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Wigilijne i świąteczne zamyślenie
„Płonie gwiazda nad Betlejem, nad Betlejem uśmiech Boży. Płonie 
gwiazda nad Betlejem, Boga, Bóg w ofi erze złożył. Pokój ludziom 
dobrej woli, uśmiech Boga Przedwiecznego. Pokój ludziom dobrej 
woli, pokój dla bliźniego swego”.

Te słowa kolędy śpiewane przez zespoły 
młodzieżowe niech będą mottem naszego 
zamyślenia z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia. W tym pięknym cza-
sie stoi przed nami obraz rozgwieżdżo-
nego nieba, w którym zawiera się wiele 
życiowych treści. Może niejeden raz zda-
rzyło się nam popatrzyć w pogodny wie-
czór w niebo przyozdobione niezliczoną 
ilością gwiazd. Nauka mówi nam o tym, 
że są to bezkresne przestrzenie w których 
mieszczą się całe zbiory, galaktyki gwiazd 
i planet, wśród których znajduje się i nasz 
układ słoneczny a w nim nasza ziemia. 
Religia zaś objawia nam prawdę o Bogu – 
Wszechmogącym Stwórcy wszechświata, 
który swą wszechmocną potęgą powołał 
cały wszechświat do istnienia i czuwa 
nad nim potęgą Swej opatrzności jako 
najwyższy prawodawca zachowujący ten 
wszechświat w istnieniu i należnym mu 
porządku. 
Dla nas ludzi żyjących na ziemi rozgwież-
dżone niebo jest okazją do pobudzenia re-
fl eksji, która może skierować nasze myśli 
ku Bogu Stwórcy wszystkiego, ale rów-
nocześnie do odkrycia życiowej prawdy 
o naszym życiu. Ten fi rmament nieba 
ukazuje się nam jako świadek zdarzeń 
towarzyszących nam w życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym. To niebo było 
i jest świadkiem ludzkich radości, powo-
dzeń, osiągnięć, odkryć ubogacających 
nasze życie i odkrywających możliwo-
ści i geniusz ludzkich umysłów i talentów, 
ale również jest świadkiem niejednego zła, 
błędu czy nawet ludzkiej tragedii. W tym 
miejscu kojarzą się nam w pamięci nie-
szczęścia, wojny i inne kataklizmy o ja-
kich mówi nam historia. Niektóre z nich 
tkwią w naszej pamięci i warto je wspo-
mnieć, kiedy na przykład w tym czasie ad-
wentowym przypadnie 40 rocznica nocy 
stanu wojennego, który zniszczył niejed-
no życie, niejedno rodzinne szczęście, 
niejedną szlachetną inicjatywę tworzoną 
dla dobra naszej Ojczyzny, w imię „obro-
ny” obcej nam i zakłamanej ideologii. 
Pod osłoną nocy ukazało się nieszczęście 
niejednej rodziny, niejednego człowieka, 
które może do dziś trudno jest naprawić. 
W wigilijny wieczór warto sobie te trudne 
zdarzenia przypomnieć po to, by w świe-
tle betlejemskiej gwiazdy wyraźniej do-
strzec to dobro, które dokonało się w Be-
tlejem, które uświadamia człowiekowi 
zaszczepioną przez Stwórcę w jego sercu 

zdolność do dobra, do miłości, która ma 
moc wyprostować i rozświetlić światłem 
nadziei nasze ludzkie, nieraz poplątane, 
ludzkie drogi. W jednej z Ksiąg apokry-
fi cznych, w tak zwanej protoewangelii 
św. Jakuba, które to księgi nie wchodzą 
w skład Ksiąg Pisma świętego, ale nie raz 
są świadectwami myśli wczesnochrze-
ścijańskiej pragnącej uzupełnić przekaz 
ewangeliczny, możemy znaleźć malow-
niczy obraz przeżycia nocy betlejemskiej 
jakiego doznał św. Józef. Otóż kiedy 
już w grocie betlejemskiej przygotował 
skromne posłanie dla brzemiennej Maryi, 
by mogła odpocząć po trudach podróży 
do Betlejem i szukania mieszkania, wtedy 
Józef wyszedł na zewnątrz groty, usiadł 
na kamieniu i wpatrzony w niebo usiane 
gwiazdami oddał się modlitewnej refl ek-
sji. Nagle dotknęło Go dziwne zjawisko. 
Wydawało Mu się, ze cały wszechświat 
nagle zamarł w pełnym godnym podzi-
wu milczeniu i bezruchu…. Po pewnym 
czasie jakby się ocknął z tego dziwnego 
stanu, którym nie był sen, nagle z głębi 
betlejemskiej groty usłyszał płacz nowo-
narodzonego dziecięcia. 
Ten piękny opis oddaje wielkość chwili, 
w której urzeczywistniła się oczekiwana 
przez ludzi i zapowiedziana przez Boga 
obietnica: „Słowo Ciałem się stało i za-
mieszkało wśród nas”. Syn Boży stał 
się człowiekiem, by przejść przez życie 
dobrze czyniąc, by umrzeć na krzyżu 
i zmartwychwstać dla naszego zbawienia. 
To już jest objawiona nam prawda ewan-
geliczna o której śpiewamy w kolędzie: 
„…wszedł miedzy lud ukochany,  dzieląc 
z nim trudy i znoje”. Przeżywając na nowo 
tę tajemnicę Bożego Narodzenia chciejmy 
odczytać wymowę tych Świąt w otacza-
jącej nas rzeczywistości. W spółdzielczej 
wspólnocie gromadzącej nas „pod jed-
nym wspólnym dachem”, której działal-
ność z Nowym Rokiem znów nas zbliża 
do jubileuszu 100-lecia, w tym miejscu 
jest okazja do serdecznej wdzięczności za 
każde dobro będące owocem ofi arnej pra-
cy wszystkich, którzy tę wspólnotę two-
rzą, a więc dla Zarządu i wszystkich dba-
jących o nasze wspólne dobro we 
wszystkich dziedzinach naszego życia. 
Wdzięczną myślą i świątecznymi życze-
niami ogarniamy Ojców naszych miast 
i osiedli, wszystkich mieszkańców, dzie-
ci, młodzież, rodziny, ludzi samotnych 
i chorych. Cieszymy się z tego co mamy 

