ukazuje się od 1992 roku
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Mocne rozpoczęcie lata - str. 3

„Razem przeciw powodzi” - str. 7

Przystanki
wizytówką PKP - str. 7

W numerze:

kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

rabat 20% dla firm, przedszkoli i szkół

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 36
tel. 506 814 834
Scrapbooking, quilling, decoupage
- wszystko co potrzebne
do realizacji Twojej pasji !!

ü Wiadomości kulturalne
ü Alkomat do dyspozycji mieszkańców
ü Co na drogach w gminie w 2019 roku?
ü Informacje GOPS
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 3
- str. 7
- str. 9
- str. 11
- str. 17

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

Wiadomości Kulturalne
Wianki i Brathanki

Mocne rozpoczęcie lata
To był imprezowy weekend zorganizowany przez zebrzydowicki GOK. W ciągu dwóch weekendowych dni (29 i 30
czerwca) setki osób bawiły się na pięknie położonym terenie
i amfiteatrze w Zebrzydowicach.

Wielka zabawa rozpoczęła się w sobotę imprezą WIANKI
2019, podczas której nie zabrakło pokazów z ogniem oraz
sztucznych ogni. Punktem kulminacyjnym było tradycyjne
puszczanie wianków.
Drugi dzień z kolei oprócz tradycyjnego Mikrofonu dla
Wszystkich to koncert zespołu Brathanki, który rozbawił licznie zgromadzoną publiczność. Przed koncertem na placu
zamkowym odbył się po raz kolejny Konkurs dla dzieci i młodzieży – Mikrofon dla wszystkich.
Obszerne fotorelacje z wydarzeń na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

XVI Festiwal Piosenki polskiej dla dzieci
i młodzieży „Mikrofon dla wszystkich
W niedzielę 30 czerwca po raz 16-ty odbył się w Zebrzydowicach zorganizowany przez GOK Zebrzydowice Festiwal Piosenki polskiej dla dzieci i młodzieży „Mikrofon dla wszystkich”.
W Festiwalu uczestnicy wystąpili w 3 kategoriach wiekowych.
Jury w składzie: Przewodnicząca: Jadwiga Sikora, Członkowie: Aldona Kopiec, Klaudiusz Grzybek po przesłuchaniu
przyznało:
Kategoria I od 6 –10 lat otrzymali:
I miejsce i nagrodę rzeczową: Weronika Szewczyk
II miejsce i nagrodę rzeczową: Emilia Piguła
III miejsce i nagrodę rzeczową: Zuzanna Torbicka
Wyróżnienie i nagrodę rzeczową: Piotr Siwak
za udział i nagrodę rzeczową: Agata Stokłosa
Kategoria II od 11 – 14 lat
I miejsce i nagrodę rzeczową: Emilia Żesławska
Kategoria III od 15 – 18 lat
I miejsce i nagrodę rzeczową: Justyna Macura
II miejsce i nagrodę rzeczową: Wiktoria Dziedzińska

Wystawa w Urzędzie Gminy
W korytarzu I pietra Urzędu Gminy Zebrzydowice ma
miejsce wystawa prac uczniów, które zostały wykonane na
konkurs organizowany przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. ,,Alkoholizm, Narkomania’’. Konkurs był przeprowadzony na terenie Szkół Podstawowych w gminie. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu
zostały nagrodzone, a więcej informacji na ten temat można
było znaleźć w wydaniu nr 6/244/str.13. ,,Wiadomości znad
Piotrówki’’. Zapraszamy do oglądania.
Przewodnicząca G.K.R.P.A - Ewa Czudek
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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
Nowy konkurs w naszej gminie

Gminny Konkurs Wieńców
Dożynkowych
Po raz pierwszy Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Wieńców
Dożynkowych
Regulamin
1. Termin i Miejsce:
25 sierpnia 2019 r. (niedziela) Zebrzydowice. Konkurs odbędzie się w ramach Dożynek Gminy Zebrzydowice. Wieńce
należy dostarczyć do amfiteatru przy zamku w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 21 w godz. 14.00-14.30, ogłoszenie
wyników nastąpi podczas dożynek.
2. Organizatorzy konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, Rady Sołeckie Zebrzydowice Górne i Dolne
3. Przedmiot konkursu:
Wieńce dożynkowe wykonane głównie z naturalnych materiałów roślinnych, jako tradycyjne wieńce płaskie, korony lub
kompozycje współczesne (dopuszcza się dekoracje z bibuły i
wstążki, zastosowanie do łączeń sznurków, drucików itp.).
4. Kryteria oceny:
a. Zastosowane materiały – użycie jako podstawowych
materiałów tradycyjnych, naturalnych związanych ze świętem plonów – np. kłosy, ziarno, owoce, warzywa, kwiaty, itp.
b. Walory artystyczne i estetyczne – kompozycja, kształt,
estetyka, dobór barw itp.
c. Sposób wykonania wieńca – technika, trudność, dokładność wykonania
5. Zasady udziału:
a. Uczestnikami konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne – z terenu gminy Zebrzydowice
b. Jedno KGW może zgłosić tylko 1 wieniec
c. Przywóz wieńców (na koszt własny) do godz. 14.00 od
razu do amfiteatru w Zebrzydowicach (wieniec należy podpisać)
d. Delegacje KGW oraz uczestnicy indywidualni otrzymają poczęstunek
e. Wieńce zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury. Za 1, 2 i 3 miejsce, wyróżnienie przyznane dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
f. Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr telefonu: 32
4693 334 (do 20.08.2019)
Informacje o dożynkach na stronie 12.

