ukazuje się od 1992 roku
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kupię STare motocykle -
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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

! PROMOCJA !
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
- cement
- Kostki Brukowej Firmy
- Obrzeża
- Palisady

- Kostka Ażurowa

- Donice

- grys zielony 8-22 granulacja
Zapewniamy rozładunek
samochód HDS
Transport materiałów sypkich powyżej 5 ton
na terenie Gminy Zebrzydowice GRATIS!
2 Wiadomoœci znad Piotrówki

- Grys Biały 8-16 granulacja
- Grys Różowy 8-16 granulacja
- Kora Kamienna 11-32 granulacja
- Żwir kolorowy 8 -16 granulacja

Najstarsze księgi metrykalne Gminy Zebrzydowice
Najstarszymi parafiami Rzymskokatolickimi w Gminie Zebrzydowice mającymi średniowieczny rodowód jest parafia Narodzenia NMP w Kończycach Małych
i parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. W obu parafiach znajdują się
archiwalne księgi metrykalne będące podstawowym dokumentem wykorzystywanym w czasie poszukiwań genealogicznych. W kościelnych księgach metrykalnych poświadczono każdy fakt chrztu, małżeństwa i zgonu mający miejsce w
danej parafii. Księgi metrykalne początkowo były prowadzone w języku łacińskim
i zachowały się w różnym stanie.
Parafia Kończyce Małe
Do roku 1908 mieszkańcy Kończyc Małych należeli do parafii w
Pruchnej gdzie miejscowi księża w dokumentacji metrykalnej odnotowywali skrupulatnie wszelkie informacje związane z narodzinami,
małżeństwami i zgonami poszczególnych parafian. Po 1784 roku metryki
zaczęto prowadzić w języku niemieckim a same księgi podzielono na osobne rozdziały według wsi. Po utworzeniu parafii w 1908 roku księga obejmująca Kończyce Małe trafiła do tej miejscowości i od tego czasu parafialne księgi metrykalne
są prowadzone przez poszczególnych duszpasterzy z Kończyc Małych. W księgach
są pewne luki. Księga z lat 1830 – 1879 jest w niektórych miejscach zniszczona –
jest to efekt pobytu czerwonoarmistów na plebani w 1945 roku.
Parafia Zebrzydowice
Do parafii należały Zebrzydowice Dolne i Górne oraz Marklowice Dolne i Górne. Marklowice Dolne znajdują się obecnie w granicach Republiki Czeskiej i należą
do parafii Petrovice u Karwine.
Najstarszą księgą metrykalną posiadającą informacje o mieszkańcach Zebrzydowic jaka zachowała się do naszych czasów jest Liber Baptisatorum. Księga ta, znajdująca się w archiwum parafialnym w Zebrzydowicach zawiera spis chrztów dokonanych w kościele parafialnym w
Zebrzydowicach lub kościele filialnym w Marklowicach Dolnych. Założona została w listopadzie 1661 roku przez księdza proboszcza Ferdynanda
Gwidzińskiego.
Rok później założona została księga
ślubów (Liber Copulatorum). Przeglądając
najstarsze księgi można
zauważyć że w parafii
chrzczono także dużo
dzieci z poza parafii
głównie z Kończyc Małych i Cisówki.
W księdze chrztów
podawano miejsce i
datę chrztu, nazwisko i
imię dziecka oraz rodziców, profesję lub stan
społeczny ojca a także
imię i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania
rodziców chrzestnych.
Czasami podawano także nazwisko panieńskie matki. Od XVII wieku zebrzydowiccy duszpasterze podawali tylko imiona i nazwiska ochrzczonego, rodziców i chrzestnych. Dla okresu po
1784 roku metryki są indeksowane i prowadzone w języku niemieckim (do połowy
XX w).
Pierwszą księgę zgonów (Liber Mortuorum) założył w 1693 roku ks.
proboszcz Franciszek Chalik. Najczęstszą przyczyną śmierci w dawnych czasach
był guz – nowotwór, gruźlica (nazywana także suchotami), puchlina, uwiąd starczy, słabość starcza, wyniszczenie i tyfus. W 1855 roku wybuchła epidemia cholery
na którą w lipcu 1855 roku zmarło 81 osób.

Najwcześniej pojawiającymi się nazwiskami w księgach są: Kopel, Kroczek, Przybyła, Rychły i Zomerlik. Do dzisiaj są to jedne z najpowszechniej występujących nazwisk w Zebrzydowicach. Najstarsze
zebrzydowickie rodziny zatem mogą pochwalić się co najmniej 300
letnią historią na naszym terenie.
Jeżeli chodzi o Kaczyce to do roku 1784/85 miejscowość ta należała do parafii
we Frysztacie. Metryki parafii we Frysztacie, podobnie jak wszystkich parafii z Zaolzia, dostępne są w Internecie. Po 1785 Kaczyce należały do parafii w Pogwizdowie.
Samodzielna parafia w Kaczycach powstała dopiero w latach 70. ubiegłego wieku.
W XX wieku księgi metrykalne podzielono na kilka części. Najnowsze, te z
przełomu XIX i XX wieku trafiły do Urzędu Gminy a dokładniej do Urzędu Stanu
Cywilnego w Zebrzydowicach.
W zeszłym roku pasjonaci Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego
udostępnili w internecie skany kilku ksiąg metrykalnych znajdujących się w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie. W przypadku parafii
Kończyce Małe dostępna jest księga chrztów z lat 1879 – 1910 ze skorowidzem.
Natomiast jeśli chodzi o parafię Zebrzydowice do której należały także Marklowice,
udostępnione zostały księgi: chrztów z lat 1889 – 1913, ślubów 1889-1898 i zgonów lata 1889 – 1898.
Przeglądając najstarsze księgi metrykalne można natrafić na kilka
ciekawych wpisów. Poniżej podaję kilka z nich:
3 października 1813 w Zebrzydowickim kościele parafialnym ochrzczony został Józef
Bachel – 23 letni człowiek wiary wcześniej żydowskiej, syn Samuela i Katarzyny Konigstein. Rodzice wiary żydowskiej (Parafia Zebrzydowice, Metryki chrztów
1801-1850 Zebrzydowice i Marklowice Dolne).

Akt ślubu Marcina Kroczka i Anny Suberin z 1751 roku

Dnia 26 października zawarte zostało małżeństwo przed obliczem Kościoła
przez zacnego kawalera Marcina Kroczka, syna zmarłego Jerzego Kroczka, katolika, i zacną pannę Annę Suberin [= Suberównę], córkę zmarłego Jakuba Subera, katoliczkę, oboje z Górnych Zebrzydowic, z asystencją właściwego proboszcza
Andrzeja Piguła, w obecności Jakuba Rychły i Macieja Sommerlika, obu z Dolnych
Zebrzydowic.
W połowie XIX wieku w Zebrzydowicach zamieszkał Jan Janusz – brat
ks. Antoniego Janusza, zasłużonego proboszcza Zebrzydowic, autora
pierwszego wydanego na Śląsku Cieszyńskim modlitewnika w języku
polskim.
Jan Janusz mieszkał z rodziną w Zebrzydowicach Dolnych nr 82. Jego pierwszą
żoną była Katarzyna Lasztufka. Z ksiąg metrykalnych dowiadujemy się o kilku ważnych funkcjach jakie pełnił Jan – był urzędnikiem ekonomicznym oraz kontrolerem
i nadzorcom gospodarczym (prawdopodobnie w miejscowym majątku barona
Mattencloit).
Jan Janusz zmarł 21.05.1885 			
Patryk Nowak

Nowa płyta Chóru „Echo”
,,Bądź po trzykroć uwielbiony”- taki tytuł nosi jubileuszowa, dziesiąta już
płyta Chóru Mieszanego ,,Echo” z Zebrzydowic. Ma ona charakter ekumeniczny,
zawiera katolickie i ewangelickie pieśni poświęcone Trójcy Świętej, pieśni słynnych
kompozytorów oraz utwory organowe o tematyce Trójcy Świętej. Wiara w Jednego
Boga w Trzech Osobach łączy bowiem katolików, ewangelików i prawosławnych;
uczy wzajemnego poznawania, szacunku, akceptacji i współdziałania. Dlatego
do muzycznej współpracy przy tworzeniu nowej płyty zaprosiłam zaprzyjaźniony
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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)

Gwarantujemy uczciwoœæ
i najwy¿sze ceny!!!

