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Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
tel. 32 469 35 82
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 61

cennik - www.fhustanczyk.pl

Opał
w dobrej
cenie
- WĘGIEL ORZECH

GRATIS !
Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie Gminy Zebrzydowice

DODATKOWA
PROMOCJA !!!
Transport przy zakupie opału
powyżej 2 ton na terenie:
Brzezówka, Pogwizdów,
Hażlach, Pruchna,
Kończyce Wielkie, Ruptawa,
Cisówka, Pielgrzymowice i Bzie

- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK
- MIAŁ WĘGLOWY
- WĘGIEL WORKOWANY

W STAŁEJ SPRZEDAŻY
PIASEK (różne rodzaje), MIESZANKA, ŻWIR,
KAMIEŃ KLINIEC, TŁUCZEŃ, KAMIEŃ CZERWONY

GRATIS !

„nowość”
Oferujemy Sprzedaż

upusty na kostkę brukową

- cement
- Kostki Brukowej Firmy
- Obrzeża
- Palisady

- Kostka Ażurowa

Zapewniamy rozładunek
samochód HDS
Transport materiałów sypkich powyżej 5 ton
na terenie Gminy Zebrzydowice GRATIS!
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-

- Donice

grys zielony 8-22 granulacja
Grys Biały 8-16 granulacja
Grys Różowy 8-16 granulacja
Grys granitowy 16-22 granulacja
Kora Kamienna 11-32 granulacja
Żwir kolorowy 8 -16 granulacja

Obchody Święta Niepodległości

W niedzielę 11 listopada w Zebrzydowicach odbyły się
uroczystości patriotyczne OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. W trakcie obchodów
złożono kwiaty w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice
– przy tablicy poświęconej Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Galerii Honorowych Obywateli Gminy Zebrzydowice, w parku przy budynku Urzędu Gminy – poległym
w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej
w latach 1939 – 1945 oraz ofiar „zbrodni katyńskiej”, przed
kościołem – pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej, na grobie śp. Rudolfa Kolaczka – Wójta Zebrzydowic
i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz na
cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła „siedmiu” nieznanych
żołnierzy poległych w obronie ziemi Śląskiej” w roku 1919.
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny rozpoczęła się
o godzinie 8:30 w kościele pod wezwaniem „Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny” w Zebrzydowicach.

W dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy Zebrzydowice
podjęła uchwałę w sprawie nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrnej Cieszynianki” za 2019 rok. Rada gminy postanowiła wyróżnić Laurem „Srebrnej Cieszynianki” pana
Felicjana Szczypkę.
Uroczyste wręczenie lauru odbyło się w poniedziałek
11 listopada 2019 podczas Uroczystej Sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej.
Warto dodać, że w trakcie uroczystości na deskach
sceny teatru w Cieszynie pięknie zaprezentowała się Gmina Zebrzydowice, która odpowiadała za część artystyczną
wydarzenia.
O samym laureacie szerzej pisaliśmy w poprzednim numerze Wiadomości znad Piotrówki.

Uroczystości w cieszyńskim teatrze
Laury Ziemi Cieszyńskiej
Tradycyjnie w dniu 11 listopada w Święto Niepodległości,
Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej organizuje
w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie uroczystą Sesję Rad
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na której osoby szczególnie
zasłużone dla gmin zostają uhonorowane laurami Ziemi Cieszyńskiej; Srebrnymi Cieszyniankami oraz Honorową Złotą
Cieszynianką.
Uroczystość wręczenia laurów ,,Cieszynianek” odbywa
się od 1997 roku i towarzyszy jej oprawa artystyczna przygotowywana corocznie przez inną gminę. Tegorocznym laureatem Srebrnej Cieszynianki gminy Zebrzydowice został pan
Felicjan Szczypka, a oprawę artystyczną Laurów Ziemi Cieszyńskiej przygotowały zespoły muzyczne działające przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.
W pierwszej części programu wystąpił Chór Mieszany ,,Echo” Chór wykonał pieśni Stanisława Moniuszki dla
uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, oraz
pieśni kompozytorów i poetów śląskich; Józefa Świdra, Stanisława Hadyny , Andrzeja Niedoby i Jana Niedoby.

Srebrna Cieszynianka
dla Felicjana Szczypki
W drugiej części artystycznej zaprezentowały się zespoły
regionalne; Zespół Regionalny ,, Nadolzianie”, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Kończaneczki” oraz Regionalny Śpiewaczy Zespół Folklorystyczny ,,Małokończanie”.
Wszystkie zespoły zaprezentowały się pięknie na scenie
cieszyńskiego teatru. Laureatowi Srebrnej Cieszynianki panu
Felicjanowi Szczypce oraz wszystkim wykonawcom i kierownikom zespołów z gminy Zebrzydowice składamy serdeczne
podziękowania i gratulacje.
Jadwiga Sikora
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Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

GWARANTUJEMY UCZCIWOŒÆ
I NAJWY¿SZE CENY!!!
PON-PT 8.00-16.00, SOB 8.00-13.00
telefon 502 163 094

Kredyty bankowe, pozabankowe
na dobrych warunkach bez BIK
pod zastaw nieruchomości
Cieszyn, Stary Targ 11
tel. 798536013, 338582552

PRZYJMĘ DO PRACY
OSOBĘ BIEGŁĄ W NAPRAWACH
PILAREK I KOS SPALINOWYCH

TEL. 508 216 116

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

Geometria kó³
Serwis ogumienia
Regulacja œwiate³
Elektromechanika
Naprawy
Klimatyzacja - obsługa
Koñczyce Ma³e
ul. Botaniczna 10a

SKŁAD OPAŁU

KACZYCE - DWORZEC PKP
F.H. KRYSBUD - Stokłosa Władysław

tel. (32) 469 25 05
tel. kom. 501 520 144

OPAŁ W DOBREJ CENIE
SPRZEDAŻ: EKO-GROSZEK,
WĘGIEL, WĘGIEL WORKOWANY

Tanie oferty ubezpieczeñ komunikacyjnych
OC, AC
 Ubezpieczenia maj¹tkowe
 FUNDUSZE EMERYTALNE II i III FILAR


DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM
MO¯LIWOŒÆ OBS£UGI W DOMU KLIENTA
JÓZEF KROCZEK - ZEBRZYDOWICE, UL. PCK 33a

32 469
40, tel.
4 tel.
Wiadomoœci
znad33
Piotrówki

kom. 607 76 45 45

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy
Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis
Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

Zapraszamy
od pon.-pt. od 8.00-15.00 i w soboty od 8.00-13.00
tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Wiadomości Kulturalne

JESIENNE KONCERTOWANIE CHÓRU
,,ECHO”
XV Międzynarodowy Festiwal
Chórów Gaude Cantem w Bielsku-Białej
Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem”
odbył się w roku 2019 po raz piętnasty. Historia imprezy
jest jednak dłuższa - sięga roku 1996. Wtedy to „Gaude Cantem” zostało zorganizowane po raz pierwszy w Oświęcimiu,
jako najważniejszy w roku przegląd zespołów śpiewaczych
skupionych w Bielskim Oddziale Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr (Chór ,,Echo” jest członkiem PZChi). Ta właśnie
organizacja i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej to niezmiennie, od początku po dzień dzisiejszy, główni
organizatorzy festiwalu. O jego bogatej tradycji przypomina
m. in. upamiętniona w nazwie osoba Kazimierza Fobera,
nieżyjącego już współtwórcy przeglądu, prezesa PZCHiO
w Bielsku- Białej.