Spotkanie z Pawłem Bogoczem
We wtorek 9 lipca o
godz. 16 w Sali widowiskowej w Zebrzydowicach odbyło się spotkanie Pawłem Bogoczem,
twórcą filmu o Żwirce i
Wigurze. Bohater popołudnia opowiadał o swoich pasjach, twórczości i
obserwacjach a przede
wszystkim o swoich (naszych) korzeniach.
Przypomnijmy, Paweł Bogocz urodził się 26 lutego 1969
w Zebrzydowicach – to 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
Wieści z GOK-u i Biblioteki

Klub Seniora informuje i zaprasza

Spotkanie z pisarzem
Klub seniorów przy GOK i Bibliotece w Zebrzydowicach
zaprasza na spotkanie z Melchiorem Sikorą, działaczem PZKO
z Zaolzia (pisarz i poeta) w dniu 26.08.2019 o godz. 10:00 w
Zamku w Zebrzydowicach.
Kurs językowy
Klub Seniora planuje zorganizować kurs podstaw języka
czeskiego lub angielskiego. Zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie: tel. 518 358 353 do 31.09.2019
Wycieczka do Wrocławia
Klub organizuje wycieczkę do Wrocławia w dniu 05.09.2019
– cena 70 zł od osoby. Chętni proszeni są do zgłaszania do
15.08.2019 pod nr tel. 518 358 353
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

Śp. Anny Hirsz
Rodzinie oraz Wszystkim Bliskim Zmarłej
słowa otuchy oraz wyrazy głębokiego współczucia składają
Wójt, Rada Gminy oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Gminy Zebrzydowice
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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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Alkomat do dyspozycji mieszkańców
Projekt „Razem przeciw powodzi”, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska

„Razem przeciw powodzi”
Ostatnim etapem realizacji projektu „Razem przeciw
powodzi” były ćwiczenia praktyczne, które odbyły się w sobotę 22 czerwca na terenie gmin Piotrowice koło Karwiny i
Zebrzydowice. Wzięło w nich udział kilkudziesięciu strażaków. Podczas ćwiczeń wykorzystano sprzęt zakupiony w
ramach projektu pt. „Razem przeciw powodzi”. Ćwiczenia
były doskonałą okazją do praktycznego wykorzystania
zakupionego przez partnerów sprzętu. Ćwiczono ewakuację nową łodzią płaskodenną, zbudowano stanowisko z
pomp zanurzeniowych, pływających, szlamowych i turbinowych, zbudowano barierę przeciwpowodziową oraz
sprawdzono sprzęt do bezprzewodowego pomiaru głębokości zalewiska.

Wszyscy kierowcy, którzy nie są pewni, czy mogą
wsiąść za kierownicę, sami mogą sprawdzić stan swojej trzeźwości w komisariacie policji, w Zebrzydowicach
przy ul. Dworcowej 11.
W poczekalni komisariatu, przy stanowisku
dyżurnego zainstalowany
został nowoczesny Alkomat Promiler AL-4000.
Urządzenie zostało zakupione przez Urząd Gminy
Zebrzydowice ze środków
z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach działalności profilaktycznej.
Alkomat Promiler AL-4000 jest niezwykle prostym miernikiem pozwalającym szybko i bezbłędnie stwierdzać obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzenie
badania trwa tylko kilka sekund. Aby jego wynik był precyzyjny, nie należy dokonywać pomiaru bezpośrednio po spożyciu alkoholu, paleniu tytoniu lub spożywaniu produktów mogących zawierać alkohol (np. niektóre słodycze, owoce itp.).
Badania stanu trzeźwości można dokonać samodzielnie i bezpłatnie!
Ciąg dalszy remontu na linii kolejowej Zebrzydowice - Cieszyn

Przystanki wizytówką PKP

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań przez jednostki
straży pożarnej w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych.
Gmina Zebrzydowice zakupiła w ramach projektu nowy
wóz strażacki, pompę zanurzeniową, bariery przeciwpowodziowe oraz cyfrowy sprzęt komunikacyjny. Zakupiony wóz
strażacki i nowy sprzęt przyczyni się do podniesienia transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki staży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzenie w sytuacjach
powodziowych.

Fundusz sołecki na 2020 rok
Fundusz sołecki - to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na
realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie
życia mieszkańców danego sołectwa i które mieszczą się w
katalogu zadań własnych gminy. W tym roku kwota na poszczególne sołectwa wynosi 38 tys. złotych. Szczegółowe
informacje u Sołtysów. Wnioski będą głosowane podczas Zebrań Wiejskich. 					
red

Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, ale po zakończeniu prac powinni być zadowoleni. PKP Polskie Linie
Kolejowe ruszyły z modernizacją peronów na przystankach
między Cieszynem i Zebrzydowicami. Planowane inwestycje
na tej trasie pochłoną prawie 5 mln złotych.
Od początku sierpnia między Cieszynem i Zebrzydowicami kursuje komunikacja zastępcza. Tak będzie do 6 października. - Zakres prac przewidziany na jednotorowej
linii Cieszyn – Zebrzydowice wymaga ograniczenia ruchu pociągów – powiedziała Katarzyna Głowacka z zespołu
prasowego PKP PLK. Szczegóły dotyczące rozkładu jazdy są
dostępne m.in. na plakatach na stacjach, przystankach i na
stornie www.portalpasazera.pl.
Modernizacja obejmie przystanki w Cieszynie Marklowicach, Pogwizdowie, Kaczycach i Kończycach. Tam zostaną
wybudowane wyższe perony i zamontowane wiaty i ławki.
- Lepsze będzie oznakowanie peronów. Pojawią się gabloty informacyjne z rozkładami. Przystanki zostaną doposażone w pochylnie, co w znacznym stopniu poprawi
dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Antypoślizgowa nawierzchnia i ścieżki z wypukłą
fakturą zwiększą bezpieczeństwo podróżnych – podała
Głowacka. Remont obejmie także wiadukt oraz przepust.
To nie jedyna inwestycja na tym odcinku. W 2018 roku na
trasie między Cieszynem i Zebrzydowicami wymieniony został tor na bezstykowy i zastosowano betonowe podkłady. Dzięki zwiększeniu prędkości pociągi pasażerskie jadą z
Cieszyna do Zebrzydowic 22 minuty, czyli o ok. 10 krócej
niż przed pracami – podkreśliła Katarzyna Głowacka.
PKP Polskie Linie Kolejowe zadbały również o bezpieczeństwo kierowców, remontując dziesięć przejazdów kolejowo-drogowych.
Anszaf
źródło: www.ox.pl
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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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INFORMATOR urzędowy
Remonty i inwestycje

Co na drogach w gminie w 2019 roku?
Drogi gminne
1. Zakończone zadania:
a. ul. Średnicowa w Kaczycach – odcinek od ul. Ludowej o
dł. ok. 260 m – w wyniku przebudowy jezdnia uzyskała nową
nawierzchnię asfaltową szerokość 4,5 m, ograniczoną obustronnie krawężnikiem betonowym, odwodnienie kratkami
ściekowymi włączonymi do kanalizacji deszczowej. Inwestycja zrealizowana w okresie 2018/2019.
Wykonawcą robót była Firma ROL-BUD z Radostowic za
kwotę ok. 451 tys. zł.