POŻYCZKI I KREDYTY
sprawdzone oferty bez BIK, KRD
SZEROKA OFERTA PRODUKTÓW!
Działamy już 20 lat na rynku!
Cieszyn, Stary targ 11
tel. 33/858-25-52

pon-pt 8.00-16.00, sob 8.00-13.00

AUTO KOSMETYKA Kończyce Małe

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

telefon 502 163 094

mycie samochodów
pranie tapicerki samochodowej
l poprawki lakiernicze
l kpl. kosmetyka lakieru
l pranie dywanów,wykładzin
l
l

do wynajęcia
pod działalność gospodarczą
Plac i hala w centrum Zebrzydowic
inf. pod tel.: 502 163 094

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

Czynne: pn.-pt.16-20, sob.9-16
Tel. 505 129 957

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
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Zebrzydowicach
. ks. Janusza 21
0 Zebrzydowice
ax 32 469 33 34
zebrzydowice.pl
zebrzydowice.pl

z Chórem Mieszanym
,,Echo” - Wyższobramski Chór Kameralny
Kościoła Jezusowego z
Cieszyna pod dyrekcją
Piotra Sikory, znaną
poetkę Beatę Sabath autorkę wiersza ,,Bądź
po trzykroć uwielbiony”
Bądź po trzykroć
i znakomitego organistę
uwielbiony
Arkadiusza PopławskieCHÓR MIESZANY „ECHO” z Zebrzydowic ‒
go. Nagrania chóralne
WYŻSZOBRAMSKI CHÓR KAMERALNY z Cieszyna ‒
i organowe zostały
zrealizowane w Kościele Jezusowym w Cieszynie przez Krzysztofa Gawlasa. Wydawcą płyty jest GOK w Zebrzydowicach. Dziękuję wszystkim wykonawcom za trud
włożony w przygotowanie płyty i jej nagranie na chwałę Bogu Jedynemu w Trójcy
Świętej.
				
Jadwiga Sikora
dyrygent Jadwiga Sikora

dyrygent Piotr Sikora

Festyn Rodzinny w Kaczycach
W Sobotę 15.06.2018 w Domu Ludowym w Kaczycach odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Zebrzydowicach. W programie wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej
w Kaczycach, dzieci ze szkoły tańca „Bailami” oraz zespoły działające przy świetlicy
Domu Ludowego - „Małe Kaczoki”, „Mała Melodia”.

Po występach przyszedł czas na wspólną zabawę dzieci z animatorem , były
tańce z Myszką Miki i Mini, puszczanie baniek mydlanych, wiązanie balonów,
malowanie twarzy, malowanie paznokci oraz robienie kolorowych fryzur. W tym
samym czasie na boisku sportowym odbył się mecz piłki nożnej - rodzice kontra
dzieci. Każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek , soczek oraz frytki. Dla wszystkich była też darmowa grochówka. Z kolei wieczorem odbyła się zabawa taneczna,
podczas której, zespól „FORTIS” przygrywał do białego rana.
Imprezą towarzyszącą festynowi był IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSR RP w Cieszynie.
W imieniu Rady Sołeckiej składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania festynu, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich i Kamratkom, członkom OSP, Klubowi Sportowemu, członkom Koła
Pszczelarzy i Stowarzyszenia Górników w Kaczycach, Pani Dyrektor Przedszkola w
Kaczycach, Panu Dyrektorowi oraz nauczycielom Szkoły Podstawowej w Kaczycach, instruktorom GOK, dzieciom i rodzicom występującym w meczu piłki nożnej
oraz w występach artystycznych. Dziękujemy Pani Beacie Piątkowskiej za prowadzenie festynu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury - współorganizatorowi festynu.

Dziękujemy bardzo serdecznie za wsparcie rzeczowe i finansowe festynu
-Firmie „IMKIUS”,”COWER” i „PARDI” z Kaczyc ,Firmie Usługowo-Handlowej Jacek Sikora, Piekarni Somerlik z Zebrzydowic, Ośrodkowi Zdrowia w Kaczycach za opiekę
medyczną. 				
Rada Sołecka z Kaczyc
Działo się na kończyckim zamku

Mundurowi Dzieciom za nami
1 czerwca już po raz 11 odbył się na kończyckim zamku festyn „Mundurowi
Dzieciom”. Tradycyjnie imprezę rozpoczął przyjazd korowodu samochodów bojowych na dziedziniec zamkowy. Na licznie zgromadzonych czekało jak zawsze
mnóstwo atrakcji...Były m.in. wystepy dzieci ze szkoły tańca Bailami, występ
zespołu „Małe Kończaneczki” oraz „Kończaneczki”, a także pokazy OSP a wśród
nich pokaz ratownictwa wodnego, pokaz grupy poszukiwawczo-ratowniczej
czy pokaz ratowania poszkodowanych z rozbitego samochodu. Pierwszy raz
uczestniczyli w festynie także rycerze czyli „Ród z Gołęszyc”, którzy także przedstawili wspaniały pokaz swych umiejętności oraz sprzętu.

Fot: Mariusz Gandzel

a Sauera

CHÓR MIESZANY „ECHO” z Zebrzydowic
WYŻSZOBRAMSKI CHÓR KAMERALNY z Cieszyna

..........01:33
..........02:28
..........03:03
..........02:26
.......... 02:58
.......... 02:27
.......... 04:19
.......... 03:02
.......... 02:37
.......... 09:07
me .... 68:01

Bądź po trzykroć uwielbiony

.......... 01:05
.......... 02:11
.......... 01:20
ho”) .... 02:34
.......... 03:33
.......... 14:25
.......... 03:34
.......... 04:31

Ja co roku nie zabraklo także wszystkich służb mundurowych, a byli z nami:
Służba Więzienna Cieszyn, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń, OSP Kończyce
Małe, OSP Kaczyce i Zebrzydowice, OSP Mnich, OSP Jastrzębie Zdrój, KPP wydział
Ruchu Drogowego Cieszyn, Policja Zebrzydowice, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych,WKU Bielsko-Biala,18 Batalion pow-des Bielsko-Biała oraz kończyccy Harcerze.
Podobnie jak w ubiegłym roku razem ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Miasta Ustroń oraz KPP wydz. Ruchu Drogowego w Cieszynie przeprowaWiadomoœci znad Piotrówki 5

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

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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Turniej Tańca w Kaczycach

Fot: Mariusz Gandzel

04.06.2019 w świetlicy Domu Ludowego w Kaczycach odbył się turniej tańca
dla dzieci ze szkoły „Bailami” prowadzonej przez Jakuba Chmiela.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach - Bailami Cup oraz Bailami Cup grupa
turniejowa. Zawody oceniali Michał Kozub, Joanna Skniouril oraz Magdalena Biesok. Były puchary oraz dyplomy. Każdy z uczestników otrzymał słodki poczęstunek.