Festiwal ma formułę konkursu. W kontekście ogólnopolskim,
festiwal w Łodzi posiada wysoką rangę i zaliczany jest do
najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych w Polsce.
W Festiwalu wzięło udział 17 chórów z Polski i 1 ze Słowacji, zakwalifikowanych przez Radę Artystyczną Festiwalu na
podstawie zgłoszeń, CV zespołów i nagrań płytowych. Występy chórów oceniało pięcioosobowe profesjonalne jury pod
przewodnictwem prof. dr hab. Dariusza Dyczewskiego ze
Szczecina. Chór Mieszany ,,Echo” z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory wyśpiewał w swojej kategorii PIERWSZE
MIEJSCE. Składam w swoim imieniu wszystkim Chórzystom
serdeczne podziękowania i gratulacje. Dziękuję też panu
Arkadiuszowi Popławskiemu za akompaniament fortepianowy do ,,Pieśni wieczornej” Stanisława Moniuszki. Cieszę się że
ogrom włożonej pracy zaowocował pięknym osiągnięciem
artystycznym na arenie ogólnopolskiej.
Jadwiga Sikora

Dziś ,,Gaude Cantem” to konkurs chórów, warsztaty dla
chórzystów, seminarium dla dyrygentów i koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku- Białej i kilku okolicznych
miejscowościach. Chór Mieszany ,,Echo” z Zebrzydowic nie
brał udziału w konkursie, ponieważ przygotowywał repertuar
na konkurs chóralny w Łodzi, ale zaśpiewał na koncercie festiwalowym w sobotę 19 października 2019 wraz z Chórem
,,Hejnał” z Mazańcowic i Chórem Yermasoyia Municipality
z Yermasoyia (z Cypru) w Domu Kultury w Mazańcowicach.
Koncert był bardzo przyjemny, zróżnicowany kulturowo. Chóry zaprezentowały bardzo różnorodny i ciekawy repertuar
chóralny.- sakralny, patriotyczny, ludowy i popularny.
Dziękujemy Dyrekcji Domu Kultury w Mazańcowicach
za sprawną organizację koncertu, miłą atmosferę i gościnność.

Chór ,,Echo” laureatem XXII
Ogólnopolskiego Festiwalu
Chóralnego Cantio Lodziensis w Łodzi
Dnia 16 listopada 2019 roku odbył się w Łodzi XXII Ogólnopolski Festiwal Chóralny Cantio Lodziensis. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja wykonawstwa chóralnego,
literatury chóralnej polskiej i zagranicznej, promocja muzyki
chóralnej współczesnych kompozytorów łódzkich. W tym
roku z racji jubileuszu 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki należało zaprezentować jedną z pieśni tego kompozytora.

Wspomnienie św. Cecylii –
patronki muzyki kościelnej
Jak co roku w listopadzie przeżywamy Święto Muzyki Kościelnej, które łączy się ze wspomnieniem św. Cecylii, patronki
muzyki i śpiewu kościelnego, także patronki chórzystów i organistów. Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania i życzenia wielu łask Bożych i nieustającej opieki św. Cecylii wszystkim
Chórzystom i Artystom współpracującym z Chórem ,,Echo”.
Msza święta z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Chóru ,,Echo”
i ich rodzin oraz o błogosławieństwo Boże w działalności artystycznej Chóru odprawiona została w sobotę 23 listopada 2019
roku o godz. 17.00 w kościele w Zebrzydowicach.
prezes Kazimierz Pietraszek i dyrygentka Jadwiga Sikora

Wiadomoœci znad Piotrówki 5

Super Zakupy!

Butik u Janki Zaprasza
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 1

Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
MN-HDI, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 506 833 195
Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00

Szeroki asortyment Odzieży Damskiej i Męskiej
Produkcji Krajowej i z Importu
Oryginalne wzory, Konkurencyjne Ceny
Dobra Jakość
W ofercie – Galanteria, Kartki Okolicznościowe
Znaczki Pocztowe, Wkłady do zniczy, Prasa codzienna
NOWOŚĆ! Jedyny w okolicy punkt naprawy obuwia
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00
Sobota 8:00-13:00

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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Zespół Folklorystyczny
Małokończanie ma już 35 lat

W sobotę 16.11.2019 odbyły się obchody Jubileuszu
35-lecia Zespołu Folklorystycznego Małokończanie.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji
zespołu pod przewodnictwem ks. Damiana Szafrańskiego.
Modliliśmy się też za zmarłych członków zespołu. Dalsza część
jubileuszu odbywała się na Sali Widowiskowej w pięknie położonym Zamku w Kończycach Małych. Nie zabrakło licznych
gratulacji i wyrazów uznania, zespołowi gratulował m.in. Wójt
Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Przewodniczący Koła Macierzy w Zebrzydowicach i radny Henryk Franek,
Przewodnicząca Komisji Społecznej Beata Piątkowska, dyrektor GOK Zebrzydowice Małgorzat Guz, Ewelina Bałdys – kierownik zespołu Kończaneczki,
Sołtys Kończyc Małych Izabela
Brachaczek, oraz zaproszeni
goście.
Uroczystość była także
okazją do wręczenia odznaczeń – Srebrnej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Śląskiego, które z rąk
Jana Kawuloka odebrali: Janina Oreł, Zygmunt Kolondra
oraz Jadwiga Kolondra.
Nie mogło też zabraknąć występu jubilata oraz zaproszonych gości, jakimi były - zespół śpiewaczy Zbrzidowianki z GOK
Zebrzydowice oraz grupa taneczna z KGW z Pogwizdowa. Ciekawostką jest to, że nie chodzi tutaj o „nasz” cieszyński Pogwizdów,
a o miejscowość w województwie dolnośląskim, w powiecie
jaworskim. Niedawno śpiewacy z Kończyc gościli u nich, a teraz panie z Pogwizdowa przyjechały z rewizytą.
Przypomnijmy, że Małokończanie powstali z inicjatywy Przewodniczącej KGW – Marii Grim, a jej pierwszym

kierownikiem był Stanisław Kania, zaś niezmiennie od
20 lat zespołem kieruje Urszula Wierzgoń.
W imieniu jubilatów, dziękuję pani dyr Małgorzacie Guz
za zorganizowanie uroczystości, ale też za wszystkie te lata
patronatu nad naszą grupą. Chcę też podziękować pracownikom GOK Zebrzydowice za wkład pracy w organizację
naszego święta. Wszystkim zaproszonym gościom, którzy
w tym dniu zechcieli być z nami, za życzenia, upominki i serdeczności.
Wszystkie informacje, dotyczące działalności (liczne sukcesy, historię oraz dyskografię itp.) Małokończan, znaleźć można
na ich oficjalnej stronie internetowej: http://www.malokonczanie.zebrzydowice.pl/
Serdecznie gratulujemy jubileuszu!

Dzień ziemniaka w Kaczycach
– po raz kolejny

W środę 20 listopada w Kaczycach po raz kolejny odbył się
Dzień Ziemniaka. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach – Świetlica Kaczyce
W programie oprócz degustacji potraw znalazły się także
konkursy – rzut ziemniakiem do celu, konkurs na najdłuższą
obierkę, czy najszybsze obranie ziemniaków ze skórki. Nie zabrakło również występów, na deskach sceny w Kaczycach zaprezentowały się zespoły Małokończanie, Zybrzidowianki
oraz Nadolzianie. Historię ziemniaka przybliżyła zgromadzonym dyr. GOK Małgorzata Guz,zaś wyśmienite potrawy przygotowały panie z KGW w Kaczycach.
Dzień Ziemniaka w Kaczycach realizowany jest w ramach
trwałości projektu Kulinarne Dziedzictwo, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju „Małe projekty” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
GOK Zebrzydowice
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Maxi Burger zaprasza

na kurczaka z rożna

CZYNNE: od pn. do sob. 10.00-22.00
wszystkie niedziele 13.00-22.00
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tel. 32 469 10 39

INFORMATOR URZĘDOWY

Założenia budżetowe na rok 2020
Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej
kwocie: 64.478.022,00 zł. w tym:
1) dochody bieżące w wysokości
61.890.022,00 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości			
2.588,000,00 zł.
Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie: 65.471.517,00 zł. w tym:
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości			
59.166.073,58 zł.
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie			
6.305.443,42 zł.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 993.495,00 zł .
Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ
i GW na wymianę pieców CO i budowę kanalizacji sanitarnej.

KARTA DUŻEJ RODZINY – ważna informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
informuje, iż osoby które złożyły wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed 01 stycznia 2018r. mogą, do dnia
31 grudnia 2019r., złożyć wniosek o wydanie KARTY DUŻEJ
RODZINY w formie elektronicznej (aplikacja na smartofna)
bez ponoszenia opłaty.
Natomiast jeżeli w/w osoby złożą wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny – „elektroniczną” po 31
grudnia 2019r. będą musiały ponieść opłatę od każdej karty w kwocie 9,21zł.