Wykonawcą robót była Firma KAMRAT ze Studzionki za
kwotę ok. 180 tys. zł.
c. ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach o długości ok. 850 m
– w wyniku przebudowy droga uzyskała nową nawierzchni
bitumiczną o szerokości łącznej 4,5 m (jezdnia 3,0 m + ciąg
rowerowy 1,5 m) z odwodnieniem kanalizacją deszczową. Inwestycja zrealizowana w okresie 2018/2019.

b. ul. Lipowa w Marklowicach Górnych (od ul. Lipowej o
dł. ok. 470 m) – w wyniku remontu jezdnia uzyskała nową
nawierzchnię asfaltową szerokość 3 m z odwodnieniem odcinkowymi rowami otwartymi.

Wykonawcą robót była Firma AUTO-TRANS z Gortatowic
za kwotę ok. 1 474,2 tys. zł.
2. Zadania w trakcie realizacji:
a. ul. Bławatkowa w Kończycach Małych o długości ok.
425 m od ul. Folwarcznej do ul. Malinowej, jezdnia szerokości
3,5 – 5,0 m, odwodnienie rowami otwartymi oraz odcinkową
kanalizacja deszczową.
Wiadomoœci znad Piotrówki 9

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

Wykonawcą robót jest Firma DIEGO z Wisły Małej za kwotę ok. 470 tys. zł.
b. ul. Dworcowa w Zebrzydowicach o dł. ok. 420 m od
ul. Owocowej do mostu kolejowego, jezdnia o nawierzchni
asfaltowej szerokości 5,0 m, odwodnienie rowem otwartym.
Zadanie dofinansowane z PROW.
Wykonawcą robót jest Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę ok. 527 tys. zł.
Drogi powiatowe
Rozpoczęły się prace związane z remontem drogi powiatowej 2646S – ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach na odcinku od Urzędu Gminy w kierunku Pielgrzymowic na długości ok. 1 km. W ramach prac istniejący ciąg pieszy uzyska
nowa nawierzchnię z kostki betonowej, zaś jezdnia nową
nawierzchnie bitumiczną.
Wykonawcą robót jest Firma AUTO-TRANS z Gortatowic.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Zebrzydowice w kwocie 30 tys. zł.

GOPS informuje

•

•
•

•

•

•
•
•

•

Klub Integracji Społecznej w Kaczycach z siedzibą
ul. Morcinka 15/1 zaprasza na:
Warsztaty rękodzieła – zajęcia z zakresu rękodzieła,
mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju
technikami rękodzielniczymi w miłej, przyjaznej atmosferze ( w każdy wtorek od 9.00 do 13.00).
Osiedlowy Klub Seniora – spotkania „przy kawie” , zajęcia
aktywizujące, integrujące, rękodzielnicze dla osób w wieku
60 + (w każdą środę od 9.00 do 13.00)
Klub Kobiet Zaradnych – spotkania , na których promujemy zdrowy styl życia, sztukę relaksacji ( w tym zajęcia
JOGI ) , edukację, profilaktykę zdrowotną, aktywny udział
w życiu kulturalnym regionu, a ponadto zajmujemy się
po prostu „babskimi sprawami” ( dysponujemy maszyną
do szycia) czyli tym co nas kobiety interesuje ( w każdy
czwartek od 09.00 do 13.00)
Klub Ekologiczny Malucha – zajęcia dla dzieci, mające na
celu kształtowanie świadomości ekologicznej , edukację
ekologiczną w formie zabawy dla najmłodszych mieszkańców osiedla ( w każdy I i III piątek miesiąca w godz. 11.00
– 13.00) UWAGA! Zajęcia odbywają się na osiedlowej
świetlicy środowiskowej
Warsztaty Arteterapeutyczne dla Kobiet – polegające na
wykorzystywaniu twórczości (m.in. plastycznej, malarskiej,
rysunkowej, rzeźby) w celach terapeutycznych, w tym w
celu ekspresji emocji, odkrywania siebie, samorozwoju,
wzmocnienia poczucia własnej wartości, relaksacji, oderwania się od codzienności ( w każdy I i III piątek miesiąca)
Psycholog – w każdy poniedziałek od 10.00 do 14.00
Prawnik – w każdy czwartek od 13.00 do 17.00
Ponadto realizujemy:
usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych –
wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
w codziennym funkcjonowaniu, aktywności społecznej i
zawodowej, poprawie jakości życia
imprezy aktywizująco - integracyjne – pikniki, imprezy