dzona została akcja „Jedź z głową”, a na sali modrzewiowej zwiedzić można było
muzeum pożarnictwa.
Ponadto na wszystkich czekała pyszna grochówka przygotowana przez KGW
Kończyce Małe, a także dzięki animatorom z UŚ w Cieszynie wszystkie dzieciaki
mogły modelować balony, malować buzie czy wykonywać wodne tatuaże.
Po pokazach zabawę taneczną poprowadził „ DJ MARTIN’.
Organizatorzy pragną podziękować sponsorom tj. GMINIE ZEBRZYDOWICE,
„ALARMADI”, „J.P. COVER”, za pomoc w organizacji festynu.
Anna Pomykała

Kończaneczki i Małe Kończaneczki koncertują!
Aż trzy koncerty dały Małe Kończaneczki i Kończaneczki w ciągu pierwszego
czerwcowego weekendu. Pierwsze występy odbyły się na rynku w Czeskim Cieszynie, gdzie odbywał się Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych
„Vitómy Vas u nas”. Kolejny popis naszych dzieci miał miejsce w Piotrowicach a na
sam koniec dzieci zaprezentowały się już „u siebie” czyli na deskach sceny w Kończycach Małych podczas imprezy Mundurowych Dzieciom. W każdym z tych miejsc
występ wzbudzał podziw i aplauz zgromadzonych widzów.
Obszerna fotorelacja na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Podczas turnieju odbyły się pokazy tańca maluszków, tańczyły waka-waka
oraz C2C Happy. Odbyło się też wiele wspólnych zabaw dzieci z rodzicami.
Dziękujemy paniom z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z przewodniczącą
Bronisławą Żelazek za upieczenie ciast, które rozdały dzieciom bezpłatnie, resztę
sprzedały a pieniądze przekazały dzieciom z grupy Bailami z przeznaczeniem na
wycieczkę.
					
B.T
Premiera na deskach zebrzydowickiej sceny

Vaiana: Skarb Oceanu
Oklaski na stojąco zakończyły premierowy spektakl który odbył się w Sali Widowiskowej GOK w Zebrzydowicach w piątek 14.06.2019. Adaptację disneyowskiej bajki pt.: Vaiana.
Skarb Oceanu na deski sceny teatralnej przygotowała Magdalena Gut z GOK Zebrzydowice.

GOK Zebrzydowice

W rolę aktorów wcieliły się dzieci z kółka muzyczno-teatralnego ze Świetlicy GOK w Marklowicach Górnych. Nastoletnią Vaianę zagrała Lidia Prandzioch.
W postać Mauiego wcielił się Karol Kłopeć. W pozostałych rolach wystąpili: Nina
Prandzioch, Nikola Śmieja, Wiktoria Giza, Dominika Ziemianin, Witek Prandzioch.
Spektakl opatrzony był barwną scenografią, wesołą muzyką i kolorowymi strojami. W przedstawieniu wykorzystano również rzutnik multimedialny, dzięki czemu
w trakcie spektaklu zmieniały się wyświetlane obrazy, przenosząc widza w różne
miejsca zdarzeń.
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie spektaklu, za pomoc przy tworzeniu scenografii oraz udostępnienie
rekwizytów i strojów. 				
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

tel. 32 469 10 39
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GOPS informuje
W związku z realizacją projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej
mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza
wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji w Kaczycach na realizowane następujące formy wsparcia:
• Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe – w każdy poniedziałek od 10.00 do 14.00
• Poradnictwo prawne indywidualne i grupowe – w każdy czwartek od
8.00 do 12.00
• Klubu ekologiczny malucha – zajęcia dla dzieci, mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej , edukacja ekologiczna w formie zabawy dla
najmłodszych mieszkańców osiedla, co drugi poniedziałek w godz. 8.00-10.00
począwszy od 24.06.2019r.
• Klub Kobiet Zaradnych – grupa samopomocowa dla kobiet mająca charakter grupy wspierającej i motywującej, skierowana głównie do kobiet samotnie
wychowujących dzieci, wielodzietnych oraz doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( w każdy czwartek od 15.00 do 19.00)
• warsztaty integracyjno-rękodzielnicze – zajęcia z zakresu rękodzieła,
skierowane do wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, mające na celu naukę
posługiwania się różnego rodzaju technikami rękodzieła w miłej, przyjaznej atmosferze (w każdy wtorek od 9.00 do 13.00). Ze względu na fakt, iż zajęcia te cieszą
się dużym powodzeniem wśród mieszkańców tego obszaru, postanowiliśmy
uruchomić dodatkową grupę skierowaną wyłącznie dla Seniorów (osoby
w wieku 60 +) zamieszkałych na obszarze rewitalizacji ( w każdą środę w
godz. od 15.00 do 19.00). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!

• Szkoły dla rodziców – 40 – godzinny kurs, którego celem jest wsparcie
rodziców w radzeniu sobie w sprawach wychowawczych, nabycie umiejętności
lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń,
Planujemy również organizację:
• wyjść o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru, na koncert),
• wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych (poznawanie regionu)
• spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji takich
jak np. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Policja, Przychodnia Rejonowa. Celem tych spotkań jest
rozmowa z mieszkańcami osiedla na temat ich potrzeb i problemów oraz możliwości ich rozwiązania. W tym celu planujemy zawrzeć Lokalne Partnerstwo m.in. z
wymienionymi instytucjami.
Kilka słów o projekcie
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej
nieaktywnych członków tej społeczności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowita wartość wynosi 310.200,00 zł, w tym 263
670,00 zł dofinansowania z UE. Projekt realizowany będzie na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice jako tzw.
obszar rewitalizacji. Stanowi on teren wzdłuż Osiedla Morcinek oraz fragment
ulic Otrębowskiej, Stalmacha i Słonecznej w Kaczycach.
Rekrutacja osób chętnych do uczestnictwa w projekcie
Informujemy, iż obecnie nadal trwa rekrutacja do projektu. Wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy
o zgłaszanie się do animatorki lokalnej projektu codziennie od poniedziałku do
piątku w siedzibie KIS (ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) lub pod nr telefonu 32 47 55
132. Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne również w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach
urzędowania oraz na stronie www.gops.zebrzydowice.pl.
InPost na obszarze rewitalizacji
Od początku lutego 2019 r. animatorka lokalna projektu prowadzi szereg
działań mających na celu poznanie lokalnej społeczności obszaru rewitalizacji,
jej zasobów i potrzeb. Efektem dotychczasowych spotkań z lokalną społecznością
jest m.in. trwające obecnie głosowanie na postawienie Paczkomatu InPost na tym
obszarze.
Wszyscy mieszkańcy obszaru rewitalizacji chcący oddać swój głos w tej sprawie mogą to zrobić pod linkiem:https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=49.82532658208125_lng=18.59176672883609