Aktualności śmieciowe
Odbiór popiołu z palenisk domowych
• z dnia 25 grudnia 2019r zostaje przesunięty na dzień
28 grudnia 2019r. ( sobota) Zmiana dotyczy następujących ulic : Hiacyntowa, Jagiellońska, Jasna, Ks. J. Marekwicy,
Nowa, Spacerowa, Staffa, Wierzbowa, Źródlana, Jagodowa,
Jutrzenki, Kolonii, Ogrodnicza, Pochyła, Podleśna, Pogodna,
Promienna, Przedwiośnie, Sadowa, Stalmacha, Słoneczna
• z dnia 26 grudnia 2019r. zostaje przesunięty na
dzień 30 grudnia 2019r.(poniedziałek)
Zmiana dotyczy następujących ulic: Brzoskwiniowa, Graniczna, Jarzębinowa, Korczaka, Orzechowa, Spółdzielcza,
Zielona, Bukowa, Czereśniowa, Groblowa, Konopnickiej, Liliowa, Morcinka, Otrębowska, Stroma, Tuwima, Zakątek Leśny, Olchowa.
Odbiór odpadów selektywnie zebranych w workach (papier ,szkło, papier). odbywa się zgodnie z harmonogramem tj:
• Sołectwo Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne
ostatni poniedziałek roboczy miesiąca – 30 grudnia 2019r.
• Sołectwo Zebrzydowice Dolne ostatnia środa robocza miesiąca – 18 grudnia 2019r.
• Sołectwo Kończyce Małe ostatni czwartek roboczy
miesiąca – 19 grudnia 2019r.
• Sołectwo Kaczyce ostatni piątek roboczy miesiąca –
27 grudnia 2019r.

Spotkanie w sprawie szybu
We wtorek 12 listopada 2019 o godz. 16:00 w
Sali Sesyjnej Urzędu Gminy
w Zebrzydowicach odbyło
się spotkanie mieszkańców
z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przybyli na spotkanie przedstawiciele JSW odpowiedzialni za
budowę kopalni BZIE – Dębina przedstawili plany spółki dotyczące planów inwestycyjnych, w tym planowanej
w Zebrzydowicach budowy szybu wydechowego dla potrzeb nowej kopalni. Z uwagi na to, że nie wyczerpano
wszystkich tematów, kolejne spotkanie zaplanowano na 12
grudnia. Informacje o dokładnej godzinie spotkania pojawią
się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
www.zebrzydowice.pl

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Cieszynie,
dot. użytkowania obiektów
budowlanych w sezonie
jesienno-zimowym
W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych
z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub
zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane.
W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne
użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na
stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo
podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in.
przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej
na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu,
sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności
publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba
osób takie jak hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach
w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej
konstrukcji wieloprzęsłowej.
Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP,
pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę
techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
Okres jesienno - zimowy to czas, w którym występuje
wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń
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grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć
tlenkiem węgla. Dlatego zwracam uwagę właścicielom
zarządcom obiektów budowlanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewodów
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających
z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia,
pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Przypominam zarządcom
i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych
zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia
m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego (art.62 ustawy Prawo
budowlane). Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel
lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).
Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania
podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej.
Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe
utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek
dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

Powstaje w Kaczycach
Miejsce upamiętnienia Górników z kopalni „Morcinek”

W 20-stą rocznicę po zakończeniu eksploatacji Kopalni Węgla Kamiennego Morcinek w Kaczycach udało się dzięki staraniom tutejszego Koła Górników stworzyć od dawna oczekiwane miejsce, które będzie przypominało o istnieniu kopalni
w Kaczycach oraz będzie upamiętniało tych górników, którzy
swoje życie utracili podczas pracy w tym zakładzie górniczym.
Koło Górników w Kaczycach zaprasza wszystkich mieszkańców, górników i ich rodziny w dniu 4 grudnia 2019 r.
o godz. 11.30 na uroczystość otwarcia pomnika i tablicy pamiątkowej. Uroczystości rozpoczną się w miejscu upamiętnienia na skrzyżowaniu ulicy Stalmacha z ulica Morcinka
przy tzw „Krzyżu”. Po otwarciu i poświęceniu pomnika nastąpi przemarsz do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego
w Kaczych na uroczysta mszę„Barbórkową”, po czym górnicy i zaproszeni goście zbierają się na tradycyjną biesiadę Barbórkową.
Sołtys Kaczyc
Leszek Macura

GOPS informuje

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolarz
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz.U z 2019 r. poz.1186)
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U.
Woj. ŚL Nr 235/2009)

Hubertus w Zebrzydowicach
Strzelby, myśliwskie zwyczaje, ale też uroczysta msza
i tradycyjny pokot, to wszystko z okazji św. Huberta odbywało się w sobotę (09.11.2019) w lesie na „Grabinie” w Zebrzydowicach. Nie zabrakło także licznych gości, władz
samorządowych oraz mieszkańców. Tego dnia od samego
ranka myśliwi polowali na terenie swojego obwodu łowieckiego. Po Hubertowskim polowaniu na terenie szkółki leśnej
Ks proboszcz Marian Brańka odprawił uroczystą mszę św.
Obszerny fotoreportaż na stronie www.zebrzydowice.net
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje,
że w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju
usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
osób z zaburzeniami psychicznymi
w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”, od listopada br. uruchomiono Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Działaniami objęto osoby niepełnosprawne
intelektualnie, niesamodzielne lub wymagające opieki z terenu naszej gminy.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania które cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Ośrodek dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla uczestników.
W ramach projektu rozpoczęły się również działania
wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad
dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami
rozwoju - odbyło się spotkanie grupy wsparcia, planowane
są warsztaty arteterapeutyczne oraz warsztaty informacyjne.
W listopadzie rozpoczął również swoją pracę Asystent
Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, który pomaga osobom
wymagającym wsparcia w ich miejscach zamieszkania.
Osoby zainteresowane działaniami projektu zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.

STOP SMOG
ważne informacje!
Aby skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza,
w tym obniżać zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu
– Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2017r.
przyjął „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji”, a następnie przyjął plan działań krótkoterminowych. Na tej podstawie również Wójt Gminy Zebrzydowice
w dniu 16 października 2019r. podjął zarządzenie w sprawie
wprowadzenia „Planu realizacji działań krótkoterminowych
dla gminy Zebrzydowice w przypadku wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w powietrzu”.
Wprowadzono 3 poziomy ostrzegania:
1. Poziom I żółty, przy którym prognoza jakości powietrza wskazuje poziom umiarkowany jakości powietrza.
2. Poziom II pomarańczowy – kiedy następuje przekroczenie poziomu wynoszącego 150 μg/m3 dla pyłu PM10 w
pomiarach z ostatniej doby,
Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom dostateczny jakości powietrza.
Działania: ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, stosować się do zaleceń lekarskich, unikać przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia/ alarmu.
Będą podjęte kontrole gospodarstw domowych (przeprowadzenie nie mniej niż 3 kontroli) pod kątem spalania
odpadów w kotłach i piecach na paliwa stałe, przestrzegania zakazów wynikających z uchwały „antysmogowej” województwa śląskiego oraz spalania pozostałości roślinnych
na powierzchni ziemi; apeluje się o ograniczenie używania
kominków.
3. Poziom III czerwony – kiedy prognoza jakości powietrza wskazuje poziom zły jakości powietrza - kolor czerwony
lub bardzo zły - kolor brązowy.
Działania: ograniczyć aktywność fizyczną na zewnątrz
pod względem długotrwałego przebywania na otwartej
przestrzeni, stosować się do zaleceń lekarskich, unikać przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia, zaprzestać użytkowania kominków opalanych paliwami stałymi, zaprzestać prac powodujących zapylenie.
Będą prowadzone także kontrole gospodarstw domowych pod kątem spalania odpadów w kotłach i piecach
na paliwa stałe, przestrzegania zakazów wynikających z
uchwały „antysmogowej” województwa śląskiego oraz
spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych przez Wójta Gminy Zebrzydowice pracowników
Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Informacje dot. jakości powietrza dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice
www.zebrzydowice.pl w zakładce: jakość powietrza.
Równocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zapisów Uchwały Nr V/361/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowa-

dzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), która min:
• Zakazuje stosowania:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych
z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
• Wprowadza konieczność wymiany starych kotłów tzw.
kopciuchów, w terminach:
- w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadających
tabliczki znamionowej do dnia 31 grudnia 2021r.,
- w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od
5 do 10 lat od daty ich produkcji do dnia 31 grudnia 2023r.,
- w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej od 5 lat od daty ich produkcji do dnia 31 grudnia 2025r.,
- natomiast w przypadku instalacji (kotłów) spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 do
dnia 31 grudnia 2027r.