okolicznościowe spotkania z ciekawymi osobami z naszego regionu
• wyjścia o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru,
na koncert),
• wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne ( poznawanie
regionu)
• spotkania, pogadanki z przedstawicielami lokalnych
instytucji w ramach zawartego Partnerstwa Lokalnego
( np. spotkania z bibliotekarką, dzielnicowym, lekarzem
rodzinnym). Celem tych spotkań jest rozmowa na interesujące mieszkańców tematy, profilaktyka, edukacja.
• spotkania integracyjno – sportowe - planujemy
rozgrywki sportowe z wykorzystaniem lokalnej bazy
sportowej ( boisko LKS, boiska szkolne), których cele jest
integracja mieszkańców. W tym celu zamierzamy w/w
instytucje zaprosić do przyłączenia się do zawartego
partnerstwa Lokalnego.
Jednocześnie informujemy, że na prośbę mieszkańców
osiedla, na mocy zawartego Partnerstwa Lokalnego ze Spółdzielnią NOWA, uzyskaliśmy zgodę spółdzielni na wykorzystanie
obszaru zieleni otoczonego żywopłotem (znajdującego się
za Placem Zabaw na Osiedlu Morcinek) z przeznaczeniem na
utworzenie „mini boiska” do gry w piłkę nożną. Boisko będzie
wyposażone w bramki, które zostaną zakupione ze środków projektowych na cele integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
• Certyfikowane kursy / szkolenia edukacyjne i zawodowe – ta forma wsparcia skierowana jest do osób
bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych , będących
uczestnikami projektu
• Zapewniamy możliwość bezpłatnego wydruku, bezpłatną
usługę ksero, skorzystania z komputera i internetu
Kilka słów o projekcie
Klub Integracji Społecznej w Kaczycach został zarejestrowany w marcu 2019r. i funkcjonuje w ramach projektu pn.
Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy
Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
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.
Rekrutacja osób chętnych do uczestnictwa w projekcie
Informujemy, że do naszego Klubu Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby, które mają ochotę
skorzystać z proponowanych przez nas zajęć.
Jednocześnie prowadzimy rekrutację osób chętnych do
uczestnictwa w projekcie, które zostaną objęte przez nas
szczególnym wsparciem, dostosowanym do indywidualnych
potrzeb uczestnika. Osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie, prosimy o zgłaszanie się do animatorki lokalnej
projektu w dniach wtorek, środa, czwartek w siedzibie KIS ( ul.
Morcinka 15/1 Kaczyce) w godz. 8.00 – 9.00 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 2019r. animatorka lokalna projektu
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prowadzi szereg działań mających na celu poznanie lokalnej
społeczności, jej zasobów i potrzeb. Efektem dotychczasowych spotkań z lokalną społecznością jest m.in. trwające
obecnie głosowanie na postawienie Paczkomatu InPost
na tym obszarze (ul. Stalmacha 2a na stacji benzynowej)
Wszyscy mieszkańcy 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

Dofinansowanie do maluchów

Zebrzydowicki Bon Żłobkowy
Świadczenie „Zebrzydowicki Bon Żłobkowy” przysługuje rodzicom biologicznym, rodzicom adopcyjnym, osobom
samotnie wychowującym dzieci, osobom pełniącym funkcję
rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka.
Świadczenie przysługuje na dziecko objęte usługami
żłobka lub klubu dziecięcego
Warunkiem przyznania bonu jest:
• zamieszkiwanie obydwojga rodziców na terenie gminy
Zebrzydowice,
• dokonanie rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Zebrzydowice
• podejmowanie pracy zawodowej;
• niekorzystanie z urlopu wychowawczego,
• niekorzystanie z urlopu macierzyńskiego.
Świadczenie przysługuje także rodzicom nie zatrudnionym i nie wykonującym czynnej pracy zarobkowej z powodu:
• choroby lub niepełnosprawności;
• kontynuowania nauki w systemie dziennym;
• odbywania stażu dla osób bezrobotnych.
Przy ustalaniu prawa do świadczenia obowiązuje kryterium dochodowe w kwocie 1922,00 zł na osobę w rodzinie.
Miesięczna wysokość świadczenia wynosi 200,00 zł – w przypadku klubu dziecięcego oraz 300,00 zł w przypadku żłobka.
Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia można
składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – Biuro nr 3.

Co zrobić kiedy znajdziemy
dzikie zwierzę…?
Zanim zabierzesz dzikie zwierzę z jego naturalnego środowiska upewnij się czy na pewno jest opuszczone i potrzebuje pomocy.
U każdego gatunku rozwój młodych, wychowanie przez
rodziców i sposób nabywania samodzielności wygląda zupełnie inaczej. W pierwszych dniach życia młode np. sarenki,
zajączki czy liski rodzice pozostawiają same w ukryciu, a w
tym czasie żerują i poszukują dla małych pokarmu. Maluchy
zaś cierpliwie czekają na ich powrót w miejscu,w którym zostały pozostawione. Rodzice wracają do młodych kilka razy w
ciągu doby, karmią je i znowu odchodzą.

Zatem przed przystąpieniem do udzielania pomocy
młodym zwierzętom należy zorientować się czy rzeczywiście maluch jej potrzebuje. Ingerencja człowieka nie raz
może mieć fatalne skutki i rzeczywiście doprowadzić
do porzucenia przez rodziców. Zatem nie próbujmy „na
siłę” pomagać przyrodzie. Jeżeli u napotkanego zwierzęcia nie widać ran, objawów wycieńczenia nie należy dotykać młodych. Jedynie w przypadku ptaków, jeżeli znajdują
się w miejscu gdzie mogą być narażone na kontakt z drapieżnikami typu lis, kot - można je ewentualnie przenieść
na krzak lub gałąź drzewa. Wiele gatunków ptaków jak np.
słowiki, drozdy, rudziki, skowronki opuszczają gniazda zanim zdobędą umiejętność latania – pozostają one jednak
pod troskliwa opieką rodziców do momentu usamodzielnienia się.
W przypadkach nie budzących wątpliwości, iż dane
zwierzę potrzebuje pomocy zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzęta ranne należy powiadomić właściwe organy. W tym
przypadku po stronie gminy leży w pierwszej kolejności
zorganizowanie akcji ratunkowej lub pomoc w zapewnieniu transportu do ośrodka rehabilitacji. Jednakże należy
pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku gdyż często zgłaszane interwencje są nieuzasadnione, a gmina
mimo to ponosi znaczne koszty związane z przeprowadzaniem takich akcji ratunkowych. Dlatego za potwierdzone nieuzasadnione wezwanie odpowiednich służb gmina może obciąży kosztami osobę odpowiedzialną za takie
zgłoszenie.
Zawsze pamiętajmy, że pochopna interwencja może
spowodować więcej szkody niż pożytku i w konsekwencji odrzucenie młodych! Zachowajmy rozwagę w ingerencję świata przyrody! 		
Źródło: RDOŚ Katowice, RDOŚ Warszwa
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Ostatni rocznik gimnazjalistów opuścił szkolne mury...