Ponadto w ramach projektu obecnie realizujemy:
• usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych – wsparcie Asystenta
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, aktywności
społecznej i zawodowej, korzystaniu z oferty różnych systemów wsparcia na rzecz
osób niepełnosprawnych.
• warsztaty arteterapeutyczne dla kobiet, skierowane do kobiet z problemem przemocy i alkoholizmu w rodzinie, prowadzone przez dyplomowanego
arteterapeutę. Celem warsztatów jest oddziaływanie na uczestniczki za pomocą
różnych technik arteterapeutycznych, w tym w szczególności ekspresji plastycznej,
a dzięki temu uzyskanie wglądu we własne emocje, wzmocnienie poczucia własnej wartości, samorozwój,
• imprezy aktywizująco - integracyjne – na które zapraszane są znane i
ciekawe osoby z naszego regionu, zgodnie z zainteresowaniami naszych uczestników/ek projektu
Dodatkowo w okresie od lipca do września br. zaplanowaliśmy realizację:
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Oferujemy szkolenia i kursy z branży:

ul. Mennicza 36, 43-400 Cieszyn
tel. 509 417 643
szkoleniaikursy@interia.pl
www.szkoleniacieszyn.pl

janusz.rzepecki@op.pl
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• Informatyka
• Handel i obsługa magazynu
• Biuro i księgowość
• Pielęgnacja urody
• Opieka i ochrona zdrowia
• Pedagogika
• Rękodzieło artystyczne
• Ogrodnictwo
• Energetyka
• Gastronomia
• Budownictwo
• Spawanie
• Maszyny i inne urządzenia do robót
drogowych, ziemnych i budowlanych
• Szkolenia miękkie

Z prac Rady Gminy
W czerwcu Komisje Rady Gminy spotkały się na posiedzeniach w dniach: 24 –
budżetowa, 25 – społeczna i 26 – gospodarcza.
Komisja budżetowa zajęła się tematyką z działalności finansowej Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach i zapoznała się ze sprawozdaniem z
realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
Komisja Społeczna omówiła temat promocji Gminy i współpracy z innymi samorządami.
Komisja Gospodarcza zapoznała się z tematyką współpracy z Policją. Radni
wzięli udział w wizytacji zakładu produkcyjnego firmy PARDI w Kaczycach. Radni
omówili problem dot. odpadów należących do firmy Gravel&Sand, składowanych
w budynku byłej lokomotywowni kopalni „Morcinek” w Kaczycach.
Wszystkie komisje zapoznały się i omówiły projekty uchwał, które zostały
skierowane na sesję rady Gminy Zebrzydowice.
Na 27 czerwca br. zaplanowano VI sesję Rady Gminy Zebrzydowice.

OFERTA STAŻU
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że
przyjmie na staż osobę ze znajomością programu AutoCAD i systemu GIS
Wymagania: osoba zarejestrowana w PUP
Podania wraz z CV można składać:
1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)
2. przesłać pocztą na adres:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A.
Janusza 6
3. adres e-mailowy: fka@gzwik.zebrzydowice.pl, gzwik.zebrzydowice.pl
4. Kontakt telefoniczny: 32 4693 654
Osoby zainteresowane podjęciem stażu w późniejszym terminie
(wrzesień/październik) również prosimy o kontakt !

Zakończenie projektu „Seniorzy seniorom - sport,
kultura i tradycje na pograniczu”
W piątek 14.06.2019 r. w Centrum Kultury w Petrovicach u Karvine odbyło się
oficjalne zakończenie realizowanego na rzecz seniorów gminy Zebrzydowice i gmi-

ny Petrovice u /Karviny projektu pn. „Seniorzy seniorom – sport, kultura i tradycje
na pograniczu”, dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu
INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.
W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Zebrzydowice, Starosta Petrovic u Karviny,
koordynatorki projektów polskiej i czeskiej strony oraz aktywni seniorzy korzystający z zajęć w ramach trzeciej edycji projektu.
W oficjalnej części spotkania były przemówienia, podsumowania, podziękowania, kwiaty i nagrody dla najbardziej aktywnych seniorów. Zebrani mieli okazję
obejrzeć przygotowaną piękną, filmową prezentację wszystkich sołectw gminy
Petrovice u/Karviny. W części artystycznej wystąpiły czeskie zespoły oraz nasze
„Zybrzidowianki”. Rozśpiewani seniorzy bawili się w rytm utworów muzycznych.
Spotkanie zakończył seans filmowy.
Ostatnim akcentem kończącego się projektu będzie wycieczka na Górę Żar,
zorganizowana pod koniec czerwca dla sześćdziesięciu najaktywniejszych polsko-czeskich seniorów. 			
Opracowanie: Wanda Kowalska

Stowarzyszenie „AKTYWNY
SENIOR NA GRANICY”
Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna działalność Stowarzyszenie „AKTYWNY SENIOR
NA GRANICY”, założone z myślą o kontynuowaniu trzyletnich działań realizowanych na rzecz seniorów Gminy Zebrzydowice i Obec Petrovice w ramach Funduszu
Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI.
Głównym celem założonego Stowarzyszenia jest zwiększenie aktywności
seniorów, ich integracja i organizacja czasu wolnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na utrzymanie sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej.
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez działalność odpłatną i
nieodpłatną pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 06.05.2019 r. pod numerem KRS 0000784070.
Przynależność do Stowarzyszenia odbywać się będzie na zasadzie dobrowolnego członkostwa.
Zajęcia w ramach Stowarzyszenia odbywać się będą na terenie gminy Zebrzydowice i Petrovice u Karviny, która deklaruje kontynuację współpracy w
ramach trwałości wspólnych projektów. W miesiącach wakacyjnych działalność
Stowarzyszenia będzie prowadzona wśród członków którzy korzystali z projektów i złożyli deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia. W każdą roboczą środę
w godzinach od 10:00 do 12:00 Zarząd Stowarzyszenia będzie pełnił dyżur w UG
w Zebrzydowicach, III piętro, gdzie zainteresowani mieszkańcy naszych gmin
mogą uzyskać wyczerpującej informacji o Stowarzyszeniu i zadeklarować swoje
uczestnictwo.
Pierwsze organizacyjno-informacyjne zebranie członków Stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych uczestnictwem odbędzie się
w „Starej” Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach o godz. 15:00 dnia
27.08.2019 r. Zapraszamy do udziału w zebraniu oraz do przystąpienia do naszej
organizacji.
		
Opracowanie: Wanda Kowalska

Klub Senior 60 + ... w GOK-u
W latach 2018/2019 w zamku w Zebrzydowicach realizowany był kurs komputerowy i animacji praktycznych zastosowań umiejętności cyfrowych dla seniorów 65 +. Podczas kilkunastu spotkań uczestnicy projektu postanowili założyć przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach Klub Seniora 60 +.
Głównym celem nowo powstałego klubu jest między innymi udzielanie
przez członków klubu pomocy instytucjom i organizacjom działającym na rzecz
seniorów, dzielenie się zdobytym doświadczeniem życiowym oraz nawiązywanie
koleżeńskich kontaktów przez uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych, piknikach, wycieczkach rekreacyjno – wypoczynkowych, prelekcjach oraz odczytach
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organizowanych z udziałem seniorów przez GOK, oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.
Członkiem Klubu może być każdy Senior 60 + zamieszkały na terenie gminy.
Przynależność do klubu jest dobrowolna. Nie pobiera się żadnych opłat czy składek. Spotkania odbywać się będą w zamku w Zebrzydowicach.
W tym roku przewidziano m.in.: integracyjne spotkanie seniorów przy ognisku, seans filmowy dymfoki, wycieczkę do Wrocławia oraz spotkanie świąteczno
– noworoczne.
Więcej informacji o Klubie Senior 60 + udziela Gminny Ośrodek Kultury w
Zebrzydowicach oraz członkowie Zarządu: Henryk Lipka – Prezes oraz Ryszard Wiśniewski – sekretarz. 				
Patryk Nowak

GOPS informuje
1. Fundusz Alimentacyjny
okres świadczeniowy 2019/2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku
wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca - pokój nr 2 (parter
budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach).
Wnioski wraz z kompletem dokumentów składać należy w Gminny Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – biuro nr 2 – (parter urzędu gminy).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do
ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub
szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