dzięki ofi arnej pracy wielu zaangażowa-
nych ludzi i z tymi uczuciami wchodzimy 
w obchód tych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz w nadchodzący Nowy 2022 rok. 
Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, 
a nazwa Betlejem oznacza w jezyku he-
brajskim: Dom chleba, zaś chleb kojarzy 
się nam z rodzinnym stołem przy którym 
zasiadamy, szczególnie w wigilijny wie-
czór, by okazać sobie i wypowiedzieć peł-
ne dobra i życzliwości słowa. Życzę więc 
każdemu z Was, Drodzy Czytelnicy tego 
słowa i sobie samemu tego, by każdy nasz 
blok, dom i mieszkanie stało się Betlejem 
– Domem Chleba, a tym samym domem 
radości, pokoju, dobroczynnej zgody, mi-
łości i dobra.  Niech gwiazda betlejem-
ska, która swym światłem ukazała miej-
sce narodzenia Pana Jezusa pasterzom, 
oraz przyprowadziła Trzech Mędrców 
by w Nim uznali Boga, Króla i Czło-
wieka składając Mu w darze kadzidło, 
złoto i mirrę zaświeci nad naszymi doma-
mi i ukazuje nam te wartości, dla których 
On stał się jednym z nas – Bóg stał się 
człowiekiem, by nasze człowieczeństwo 
uszlachetnić. To są wartości, którymi na 
nowo chcemy się ucieszyć, gdy przy za-
palonym choinkowym drzewku zaśpie-
wamy kolędy. Niech Betlejem – Domem 
Chleba stanie się nasza Ojczyzna, dla któ-
rej u Bożego żłóbka klęcząc wypraszamy 
dar pokoju. Niech te wartości na nowo 
przyniesie nam Chrystus, którego Boże 
Narodzenie obchodzimy i który chce 
znów przyjść do serca każdego człowieka 
dobrej woli. Niech myśli kolędy towarzy-
szą nam w pięknym i owocnym przeży-
waniu nadchodzących Świąt. 
„O gwiazdo betlejemska zaświeć na mym 
niebie. Ja Cię szukam wśród nocy, ja tęsk-
nię bez ciebie. Prowadź mnie do stajenki, 
gdzie Chrystus złożony. Bóg – Człowiek 
z Panny świętej dla nas narodzony. 
Nie ma Go już w stajence, nie ma Go już 
w żłobie. Gdzież pójdziemy Chrystusie po-
kłonić się Tobie. Pójdziemy upaść na twarz 
przed Twoje ołtarze. I serce, duszę ciało 
poniesiem Ci w darze.
Czy zamieszkasz w mym sercu Zbawco mój 
i Panie, gdzie nędzniejsze niż w stajni znaj-
dziesz tam posłanie. Ulituj się nade mną, 
nad stworzeniem Twoim. Jakoś stajnią nie 
wzgardził, nie gardź sercem moim”.

Błogosławionych i wesołych Świąt, oraz 
Bożego błogosławieństwa w Nowym 
Roku i zdrowia życzę. ■

Ks. Józef Moczygęba
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W oczekiwaniu  
na pierwszą gwiazdkę

Pisząc ten tekst do Świąt jeszcze kilka tygodni ale właśnie 
spadł pierwszy śnieg i poczułem niesamowitą magię przed-
świątecznego czasu. Drzewa pięknie ośnieżone, trawniki przy-
kryte białym puchem niczym pięknym wełnianym dywanem. 
Można by było powiedzieć chwilo trwaj…

Ale, no zawsze pojawia się 
to małe „ale”, ale przecież 
niby do świąt jeszcze tro-
chę czasu, który tak szybko 
minie, a my musimy zdą-
żyć z zakupami, sprząta-
niem, prezentami. 

Nie wiem jak ten czas Wam 
upłynął, ale może to jesz-
cze jest ten moment, kiedy 
warto rozłożyć  przygoto-
wania w czasie by nie zo-
stawiać niczego na ostatnią 
chwilę, by pocelebrować 
nadchodzące święta, aby ten 
wyjątkowy czas poświęcić 
na to by RAZEM być, a nie 
tylko MIEĆ.  

O magii Świąt mógłbym mó-
wić bez końca, to czas kiedy 
spotykamy się wspólnie roz-
mawiając jak minął nam rok, 
co u kogo się zmieniło co 
wydarzyło itd.. Dlatego opo-
wiem Wam co wydarzyło się 
w życiu naszej spółdzielczej 
rodziny, bo również wiele się 
działo i w ten piękny śnież-
ny, magiczny poranek opo-
wiem jak wiele udało mi się 
z moim zespołem zrobić. 

Pomimo wielu zakrętów ja-
kie napotkaliśmy po drodze 
chcąc wykonać założone 
plany remontowe i pomimo 
wielu trudnych decyzji wy-
konany został kawał dobrej 
roboty. Na początku tego 
roku mieszkańcy naszego 
pierwszego budynku w Wo-
dzisławiu Śląskim przy ul. 
Wałowej 22, tworzącego 

podwaliny obecnej naszej 
historii podjęli decyzję 
o modernizacji tego budynku 
wraz z podłączeniem go do 
sieci centralnego ogrzewa-
nia. Wielu osobom pewnie 
wyda się to banalne, co to za 
osiągnięcie. Ale, no właśnie 
znowu „ALE” to była bar-
dzo odważna, przemyślana 
i wymagająca decyzja, bo-
wiem to nie chodziło już tyl-
ko o samo przeprowadzenie 
remontu bo to nie jest pro-
blemem w obecnych cza-
sach, ale świadome podjęcie 
decyzji przez mieszkańców 
o kosztach jakie muszą po-
nieść by poprawić sobie kom-
fort zamieszkiwania, by ko-
lejnej zimy nie nosić wiader 
z węglem, później wynosić 
tych wiader pełnych popiołu, 
kiedy w końcu ciepła woda 
leci zawsze wtedy gdy od-
kręci się kran. Uczestnicząc 
w omawianiu tych wszyst-
kich aspektów też natchnęła 
mnie myśl, jak duży wysiłek 

trzeba włożyć w to aby mieć 
komfort jakim cieszą się lu-
dzie w naszych budynkach 
od lat, a tam mieszkańcy cze-
kali na to 97 lat. Tak, wów-
czas powstał budynek i nie-
zależnie od ilości osób które 
tam mieszkały, czy to starsze 
czy młodsze czas się zatrzy-
mał, lecz teraz w tak z jednej 
strony trudnych, zmiennych, 
pandemicznych czasach do-
konało się tak wiele. 

