dzia or ga -
ni za cji, spraw socjalnych Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”, po kój nr 10 w sie dzi bie Za rz du, tel. 32 428 27 10,
wewn. 126. Za tre ogo sze re dak cja oraz SM „ROW” nie od po wia da j.

AD RE SY
TE LE FO NY

WA NE IN FOR MA CJE
ZA RZD SPÓ DZIEL NI

MIESZ KA NIO WEJ „ROW”:
44-300 Wo dzi saw l ski,

ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 43. 
Go dzi ny pra cy:

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

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

DZIA OBSUGI KLIENTA:
Godziny otwarcia: 

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

pitki 7:30-13:00

dzia czon kow sko -miesz ka nio wy: 32 428 27 55;
dzia wka dów: 32 428 27 53;

dzia na li cze czyn szo wych: 32 428 27 54;
kasa: 32 428 27 50;

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

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

dzia lokali uytkowych: 32 428 27 46.
Stro na in ter ne to wa:

www.sm -row.pl

AD MI NI STRA CJE OSIE DLO WE:
CEN TRUM: 44-300 Wo dzi saw l ski, 
ul. Kar dy na a Stefana Wy szy skie go 30, tel.
32 428 27 58; godz. pra cy: od po nie dzia ku
do pit ku od 7.00 do 15.00;
XXX -le cia, PIA STÓW i D BRÓW KI:
44-286 Wo dzi saw l ski, Os. XXX -le cia 62c,
tel. 32 428 27 60, 32 428 27 70, godz. pra cy;
od po nie dzia ku do pit ku od 7.00 do 15.00;
RY DU TO WY: 44-280 Ry du to wy, ul. Ple bi -
scy to wa 48, tel. 32 428 27 76, godz. pra cy: od po -
nie dzia ku do pit ku od 7:00 do 15:00;
PSZÓW: 44-370 Pszów, ul. Tyt ki 9, tel. 32 428 27 68,
kom. 887 133 233, 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,
pit 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 -
dzia 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 sub Spó dziel ni
pro si my zga sza te le fo nicz nie.
Wod no -ka na li za cyj ne
• Ad mi ni stra cja Wodzisaw lski

– kom. 601 857 402 
• Ad mi ni stra cja Ry du to wy – kom. 605 365 674,
• Elek trycz ne i dwi go we: dla wszyst kich ad mi ni -

stra cji:
elek tryk – kom. 609 442 461,
dwi go wiec – kom. 785 848 480.
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Zna cze nie wy ra zów:

Po zio mo: 2. pan na z Asem. 4. imi
eskie 5. miesz ka w piór ni ku To si.
9. licz nik, ro dzaj prze py wo mie rza w na -
szych miesz ka niach. 14. pie wa nie ko -
ld. 17. wer set z Ko ra nu. 18. do rzs lub
kre lar ski. 21. ko niec so na ty. 23. Le ni ca
w Wo dzi sa wiu. 26. sie dzi ba ko pal ni Gu -
ido. 27. rcz ka, po kr to. 28. Kar dy na a
Ste fa na Wy szy skie go w Wo dzi sa wiu.
29. ro nie w dzie y. 32. drwin ka,
prze miew ka. 35. narciarskie... 37. wznie -
sie my go na po wi ta nie 2018 ro ku. 38. kry -
mi nal ny w. 39. ziem ny na syp.

Pio no wo: 1. m Fa ti my. 2. stan po go -
dy. 3. gaz wo kó nas. 6. cza sem wi da
z mo rza. 7. w sa ta ry ba. 8. pszcze le dom -
ki. 10. zbd ny na bo ku de ski. 11. woj sko

ta tar skie. 12. ku ku ry dzia ny stan
USA. 13. ko li sty plac z uli ca mi. 14. bu ry
mru czek. 15. o przod kach po sta ro pol -
sku. 16. wi tu je w Wi gi li. 19. od mia na
ochry. 20. a du nek na spa do chro nie. 21.
wiel ko ru ski chop. 22. la ta j cy tyl ko
w ba niach. 24. syn Styk su i Pal la sa, m
Te be. 25. ro dzaj przy sia du. 30. bo ysz -
cze. 31. z nie go kom pot na Wi gi li. 33.
ole jek fio ko wy. 34. ry ba na Wi gi li. 36.
ka czy od gos.

Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro wa -
nych od 1 do 11 da dz roz wi za nie krzy -
ów ki.

Ha so z po przed niej krzy ów ki: „Bu -
dy nek to jesz cze nie dom”.

Na gro dy ksi ko we za roz wi za nie
krzy ów ki otrzy mu j: AN NA REIS
i HA LI NA WÓJ CIK.

Krzyówka z hasem