2. Świadczenia rodzinne –
nowy okres zasiłkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż wnioski
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na
okres zasiłkowy 2019/2020 można składać w formie elektronicznej od 1 lipca 2019r. natomiast od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w siedzibie
ośrodka (biuro nr 2 lub 3 - parter budynku urzędu gminy).
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się (osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia,
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 55 118.
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3. Świadczenie wychowawcze 500+
Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku
życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać
online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub
portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zebrzydowicach biura nr 2 i 3 (parter).
Terminy składania wniosków:
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach począwszy od
miesiąca lipca (z wyrównaniem) rodzic dziecka, który obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje
takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie
wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30
września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten
sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które
obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci
(na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Terminy wypłaty świadczenia:
Złożenie wniosku w okresie:
• lipiec – sierpień 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia najpóźniej do dnia
31 października 2019 r.;
• wrzesień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.;
• październik 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.;
• listopad 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.;
• od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 29 lutego 2020 r.
Dodatkowe informacje:
Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Zastąpi ją informacja o przyznaniu świadczenia, którą wnioskodawca otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać
informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Zebrzydowice informację o przyznaniu
świadczenia otrzymają za pośrednictwem adresów e-mail: sw@gops.zebrzydowice.pl lub gops@zebrzydowice.pl. Informację o przyznaniu świadczenia wysłaną z innego adresu należy traktować jako podejrzaną. Nie należy wchodzić na linki
podane w wiadomościach dotyczących świadczenia 500+ wysłane z innych adresów, nie dokonywać żadnych opłat, jeżeli z treści wiadomości wynika konieczność
ich uregulowania np. opłaty skarbowej. Po otrzymaniu podejrzanej wiadomości zalecamy kontakt z GOPS w Zebrzydowicach pod adresem gops@zebrzydowice.pl lub
nr telefonu 32 4755119.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie
wniosku, a świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który
został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na
dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi
złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Rozstrzygnięcie Konkursu na plakat
,,Alkoholizm, Narkomania’’
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach w okresie marzec-maj wśród uczniów szkół podstawowych na terenie gminy
Zebrzydowice zorganizowała Konkurs na plakat pod tytułem ,,Alkoholizm, Narkomania’’. Celem było zorientowanie się jaką wiedzę na temat uzależnień posiada
młodzież mieszkająca na terenie gminy.
Nadesłano w sumie 41 prac i wszystkie były zgodne z tematem. Wykonanie
było różnorodne. Należy przyznać, że niektóre wykonania plakatów były bardzo
pomysłowe.
Jury oceniające prace miało trudny orzech do zgryzienia. Pod uwagę wzięto
nie tylko treść plakatu ale także wykonanie, ważne było to czy plakat jest czytelny
dla odbiorcy i czy rzuca się w oczy, przyciąga uwagę.
I tak, po wielu trudnych decyzjach postanowiono wybrać 3 najlepsze prace w
każdej szkole:
w Zebrzydowicach: Julii Mrówki, Justyny Głowania i Wiktorii Pali,
w Kończycach Małych: Roksany Pastuszak, Patrycji Koterbickiej i Daniela
Spandla,
w Kaczycach: Natalii Gąski, Tatiany Mokry i Angeliki Koziny,
w Marklowicach Górnych: Nikoli Świerczek, Lidii Prandzioch, Dominiki Ziemianin.
Pozostałe prace były także bardzo interesujące. Należny tutaj zaznaczyć, że te
prace świadczą iż temat uzależnień jest znany młodzieży, że te osoby, które plakaty
wykonały zadały sobie wiele trudu by je starannie wykonać.
Należy przy tym mieć nadzieję, że posiadając wiedzę o uzależnieniach nigdy
nie będą miały z nim problemu.
Niniejszym gratuluję wszystkim autorom nadesłanych prac.

INFORMATOR SZKOLNY
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

Sukces zebrzydowickiej szkoły
We wcześniejszym numerze „Wiadomości znad Piotrówki” informowaliśmy
Państwa o udziale uczniów naszej szkoły w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla
Szkół Podstawowych „ Do Hymnu”. Do konkursu przystąpiło w tym roku 250 placówek z całego kraju. Przyznano I, dwa II i III miejsce w Polsce. Ponadto wyróżniono
najlepszych z poszczególnych województw.

Ewa Czudek
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wysokość składek na KRUS w III kwartale
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że decyzją Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników została ogłoszona wysokość miesięcznej składki
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2019 r.
W związku z tym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.
Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na
wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej
składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.
Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale
2019 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (938,97), tj. 94,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków
rolnych stanowić będzie:
12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za:
rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 lipca 2019 r., pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego
miesiąca.

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach zdobyła
I miejsce w województwie śląskim. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w
miniony poniedziałek 17 czerwca w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Delegacja
szkoły w składzie: Joanna Grzybek (kl. VI a), Antoni Ziarnik ( kl. V d) i Jakub
Kwolek (kl. Va) oraz p. Maria Branny i przygotowująca uczniów do konkursu p.
Beata Pilśniak-Hojka odebrała dyplom i statuetkę. Szkoła otrzymała również nagrodę finansową. Zmagania konkursowe można obejrzeć w internecie na stronie:
www.dohymnu.nck.pl
Cieszymy się , gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zdrowie po cieszyńsku
Finał konkursu „Zdrowie po cieszyńsku” odbył się w auli widowiskowej
COK Domu Narodowego w Cieszynie. Propagował zdrowy styl życia w połączeniu
z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskiego. Na konkurs powiatowy wpłynęły prace w trzech
kategoriach: 57 bajek, 11 scenek teatralnych i 16 gier edukacyjnych. W gronie laureatów
znaleźli się uczniowie Szkoły
Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach.
W kategorii gra edukacyjna
zaszczytne I miejsce zdobyły Wiktoria Bury i Paulina
Panak z kl. 8b za niezwykle
oryginalną grę rozgrywającą
się wewnątrz cieszyńskiej rotundy. W kategorii bajka III
miejsce uzyskał Tomasz Holeksa z klasy 5a. Opiekę nad uczniami sprawowała
polonistka Katarzyna Dynek. Gratulujemy uczniom sukcesów!
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Pięknie i poetycko
„Żyć dla swej ziemi czynem i miłością”- te piękne słowa z pieśni „Płyniesz Olzo”
stały się myślą przewodnią tegorocznego XIII Powiatowego Konkursu Poetyckiego
im. J. Kubisza. Dnia 14.06 odbyło się uroczyste podsumowanie. W gronie laureatów znalazły się uczennice Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach. W kategorii klas IV-VI II miejsce zdobyła Anna Głaz z kl. 5d.W kategorii klas starszych I miejsce uzyskała Anna Draga z kl. III a gimnazjum. Obie
uczennice tworzyły pod czujnym okiem polonistki mgr Aldony Kopiec. III miejsce
zdobyła Zofia Sadlok z kl. 8b przygotowana przez mgr Katarzynę Dynek.

• Karolina Dynek – uczennica III klasy Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Kaczycach
• Kamil Kołatek – uczeń III klasy Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
• Klaudia Kempny - uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Kaczycach
• Paulina Panak - uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
• Zuzanna Kasza - uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
• Julia Hanus – uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Ponadto nagrody dla najlepszych uczniów przyznał Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice. Nagrody otrzymali:
• Julia Hanzel – uczennica III klasy Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Kaczycach
• Emilia Machaj – uczennica III klasy Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
• Kacper Słowik - uczeń VIII klasy Szkoły Podstawowej w Kaczycach
• Paulina Bunikowska- uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
• Nikola Świerczek - uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
• Małgorzata Wawrzyczek – uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Kończycach
Małych
Koło PZW nr 68 w Zebrzydowicach informuje

Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży
Z okazji Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz Zarząd
Koła PZW 68 Zebrzydowice zorganizowali zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Zawody odbyły się w sobotę 25 maja br. na stawie Młyńszczok w
Zebrzydowicach.

Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Zdolne recytatorki
23.05.2019 r. odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „W
Krainie Wierszy”. Miło mi poinformować, że w kategorii kl. VII-VIII i III gimnazjum
I miejsce zajęła Paulina Pachuta, która bardzo ekspresyjnie zaprezentowała wiersz
A. Asnyka „Oświadczyny”. Na II miejscu znalazła się Karolina Dynek, emocjonująco
wygłaszając utwór W. Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”. Gratuluję dziewczętom pięknego i udanego występu. 		
Opiekun – M. Sikora

Poetyckie nagrody
Już po raz 13. SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie zaprosiła do
uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Poetyckim im. J. Kubisza. Tym razem jego
mottem były słowa „nadolziańskiego Mickiewicza”: „Żyć dla swej ziemi czynem i
miłością”. W kategorii kl. VII – VIII i III gimnazjum 2. miejsce ex aequo zdobyła
Hanna Mika za wiersz o swoim dziadku pt. „Jego praca” oraz Marcelina Nowak z
utworem „Pomnik” poświęconym Janowi Michejdzie. Poza konkursem nagrodę dodatkową od prawnuczki J. Kubisza otrzymała Weronika Słowik za wiersz „Płyniesz,
Olzo...”. Uczennice przygotowała Mirela Sikora.

Nagrody dla uczniów
Jak co roku, Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka na wniosek szkół
przyznał nagrody dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Zebrzydowice i którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zajęli wysokie
miejsca w konkursach przedmiotowych. Nagrody zostały wręczone na uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Nagrody otrzymali:
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Wyniki:
kat. do 6 lat : 1. Giza Oliwia, 2. Tyrytko Maja, 3. Stuś Mikołaj
kat. 6- 10 lat: 1. Bromnik Tosia, 2. Śmieszny Radosław, 3. Michalik Paweł
kat. 11 - 15: 1. Niewiara Oliver, 2. Janik Agnieszka, 3. Czerwik Sebastian,
4. Poloczek Emilia
Organizatorzy dziękują firmie Fishing – Mart za ufundowanie nagród w zawodach. Fotorelacja na stronie www.gok.zebrzydowce.pl
GOK/PZW nr 68

Strażacy na sportowo

Turniej piłki nożnej o Puchar Przechodni Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie
W sobotę 15 czerwca 2019 odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Przechodni
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.
1. miejsce zajęli strażacy reprezentujący Gminę Zebrzydowice w składzie : Jacek Bogacz, Krzysztof Cupek, Remigiusz Król, Mieczysław Machej, Marek Kos, Jerzy
Chmielniak, Paweł Szebesta, Paweł Ostrzołek, Krzysztof Gasiak
2. Miejsce strażacy ochotnicy z Istebnej
3. Miejsce strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie
4. Miejsce strażacy z Wisły
Gospodarzem turnieju był Oddział Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Zebrzydowicach.

Spotkanie z Pawłem Bogoczem
Koło MZC w Zebrzydowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
zaprasza 9 lipca o godz. 16 na spotkanie w zamku z Pawłem Bogoczem, twórcą
filmu o Żwirce i Wigurze oraz o św Andrzeju Boboli. (ur. 26 lutego 1969 w Zebrzydowicach) – polski producent dokumentalnych form filmowych poświęconych
współczesnej sztuce, scenarzysta i reżyser TV, realizator filmowych form reklamowych i promocyjnych, autor zdjęć i kreacji plastycznych, autor tekstów piosenek,
kompozytor, producent muzyczny, twórca wideoklipów, muzyk, dziennikarz muzyczny, PR-owiec; absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim. Pracował
w TVP3 Katowice. Jest jednym z bardziej znanych i uznanych polskich realizatorów
wideoklipów – m.in. zespołów: Dżem, SBB, Izrael, Pogodno, Homo Twist, Łzy,
Püdelsi, Negatyw, IRA, Agressiva 69, Kazik Staszewski, Lech Janerka, Big Cyc, a także Stachursky’ego i Marzeny Korzonek (2007, debiutancki jej wideoklip „Dlatego
kochaj!” nagrywano przy będzińskim zamku). Współpracował także z wykonawcami zagranicznymi – R.E.M., Soulfly (Max Cavalera).
Obecni trwa zrzutka na Rozwinięcie projektu filmowego www.chwalabohaterom.eu w serwisie zrzutka.pl https://zrzutka.pl/nf5f2y
Red/wikipedia.pl

W niedzielę 16 czerwca 2019 na Stawie „Młyńszczok” w Zebrzydowicach
odbyły się Powiatowe Zawody Wędkarskie dla strażaków. Organizatorami byli
strażacy oraz Koło PZW nr 68 w Zebrzydowicach, któremu należą się szczególne
podziękowania za pomoc i organizację wędkarskich zmagań... z rybą!

„Saffo”” w Domu Narodowym w Cieszynie
15. maja w Galerii 12 mieszczącej się w cieszyńskim Domu Narodowym odbyło się spotkanie poetyckie z Niezrzeszoną Grupą Poetów „Saffo”.
Poeci rozpoczęli swoją działalność w listopadzie 2015 roku. Poeci spotykają się
raz w miesiącu na warsztatach w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zebrzydowicach,
na których czytają i analizują swoje wiersze.
W skład grupy wchodzą: Jadwiga Bujak-Pisarek, Aldona Kopiec, Aniela Stoś,
Włodzimierz Nikonowicz, Krzysztof Karpeta, Mariusz Bugała i Bartłomiej Zawadzki.
Czytanie wierszy umiliła działająca przy COK Amatorska Grupa Gitarowa.

GOK Zebrzydowice zaprasza

Akcja Lato 2019
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
zaprasza do udziału w Akcji Lato 2019 która będzie się odbywać w Gminnym Ośrodku Kultury w
Zebrzydowicach oraz jej świetlicach wg. następującego harmonogramu
GOK Zebrzydowice, Zamek Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 21
01 – 05.07.2019 godz. 10:00 - 13:00
27.08.2019 – 30.08.2019 – Warsztaty taneczne godz. 10:00-13:00
Świetlica Kończyce Małe, ul. Staropolska 5
01.07.2019 14.07.2019 godz. 10:00 – 13:00
Kaczyce, ul. Ludowa 10
01.07.2019 14.07.2019 godz. 10:00 – 13:00
Marklowice Górne, ul. Szkolna 10
08.07.2019 – 19.07.2019 godz. 10:00 -13:00
Kąpielisko na stawie Młyńszczok czynne będzie od 02 – 31 lipca 2019
w godz. 12:00 – 18:00
Ośrodek Sportów Wodnych (kajaki, rowery wodne) 02..07 – 30.09.2019 w
godz. 12:00 – 18:00
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
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J o l a n ta M a r c z y ń s k a