I wiecie co mnie zdziwi-
ło, że mieszkańcy poprosi-
li o przykręcenie ciepła na 
klatce schodowej, uszczel-
nienia drzwi aby ciepło im 
nie uciekało, bo są świa-
domi kosztów jakie będą 
musieli ponosić za takie 
marnotrawco. Takiej świado-
mości życzyłbym wszystkim 
mieszkańcom, by widzieli 
swoje mieszkanie nie tylko 
z perspektywy wejścia do 
niego, ale z całości budyn-
ku, od fundamentów, aż po 
dach, bo podjęcie decyzji za-
kupu mieszkania w budynku 
wielorodzinnym to wzięcie 
odpowiedzialności za każdy 
jego metr kwadratowy. 

Dlatego z takim trudem, 
wysiłkiem i przemyśleniem 
prowadząc prace termomo-
dernizacyjne na każdym bu-
dynku dodajemy starań, by 
możliwie jak najwięcej wy-
konać robót, które będą mia-
ły realny oddźwięk, a miano-
wicie zaoszczędzą pieniądze 
w kieszeni mieszkańców. 

I choć na pozór dziwnie 
to brzmi, bo mieszkańcy 
płacą dodatkowe opłaty, ale 
finalnie wiem, że galopujące 
ceny za centralne ogrzewa-
nie, ciepłą wodę, czy energię 
elektryczną rosną tak szyb-
ko, że nie trzeba długiego 
okresu czasu, a widzieć od-
wróconą sytuację kosztową.

Dlatego też mieszkańcy osie-
dla Piastów podjęli trudną 
decyzję o termomoderniza-
cji budynków i na przełomie 
ubiegłego i tego roku wyko-
nano tam ocieplenie czterech 
budynków co było dużym 
przedsięwzięciem i wyzwa-
niem dla mieszkańców jak 
i całego zespołu pracowni-
ków. Za co wszystkim bar-
dzo dziękuję.

Już niebawem wkraczamy 
w kolejny rok, z nowymi 
działaniami, nowymi per-
spektywami by tworzyć 
i rozwijać nowe możliwości, 
aby nieustannie poprawiać 
komfort zamieszkiwania 
w naszej spółdzielczej ro-
dzinie, bo RAZEM może-
my WIĘCEJ, RAZEM two-
rzymy JUTRO. Na koniec 
chciałbym Państwu życzyć 
aby tegoroczne odliczanie 
do Świąt było przyjemne, 
spokojne i pełne magii, aby 
każdego dnia cieszyć się 
jego wyjątkowością, a także 
radością spędzanego czasu 
w gronie najbliższych, by 
sprawiać sobie przyjemno-
ści duże i małe w oczekiwa-
niu na pierwszą gwiazdkę. ■

Jan Grabowiecki 
prezes zarządu SM ROW
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Bądź ECO zrezygnuj z papierowej 
książeczki mieszkaniowej.

Z myślą o naszych mieszkańcach 9 lat temu wprowadziliśmy system e-kartoteka aby 
ułatwić dostęp do samodzielnej analizy stanu rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu 
użytkowania mieszkania przy wykorzystaniu łączy internetowych. 

Teraz w czasie pandemii, 
kiedy kontakt bezpośredni 
jest znacznie ograniczony 
to elektroniczne formy infor-
macji na odległość rozgości-
ły się w naszym życiu na do-
bre dlatego nasza e-kartoteka 
zyskuje nowych odbiorców. 

System e-kartoteka okazał 
się dużym sukcesem naszej 
spółdzielni ułatwiającym 
życie jej mieszkańcom. 

W prosty sposób w dowol-
nym czasie i miejscu moż-
na dokonać sprawdzenia 
i analizy kosztów utrzyma-
nia mieszkania. Znacznie 
skraca to czas pozyskiwania 
niezbędnych informacji. 

Aby skorzystać z e-kartoteki 
należy wejść na stronę inter-
netową spółdzielni, lub wy-
starczy zainstalować aplika-
cję w telefonie komórkowym.

Osoby korzystające z e-kar-
toteki zwykle swe czynsze 
za mieszkania płacą rów-
nież poprzez internet mając 
konta online w bankach.

Sposób ten pozwala wy-
eliminować z użycia tra-
dycyjną papierową ksią-
żeczkę mieszkaniową. 
Staje się ona zbędna, w przy-
padku przeprowadzania ope-
racji bezgotówkowych bez 

używania druków papie-
rowych. W związku z tym  
prosimy Mieszkańców, do-
konujących płatności w for-
mie elektronicznej, nieko-
rzystających z papierowych 
blankietów wpłat, o złożenie 
Oświadczenia o rezygnacji 
z tradycyjnych książeczek 
opłat, których druk i kolpor-
taż  generuje niepotrzebne 
dodatkowe koszty. ■
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Barbórka w czasach pandemii

Święto Dnia Górnika kolejny rok miało 
zupełnie inną oprawę. Pandemia korona-
wirusa ograniczyła zarówno nasze kon-
takty, wpłynęła na tryb pracy jak również 
na możliwości spotkań. 

Jednak mimo trudnej sy-
tuacji  z myślą o górnikach 
zamieszkałych na naszych 
osiedlach, wśród których 
spore grono stanowią górni-
cy czynni i ci, którzy już cie-
szą się zasłużoną emeryturą, 
a także ich rodziny, chcieli-
śmy uczcić ten dzień. 

Niestety bez tradycyjnej 
wspólnej biesiady i w reżimie 
sanitarnym z zachowaniem 
wszelkich środków ostroż-
ności została odprawiona 
msza w intencji górników 
w kościele św. Herberta na 
os. XXX-lecia PRL w Wo-
dzisławiu Śl. Sprawujący 
mszę ksiądz Janusz Badura 
wyraził wdzięczność górni-
kom za ich trud i ciężką pra-
cę, błogosławił im i polecił 
opiece ich patronce, świę-
tej Barbarze.

Na msze św.  przybyły oso-
by w strojach górniczych co 
nadało dodatkowo tej uro-
czystości jeszcze głębszego 
znaczenia. To znak, że tra-
dycje górnicze mocno w nas 
tkwią z czego jesteśmy bar-
dzo dumni. 

W uroczystości uczestniczy-
ła także Miejska Orkiestra 
Dęta, która po mszy w pięk-
nych górniczych mundurach 
przy dźwiękach muzyki, 
przeszła ulicami osiedla 
XXX-lecia PRL na plac fon-
tanny, aby tam zagrać kilka 
utworów dla mieszkańców. 
A przed kościołem czeka-
ła młodzież z koszami cu-
kierków, aby poczęstować 
wszystkich słodkim smako-
łykiem, jak ksiądz Proboszcz 
powiedział, o smaku kiełba-
sy, golonka i krupnioka. 