„Baczyński” godnie pożegnany
Dzień 18 czerwca br.
stał się okazją do refleksji
nad przemijającym czasem.
Szkoła Podstawowa im. K.K.
Baczyńskiego zamykała pewien etap, można powiedzieć dziejowy. Oto ostatni
rocznik gimnazjum opuszczał mury placówki.
Na uroczystości pożegnania
absolwentów
klas trzecich wśród zaproszonych znalazło się wielu
dostojnych gości. Mgr inż. Grzegorz Gabzdyl przywitał przedstawicieli Gminy Zebrzydowice, zastępcę przewodniczącego Rady
Gminy p. Eugeniusza Lose, radnych, ks. dziekana Mariana Brańkę,
wieloletnią dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach mgr Czesławę Haczek, która w 1999 roku reformę wprowadzała i podjęła
się organizacji gimnazjum, oraz mgr Jolantę Wawrzyczek, kierującą placówką przez 10 lat.
Wraz z moją rocznikową koleżanką Gabrysią Machej, absolwentką filologii polskiej i Akademii Muzycznej, debiutantką z
Opola w 2009 r., uczestniczyłyśmy w tym niecodziennym wydarzeniu.
Szczególnie wzruszającym momentem było ostatnie wejście
pocztu sztandarowego oraz wyprowadzenie sztandaru gimnazjum do muzeum szkolnego.
Przypomniał mi się czas, kiedy jako pierwszy rocznik nowo powstałego gimnazjum ze swoimi nauczycielami podjęliśmy staranie o nadanie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i sztandaru
szkole. Pamiętam piękną uroczystość, kiedy recytowaliśmy wiersze Patrona, a Gabrysia wyjątkowo wykonała piosenkę Ewy Demarczyk Niebo złote ci otworzę. W ramach współpracy ze szkołami
im. K.K. Baczyńskiego uczestniczyłam z polonistką Aldoną Kopiec
w ogólnopolskim konkursie recytatorskim we Włocławku, gdzie
moja koleżanka Justyna Kołodziejczyk uzyskała wyróżnienie, a
potem inni gimnazjaliści odnosili kolejne sukcesy. Tam usłyszałyśmy pieśń do słów wiersza Źródło, która wywarła na nas wielkie
wrażenie.
Po uzyskaniu zgody kompozytora Wojciecha Ciechana utwór
stał się hymnem naszego gimnazjum. Od tej pory podczas wszelkich uroczystości wybrzmiewały słowa: (...)kochać znaczy tworzyć
i wszystko możesz spełnić, bo nasza szkoła dbała o pielęgnowanie
tradycji i wychowanie w poszanowaniu wartości.
Przypomniał mi się niezwykle wzruszający wieczór literacki
poświęcony poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, gdy w nastrojowej atmosferze (przy świecach!) w Izbie Pamięci poświęconej
Patronowi Szkoły interpretowaliśmy, a potem recytowaliśmy wiersze z książek opatrzonych własnoręcznymi dedykacjami autorów
związanych z rodziną Baczyńskiego i biografów Poety. Scenografię stanowiły zdjęcia pozyskane z Muzeum Literatury w Warszawie
przez ówczesną dyrektor Czesławę Haczek i polonistkę Aldonę
Kopiec.
Dbałość o tradycję, miłość do korzeni, zachwyt słowem znalazły odbicie w programie przygotowanym przez obecnych uczniów klas III i ich wychowawców: IIIa - Aldonę Kopiec (która, jak
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pamiętam, 17 lat temu również żegnała klasę IIIa) IIIb - Lucynę
Lasok-Zarzecką, IIIc - Agnieszkę Karwowską-Pawliczek.
Scenariusz oparty został na utworze zaczerpniętym z... arkusza egzaminacyjnego z języka polskiego (!), a dokładnie na fraszce
Jana Sztaudyngera Skarga zmiętego, brzmiącej niezwykle lakonicznie: Życie mnie / mnie.
Wiersz zainspirował uczniów (a jak się okazało, i niektórych nauczycieli) do twórczości poetyckiej (jak zdradziła Aldona Kopiec,
sowicie motywowanej szóstkami z języka polskiego i korygowanej przez wychowawców).
Powstało wiele dowcipnych, niepowtarzalnych fraszek oddających realia życia szkolnego i refleksję nt. codzienności, np.:
Panie polonistki były zdruzgotane,
że ich dzieci są tak bardzo nieoczytane.
Potem do wakacji suszyły nam głowę,
że nie pojmujemy zabawy słowem.
I kiedy poeta metaforą rzucił,
to nam o dwa punkty piękny wynik skrócił!
Utwory złożyły się na piękny program artystyczny, którego wraz z Gabrysią stałyśmy się uczestniczkami. Zaśpiewałyśmy
pieśń Szumi jawor... Polonistka Aldona Kopiec wraz z uczniem Kamilem Kołatkiem (otrzymał nagrodę Wójta Gminy Zebrzydowice
za osiągnięcia recytatorskie, gwarowe, literackie) zaaranżowali na
gorąco nasz występ podczas uroczystości, na której pojawiłyśmy
się jako muzealne cienie, bo jak słusznie gimnazjaliści zauważyli,
kiedy my kończyłyśmy szkołę, ich jeszcze na świecie na było!
Gabrysia Machej, koncertująca w całej Polsce i nie tylko, zaśpiewała wzruszająco piosenkę Anny Jantar Życia mała garść, co
stanowiło niezwykle wymowną ilustrację i wstęp do widowiska.
W podniosłej atmosferze uroczystości przypomniały mi się
wieczory regionalne organizowane w szkole, w których brałam
udział, a które cyklicznie są wznawiane. W humorystycznej formie
ukazywane są najważniejsze wartości: przywiązanie do wiary, tradycji, umiłowanie korzeni i języka przodków.
Dziś widzę (na przykładzie pożegnania absolwentów), że nauczycielom zależy, by ich wychowankowie byli nie tylko szlachetnymi ludźmi, ale kochali Ojczyznę, dom, tradycję, byli dumni ze
swojego pochodzenia.
Wiele nagród i wyróżnień dla uczniów świadczy o tym, że
młodzież mogła się w tej szkole rozwijać, pomnażać talenty, była
wspierana przez pedagogów i wychowawców.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że najlepszą absolwentką
gimnazjum została Marta Kawik (laureatka I miejsca konkursu literackiego Moja Mała Ojczyzna, zdobywczyni Złotej Legitymacji
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie), absolwentkami przedmiotów artystycznych:
Marta Matuszyńska, Marta Boruta, Zofia Grygierek, Małgorzata
Rudnicka (uzyskała również najwyższy wynik z egzaminu), statuetki dla najlepszych sportowców zdobyły: Monika Setlak i Emilia
Machaj (uczennica ta uzyskała również nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy). Nagrodę Wójta Gminy Zebrzydowice otrzymał
wspomniany już Kamil Kołatek, zastępcy Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy - Anna Draga, nagrody ufundowane przez: dyrektor
Czesławę Haczek - Marta Kawik i Julia Lipka (m.in. za osiągnięcia literackie i gwarowe), dyrektor Jolantę Wawrzyczek - Martyna Dobrogowska (za osiągnięcia wokalne), dyrektora Grzegorza
Gabzdyla - Magdalena Stawarczyk (za osiągnięcia literackie, recytatorskie, gwarowe). To oczywiście tylko niektóre z przyznanych
wyróżnień.