SZKÓŁKA KRZEWÓW

z e b r z y d o w i c e

Ladnekrzewy.pl
l DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
l KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
l KRZEWY JAGODOWE
l RÓŻE l AZALIE JAPOŃSKIE
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

tel. 508 058 741

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

KUP OKULARY
PROGRESYWNE, A DRUGĄ PARĘ
SOCZEWEK dostaniesz
w cenie specjalnej

Gminna Biblioteka Publiczna

Wakacje z biblioteką
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach będzie czynna podczas
wakacji w poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 16.00, środa od 9.00
do 16.00, czwartek od 9.00 do 17.00, piątek od 9.00 do 16.00.
Zapraszamy po ciekawą lekturę, którą można zabrać ze sobą na wakacje.
Oprócz naszych zbiorów polecamy książki w ramach akcji „Zaopiekuj się książką”,
gdzie na czytelników czekają książki, które można po prostu zabrać na wakacje i
nie trzeba zwracać ich do Biblioteki .
W czasie wakacji można skorzystać z komputera i Internetu oraz zagrać w
nowe gry planszowe dla dzieci.
Filia Biblioteczna w Kończycach Małych będzie czynna w poniedziałek ,
wtorek. środę od 9.00 do 16.00, w czwartek i piątek od 9.00 do 17.00.
Zapraszamy dzieci szkolne na „Wakacje z Biblioteką”. Zajęcia odbędą się w
dniach od 15 do 19 lipca w godz. od 9.00 do 12.00. Liczba miejsc ograniczona,
zapisy w Bibliotece (324693040).
Ponadto zapraszamy po ciekawą lekturę na wakacje. Do dyspozycji czytelników w czasie godzin pracy Biblioteki jest również stół bilardowy, piłkarzyki i stół
do tenisa stołowego.
Filia Biblioteczna w Kaczycach czynna w poniedziałek, wtorek, środę,
czwartek od 8.00 do 15.00, piątek od 10.00 do 17.00.
W czasie wakacji zapraszamy po ciekawą lekturę na lato oraz do kącika malucha, w którym dzieci mają do dyspozycji gry i zabawki.
Zapraszamy również do korzystania z gier planszowych.
W miesiącu sierpniu Filia Biblioteczna w Kaczycach będzie nieczynna z
powodu urlopu. Zapraszamy do Bibliotek w Kończycach Małych i Zebrzydowicach,
które będą czynne i będą obsługiwać wszystkich czytelników naszej gminy.

Książki zakazane
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z istnienia cenzury w różnych czasach i różnych
państwach. Dziś wydaję nam się, że niektóre książki znalazły się na indeksie z dziwnych powodów. Były powody natury politycznej, społecznej, obyczajowej. Pamiętamy czasy PRL kiedy wiele książek istniało w tkz. „drugim obiegu”. Niestety zjawisko
cenzury nie znika, a w niektórych krajach się wręcz nasila. Pewnie wielu z was pamięta o klątwie jaką nałożono na Salmana Rushiego za jego Szatańskie wersety.
Wielokrotnie podejmowano próby cenzury przez fanatyków religijnych, obrońców
moralności czy przed oryginalnymi lub niepokojącymi myślami czy ideami.
Wśród książek zakazanych z powodów obyczajowych znajdują się m.in.:
1. Azyl - W. Faulkner - powieść wzbudziła sensację ze względu na erotyczne fragmenty, motywy
gwałtu i prostytucji, a sam autor wyznał, że sięgnął
po takie tematy ze względów finansowych.
W 1948 r. Azyl znalazł się na liście książek obscenicznych. Mimo, iż autor w 1950 roku otrzymał
Nagrodę Nobla, w dalszym ciągu był potępiany
przez lokalne i amerykańskie organizacje obrony
moralności.
2. V. Nabokov - Lolita - książka opowiada o
seksualnej obsesji głównego bohatera do dwunastoletniej dziewczynki. Książka od początku wywoływała ostre reakcje. Zarzucano jej propagowanie
pornografii. Powieść wydana w 1955 roku została
zakazana we Francji. W 1957 roku trafiła na czarną
listę w Argentynie, gdzie cenzorzy uznali, że jest
wyrazem moralnego rozpadu. W RPA zakaz rozpowszechniania Lolity wprowadzony w 1974 roku,
obowiązywał do 1982 r.
Ciąg dalszy nastąpi

Nowości w bibliotece
R. MAŁECKI - WADA
Groźne burze nad Chełmżą i nieznośne sierpniowe upały. Na leśnej polanie w pobliżu jeziora komisarz Bernard Gross trafia na pusty, zakrwawiony
namiot. Stopniowo odkrywa wokół niego znacznie
więcej śladów krwi. Wszystko wskazuje na brutalną
zbrodnię, której ofiarą mogła paść młoda kobieta.
Kłopot w tym, że Gross nie ma żadnego punktu
zaczepienia. Brak ciała ofiary, narzędzia zbrodni
i sprawcy. Zbyt wiele niewiadomych i zbyt wiele
mylnych tropów, którymi musi podążyć, by w gęstniejącym mroku odnaleźć przerażającą prawdę.
Prawdę, która odsłoni rodzinną tajemnicę sprzed
wielu lat.
N. SOŃSKA - PIOSENKI (NIE)MIŁOSNE
Prawdziwa miłość i nękane rozterkami serce…
To historia dla wszystkich książkoholiczek, które
oczekują niebanalnych emocji.
To najtrudniejsza decyzja w życiu Igora.
Nie powie niczego więcej, nie zrani Zosi jeszcze
bardziej.
A przede wszystkim nie złamie się i nie przyzna
do prawdy.
K. DROGA - HANKA. PIERWSZA OPOWIEŚĆ
O ORDONÓWNIE
Porywająca opowieść o córce kolejarza, która
została polską Gretą Garbo. I o tym, że szczęście nie
uśmiecha się tylko raz.
Wyszła na scenę wystraszona, blada. Muzyka
gruchnęła, ale ona nie mogła wydobyć z siebie głosu.
Wybiegła za kulisy z płaczem, wśród drwin i gwizdów. Koleżanki patrzyły z nieskrywaną satysfakcją.
Co jej pozostało? Wrócić do obskurnej kamienicy na
Woli i zostać krawcową jak matka? A może udowodnić światu, że klęska poprzedza wielki sukces?
Gdy dziesięć lat później jechała przez Warszawę własnym luksusowym chevroletem, ścigały ją
zachwycone spojrzenia i szepty: „To Ordonka!”. Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety
czesały się i ubierały tak jak ona. To dla niej hrabia Michał Tyszkiewicz popełnił mezalians, którego rodzina nigdy mu nie wybaczyła. A Hanka kochała mocno, odważnie, całym sercem – ale tylko na chwilę.

Marzanna i gaik

Biel szarości
Mgła w swój welon wrzuciła
By w siną dal porzucić...
Zaświeciło słońce
Kolorystyka inna się pojawiła
Już zieleń gdzieniegdzie
Zażółciło się wiosennymi kwiatami...
Wiosna... wiosna...
Z dala śpiewy słychać
Ze wsi kobiety i dziewczęta wynoszą
kukłę „Marzannę”
Na żerdzi osadzoną
By utopić albo spalić
By zimę wreszcie wydalić...
To znowu idą z gaikiem zielonym pięknie
przystrojonym...