Dla uczestników uroczy-
stości była to miła i słodka 
niespodzianka, która nie-
stety przez pandemię i trud-
ny czas chorobowy,  w nie-
wielkim stopniu zastąpiła 
tradycyjne biesiadowanie, 
mamy jednak szczere na-
dzieje że już w przyszłym 
roku będziemy mogli zorga-
nizować tradycyjne obchody 
Barbórkowe i spotkać się 
przy wspólnym stole.  

Drodzy Górnicy, z tego 
miejsca pragniemy raz jesz-
cze złożyć Wam najserdecz-
niejsze życzenia barbórko-
we. Zapewniamy Was, że 
w naszej spółdzielni, która 
przecież od lat zapewnia 
dach nad głowom kolej-
nym pokoleniom górników, 
i która górnikom tak wiele 
zawdzięcza, zawsze będzie – 
my o Was pamiętać i dobrze 
Wam życzyć! ■



Podsumowanie remontowego roku 
na osiedlach SM ROW 
Sukcesywnie, przez cały rok, mimo trwającej wciąż pandemii, na osiedlach 
naszej Spółdzielni prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne. Bu-
dynki i ich otoczenie zmieniają swe oblicze. Prowadzone są również prace, 
których nie widać na pierwszy rzut oka a poprawiają komfort naszego życia. 

Przegląd osiedlowych remontów

WoDZisłaW Śl.
PIASTÓW

• Termomodernizacja budynku Piastów 
1, 7, 11

• Wymiana ocieplenia rur i zaworów pod-
pionowych c.o. w piwnicach budynków 
z regulacją instalacji – Piastów 1, 11

• Wymiana ocieplenia rur c.w. w piwni-
cach budynków – Piastów 1, 11

• Remont betonowych balustrad balko-
nowych ne seg. B.,C. na elewacji za-
chodniej – Piastów 13

• Wykonanie instalacji p-poż głównego 
wyłącznika prądu – Piastów 9

DĄBRÓWKi

• Malowanie pokrycia dachowego 
z blachy trapezowej – Dąbrówki 16

• Przebudowa instalacji c.o. w części par-
terowej budynku – Dąbrówki 15

• Remont schodów zewnętrznych bu-
dynku z montażem poręczy schodo-
wych – Dąbrówki 12 B

XXX LECIA

• Remont schodów wejściowych do bu-
dynku z wymianą balustrad – XXX 
Lecia 54-58, 131-135

• Malowanie klatek schodowych z wy-
mianą drzwi wejściowych do klatek – 
XXX Lecia 131-135

• Remont zewnętrznej warstwy ocie-
plenia z ułożeniem nowego tynku – 
XXX Lecia 121

• Wymiana okienek piwnicznych – 
XXX Lecia 42-45, 46-49, 54-58, 110-
113, 114-117, 119-121

• Wymiana drzwi wejściowych do klat-
ki – XXX Lecia 125

• Wymiana zaworów termostatycz-
nych z głowicami przy grzejnikach 
w mieszkaniach – XXX Lecia 93-96

• Wykonanie zadaszenia nad balkona-
mi ostatniej kondygnacji – XXX Le-
cia 101-104

• Remont schodów terenowych 
z wymianą balustrad w okolicach bud, 
XXX Lecia 45, 88-89, 104, 129

• Pwrzebudowa węzłów zmieszania 
c.o. – XXX Lecia 31-33, 35-39, 54-58, 
119-121, 123-125, 127-129, 131-135

• Konserwacja pokrycia dachowego – 
XXX Lecia 13-16

CENTRUM

• Pogrubienie ocieplenia na całości bu-
dynku bez remontu balkonów – 26 
Marca 166 

• Wymiana ocieplenia – ściana szczyto-
wa północna – 26 Marca 138,

• Wymiana ocieplenia rur i zaworów 
podpionowych c.o. w piwnicach bu-
dynków z regulacją instalacji Wy-
szyńskiego 13-19, 26 Marca 166

• Wykonanie opaski z płyt betonowych 
przy budynku – Wyszyńskiego 13-19

• Termomodernizacja budynku z zabu-
dową nowej instalacji c.o. i wymien-
nika c.o. – Wałowa 22

• Wymiana instalacji elektrycznej na 
klatce i piwnicach – Wałowa 22

RaDliN

• Wymiana ocieplenia – ściana szczyto-
wa północna – Rymera 4

• Pogrubienie ocieplenia na całości bu-
dynku z remontem balkonów – Kor-
fantego 26

• Wymiana ocieplenia rur i zaworów 
podpionowych c.o. w piwnicach z re-
gulacją instalacji – Korfantego 26

• Remont schodów terenowych przy 
budynku Korfantego 26

• Wymiana zaworów odcinających c.o. 

w węzłach cieplnych – Makuszyńskie-
go 8-12, 14-22, Korfantego 18, 22, 26

• Wymiana zaworów z głowicami termo-
statycznymi przy grzejnikach w miesz-
kaniach – Korfantego 18, 22, 26

PSZÓW

• Remont balkonów z wymianą balu-
strad – Tytki 2, 3, 4

• Wymiana ciepłomierzy c.o. z zawora-
mi odcinającymi – Juranda 6

RYDUłToWY

• Wymiana ocieplenia – ściana szczyto-
wa północna – Ligonia 6,

• Wymiana instalacji odgromowej 
w całości – Plebiscytowa 38, 40

• Wymiana okienek piwnicznych – Ple-
biscytowa 42, Ofiar Terroru 93, 97

• Wymiana zaworów z głowicami ter-
mostatycznymi przy grzejnikach 
w mieszkaniach – Ligonia 12

• Wymiana instalacji elektrycznej na 
klatkach schodowych – Krzyżkowic-
ka 20

• Malowanie klatek schodowych – 
Krzyżkowicka 20

• Modernizacja stacji wymienników na 
potrzeby c.w. zasilającej budynki – 
Ofiar Terroru 93, 95, 97

• Konserwacja pokrycia dachowego 
z wymianą rynien i rur spustowych – 
Ofiar Terroru 95, 97 ■
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Przepis na wigilię 
pełną smaku

Boże Narodzenie to jeden z najprzyjemniejszych okre-
sów w kalendarzu, nie tylko dla dzieci. Chyba nie ma 
bardziej pobudzającego wyobraźnię święta, którego at-
mosferą w dodatku możemy się cieszyć przez dobrych 
kilka tygodni.  

Czas ten zyskał nawet przywilej 
własnego kalendarza adwentowego 
w postaci czekoladek czy lukrowa-
nych ozdobnie pierniczków, który 
pomaga wytrwać w oczekiwaniu na 
24 grudnia tym najbardziej niecier-
pliwym. 