W radosnym klimacie upływającej chwili, zmotywowani piękną treścią spektaklu, poruszeni śpiewem chóru szkolnego, występem wokalistów, radosnym, pełnym energii tańcem dziewcząt (a
nawet chłopców), oddaliśmy się refleksji wyrażonej w ostatniej
fraszce uczniów:
Panu Sztaudyngerowi pięknie się kłaniamy
i treść fraszki nieco rozwijamy:
otóż jeśli życie czasem nas przygniata,
wspomnijmy z łezką w oku nasze szkolne lata!

Nocna Zmiana w Kaczycach
W sobotę (03.08.2019) w Bibliotece Publicznej w Kaczycach odbyła się III edycja imprezy „Kilogranie”, organizowanej przez Kuźnię Mordoru oraz Stowarzyszenie Gier Planszowych Trzech Braci. Tym razem wydarzenie nazywało się
„Nocna zmiana” a organizatorzy zachęcali do przeżycia przygody z grami planszowymi, trwającej do białego rana.

Wzruszona pomysłem, poziomem wykonania, formą godną
treści, życzę Absolwentom spełnienia oczekiwań, dojrzałych życiowych wyborów, a Dyrekcji, Wychowawcom i Nauczycielom
dalszych sukcesów i godnych następców tych, którzy mury szkoły
teraz opuszczają.
Fot: JŚ/www.ox.pl

Natalia Krasucka-Golasowska
absolwentka dziennikarstwa, pedagog,
pracownik socjalny w schronisku dla osób bezdomnych
absolwentka Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego z roku 2002

Biblioteka zaprasza

Narodowe czytanie w Zebrzydowicach !!! LOGICZNIE…

W tym roku czytamy nowele polskie. Treść nowel przybliży nam wiele osób znanych z życia publicznego Zebrzydowic.
Czytanie nie będzie jedyną atrakcją jaką zebrzydowicka
biblioteka w tym dniu zapewni.
Specjalnie dla dzieci przyjadą animatorzy Tajemniczego
Kuferka z Rybnika, którzy nasze pociechy zabiorą w niezwykłą podróż śmiechu i zabawy.
Będzie można się również zaopatrzyć w książki używane,
które dostępne będą za „psie pieniądze” na kiermaszu.
Zapraszamy w sobotę 7.09.2019 roku w godzinach od
10.00 do 12.00 do siedziby Gminnej Biblioteki Publiczne
w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 21.

GOK Zebrzydowice zaprasza

Akcja Lato 2019
Gminny Ośrodek Kultury w
Zebrzydowicach zaprasza na Warsztaty muzyczno - taneczne w
dniach do 27.08.2019 – 30.08.2019
w godz. 10:00-13:00.
Ośrodek Sportów Wodnych (kajaki, rowery wodne)
02.07 – 30.08.2019 w godz. 12:00 – 18:00 (Uwaga! w poprzednim numerze wkradł się błąd - wypożyczalnia sprzętu
pływającego będzie czynna do końca sierpnia).

Zwierzęta logicznie myślą…
Jak ułożyć życie swe?
Niepotrzebne im są uniwersytety
Obserwacje własne starczą im…
Życie najlepiej ułożyć prosto
Po co tyle zachodu
O nie wiadomo o co?
Byle więcej…więcej…
Ludzie zagonieni stale są
Za tym zmęczenie wielkie
Nie ma czasu by na chwilę odpocząć…
Co z tego wynika?
Brak logicznego ułożenia swego życia…
Siedzę na ławeczce w ogrodzie
Obserwuję kury swe…
Chodzą…
Coś wydzióbują…
W piachu się kąpią…
Stroją piórka swe…
Jakie mądre cwane nawet powiedzieć można by!
Kurnik nie budowały!
Zboża nie siały!
Przynoszą im wodę!
Zielone pasze!
Za co im się tak dogadza?
Za parę dziennie jajek!
A my?
Musimy codziennie tyrać i tyrać…
A dlatego…
Bo nie znosimy jajek!
A to feler!!!
Brygida Simka
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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

Nowości w bibliotece
S. Trojanowska - Powroty i wspomnienia
Odkrywanie
rodzinnej
historii to dla Magdaleny
fascynujące, ale i bolesne
wyzwanie. Chociaż Ludwik
opowiada jej o swojej wstrząsającej przeszłości, uczuciach,
miłości i nadziejach, kobiecie
wciąż wydaje się, że dziadek
nie zawsze jest z nią szczery.
Czy tajemnicza złota broszka i
stary notes okażą się kluczem
do prawdy?
Magdalena chce poświęcić dziadkowi jak najwięcej
czasu, zanim będą musieli się
pożegnać. W ich rozmowach
nie brakuje emocji i poruszających wyznań. Powroty i
wspomnienia to próba ostatecznego rozliczenia z przeszłością, której nie można zapomnieć, ale trzeba wybaczyć.
A. Cieplak - Lekki bagaż
Nowa powieść autorki nominowanej do Nike i
Paszportu „Polityki”.
Czy wystarczy ci idealizmu na całe życie? Co można
robić, gdy wybrało się małe
miasteczko zamiast kariery
w korpo? Można pomagać
„wykluczonym” i pisać granty
zamiast wierszy (Wera). Można być nauczycielem, który
chce słuchać swoich uczniów
(Olkowy). Można pisać w lokalnych mediach teksty o
przekrętach, choć klikają się
słabiej niż horoskopy (Baśka).
Przyjaciele, którzy mają
odwagę robić rzeczy ważne i
na przekór. Tylko kim okażą się w momencie próby, gdy rzeczywistość postanowi sprawdzić ich idealizm? I czy pozornie
lekki bagaż wczesnej dorosłości nie zacznie im ciążyć?
Anna Cieplak po raz kolejny udowadnia, że ma świetne
ucho i oko na otaczającą rzeczywistość. Jak nikt inny portretuje początkujących dorosłych z czułością i wyrozumiałością dla ich niedoskonałości, frustracji i marzeń. Wie, o czym
pisze.
F. Jolly - Pralinka
Poznajcie Alinkę-Pralinkę,
rezolutną koleżankę Mikołajka i Jaśków. Na co dzień jest
słodka, ale kiedy trzeba, potrafi tupnąć nogą. Płacze na
zawołanie, śpiewa na cały głos
i zakochuje się na zabój…
Złośliwi starsi bracia? Kłopoty
w szkole? Wizyta Bardzo Ważnych Gości? Z pomocą przyjaciółki Celiny, pluszowego lwa
Gryzaka oraz najfajniejszego
chłopca w całej szkole, Krzysia
Trufli – Pralinka poradzi sobie
ze wszystkim!