Te „Moje” stawiali kawalerowie pod oknem ulubionych panien...
Towarzyszą ludowe pieśni...
Takie są śląskie i polskie
Na wiosnę obrzędy i zwyczaje...
W noc 30 kwietnia na 1-go maja
Stawiano moje (maje, moiczki, majki)
Dziewczęta w ludowych strojach
Radośnie śpiewają
Wiosnę witają...
Gaiczek zielony
Pięknie przystrojony
W czerwone wstążeczki
Prześliczne dzieweczki.
Brygida Simka
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Kącik Kulinarny
Porady
BY NIE PŁAKAĆ PRZY CEBULI • Wystarczy zwilżyć zwykłą wodą deskę do krojenia oraz nóż. A jeśli chcemy, aby cebulę łatwiej się obierało, należy ją zanurzyć na
chwilkę w ciepłej wodzie.
BY OWOCE W KOMPOCIE SIĘ NIE ROZPADŁY • Aby tego uniknąć należy podczas
gotowania kompotu wrzucić do niego skórkę z cytryny.
SMAŻONA RYBA NIE ROZPADNIE SIĘ • Do gorącego tłuszczu na którym smażymy rybę, dodajemy kilka kropli soku z cytryny – wtedy ryba podczas smażenia nie
rozpadnie się.
CIASTO NIE PRZYKLEI SIĘ • Podczas wałkowania kruche ciasto nie przyklei się do
wałka, jeśli rozwałkujemy je na papierze do pieczenia, przykryte folią spożywczą.
DEKORACJA Z KIWI • Kiwi, które chcemy wykorzystać do przybrania ciast czy deserów, najlepiej pokroić krajalnica do jajek. Uzyskamy równe plasterki jednakowej
grubości.
SKÓRKI Z CYTRUSÓW • Skórki pomarańczowej, cytrynowej nie wyrzucaj, wysusz,
zmiel i wsypuj do słoiczka.
KLAROWNY BARSZCZ CZERWONY • Ugotowany barszcz czerwony, żeby miał
piękny kolor i wyrazisty smak, trzeba go przed nalanie do talerza przelać przez sito,
w którym znajduje się starty na tarce surowy burak.
Papatacze - Składniki na ciasto: 50 dkg mąki, 5 dkg drożdży, ½ szklanki tłustego mleka (śmietany), 5 dkg cukru, 8 dkg margaryny, 2 jaja, szczypta soli. Składniki na nadzienie: 10 dkg rodzynek, 10 dkg migdałów, 10 dkg orzechów, łyżka
skórki pomarańczy, łyżka cynamonu, 10 dkg cukru, 10 dkg masła, sok z ½ cytryny.
Polewa: 8 dkg cukru, 1 łyżeczka soku z cytryny, 1 łyżeczka masła. Wykonanie:
Zrobić rozczyn z drożdży (do małego naczynia pokruszyć drożdże, dodać kilka łyżek mleka, płaską łyżeczkę cukru, 2 łyżki mąki i dokładnie wymieszać. Pozostawić
na 15 min.). Do składników na ciasto wlać rozczyn z drożdży i wyrobić. Poczekać
(ok. 30-45 min) aż wyrośnie. Podzielić na dwie części i rozwałkować w prostokąt o
grubości 1 cm. Następnie każdy prostokąt posmarować masłem i posypać cukrem.
Nałożyć nadzienie. Ciasto zwinąć w rulon i pokroić go na grubsze plastry. Układać
na wysmarowaną blachę i poczekać, aż ciasto wyrośnie. Piec na złoty kolor. Po
upieczeniu, ciepłe papatacze polać polewą: roztopione masło i cukier podgrzewać
cały czas mieszając. Dodać odrobinę wody, a na końcu sok z cytryny (jak by było za
rzadkie – dodać cukru pudru).
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. Wykonanie: 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.
CIASTO WARSTWOWE - Kruche ciasto: 3 szklanki mąki pszennej, 250 g masła,
3 łyżki cukru pudru, 5 żółtek, 1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. Beza: 5 białek,
1 szklanka cukru, 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka soku z cytryny, 100
g migdałów w płatkach, szczypta soli. Warstwa wiśniowa: 2 galaretki wiśniowe, 800 ml gorącej wody, 400 g wydrylowanych wiśni (świeżych, z kompotu
lub mrożonych). Krem: 500 ml śmietany 36%, 250 g serka mascarpone, 3 łyżki
cukru pudru. Wykonanie: Galaretki wiśniowe zalałam 800 ml gorącej wody, wymieszałam do rozpuszczenia galaretek i odstawiłam do wystygnięcia. Do miski
wsypałam mąkę, dodałam pokrojone na małe kawałki masło, cukier puder, żółtka,
proszek do pieczenia i zagniotłam gładkie ciasto (jeżeli składniki ciasta nie chcą
się połączyć, można w czasie zagniatania dodać 1-2 łyżki zimnej wody). Zagnie-

cione ciasto podzieliłam na dwie równe części. Dwie blachy o wymiarach 22×33
wyłożyłam papierem do pieczenia i wykleiłam ciastem ich spód. Jedną blachę z
ciastem wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 170 stopni (grzanie góra i dół) i
piekłam ciasto 30 min. Do drugiego ciasta przygotowałam bezę. Do miski wlałam
białka, dodałam szczyptę soli i ubijałam mikserem. Gdy białka zaczęły się pienić
dodałam w kilku porcjach cukier i miksowałam dalej do uzyskania sztywnej,
gęstej piany. Następnie zmniejszyłam obroty miksera i wmiksowałam do piany
mąkę ziemniaczaną i sok z cytryny. Ubitą pianę z białek wyłożyłam na nieupieczonym cieście, wyrównałam i wierzch bezy posypałam płatkami migdałów. Blachę z
ciastem z bezą wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni (grzanie góra
i dół) i piekłam 30 min. Upieczone ciasto wyjęłam z piekarnika i odstawiłam do
całkowitego wystudzenia. Do wystudzonej (ale nadal płynnej) galaretki dodałam
wiśnie, wymieszałam i odstawiłam w chłodne miejsce. Gdy galaretka zaczęła
tężeć, przełożyłam ją na wystudzony kruchy spód (ten bez bezy). Ciasto z galaretką wstawiłam do lodówki do całkowitego zastygnięcia galaretki. Schłodzoną
śmietanę wlałam do miski i miksowałam, gdy śmietana zaczęła gęstnieć dodałam
cukier puder, a następnie w kilku porcjach serek mascarpone. Całość miksowałam
do uzyskania gęstego kremu. Krem wyłożyłam na warstwie galaretki z wiśniami,
wyrównałam i na kremie ułożyłam ciasto z bezą. Ciasto włożyłam do lodówki na 2
godziny. 			
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka

Poezja naszych mieszkańców
Ścieżkami codzienności
Z biegiem lat dopasowała się
do miejsca na kanapie.
„Jasiek „ułożony odpowiednio,
uśmierza ból pleców.
Obok przysiada pustka,
rozpraszana odgłosem
przesuwanych paciorków zapamiętanej modlitwy.
Dom oknami wypatruje.
ogród kusi kwitnieniem,
ani ptak naśladujący głosy
nie dodają siły.
Świat oprawiony w ramy
szeptu, modlitwy, chrapiącego psa,
który od czasu do czasu
przynosi radość.

A kiedy radośnie
trzepocą skrzydłami,
nie ważna szaruga
czy zwiastun upałów.
Ptaszyna maleńka
o wielkiej mądrości,
każde zło i dobro
potrafisz rozśpiewać.

Zanim wyruszą w drogę
Cicha modlitwa
odczytana wspólnie.
Przekręcony kluczyk
pomknie w kilometry.
W myślach rozsądek
i odpowiedzialność
za tych, którzy ufają
mądremu kierowcy.

Na porannych koncertach Jeszcze tylko prośba –
Niczym widz
zasiadam o świcie.
Uchylam okno to im nie przeszkadza.
Jak na sejmikach
dzielą doświadczenia.
Trud, w którym nawet noc
nie przynosi ulgi.

błogosław Krzysztofie,
niech drogi bezpieczne
prowadzą do celu,
a cicha modlitwa
odczytana wspólnie,
będzie dziękowaniem
dobremu kierowcy.
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Uwaga!
W związku z sezonem urlopowym, najbliższy numer
Wiadomości znad Piotrówki (lipiec 2019) ukaże się 9 sierpnia.
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