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA
TERENIE GMINY ZEBRZYDOWICE
NA LATA 2017 – 2022
Od 2017 roku na terenie Gminy Zebrzydowice realizowany jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji, który związany jest z działaniami zmierzającymi na poprawy, jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł
ciepła na nowe proekologiczne i przyjazne dla środowiska.
W związku z tym zainteresowani mieszkańcy naszej gminy

zamierzający wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo
stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie wyższe niż
2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki tj. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej
5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 mogły wziąć
udział w realizacji PONE i skorzystać z dofinansowania zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Dzięki temu w 2017 i 2018 roku udało się wymienić 140
kotłów w tym 82 kotły na paliwo gazowe 51 na węgiel oraz
7 na kotły opalane pelletem.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 887.026,95 zł.
w tym 497.156,12 zł. z budżetu Gminy 187.500,00 zł. z zaWiadomoœci znad Piotrówki 11

ciągniętej umowy pożyczki i dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 202.370,83 zł z umorzeń części spłaconych
umów pożyczek. Całkowity koszt zadania w ramach przedmiotowego naboru wniosków obejmujący także wkład
własny mieszkańców wynoszący 848.978,66 zł. w realizacji
przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródeł ciepła
na nowe wysokosprawne jednostki wyniósł 1.736.005,61 zł.
W 2019 Gmina Zebrzydowice kontynuuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji co pozwoli na wymianę 88 szt. kolejnych
nieefektywnych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w tym 62 kotły na paliwo gazowe 22 kotły na węgiel, oraz
4 kotły opalane pelletem.
Szacowana kwota dofinansowania w roku 2019
wyniesie 590.000,00 zł., w
tym 116.600,00 zł. z budżetu gminy, 250.000,00 zł.
z zaciągniętej umowy pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w
Katowicach
oraz
223.400,00 zł z umorzeń
części spłaconych umów
pożyczek.
Przewidywany całkowity koszt zadania uwzględniający wkład własny mieszkańców wyniesie
w bieżącym roku 880.000,00 zł.
W 2020r., Gmina Zebrzydowice będzie kontynuowała
Program Ograniczenia Niskiej Emisji, co pozwoli na wymianę ok. 100 kolejnych nieekologicznych źródeł ciepła
na nowe – proekologiczne. Środki finansowe na realizację tego zadania będą pochodziły z pożyczki zaciągniętej
przez Gminę Zebrzydowice w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości około 660.000,00 zł.

Połączono funkcję
Sekretarza Gminy i Zastępcy Wójta
Od miesiąca listopada 2019 obowiązki Sekretarza Gminy
Zebrzydowice przejął Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice
– Karol Sitek w ramach posiadanego etatu. Dotychczasowy
sekretarz gminy, Piotr Fojcik, przeszedł na emeryturę latem
tego roku. Funkcję piastował przez 23 lata.
Red.

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
KOŁA PZW
Zarząd Koła PZW Nr 68 w Zebrzydowicach zawiadamia
członków koła, że w dniu 08 grudnia 2019 r. (niedziela) o
godz. 9 00 odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła
PZW Nr 68 Zebrzydowice. Zebranie będzie miało miejsce
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowice. Serdecznie zapraszamy wszystkich wędkarzy. Prosimy
o liczne przybycie oraz przypominamy o obowiązku posiadania przy sobie legitymacji członkowskiej Koła.
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ZAWODY SPINNINGOWE
Dnia 20 października 2019 Koło PZW 68 Zebrzydowice zorganizowało na Młyńszczoku zawody spinningowe
„o Puchar Zarządu”. Zawody rozegrano w kategorii seniorów oraz juniorów. Zbiórka została wyznaczona na godzinę
7:00. Po zamknięciu listy startowej i losowaniu stanowisk
nastąpiła krótka odprawa na temat regulaminu, po czym
zawodnicy ruszyli na swoje miejscówki. Rywalizacja odbywała się w dwóch 1,5 godzinnych turach. Pogoda podczas
zawodów była piękna, a dzień bardzo ciepły i bezwietrzny
(jak w lecie). Ryba brała nieźle i choć dominował okoń złowiono również 3 niezłe szczupaki. Wszystkie schwytane
w trakcie zawodów ryby wróciły w doskonałej kondycji do
wody. Po sygnale zakończenia zawodów sędzia główny Jarosław Mazur podliczył wyniki i nastąpiła ceremonia wręczenia pięknego pucharu oraz nagród w postaci różnego
rodzaju sprzętu wędkarskiego.
WYNIKI ZAWODÓW:
Seniorzy
1. Dariusz Niewiara - puchar.
2. Paweł Myrczek,
3. Piotr Myrczek,
4. Stanisław Stuś,
5. Marek Gibała,
6. Krzysztof Białek.
Juniorzy
1. Kacper Glaser,
2. Olivier Niewiara.
Żegnamy się z zawodami w tym roku, bo zawody spinningowe kończyły tegoroczną rywalizację wędkarzy.
V-ce Prezes Koła 68 PZW
Andrzej Pieczonka

W trosce o bezpieczeństwo seniorów
W piątek 8 listopada przy kawie i ciasteczkach spotkali się
w Zameczku w Kończycach Małych Seniorzy z całej gminy. Było
gwarno i wesoło. - To największa
wartość być aktywnym w każdym wieku i korzystać z okazji do
spotkań ze znajomymi – zgodnie
stwierdzają uczestnicy.
Aspirant sztabowy Tomasz
Pszczółka przeprowadził dwie
prezentacje o ciekawej tematyce:
bezpieczny Senior oraz Cyberprzemoc- cyberzagrożenia z YouTube, kradzieże danych,
stalking, groźby, odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, znieważenie, zniesławienie, hejt
- Mamy w planach organizować cyklicznie takie spotkania. Kolejne odbędzie się w styczniu. Tym razem będzie to
spotkanie z przedstawicielem z Sanepidu. Już dziś zapraszam. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za okazane
zainteresowanie i przybycie. To bardzo cenne chwile, gdy
możemy być razem – komentuje wydarzenie Izabela Brachaczek, Sołtys Kończyc Małych.
Organizatorami wydarzenia byli Rada Sołecka z Kończyc
Małych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach.

,,Czas pomyśleć o sobie’’
Przed nami grudzień, ostatni miesiąc roku, okres podsumowań, przemyśleń i nowych planów. Zastanowienia się co
udało się zrobić w ubiegłym roku, jakie plany były wykonane, czego się nie zrobiło. Oczywiście ważne są dzieci, rodzina, mąż, a zazwyczaj na końcu osoba, która analizuje, matka,
żona. Zawsze się siebie umieszcza na końcu. Wiadomo dzieci,
je trzeba wychować, nakarmić, odziać, zadbać o ich potrzeby.
Potem dom i rodzina, pranie, sprzątanie, gotowanie, ewentualnie remonty, zakupy itd. Potem mąż - jego potrzeby, żądania. Jeżeli mąż nie pije, nie bije, dba o rodzinę, pomaga, to
bardzo dobrze. Co innego gdy i pije, i bije, stosuje przemoc
psychiczną. Oto jest poważny problem. W takiej sytuacji zainteresowanie żony skupia się na tym, by tak się zachowywać
aby nie prowokować męża. Żona z czasem jest przekonana,
że to ona jest winna, że mąż pije, że musi ją uderzyć, w tym
zresztą utwierdza ją mąż. Nadal w społeczeństwie panuje
przekonanie, że kobieta bez mężczyzny sobie nie poradzi, a
jeżeli jeszcze ma dzieci to tym bardziej. Czyli ciągle musi na
plecach nosić ciężar męża alkoholika i tyrana.
Z każdej sytuacji jest wyjście, tylko trzeba chcieć
sobie pomóc. Przezwyciężyć strach, niepewność, uwolnić
się od myśli ,,co inni powiedzą?’’. Co inni (sąsiedzi, znajomi,
dalsza rodzina) mają do powiedzenia?
Dla Ciebie jesteś ważna Ty, masz prawo zadbać o siebie,
pomyśleć w końcu o sobie. Wyrwać się z oków uzależnienia.
Jeżeli dajesz sobie radę z dbaniem o dzieci i dom, faktycznie wszystko jest na twojej głowie, to po co jest ci potrzebny
mąż- alkoholik i tyran? Żeby Tobie cały czas dokopywał, poniżał, wyśmiewał? Czy na to zasłużyłaś?
Z pewnością nie. Masz prawo do spokoju, ciszy, poczucia
bezpieczeństwa.
Proszę: zadaj sobie pytanie- Czy siebie lubisz? Czy jesteś
szczęśliwa? Czy tak wyobrażałaś sobie swój związek? A potem zadaj sobie dalsze pytania: Co chciałabym zmienić? Jakie mam marzenia?
Proszę się zająć sobą, nie ma Pani wpływu na to, co robi
mąż. Zrobić listę, co jest ważne- na pewno tam nie będzie
Pani męża.
Na przedprożu Nowego Roku warto się nad tym zastanowić, nad swoim życiem, nad tym co się podziało, dlaczego się
podziało, co chciałoby się zmienić, jak to wyleczyć i zacząć
działać, walczyć o siebie, o swoje zdrowie, szczęście i spokój.
Wszystkim Kobietom, niezależnie od statusu społecznego życzę powodzenia i szczęścia w codziennym życiu.
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ewa Czudek