Książki zakazane c.d.

Książki zakazane z powodów religijnych
Najbardziej znanym przykładem cenzury religijnej naszych czasów był wyrok śmierci wydany na Salmana Rushdiego przez ajatollaha Chomeiniego za Szatańskie wersety.
Sam autor został potępiony pod zarzutem bluźnierstwa.
Manipulacja uczuciami religijnymi w celach politycznych
ma długie i ponure dzieje, a jej historyczne przykłady sięgają
procesu Sokratesa z 399.p.n.e. (Karolides N. i in.: 100 zakazanych książek. Historia cenzury dzieł literatury światowej, str.
236).
Watykan dopiero w 1966 roku zniósł indeks książek zakazanych. Do tej pory katolicy nie mogli czytać 4126 książek,
z czego 255 pochodziło z XX wieku. Były to między innymi
utwory Defoe, Diderota, Flauberta, Stendhala, Zoli.
Egipski pisarz Nadżib Mahfuz, autor literackiej nagrody
Nobla również jest ofiarą cenzury religijnej. Kiedy w 1959
roku zaczęła się ukazywać w odcinkach powieść Dzieci
naszej ulicy, wzburzeni muzułmanie domagali się zakazu dalszego druku książki. Mahfuz w alegorycznej formie
zawarł w niej sugestie, że Bóg Adama. Mojżesza, Jezusa i
Mahometa jest martwy. Książka została wydrukowana do
końca, ale została potępiona przez uczonych z uniwersytetu Al-Ahram. Od tamtej pory w wielu krajach arabskich nie
drukowano dzieł tego autora. W 1994 r. Mahfuz został zaatakowany przez islamskich bojówkarzy, po czym już autor
już nigdy nie odzyskał władzy w prawej ręce. Kilka tygodni
po zamachu jego powieść po 35 latach ukazała się w prasie
egipskiej. 					
GBP

Kącik Kulinarny
CIASTO BEZ PIECZENIA - Składniki na ciasto: Na kwadratową blaszkę o boku 24 cm 1 opakowanie ciastek z polewą
morelową, 250g margaryny lub masła, 2 budynie śmietankowe, 750ml mleka 2%, 2 łyżki cukru trzcinowego, 1/2 szklanki cukru pudru, ok 250g czekoladowych herbatników, 50g
płatków migdałów (może być więcej), 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej, 10 łyżek likieru kawowego, 100g wiórek kokosowych. Wykonanie: Kawę rozpuszczalną rozpuszczamy w
1/2 szklanki wody, do przestudzonej dodajemy 4 łyżki likieru
kawowego. Spód tortownicy wykładamy folią spożywczą, a
na niej układamy obok siebie delikatnie namoczone w kawie
i likierze kruche ciastka z morelową glazurą. 0,5l mleka zagotowujemy. W pozostałej części rozpuszczamy proszek budyniowy oraz 2 łyżki cukru trzcinowego. Wlewamy na gotujące
mleko i dobrze mieszamy by się nie przypalił i nie było grudek.
Studzimy. Miękki tłuszcz ucieramy z cukrem pudrem. Powoli
dodajemy przestudzony budyń oraz po łyżce pozostałego likieru. Ucieramy na najniższych obrotach miksera, by masa się
nie zważyła. Połowę masy wykładamy na kruche ciastka. Na
masę budyniową wykładamy obok siebie warstwę herbatników czekoladowych. Do pozostałej masy wsypujemy płatki
migdałów. Połowę wykładamy na herbatniki i przykrywamy
drugą warstwą, na którą rozsmarowujemy resztę kremu. Całość posypujemy uprażonym na patelni kokosem.
SERNIK BANANOWY - Składniki: SPÓD: 100g herbatników
(około 12 sztuk), 50-60g masła. MASA MASCARPONE: 500g
Wiadomoœci znad Piotrówki 17
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mascarpone, 200g białej czekolady, 2 łyżeczki żelatyny, 2 łyżki zimnej wody, 2 łyżki gorącej wody. MASA ŚMIETANKOWA:
50g czekolady deserowej, 2 łyżki wody, 1 jajko, 150ml śmietanki 30% lub 36%, 1 łyżka cukry pudru, 1 łyżeczka żelatyny,
2-3 łyżki wody, 2-3 banany, sok wyciśnięty z 1 cytryny. Wykonanie: - herbatniki rozdrobnić, masło rozpuścić, wsypać
pokruszone herbatniki i wymieszać, powstanie z nich coś na
kształt mokrego piasku
- tortownicę wyłożyć papierem do pieczenia, na spodzie rozłożyć masę z herbatników, wyrównać tak, by przykryła równo spód, mocno ugniatając
- spód schłodzić 30-40 minut w lodówce
- żelatynę na masę mascarpone wymieszać z 2 łyżkami zimnej wody, gdy napęcznieje, zalać 2 łyżkami gorącej wody,
wymieszać i pozostawić do lekkiego ostygnięcia
- białą czekoladę pokruszyć na kawałki, rozpuścić w kąpieli
wodnej, zostawić do ostygnięcia
- mascarpone nie powinno być prosto z lodówki
- gdy czekolada i żelatyna ostygną, mascarpone krótko zmiksować, by powstała gładka masa, dodawać stopniowo rozpuszczoną czekoladę, wymieszać lub zmiksować do połączenia składników (nie robić tego zbyt długo, gdyż masa może
się zwarzyć)
- do lekko ostudzonej żelatyny dodać stopniowo 2-3 łyżki
masy mascarpone, za każdym razem dokładnie mieszając
- żelatynę stopniowo wlać do masy, cały czas mieszając
- z cytryny wycisnąć sok, 1-1,5 banana pokroić na dość grube
plasterki, moczyć je w soku z cytryny i układać na spodzie z
herbatników
- masę mascarpone wyłożyć na banany, wyrównać i schłodzić w lodówce do zastygnięcia masy
- czekoladę deserową rozpuścić w kąpieli wodnej z 2 łyżkami
wody, zdjąć z ognia, dodać roztrzepane jajko, dokładnie wymieszać, jeszcze chwilę podgrzewać mieszając, by czekolada
się nie przypaliła
- czekoladę zostawić do wystygnięcia
- żelatynę rozpuścić w 2-3 łyżkach zimnej wody, gdy napęcznieje, wstawić na 10-15 sekund do kuchenki mikrofalowej,
po wyjęciu wymieszać i pozostawić do wystygnięcia
- śmietankę ubić na sztywno, pod koniec ubijania dodając
cukier puder
- ubitą śmietankę stopniowo wymieszać z ostudzoną czekoladą
- masę czekoladową połączyć z żelatyną, wymieszać
- 1-1,5 banana pokroić na plasterki, moczyć je w soku z cytryny i poukładać na zastygniętej masie mascarpone
- na banany wylać czekoladową masę śmietankową, wyrównać i schładzać przez kilka godzin w lodówce
PUSZYSTY SERNIK - Składniki: Masa serowa: 1 kg twarogu z wiaderka, 5 dużych jaj, 250 ml śmietany, 1 szk. cukru
+ 2 łyżki cukru z wanilią, 3 łyżki skrobi kukurydzianej lub
ziemniaczanej, lub budyniu, szczypta soli. Spód: herbatniki
(100 g). Wykonanie: Blaszkę ( 35 x 22) wykładam papierem
do pieczenia i wykładam spód herbatnikami. W misce ubijam białka ze szczyptą soli, w międzyczasie dodaję porcjami pół szklanki cukru. Osobno ubijam żółtka z resztą cukru i
cukrem z wanilią, do momentu aż cukier całkiem się rozpuści a masa podwoi objętość. Nadal ubijając dodaję po łyżce