Coraz wcześniej zapadający zmrok, po-
ranne przymrozki i perspektywę końca 
roku wynagradza nastrój narastającej 
euforii związanej z przygotowania-
mi do wspólnego świętowania wigi-
lii w gronie rodziny, przyjaciół oraz 
współpracowników. Już w listopadzie 
nieśmiało pojawiają się pierwsze deko-
racje świąteczne najczęściej na terenie 
galerii handlowych, będące niczym 
puszczenie oka do przechodniów, przy-
pominające o radości obdarowywania 
swoich bliskich prezentami. Z każdym 
dniem uliczne alejki, witryny skle-

powe i kawiarnie coraz intensywniej 
czarują  bajkowymi scenografi ami 
z wykorzystaniem bogato zdobionych 
akcesoriów świątecznych takich jak 
lampki, choinki, święte mikołaje w sa-
niach z reniferami, a także świątecz-
nych zapachów. I nawet ci najbardziej 
zapracowani lub odporni na wpływ 
sugestywnych reklam świątecznych 
emitowanych w telewizji czy postach 
infl uencerów, ociekających lukrowa-
nymi emocjami i bożonarodzeniowym 
dekorem z opcją natychmiastowego za-
mówienia on-line, prędzej czy później 
zadumają się nad tym, jak skompono-
wać menu na świąteczny stół oraz zro-
bią szybki research, co kupić w prezen-
cie bliskim czy kolegom w pracy.

Zamawianie prezentów świątecznych 
czy jedzenia przez Internet w rzeczy 
samej nigdy nie było łatwiejsze. Szcze-

gólnie z bezpłatną dostawą do domu, 
na fi rmową recepcję czy do paczko-
matu.  Nie jest przesadą, że kurierzy 
są naszymi najlepszymi przyjaciółmi 
w okresie nie tylko pandemii, ale przede 
wszystkim Świąt Bożego Narodzenia.

W przeszłości wierzono, że przy wi-
gilijnym stole powinna zasiąść parzy-
sta liczba osób, a złamanie tej zasady 
będzie skutkować śmiercią jednego 
z uczestników wieczerzy. Tradycyjnie 
podczas kolacji wigilijnej serwowa-
no nieparzystą liczbę potraw (np.: 7, 9 
czy 11), co miało zapewnić zdrowie 
i pomyślność  przez cały nadchodzący 
rok. Współcześnie przyjęło się, że na 
stole wigilijnym powinno pojawić się 
12 dań bezmięsnych symbolizujących 
apostołów, czyli uczniów Jezusa. Choć 
są i tacy, którzy pragną, aby specjałów 
wigilijnych było jak najwięcej, co ma 
manifestować dostatek i przyciągnąć 
obfi tość dla domowników.

Oczywiście wielu z nas kocha święta mi-
łością bezwarunkową za sprawą specja-
łów wigilijnych.

Co obowiązkowo musi 
znaleźć się 
na wigilijnym stole?

• Barszcz czerwony z uszkami.
• Karp w galarecie.
• Karp smażony.
• Kapusta z grochem.
• Kutia.
• Kluski z makiem. 
• Pierogi ruskie. 
• Pierogi z kapustą i grzybami. 
• Kasza na słodko z owocami. 
• Kompot z suszonych owoców. 

Pomysłów na świąteczne menu jest wie-
le. Osoby, którym zależy na powróce-
niu smakiem do chwil dzieciństwa, po-
winny przede wszystkim przypomnieć 
sobie, co jadały w domach rodzinnych, 
podczas świąt. Menu świąteczne róż-
ni się w zależności od regionu, to co 
w jednej części Polski jest oczywiste, 
w drugiej wywołuje zdziwienie. Trady-
cyjne potrawy bywają bardzo zróżni-
cowane, elementami obowiązkowymi 
niemal wszędzie są jednak barszcze, 
karp, pierogi oraz pierniczki. ■
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Jelita to nasz drugi 
MÓZG 

W jelitach powstaje prawie 80% ciał odpornościowych, 
a gęsta sieć komórek nerwowych przekazuje sygnały 
o każdym zagrożeniu do centrali, czyli mózgu. Z wyglą-
du tkanka mózgowa i jelitowa wyglądają bardzo po-
dobnie.

A o mózg dbamy częściej podając mu 
suplementy na poprawę pamięci, ćwi-
czymy go poprzez czytanie, rozwią-
zywanie krzyżówek, opowiadanie 
czyli zapamiętywanie. I tu jawi się cie-
kawostka naszych czasów częściej coś 
co widzieliśmy, co przeżyliśmy poka-
zujemy w naszych smartfonach mówiąc 
„ZOBACZ”, „POKAŻE CI” tym sa-
mym odbierając naszemu mózgowi pra-
cę zapamiętywania. Zmieńmy, to idąc 
na koncert np. noworoczny odczuwajmy 
go całym sobą, a potem opowiadajmy 
bliskim, znajomym naszymi odczu-
ciami, bo to co pokażemy jest ulotne 
częściej o tym zapominamy, bo pamięć 
tworzy się przez powtarzanie, a tak ten 
niezapomniany koncert zostanie z nami 
na lata.

I to samo dotyczy naszych jelit. Z wie-
kiem jesteśmy mniej skłonni do ruchu 
bo już nam się nie chce, najlepszy sport 
naszego dnia to leżenie na wygodnej 
kanapie ćwicząc palce na pilocie. A na-
sze jelita cierpią. One potrzebują ruchu. 

I kolejna ciekawostka, organizm czło-
wieka jest tak skonstruowany, że powi-
nien się ruszać od świtu do zmroku, bo 
to czego my na co dzień nie widzimy 
musimy wprawiać w ruch, wewnątrz 
nas jest maszyna która potrzebuje ruchu 
by dobrze funkcjonować i naoliwienia 
czyli odpowiedniego jedzenia by do-
brze pracować.

Czasem można zaobserwować jak 
dużą wagę przykładamy do dbania 
o auto w którym regularnie wymienia-
my olej, jeździmy na przegląd bo może-
my zapłacić mandat, naprawiamy nawet 
drobne usterki bo boimy się, że samo-
chód odmówi posłuszeństwa, ale kom-
pletnie zapomina się o najważniejszym 
o tym co sprawia, że my mamy siłę 
wstać każdego poranka z uśmiechem 
na twarzy, mamy siłę jechać tym autem. 
Warto w tym miejscu zadać sobie pyta-
nie czy też mamy dostać karę za brak 
rocznego przeglądu, za brak naprawy 
drobnych dolegliwości o których nasz 
organizm daje znać ale je bagatelizu-

jemy, „bo jak rano wstaje i nic nie boli 
to znaczy nie żyję” . 