Wieści z GOK-u i Biblioteki

Klub seniora informuje i zaprasza
Klub seniora działający przy GOK i bibliotece w Zebrzydowicach zaprasza na spotkanie z przedstawicielem instytucji
ubezpieczeniowej dot. przystąpienia seniorów do korzystnego,
ogólnopolskiego, grupowego ubezpieczenia NNW w zakresie
krajowym jak i zagranicznym, które odbędzie się w czwartek
19.12.2019 o godz. 10:00 w zamku w Zebrzydowicach
Sekretarz Klubu
Ryszard Wiśniewski

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Zapraszamy na zajęcia KUNG FU
W Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach zajęcia prowadzi Mistrzowska Szkoła Kung – Fu, która zaprasza
wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia. Zajęcia podobnie jak
w ubiegłym roku odbywają się w poniedziałek i w środę
o godz. 17:00. Szkoła oferuje 10 styli kung fu oraz wiele innych
styli dalekowschodnich. Zajęcia podzielone są na grupy dla
dzieci i dorosłych oraz grupy początkujące. Oferowane są różne poziomy nauki.
GOK Zebrzydowice

Konkurs plastyczny „Pani Jesień”
W poniedziałek 18.11.2019, rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Świetlicę GOK w Kaczycach pt. Pani Jesień. Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie:Grzegorz Piątkowski – przewodniczący, Małgorzata Guz, Barbara Franek, Magdalena Gut
Po dokonaniu oceny 129 prac, które wpłynęły na Konkurs z Gminy Zebrzydowice, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria: Przedszkole
I miejsce - Amelia Żertka – 5 lat, Kaczyce
II miejsce - Samanta Tomosz – 6 lat, Kończyce Małe
III miejsce - Adrian Siwak - 3 lata, Zebrzydowice
- Maria Mysakowicz - 6 lat, Kończyce Małe
Wyróżnienie:
1. Błażej Owczarzy – 4 lata, Kaczyce
2. Wojciech Standura – 5 lat, Kończyce Małe
3. Zosia Żbikowska - Kończyce Małe
Kategoria: Klasy I-III
I miejsce – Patrycja Brzozowska – kl. I, Kaczyce,
Justyna Juraszczyk – kl. II, Zebrzydowice
II miejsce – Rozalia Frysz – kl. Ic, Zebrzydowice,
Oliver Stuchlik – kl. IIIb, Kaczyce
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III miejsce – Maria Brachaczek – kl. Ib, Zebrzydowice ,
Anna Krzok – kl. IIIb, Kaczyce
Wyróżnienie:
1. Bartłomiej Budziński – kl. II, Kończyce Małe
2. Karol Ziętek – kl. II, Zebrzydowice
3. Karolina Szczypka – kl. III, Kończyce Małe
4. Maja Nowak – kl. Ib, Zebrzydowice
5. Igor Pawelczyk – klIIb, Kończyce Małe
6. Milena Foltyn – kl. IIa, Kaczyce
Kategoria: Klasy IV-VI
Wyróżnienie
1. Oliver Benek – kl. IVa, Zebrzydowice
2. Martyna Szebesta – kl. IVa, Zebrzydowice

Letnia zadyma w środku zimy - Wiatr w żagle
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra
w Zebrzydowicach po raz 28!
12 stycznia widzimy się Kończycach Małych
na 28 finale WOŚP. Przypomnijmy z orkiestrą gramy od początku. W tym roku gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i
leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Aby operacje były skuteczne i bezpieczne i aby jak najmniej
było powikłań, a wyniki wczesne i odległe nie różniły się od najlepszych na świecie, potrzebne są najnowocześniejsze i bardzo
kosztowne urządzenia medyczne. Stanowią one niezbędne
wyposażenie sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii
pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki obrazowej. Należą do
nich: lampy operacyjne, stoły operacyjne, diatermie, aparaty do
znieczulenia, sprzęt monitorujący, urządzenia teletransmisyjne,
aparaty RTG z ramieniem C zestawy endoskopowe.
Cel Finału obejmuje także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku

planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych.
Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i
echokardiografów.
Ogólna chirurgia dziecięca W ostatnim roku w Polsce,
w 67 oddziałach chirurgii dziecięcej wykonano ponad 80
tysięcy operacji. Choć polska chirurgia dziecięca jest na
wysokim poziomie europejskim, trzeba zwiększać ilość
operacji małoinwazyjnych, endoskopowych, które powodują mniejszy uraz operacyjny, zmniejszają dolegliwości
dziecka związane z koniecznością operacji oraz skracają
pobyt dzieci i rodziców w szpitalu. Potrzebny jest zarówno
najnowocześniejszy i bardzo kosztowny sprzęt do operacji endoskopowych jak i edukacja zespołów zabiegowych.
Kardiochirurgia dziecięca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała 28 lat temu dla ratowania życia dzieci z wrodzonymi wadami serca. Dzisiaj, w 9 ośrodkach kardiochirurgii
dziecięcej w Polsce, wykonuje się rocznie ok. 2,5 tysiąca operacji serca u dzieci, w tym najbardziej skomplikowane operacje u noworodków i dzieci z sercem jednokomorowym. Jesteśmy pod tym względem unikalnym krajem europejskim, a
wyniki leczenia tych dzieci należą do najlepszych na świecie.
Wymaga to najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego, w tym echokardiografów nowej generacji, urządzeń niezbędnych do operacji na otwartym sercu, przede wszystkim
nowoczesnych aparatów do krążenia pozaustrojowego oraz
sprzętu na oddziały intensywnej terapii pooperacyjnej.
Neurochirurgia dziecięca. W 7 ośrodkach neurochirurgii dziecięcej wykonuje się rocznie ok. 3 tysięcy operacji.
Operacje mózgu u dzieci wymagają m. in. wyposażenia sal
operacyjnych w ultranowoczesną nawigację i mikroskopię
operacyjną. Najwyższą jakość tych zabiegów zapewniają mikroskopy z technologią 3D (trójwymiarową, tak zwane egzoskopy). Żaden ośrodek w Polsce takiego urządzenia nie posiada. Jego zakup i stosowanie w operacjach mózgu u dzieci
zapewni najwyższą precyzję, zmniejszy uraz operacyjny tkanek mózgu i poprawi wyniki leczenia.
27 Finałów WOŚP miało ogromy wpływ na to, jak doskonale wyposażona jest polska medycyna dziecięca. Po to, by
zapewnić w Polsce najwyższe, światowe standardy diagnostyki i leczenia dzieci wymagających najróżniejszych zabiegów. To będzie cel naszej styczniowej zbiórki.
Sztab WOŚP Zebrzydowice
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INFORMATOR SZKOLNY
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

„Chcecie bajki…. oto bajka”
konkurs z sukcesami!

CHOINKI

Zebrzydowice 43-410
ul. Jutrzenki 2b
tel. 508 058 741,
513 046 864,
(32) 46 92 500
do wynajęcia
pod działalność gospodarczą
Plac i hala w centrum Zebrzydowic
inf. pod tel.: 502 163 094

Chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
wzięli udział w wojewódzkim konkursie literackim „ Chcecie
bajki... oto bajka” przeprowadzonym w ramach przedsięwzięcia Jesienne Dni Książki Buczkowice 2019. Celem konkursu jest
edukacja kulturalna i popularyzacja czytelnictwa oraz zwiększenie zainteresowania książką szczególnie wśród mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. Łącznie
na konkursy literacki i plastyczny napłynęło ponad 500 prac.
W gronie laureatów znalazło się sześć uczennic naszej szkoły.
W kategorii klas V-VI miejsce III zajęła Anna Głaz z klasy
6d- uczennica mgr Aldony Kopiec, a wyróżnienie otrzymała Justyna Głaz z klasy 5b - uczennica mgr Małgorzaty Miki.
W grupie starszej- kategoria klas VII-VIII -miejsce I zdobyła
Matryna Grinig z klasy 8b- uczennica mgr Katarzyny Dynek,
III miejsce uzyskała Emilia Żesławska z klasy 8a- uczennica
mgr Aldony Kopiec, zaś wyróżnienia trafiły do Roksany Dandyk oraz Hanny Matuszyńskiej z klasy 8b, które tworzyły baśnie pod kierunkiem polonistki Katarzyny Dynek.
Dnia 26 października w budynku Sokolni w Buczkowicach odbyła się uroczysta gala laureatów, w której uczennice
wzięły udział wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowującymi do konkursu. Gratulujemy sukcesów!