sera, śmietanę i skrobię. Na
koniec dodaję pianę z białek i delikatnie mieszam (na
niskich obrotach robota).
Masę serową przelewam
na herbatniki. Wkładam do
nagrzanego piekarnika, 170
st C , piekę godzinę, do lekkiego zrumienienia. Studzę
w lekko uchylonym piekarniku. Na sernik można dać
polewę.
Ciasto maślankowe z truskawkami i kruszonką - Składniki: Ciasto: 2 jajka, 1 szklanka cukru (ok. 210g),
1 opak. cukru wanilinowego (16g lub prawdziwy cukier waniliowy), pół szklanki oliwy z oliwek lub oleju, 1 szklanka
maślanki, 2,5 szklanki mąki (ok. 375g), 2 łyżeczki proszku do
pieczenia. Kruszonka: 50g masła (lub trochę więcej jeśli kruszonka jest zbyt sucha), 50g cukru pudru, 100g mąki pszennej tortowej. Dodatkowo ok. 400-500 g truskawek *szklanka o pojemności 250 ml Wykonanie: Jajka (razem żółtka i
białka) ubić wraz ze zwykłym cukrem i cukrem wanilinowym
na puszystą masę. Zmniejszyć obroty miksera, dodać powoli
maślankę, a następnie delikatnym strumieniem wlać oliwę z
oliwek (lub olej). Mąkę wraz z proszkiem do pieczenia przesiać przez sitko. Dodawać łyżka po łyżce do ciasta i mieszać
tylko do czasu połączenia się składników. Przelać ciasto do
blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Przygotować kruszonkę wg tego wpisu: Kruszonka – przepis – najlepszy! (do
tego ciasta użyłam połowy porcji, czyli 50g masła, 50g cukru
i 100g mąki pszennej)Truskawki umyć, osuszyć, pozbawić
szypułek. Poukładać na wierzchu ciasta (najlepiej by były to
niezbyt miękkie truskawki i nie kroję ich na mniejsze kawałki
– co pozwala uniknąć ewentualnego zakalca; zbyt dojrzałe
truskawki mogą puścić zbyt wiele soku i zakalec murowany).
Całość oprószyć kruszonką.
Wstawić ciasto do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piec
przez ok. 40-50 minut (do tzw. suchego patyczka).
Sernik na zimno - Składniki: 1 kg sera twarogowego do
serników (z wiaderka), 2 łyżki żelatyny, 150 g śmietany 30%,
3/4 szklanki cukru pudru, ok. 500 g owoców (truskawek,
malin, borówek, jeżyn), 1 galaretka (u mnie truskawkowa),
1 opakowanie biszkoptów (100 g). Wykonanie: Galaretkę
przygotować zgodnie z przepisem na opakowaniu, dodając
jednak o 50 ml wody mniej niż napisano. Ostudzić i wstawić
do lodówki. Żelatynę zalać 5 łyżkami gorącej wody. Mieszać,
aż do rozpuszczenia. Następnie dodać 2 łyżki śmietany i dokładnie wymieszać. Ser zmiksować z cukrem pudrem i pozostałą częścią śmietany. Do żelatyny dodawać po łyżce masy
serowej i mieszać. Dodać tak w sumie 4 łyżki masy. Przygotowaną w ten sposób żelatynę dodać do masy serowej. Całość
dokładnie wymieszać łyżką. Formę wyłożyć papierem do
pieczenia. Użyłam formy o wymiarach 20 x 27 cm. Na dno
formy ułożyć biszkopty. Zalać je masą serową. Na wierzchu
poukładać umyte owoce. Całość zalać tężejącą galaretką.
Wstawić do lodówki na co najmniej kilka godzin przed podaniem.
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka
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