Niby śmieszne ale okazać się może, że 
to był ten moment kiedy trzeba było zro-
bić tej jeden mały krok. Zadbać o nasze 
jelita gdzie znajduje się nasze CEN-
TRUM ZDROWIA.

Równowaga lub brak równowagi bak-
terii w układzie pokarmowym jest po-
wiązany z ogólnym stanem zdrowia 
i chorobami. Brak równowagi oznacza, 
że jest za dużo złych bakterii i za mało 
tych dobrych. Przyczynami mogą być 
przebyte choroby infekcyjne, antybio-
tykoterpia, niewłaściwa dieta, otyłość. 
Dlatego też istotne jest zachowanie wła-
ściwej mikroflory jelitowej. 

Dlatego warto sięgać po nasze pol-
skie kiszonki, które mają dobroczynny 
wpływ na prace naszych jelit, sięgnij-
my po kapustę kiszoną, ogórki kiszo-
ne, buraczki kiszone z których już 
teraz możemy zrobić zakwas bura-
czany i to nie tylko na święta, możemy 
ukisić kiszony kalafior czy rzodkiewki, 
a także warto jeść fermentowane pro-
dukty mleczne tj. jogurty naturalne, ke-
firy. Znajdują się w nich bakterie kwasu 
mlekowego (Lactobacillus, Lactococ-
cus, Streptococcus, Enterococcus, oraz 
Bifidobacterium) tak ważne dla właści-
wego odżywiania komórkowego (ht-
tps://holsamed.pl/odpornosc-kryje-sie
-w-jelitach-o-waznej-roli-mikrobioty/)

Zdrowiu jelit sprzyjają także:

• Prawidłowe nawodnienie orga-
nizmu – zaleca się przynajmniej 
2 l wody.

• Ograniczenie spożywania pokar-
mów smażonych.

• Wprowadzenie do codziennego 
menu dużej ilości warzyw (świe-
żych i gotowanych).

• Ograniczenie ilości cukru w menu 
– ten składnik negatywnie wpływa 
na funkcję jelit oraz skład treści je-
litowej.

• Spożywanie produktów bogatych 
w błonnik – by ograniczyć ryzyko 
wystąpienia zaparć.

• Aktywność fizyczna – sty-
muluje ona pracę mięśni brzucha, 
które z kolei intensyfikują ruch 
robaczkowy w jelitach.
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Takimi prostymi sposobami zadbaj-
my o NAJWAŻNIEJSZY DOM jaki 
mamy, o nasz organizm, bo żadne mury 
nie staną się domem bez nas ludzi, to my 
go tworzymy. A zatem tak niewiele 
trzeba zrobić, by cieszyć się dobrym 
zdrowiem więc wspierajmy

Jelita nasz  
filar układu 
odpornościo-
wego.

Przepis na zakwas  
buraczany
Czas przygotowania: 20 minut 
Czas zakwaszania: 7 dni 
Liczba porcji: słoik 700 ml 
Dieta: bezglutenowa, wegańska, wege-
tariańska

składniki:
• 500 g buraków ćwikłowych (3 małe)
• 4 ząbki czosnku (u mnie pół główki)
• 350 ml letniej wody
• przyprawy: duży liść laurowy;  

6 ziaren pieprzu; 4 ziarna ziela an-
gielskie, płaska łyżeczka soli – najle-
piej kamiennej niejodowanej

Zakwas z buraków

Pyszny, zdrowy, tani  przygotowaniu. 
Taki jest właśnie zakwas z buraków, 
który ma w naszej polskiej kuchni bar-
dzo szerokie zastosowanie. Oprócz tego, 
że używamy go do zrobienia barszczu 
wigilijnego oraz barszczu codziennego, 
to pijemy go z wielką przyjemnością 
w formie czystej lub rozcieńczonej.

Zakwas buraczany
Przygotuj sobie słoik na zakwas bura-
czany o pojemności minimum 700 ml. 
Słoik ma być idealnie czysty a najlepiej 
wyparzony wrzątkiem. Buraki umyj 
i cienko obierz. Pokrój je na cztery 

części i jeszcze na grubsze plasterki. 
Czwartą część umieść w wyparzonym 
słoiku. Kolejno dodaj trochę przypraw 
(ziarna ziela angielskiego i ziarna pie-
przu) i czosnek (ząbki nie muszą być ob-
rane, ale ja zawsze je jednak obieram). 
Kolejna warstwa buraków i przyprawy. 
Liść laurowy umieszczam na środku.

Na koniec dociskam buraki i zalewam 
przegotowaną, ostudzoną wodą wymie-
szaną z solą (płaska łyżeczka soli wy-
mieniona w składnikach). Patyczkiem 
do szaszłyków usuwam bąbelki powie-
trza w słoiku. Słoik zamykam i odkła-
dam do chłodnego, suchego i ciemnego 
pomieszczenia na 7-10 dni.

Zakwas buraczany otwieram w dniu go-
towania barszczu czerwonego. Zakwas 
z większą ilością czosnku jest goto-
wy już po 4 dniach. Im dłużej zakwas 
się robi, tym będzie ostrzejszy. Należy 
wówczas uważać z jego ilością podczas 
dodawania go do wywaru.

Bardzo prawdopodobne, że do barszczu 
z przepisu w linku wykorzystasz tylko 
połowę zakwasu. Resztę możesz przelać 
do butelki, czy małego słoika i szczel-
nie zamknięty trzymać w lodówce na-
wet kilka tygodni. ■

Przepis ze strony https://aniagotuje.pl/
przepis/zakwas-buraczany
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CZad! Cichy zabójca

W okresie jesienno-zimo-
wym nieodmiennie powraca 
problem zatrucia czadem. 

Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje w Polsce 
trzecie miejsce po zatruciach lekami i alkoholem. 

Tlenek węgla potocznie jest zwany cza-
dem to gaz silnie trujący, bezbarwny 
i bezwonny, a to powoduje problemy 
z jego wykryciem. Powstaje wówczas, 
gdy coś się spala, a w otoczeniu, gdzie 
przebiega ten proces, jest za mało po-
wietrza. Potencjalne źródła czadu 
w pomieszczeniach mieszkalnych to: 
kominki, gazowe podgrzewacze wody, 
piece węglowe, gazowe lub olejowe 
i kuchnie gazowe. 

Zagrożeniem jest nie tylko brak 
dopływu powietrza, ale też niepra-
widłowy odpływ spalin. 