Przegląd Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek

W czwartek, 14.11.2019 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach odbył się kolejny Przegląd Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek organizowany przez Akcję Katolicką
w Zebrzydowicach.
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Kategoria: 1.Przedszkolaki
2. miejsce GPP Zebrzydowice oddz. Kończyce Małe
”Śpiewające Brzdące”.
Kategoria: 2.Uczniowie SP klas 1-3
2. miejsce solista Magdalena Komarek -SP Mszana,
2. miejsce solista- Anastazja Sokołowska SP Mszana,
2. miejsce solista- Nataniel Waligóra SP Marklowice Górne,
3. miejsce solista -Matylda Kołatek SP Kończyce Małe,
3. miejsce solista- Gabriela Zwardoń SP Kończyce Małe.
Kategoria 3. Uczniowie SP 4-6
1.miejsce: chór „Melodyjka” SP Zebrzydowice,
duet Lidia Prandzioch, Zuzanna Rak SP Marklowice Górne,
2. miejsce: duet- Marlena Grabiec,Jakub Zając SP Mszana,
3. miejsce: solista Nikola Śmieja SP Marklowice Górne,
3 miejsce solista Emilia Piguła SP Marklowice Górne
Wyróżnienie:solista Wiktoria Giza SP Marklowice Górne,
solista Natalia Komarek SP Mszana.
Kategoria 4. Uczniowie klas7-8
1. miejsce solista- Emilia Żesławska SP Zebrzydowice,
2. miejsce solista -Zuzanna Płaczek SP Mszana.

Szkoła Podstawowa w Kończycach

Wspomnienia
Otulone mgłą
drzemią cicho
pod jesienną skibą

wydobyte
z czarno – białej
fotografii
szeleszczą żółtymi liśćmi
przycupnięte
przydeptane nieostrożnym obcasem
wynurzają się nieśmiało
zza rogu
by rozkwitać
coraz jaśniej
płomieniem
czystym jak młodość
Jesienią rozkwitają sentymenty, snują się refleksje, ożywają chwile
dawno minione, a wtedy… Październikowe wieczory sprzyjają spotkaniom
przy stole, długim rozmowom, szczerym zwierzeniom. Można oderwać się
od telefonów, zapomnieć o sympatiach i uprzedzeniach politycznych ( mimo
zbliżających się wyborów ), o problemach w pracy, kłopotach codzienności.
W takiej aurze Absolwenci 1964 ( rok ukończenia szkoły – 1979 ) spotkali się, by cieszyć się wspomnieniami chwil, które złączyły nas i wpłynęły na
dorosłe życie uczniów Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych.
Podczas Mszy św. pamiętaliśmy w modlitwie o zmarłym Koledze, a także
Wychowawcach, Nauczycielach, Księżach, którzy prowadzili nas po zawiłych
ścieżkach szkolnych zmagań, trudnych doświadczeń.

Kategoria 5.Młodzież szkół średnich
1. miejsce solista Martyna Dobrogowska
GOK Zebrzydowice.
POAK Zebrzydowice serdecznie dziękuje za pomoc
w organizacji konkursu nauczycielom, instruktorom, dyrekcji SP im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach,dzieciom,m
łodzieży, szanownemu jury w składzie: dr Jadwiga Sikora,
mgr Jolanta Wawrzyczek, Jadwiga Bujak –Pisarek, mgr Zbigniew Kościelny. Fundatorom słodkiego poczęstunku- Państwu Annie i Mariuszowi Szopom, Panu Romanowi Somerlik-Piekarnia Zebrzydowice,mediom Panu Przemysławowi
Lose, Pani Magdalenie Brzostek oraz wszystkim ludziom
dobrej woli.

Dziękujemy Nauczycielom, którzy przyjęli nasze zaproszenie, Paniom –
Zofii Piekar, Jadwidze Pali, Jadwidze Kopeć, Stefanii Twardzik, Małgorzacie
Czakon, Joannie Nowak oraz ks. kan. Kazimierzowi Osińskiemu. W życzliwej
pamięci mamy Tych, którym codzienne obowiązki czy zdrowie nie pozwoliły
uczestniczyć w spotkaniu.
O czym można rozmawiać do rana? Może o tym, że we współczesnym,
rozdygotanym świecie warto spotkać się z… człowiekiem i jak w dziecięcej
zabawie, po prostu trzymać się za ręce ?
Aldona Kopiec

Mariola Rojek
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Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego

Kol. WŁADYSŁAWA SZCZYRBY
wieloletniego nauczyciela
i członka Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz członka
Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach.
Wyrazy współczucia żonie Kol. Helenie, córkom Ewie
i Anecie z rodzinami
składają
członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału
Zebrzydowice Sekcji Emerytów i Rencistów oraz członkowie
Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach.

Pożegnaliśmy naszego Kolegę
Władysław
Szczyrba,
nazywany przez przyjaciół Władkiem lub Władeczkiem,
urodził
się
29 marca 1935r. w Kończycach Małych w licznej, ubogiej rodzinie.
W dzieciństwie doznał
wielu niedostatków, nieraz
głodu, pracy na służbach,
strasznego okresu wojny,
a mimo to wspominał zawsze ukochane Kończyce
i swój rodzinny dom pod
lasem z ogromną miłością
i czułością. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej
w Kończycach Małych zdolny chłopak miał możliwości kontynuować naukę w Liceum Pedagogicznym w Cieszynie.
W zawodzie nauczycielskim pracował aż do emerytury.
Specjalizację wuefisty zdobył zaocznie w Raciborzu. Pracował kolejno w szkołach w Cieszynie, Kaczycach, Wodzisławiu Śl. oraz Zespole Szkół Górniczych w Jastrzębiu. Pracę
z młodzieżą traktował jako pasję, był fanem wuefu i sportu.
Potrafił zaszczepić swym uczniom miłość do kultury fizycznej, szczególnie narciarstwa. W młodości należał do Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, był jego aktywnym członkiem, ponieważ został obdarzony pięknym głosem. Działał
też w amatorskim zespole teatralnym w Kończycach Małych.
W 1961r. ożenił się z Heleną – również nauczycielką. Był ojcem dwóch córek, Ewy i Anety oraz dziadkiem ukochanych
trzech wnuczek i wnuka. Od 1972r. zamieszkały rodziną
w Zebrzydowicach, w domku wybudowanym na ul. Wyzwolenia. Na emeryturze był członkiem emeryckiego koła
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Koła Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej w Zebrzydowicach. Jeszcze we wrześniu uczestniczył w naszym jesiennym spotkani ZNP, ale widać było, że
choroba wyczerpuje jego organizm. Zmarł 1 listopada 2019r.
w wieku 84 lat. Wspominamy Władka jako pogodnego, życzliwego człowieka. Będzie brakowało nam jego optymizmu,
empatii i szczerego uśmiechu.
Członkowie ZNP oddział Zebrzydowice oraz członkowie Koła MZC
w Zebrzydowicach
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"Dzień Kropki"
W Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach 15 września 2019 r. już w ponad 108 krajach świata, obchodzony
jest International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień
Kropki.
Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym
świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je
zaprezentować. Po raz pierwszy do obchodów tego święta przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach. 16 września już od rana uczniowie naszej szkoły
cieszyli się tym dniem! Każda klasa zobaczyła krótki film
o dziewczynce o imieniu Vashti – bohaterce książki The
Dot, którą napisał Peter Reynolds (opowiada ona o kropce,
która zmieniła świat małej Vashti i dziewczynka uwierzyła
w siebie). Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne a
kropki gościły nie tylko na korytarzach ale i na ubraniach
uczniów i nauczycieli. To był barwny i wspaniały dzień!

Pamiętamy
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
włączyli się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej zorganizowane w naszej miejscowości. Grupa uczniów z nauczycielami dnia 3 września odpowiedziała na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w
Zebrzydowicach i wzięła udział w spotkaniu pokoleń,
podczas którego uczestniczyli w projekcji filmu „303:
Bitwa o Anglię”.
W czasie II wojny światowej przez dwa lata (od 1942
do 1944 roku) na terenie Zebrzydowic funkcjonował
niemiecki obóz pracy. W niedzielę, 15.09.2019r., w Zebrzydowicach została odsłonięta nowa tablica upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu zagłady dla Żydów.
Kilkoro uczniów i nauczycieli szkoły wzięło udział w
tym wydarzeniu, a następnie udali się do Sali Widowiskowej Zamku w Zebrzydowicach na „Wieczór Pieśni
Żydowskich”, w trakcie którego wystąpiły zespoły tańca

żydowskiego i izraelskiego KLEZMER z Cieszyna wraz
z grupą wokalno - instrumentalną BAT KOL z Gliwic.
Dnia 10 października 2019 r. w Sali Widowiskowej
w Zebrzydowicach klasy siódme i ósme uczestniczyły natomiast w projekcji filmu „Dywizjon 303. Historia
prawdziwa” opartego na książce Arkadego Fiedlera.
Syn autora książki, Marek Fiedler, twierdzi, że „Dywizjon
303” był dziełem życia jego ojca i każdy Polak powinien
go zobaczyć. Siódmoklasiści i ósmoklasiści Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach odpowiedzieli pozytywnie
na ten apel i z wielkim zainteresowaniem obejrzeli film.
15 października uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami wyjechali na żywą lekcję historii do
Oświęcimia.
Odwiedzili jedyny obóz koncentracyjny znajdujący
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945). Wcześniej na lekcjach języka polskiego przygotowywali się
do tego wydarzenia, poznając fragmenty „Medalionów”
Zofii Nałkowskiej oraz wiersz „Warkoczyk” Tadeusza Różewicza.

Udział uczniów Szkoły Podstawowej
w Zebrzydowicach w 52 Górskim
Młodzieżowym Rajdzie
28 września 2019 r. w sobotę odbył się 52 Młodzieżowy
Rajd Górski "Pożegnanie lata", którego głównym organizatorem jest PTTK Oddział "Beskid Śląski" z Cieszyna.
Metą dla wszystkich uczestników rajdu było Schronisko
PTTK Przysłop pod Baranią Górą, gdzie czekał ciepły posiłek.
Liczna ekipa Szkoły Podstawowej z Zebrzydowic składająca
się z 99 uczestników pokonała trasę wiodącą czerwonym
szlakiem z Kubalonki przez Stecówkę do schroniska na Przysłopie pod Baranią Górą. Szkoła Podstawowa z Zebrzydowic
otrzymała puchar za najbardziej liczną grupę ze Szkół Podstawowych biorącą udział w rajdzie z terenu Powiatu Cieszyńskiego.

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Kim będę w przyszłości?
Poznajemy różne zawody
19 listopada 2019 r. wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych , pod opieką wychowawców, wybrali się w odwiedziny do Zespołu
Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia

Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju. W ramach współpracy
wybrała się też z nami jedna klasa szósta z Zebrzydowic.
Najpierw wszyscy razem podziwialiśmy wyhaftowaną
haftem krzyżykowym replikę obrazu Matejki „Jan Sobieski
pod Wiedniem” o wymiarach ok. 9m x 5m oraz uczestniczyliśmy w ciekawej lekcji historii, która przybliżyła nam genezę
powstania tego obrazu. Następnie klasami udaliśmy się do
różnych pracowni.
Klasy I i II obserwowały ciekawe doświadczenia chemiczne np. pasta słonia, ognie bengalskie czy fajerwerki z żelków
oraz samodzielnie wykonywały proste doświadczenia, pod
opieką starszych kolegów Mogły też zgłębić tajemnice otaczającego nas świata za pomocą fizyki.
Klasy III i IV uczyły się programowania z robotem Skribot.
Dzieci za pomocą tabletu planowały trasę marsjańskiego robota. Na kolejnych zajęciach, poprzez gry i zabawy, doskonaliły umiejętność posługiwania się j. angielskim w codziennym życiu.
Klasy V i VI poznały specyfikę zawodu elektryka, górnika
i mechatronika, dowiedziały się jak działa silnik elektryczny
oraz w jaki sposób tworzy się roboty.
Na kolejnych zajęciach nasi uczniowie sprawdzili swe
wiadomości z geometrii, uczestnicząc w drużynowym konkursie wiedzy i umiejętności.
Uczniowie klasy VI odwiedzili też pracownię j. angielskiego i mogli wykorzystać sprzęt audiowizualny do nauki
piosenki w j. angielskim.
Wyjazd do Jastrzębia dofinansowała nam Rada Rodziców
działająca przy szkole w Marklowicach Górnych.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji ZS im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju za zaproszenie i miła gościnę , a nauczycielom za możliwość uczestniczenia w interesujących
zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej.
J. Fuchs

Dzień życzliwości i pozdrowień
21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Do święta klasy przygotowywały się
od kilku dni, przeprowadzając głosowania na Klasowych
Królów/Królowe Życzliwości oraz przygotowując hasła i rymowanki promujące koleżeńską postawę. Oprócz tego na
korytarzach pojawiły się plakaty motywujące do wzajemnej
serdeczności i pozytywnego stosunku do świata.
W dniu obchodów spotkaliśmy się w sali gimnastycznej
aż dwukrotnie- najpierw bawili się uczniowie klas 4-6, potem
1-3. W trakcie zajęć dziewczęta i chłopcy opracowali klasowe
kodeksy życzliwości i tworzyli „Drzewka życzliwości”, gdzie
na przygotowanych kolorowych listkach każdy napisać mógł
coś miłego wybranej koleżance lub koledze. Oprócz tego
wszystkich uczniów zaprosiliśmy do udziału we wspólnej
zabawie, podczas której klasy wykazały się umiejętnością
współpracy i poczuciem humoru. Zostali też ogłoszeni laureaci plebiscytów na Klasowych Królów/ Królowe Życzliwości,
serdecznie im gratulujemy!
Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie podczas wspólnej zabawy, jednocześnie mamy nadzieję, że zbliżające się tygodnie i miesiące będą przepełnione wzajemną
uprzejmością, serdecznością i życzliwością oraz będą upływać w równie radosnej atmosferze, jak minione święto!
Lucyna Różek, pedagog szkolny
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CHOINKI
Z PLANTACJI
DUŻY WYBÓR
Czakon - Pruchna
ul. Główna 89
tel. 33 8573 521

KUP OKULARY
PROGRESYWNE, A DRUGĄ PARĘ
SOCZEWEK DOSTANIESZ
W CENIE SPECJALNEJ

ZAKŁAD POGRZEBOWY

KALIA STRUMIEŃ

43-246 STRUMIEŃ ul. Dębowa 8
tel. 33 8570 122
Administrator Cmentarzy Komunalnych
w Gminie Zebrzydowice

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
UL. CIESZYŃSKA 107
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (RUPTAWA)
SKLEP CZYNNY PN - PT W GODZ. 8.00 - 16.00
SO W GODZ: 9.00 - 13.00

PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH
ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

Siedziba w pawilonie
obok sklepu INMET

Grzegorz Wawrzacz, tel. 604 630 983
SPRZEDAŻ MONTAŻ:
-

KOLEKTORY SŁONECZNE
KOTŁY GAZOWE
CENTRALNE ODKURZANIE
POMPY CIEPŁA
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-

KOMINKI Z PŁASZCZEM
INSTALACJE WOD-KAN
INSTALACJE C.O.
KOTŁOWNIE WĘGLOWE

janusz.rzepecki@op.pl
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Poezja naszych mieszkańców
Ach te Baby

Gdzie nie spojrzysz ... Baby ...
W kościele przy kościele...
Na drodze stoją plotkują
Tam znowu płoty wspierają...
A co ?
Gadają... gadają... czasu mają
niemało!
Chłopy za głowę się łapią Ach te
stare baby !!! Chłopy wolą
Nie biszkoptowe babeczki
Ale piękne babki
Chętnie pomimo to
Zjedzą babkę wielkanocną...
Dzieci w piasku
Pieką piaskowe babki czyli babówki
Kobiety organizują babski comber
Tam usłyszysz
Że Ela to wstrętne babsko
A Jadzia to istna baba Jaga
Ten Józek — babiarz
O miłej Lusi — powiedział —
babsztyl bo trochę jest za gruba...
KGW — to taki babiniec Tam
pieczą gotują Wycieczki organizują
Ostatnio pojechały na Babią Gorę
Na tej wycieczce
Babie Lato wśród nich się snuło...
Zbierały liście babki na odciski
Ich wnuczki kroku im dorównywały
Takie małe babulki babulinki
Tak !
Baba
Babka
Babcia
Babuszka po rusku Babiczka po cze
sku Ach te baby...!
Bez nich źle by było !
Chłopy zaśpiewali Hej tam pod lasem coś błyszczy z dala...
Refren : Goń stare baby ...goń stare baby
...do lasa....do lasa...
Brygida Simka