W związku z tym groźne są zapchane 
lub nieszczelne przewody kominowe 
oraz uszkodzone połączenia między ko-
minami i piecami. Szczelnie pozamy-
kane okna, pozaklejane kratki wenty-
lacyjne, brak otworów wentylacyjnych 
w drzwiach łazienkowych, sprawiają, 
że w naszych mieszkaniach lub domach 
możemy nie być bezpieczni. 

W niewietrzonych pomiesz-
czeniach bardzo łatwo może 

dojść do tragedii. 

Do zatruć często dochodzi w nowo wy-
remontowanych mieszkaniach, z nowy-
mi piecami, nie mającymi indywidu-
alnych przewodów napowietrzających 
i gdzie z przyczyn oszczędnościowych 
zlikwidowano (zasłonięto) przewody 
wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt 
szczelne. Mieszkanie doskonale szczel-
ne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu 
może doprowadzić do tragedii. Czad 
może powstać także podczas pożaru.

Ogólnie rzecz biorąc świadomość ludzi 
co do właściwej wentylacji rośnie, ale 
zdarzają się osoby, które nie stosują się 
do przyjętych przepisów, lub nie wiedzą 
nawet, że w ich mieszkaniu jest coś nie 
tak jak powinno. Przykładem niech będą 
tu łazienki. Kubatura łazienki z „junker-
sem” musi być większa niż 8 m sześcien-
nych. Niestety jest czasami mniejsza, bo 
robiąc remonty zabudowują pomiesz-
czenie, kafelkują, obniżają stropy i ła-
zienka ma mniej niż 8 m3. Inną sprawą 
są drzwi łazienkowe, które powinny 
mieć kratkę wentylacyjną o powierzch-
ni co najmniej 220 cm kw. Niestety bar-
dzo często zamiast odpowiedniej krat-
ki znajdujemy drzwi z wywierconymi 
otworami, które nie spełniają przepisów 
i są kolejnym zagrożeniem dla miesz-
kańców. Kolejnym grzechem jest zaty-
kanie kratek wentylacyjny. Ma to niby 
chronić przed zasysaniem do wnętrza 
mieszkania mroźnego powietrza w zi-
mie, a jest kolejnym przypadkiem nie-
odpowiedzialności i stanowi ogromne 
niebezpieczeństwo dla mieszkańców. 
Te wszystkie negatywne przykłady nie 
są czymś powszechnym i tym możemy 
się pocieszać, ale nawet one mogą do-
prowadzić przez zbieg niekorzystnych 
okoliczności do wypadku lub nawet 
tragedii. A przecież wystarczy tylko 
trochę zdrowego rozsądku i stosowanie 
się do przepisów, by w zdrowiu i szczę-
śliwie przeżyć kolejną zimę.

JaK ZaPoBiEGaĆ  
ZaTRUCiU?
Sposoby na uniknięcie zatrucia tlen-
kiem węgla są bardzo proste. Do zatruć 
dochodzi, bo często nie zdajemy sobie 
sprawy, co może stać się, gdy nie prze-
strzegamy podstawowych zasad bezpie-
czeństwa, bo nie mamy świadomości, 
że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby 
nasze mieszkania i domy stały się bar-
dziej bezpieczne. 

Pamiętaj:

• o okresowych corocznych kon-
trolach kominiarskich w naszych 
mieszkaniach. Przeglądy komi-
niarskie należy robić dla własnego 
bezpieczeństwa. Jeśli nas nie ma 
w domu to możemy się umówić 
z kominiarzami na inny termin, 
można tę sprawę uzgadniać z ad-
ministracją. 

• o uchylaniu okna w mieszkaniu, 
gdy korzystasz z jakiegokolwiek 
źródła ognia (pieca gazowego 
z otwartą komorą spalania, ku-
chenki gazowej lub węglowej),

• o nie zasłanianiu kratek wentyla-
cyjnych i otworów nawiewnych,

• przy instalacji urządzeń i syste-
mów grzewczych korzystaj z usług 
wykwalifikowanej   osoby,

• w przypadku wymiany okien 
na nowe, sprawdzić poprawność 
działania wentylacji,   ponieważ 
nowe okna są najczęściej o wiele 
bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budyn-
ku i mogą pogarszać wentylację,

• systematycznie sprawdzać ciąg 
powietrza, np. poprzez przykłada-
nie kartki papieru do otworu, bądź 
kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie 
zakłóca wentylacji, kartka powin-
na przywrzeć do otworu,

• często wietrzyć pomieszczenie, 
w którym odbywa się proces spa-
lania (kuchnie, łazienki wyposa-
żone w termy gazowe), a najlepiej 
zapewnić nawet niewielkie rozsz-
czelnienie okien,

• rozmieścić czujki tlenku węgla 
w tej części domu, w której śpi 
Twoja rodzina. Dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dodatkowe czuj-
ki warto umieścić w każdym po-
mieszczeniu.
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Uwaga na oszustów

Policjanci cały czas przestrzegają przed oszustwami, których 
ofiarami stają się najczęściej starsze osoby.

apelujemy do mieszkańców o ostrożność 
w kontaktach zarówno telefonicznych  

jak i w sytuacji, kiedy ktoś nieznajomy puka  
do naszego mieszkania.

Pamiętajmy, że oszuści wciąż 
poszukują swoich poten-
cjalnych ofiar. Najczęściej 
pokrzywdzonymi stają się 
starsze osoby. Nie bądźmy 
więc obojętni i ostrzegajmy 
naszych krewnych o meto-
dach działania przestępców. 
Przy każdym rodzinnym 
spotkaniu edukujmy bli-
skich, mówiąc im o koniecz-
ności sprawdzania u źródła 
informacji podanej przez 
telefon czy też w bezpośred-
nim kontakcie. Seniorzy 
świadomi zagrożenia  i mają-
cy wiedzę, że mogą do nich 
telefonować czy tez pukać do 
ich drzwi – przestępcy (po-
dając się też często dla uwia-
rygodnienia swojej osoby 
za przedstawiciela np. Spół-
dzielni Mieszkaniowej) – 
będą ostrożniejsi a przez 
to też bezpieczniejsi. Przy 
tego typu przestępstwach 

ogromną rolę odgrywa pro-
filaktyka. Rola bliskich jest 
w tym wypadku nieoceniona.

Pamiętajmy, że zasada 
„ograniczonego zaufania” 
do nieznajomych obowią-
zuje nie tylko dzieci. Doro-
śli często o niej zapominają, 
stając się ofiarami własnej 
łatwowierności i braku 
rozwagi. Oszuści wyko-
rzystują ufność oraz dobre 
serce osób, które nie po-
trafią odmówić pomocy 
w trudnej sytuacji. Należy 
pamiętać, że oszuści nie 
próżnują i co jakiś czas mo-
dyfikują swoje działania.