Babciu

Tylko medalik
pozostał mi po tobie.
Do fotografii nie wracam
by poraz kolejny
z żalu nie umierać.
Wiara w nieśmiertelność
odeszła z tobą umieranie nie jest mi straszne.
Czasem chciałabym
tam z tobą zamieszkać.
Bóg daje sprawiedliwie tylko,
cierpienia jakby zbyt dużo,
które rozdziera to co tu zostało
czekając na spotkanie.
Jadwiga Bujak-Pisarek

Zamarło serce
biało-czerwonej

Ciągle pachną kwiaty
na Waszej mogile.
Łzy nie są wstydem
gdy płaczą miliony.
Nikt nie zmyje krwi
Narodu Polskiego,
nie wyzbiera ofiar
przez kolejne wieki.
W ostatniej drodze
posplatane dłonie,
niczym aniołowie
we wspólnej modlitwie.
Już nie słychać krzyku,
wołania ni modlitw nieme mgły kołyszą
obraz tamtej chwili.
Jadwiga Bujak-Pisarek

Złota Polska

Jesteś tam
w najgłębszej ciszy pośród kniei.
Zadumie drzew,
trzasku gałązek ,
spadających liściach
gdzie rosa
odbija promienie
głaszcząc smutne drzewa
Las wiruje
pod dyskretnie
spoglądającym słońcem.
Jadwiga Bujak-Pisarek

Kącik Kulinarny
CIASTO ZE ŚLIWKAMI - Składniki na ciasto: 3 szklanki mąki pszennej, ¾ szklanki cukru, 20 dkg margaryny, 2 żółtka, 3 łyżki gęstej śmietany, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, Nadzienie: 1 kg śliwek węgierek
(węgierki wypestkować)Kruszonka: 2 szklanki mąki, ½ szklanki cukru,
15 dkg masła, ½ łyżeczki proszku do pieczenia. Z podanych składników
zagnieść ciasto i wyłożyć na posmarowaną tłuszczem i posypaną bułką tartą blaszkę. Na tak przygotowane ciasto wyłożyć wypestkowanymi
węgierkami. By zrobić kruszonkę należy mąkę, proszek i cukier połączyć
z masłem. Kruszonka ma być sypka. Kruszonką obsypać przygotowane
ciasto i piec ok. 55 minut w temp. 180°C.

ORZESZKI - Składniki na ciasto: 25 dkg mąki, 10 dkg mielonych
lub drobno posiekanych orzechów włoskich, 20 dkg margaryny, 10 dkg
cukru pudru, 1 żółtko, 5 dkg kakao, odrobinę proszku do pieczenia.
Wszystkie składniki razem wymieszać i nakładać do foremek, uprzednio
wysmarowanych tłuszczem i piec. Składniki na nadzienie: 3 żółtka, 12 dkg
cukru pudru, 12 dkg orzechów włoskich mielonych, 2 łyżki spirytusu.
Żółtka utrzeć z cukrem, dodać orzechy i spirytus. Nadziewać orzeszek
a drugim przykryć.
ULE - Składniki na ciasto: 16 dkg biszkoptów, 16 dkg cukru pudru, 1 jajko, 1 łyżka kakao,5 dkg masła. Ze składników wyrobić ciasto
i wkładać do foremek. Składniki na nadzienie: 12 dkg cukru pudru,
3 żółtka, 5 dkg kokosu,12 dkg mielonych włoskich orzechów. Żółtka
utrzeć z cukrem, aż do białości. Na koniec dodać orzechy. W ulu zrobić
dziurkę i wlać do niej nadzienie, zasypać kokosem.
BOMBKI W KOKOSIE - Składniki: kakao (w zależności od barwy),
0,5 kostki masła, 14 dkg cukru pudru, 1 całe jajko, 2 łyżki rumu, 3 paczki herbatników, kokos do obtoczenia. Herbatniki rozgnieść na miazgę.
Resztę składników razem dokładnie wymieszać. Formować małe kulki, obtaczając je w kokosie. Wstawić do lodówki aby stwardniały. Makowiec z bakaliami. Składniki: 2 ½ szklanki mąk , ½ szklanki mleka,
1 szklanki cukru, 25g drożdży, 2 żółtka,1 jajko, 3 ½ łyżki masła,1 łyżeczka cukru waniliowego. Składniki na nadzienie: 2 ½ szklanki maku,
szklanka cukru, 150g masła, 100g posiekanych migdałów (orzechów),
50g startej skórki z pomarańczy, 2 białka, 4 łyżki miodu, garść rodzynek.
Wykonanie: Masło utrzeć z cukrem. Kolejno dodawać jajko i żółtka,
stale ucierając. Dodać drożdże rozpuszczone w letnim mleku, powoli
wsypywać mąkę i cukier waniliowy. Wyrobić gładkie ciasto i odstawić
do wyrośnięcia. Mak zalać wrzątkiem i gotować 10 minut. Odcedzić
zemleć trzykrotnie. Masło roztopić, dodać miód, skórkę pomarańczową, rodzynki, migdały (orzechy). Połączyć z makiem, cukrem i białkami
ubitymi na sztywną pianę. Ciasto rozwałkować na cienki prostokąt, rozsmarować nadzienie tak, aby na brzegach pozostało ok. 3 cm pustego
ciasta bez nadzienia. Puste brzegi zwinąć do środka. Zrolować ciasto
i ułożyć na natłuszczonej blaszce. Upiec.
BABKA ŚWIĄTECZNA - Składniki: 2 ½ szklanki mąki,½ szklanki
mleka, 100g rodzynek, starta skórka z cytryny, 50g masła, 30g drożdży,
2 jajka, ? szklanki cukru, lukier: ¾ szklanki cukru pudru, 4-5 łyżek wrzącej
wody. Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru i mlekiem, łyżką mąki i odstawić
rozczyn do wyrośnięcia. Do mąki dodać resztę cukru, roztopione i chłodne masło, jajka, rodzynki, skórkę cytrynową(obtoczyć w mące, dzięki czemu nie będą opadać na dno) i dokładnie wyrobić ciasto. Włożyć do formy
na babkę wysmarowaną tłuszczem i odstawić do wyrośnięcia na 10-15
min. Piec 30-35 minut.
Lukier: do cukru dodać wrzącą wodę i rozetrzeć. Na koniec udekorować lukrem babkę.
MAZUREK MORELOWY - Składniki: 2 szklanki mąki, 150g masła,
2 żółtka,1 opakowanie cukru waniliowego,8 łyżek cukru, 300g dżemu
morelowego. Do mąki dodać masło i posiekać, gdy będą drobne grudki
zrobić wgłębienie, dodać żółtka, cukier waniliowy, 2-3 łyżki zimnej wody.
Zarobić ciasto nożem, szybko zagnieść i odstawić na ok. 30 min. Ciasto
podzielić na 3 części, każdą część cieniutko rozwałkować i wyłożyć na
natłuszczonej blaszce. Każdy placek nakłuć widelcem i piec ok. 20 min.
(na złocisty kolor). Ostudzone placki posmarować dżemem, ułożyć jeden
na drugim, udekorować według uznania.
DOMEK Z HERBATNIKÓW I SERA - Składniki na masę serową:
¾ szklanki cukru, 600g białego sera, 100g masła, 2 jajka, 2 łyżki kakao.
Polewa:,¼ szklanki cukru pudru, 80g margaryny, 3 łyżki wody, 2 łyżki
kakao. Ponadto:4 opakowania herbatników (po 60g), 3 łyżki rodzynek,
3 łyżki posiekanych orzechów, skórka pomarańczy. Wykonanie: Masa
serowa: oddzielić białka od żółtek, ser zemleć, dodać cukier, żółtka,
masło i zmiksować. Białko ubić na sztywną pianę, dodać do masy. Masę
serową podzielić na 2 części, do jednej dodać kakao. Polewa: wszystkie składniki zagotować, ciągle mieszając. Na kartce papieru A4 ułożyć
15 herbatników w 3 rzędach, na ciastkach rozsmarować białą masę i wyłożyć drugą warstwę herbatników. Na środku rozsmarować ciemną masę
posypać rodzynkami, skórką pomarańczy i orzechami. Całość złożyć jak
domek z kart. Włożyć do lodówki. Na koniec polać polewą, dowolnie
udekorować. Kroić w plastry.
Teresa Kondziołka
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