Oszuści nie poprzestają już 
tylko na kontakcie telefo-
nicznym. W ostatnim czasie 
doszły do nas informacje od 
mieszkańców, że na zaso-
bach SM ROW pojawiają się 

oszuści, którzy podają się za 
pracowników Spółdzielni 
Mieszkaniowej, którzy mu-
szą sprawdzić liczniki lub 
przyszli usunąć poważną 
nieistniejącą awarię, a cza-
sem za pracowników admi-
nistracji – informujących 
o zmianach czynszowych, 
o których Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  informuje  
tylko drogą listową. 

apelujemy więc  
do mieszkańców 

o wyjątkową  
ostrożność!

Inna metoda działania po-
lega na tym, że sprawcy 
pukają do mieszkań, przy-
kładowo prosząc o coś do 
jedzenia lub picia – infor-
mując, że zmarł im ojciec, 
a matka przebywa w szpita-
lu. Starsze osoby, okazując 
swoje dobre serce, bez zasta-
nowienia przygotowują po-
siłek, a w tym czasie zło-
dzieje okradają mieszkanie.

aby nie stać się  
ofiarą oszustwa,  

należy przestrzegać 
następujących  

zasad:

• Przed otwarciem drzwi 
spojrzeć przez wizjer 
w drzwiach lub przez 
okno – by sprawdzić 
kto nas niepokoi? 

• Jeśli nie znamy odwie-
dzającego – spytać o cel 
jego wizyty, zapiąć łań-
cuch zabezpieczający 
(jeśli zdecydujemy się 
na otwarcie drzwi) oraz 
poprosić o pokazanie 
dowodu tożsamości lub 
legitymacji służbowej, 
identyfikatora. Uczci-
wej osoby nie zrazi takie 
postępowanie powodo-
wane ostrożnością.

• W razie wątpliwo-
ści należy umówić się 
na inny termin (najle-
piej by był z nami wów-
czas ktoś z rodziny), 
sprawdzając uprzednio 
w administracji osiedla 
lub innej odpowiedniej 
instytucji wiarygod-
ność osoby pukającej do 
drzwi (jeśli osoba po-
daje się za przedstawi-
ciela administracji lub 
innej instytucji)

• We wszystkich przy-
padkach budzących 
jakąkolwiek wątpli-
wość należy niezwłocz-
nie skontaktować się 
z Policją, dzwoniąc 
na numer alarmowy 
112 z telefonu komór-
kowego. ■



14 Pod wsPólnym dachem     Grudzień 2021 r.  ▪  Numer 4 (94)  ▪  Rok XXVI  ▪  ISSN 1505-7704

Gwiazda Betlemska

Boże Narodzenie – najpiękniejsze, rodzinne święta roku. 
„Dzieciątko się rodzi – na świat przychodzi, weselmy 
się!” Taką największą ludzką radość dają narodziny każ-
dego dziecka, a tym bardziej Bożego.

Chcemy ozdobić nasz dom, mieszka-
nie na przywitanie nowego członka 
tej naszej, jak i całej ludzkiej rodzi-
ny. I to przyjście na świat Boga, ale 
i wszystkich dzieci od stworzenia 
świata po dzień dzisiejszy, czcimy świę-
tując w dwa dni grudniowe. Ozdób było 
i jest moc. Najmniej istotne są o te plasti-
kowe, elektroniczne gadżety. Liczą się 
ozdoby roślinne. Wprzódy na naszych 
ziemiach domy ozdabiano jemiołą – 
wiecznie zieloną, wieszając ją u powały 
izb. Potem zakrólowała choinka – owe 
przecudnie pachnące jodły, świerki, 
a i sosny. 

Od kilkunastu lat również polskie 
domy zdobywa gwiazda betlejemska. 
I to o niej, w świątecznej lekturze, pi-
szemy na łamach ostatniego w tym roku 
wydania „Pod Wspólnym Dachem”. Po-
insecja (Euphorbia pulcherrima – czyli: 
najpiękniejsza z wilczomleczy) pocho-
dzi z Meksyku i jest znana jako „Flores 
de Noche Buena” – Kwiat Bożego Na-
rodzenia. W naturze występuje częściej 

jako metrowy, okazały krzew niż rośli-
na ogrodowa. Jej czerwone liście można 
tam niemal wszędzie oglądać w okre-
sie Bożego Narodzenia. Joel Roberts 
Poinsett był pierwszym ambasadorem 
Stanów Zjednoczonych. To na cześć 
tego dyplomaty, ale i fizyka i botanika 
została nadana tej roślinie nazwa po-
insecja. 12 grudnia obchodzony jest 
światowy dzień poinsecji. Kolorowe, 

ułożone w koło przylistki (przykwia-
ty) poinsecji, przypominające gwiazdę, 
są często błędnie uważane za kwiaty. 
Kwiaty poinsecji są raczej małe i nie 
rzucają się w oczy. Znajdują się w środ-
ku gwiazdy utworzonej z przylistków. 
Gwiazda betlejemska jest trudna w pie-
lęgnacji. Jednak bardzo źle znosi zim-
no. Kupujemy ją teraz, gdy panuje zima, 
dlatego opatulmy ją mocno w kwiaciar-
ni na drogę wiodącą do naszego domu. 

Najlepiej się czuje w temperaturze oko-
ło 20 stopni. Jest na tyle delikatna, że 
powinno się ją chronić także przed bez-
pośrednim nasłonecznieniem i przecią-
gami. Gdy jej podłoże jest zbyt suche, 
należy ją podlewać – uwaga: odstaną 
letnią (ale nie ciepłą!) wodą. Nie lubi 
mieć przemoczonych „stóp”, czyli nie 
lubi stać na wypełnionej wodą podstaw-
ce. Kiedy kwitnie, nie powinno się jej 
nawozić; później każdego miesiąca po-
winno się jej podawać wodę z dodat-
kiem odżywki. Poinsecje kwitną pełnią 
kolorów od października do stycznia, 
a nawet dłużej, jeżeli są odpowiednio 
pielęgnowane. Latem liście są zielone. 
Roślina ponownie nabierze kolorów 
tylko wtedy, gdy przez kilka tygodni 
(tak od końca sierpnia) będzie trzymana 
przez przynajmniej 12 godzin dziennie 
w ciemności.

Tyle o „najpiękniejszej z wilczomle-
czy” – gwieździe betlejemskiej. Niechaj 
wspólnie z jemiołą i choinką ozdabia 
nasze mieszkania. ■
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