ukazuje się od 1992 roku
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Spotkanie „macierzowców”
z laureatami srebrnych cieszynianek

I Otwarty Turniej Szachowy... - str. 13
- str. 7

Pierwszy Pchli Targ za nami - str. 5

Zdrowa
żywność warto ją
kupować,
warto jeść

- 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 Obchody Święta Niepodległości
ü Wiadomości kulturalne
ü Wyniki wyborów Sejm i Senat 2019
ü Informacje z GOPS
ü Informator szkolny
ü Zaproszenie na film
ü Kącik kulinarny

- str. 3
- str. 5
- str. 9
- str. 10
- str. 15
- str. 17
- str. 19

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

cennik - www.fhustanczyk.pl

Opał
w dobrej
cenie
- WĘGIEL ORZECH

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

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

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

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

GRATIS !

„nowość”
Oferujemy Sprzedaż

upusty na kostkę brukową

- cement
- Kostki Brukowej Firmy
- Obrzeża
- Palisady

- Kostka Ażurowa

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

- Donice

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

Obchody Święta Niepodległości
ZAPRASZAMY
NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w dniu 11 listopada 2019 roku
PROGRAM:
Zbiórka o godzinie 8:00 przed budynkiem Urzędu Gminy.
Wymarsz pochodu o godzinie 8:10.
Składanie kwiatów pod pomnikami:
- w parku przy budynku Urzędu Gminy – poległym
w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej
w latach 1939 – 1945 oraz ofiar „zbrodni katyńskiej”,
- przed kościołem – pomnik poświęcony poległym w
I wojnie światowej,
- na grobie śp. Rudolfa Kolaczka – Wójta Zebrzydowic
i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego,
- na cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła „siedmiu” nieznanych żołnierzy poległych w obronie ziemi Śląskiej w roku
1919.
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godzinie
8:30 w kościele pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Zebrzydowicach.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Srebrna Cieszynianka
dla Pana Felicjana Szczypki
W dniu 26 września 2019 r.
Rada Gminy Zebrzydowice podjęła
uchwałę w sprawie nadania Lauru
Ziemi Cieszyńskiej „Srebrnej Cieszynianki” za 2019 rok. Rada Gminy postanowiła wyróżnić Laurem
„Srebrnej Cieszynianki” pana Felicjana Szczypkę.
Pan Felicjan Szczypka od urodzenia mieszka w Kończycach Małych.
Od najmłodszych lat aktywnie
uczestniczy w życiu lokalnej społeczności.
Związany z Ludowym Klubem Sportowym w Kończycach
Małych, jako czynny piłkarz przez 17 lat, zaś jako członek Zarządu przez 30 lat. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową
Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Od 12 lat jest członkiem Koła Pszczelarzy w Kończycach
Małych, 4 lata w Zarządzie Koła. Został uhonorowany brązowym medalem ks. Dzierżonia, złotym medalem Śląskiego
Związku Pszczelarzy.
Jest członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Małych.
Pracował również w radzie sołeckiej Kończyc oraz w Radzie Rodziców przy Przedszkolu w Kończycach.
Wykonał wiele prac remontowych w kończyckim kościele
(remont ławek kościelnych, podłóg, drzwi bocznych wejściowych). Opiekuje się przydrożnymi krzyżami na Podlesiu.
Wykształcił wielu lokalnych stolarzy. Swoją pracą wspomógł i nadal wspomaga klub sportowy, koło pszczelarzy,
przedszkole czy parafię. W wykonywaną pracę wkłada całe
serce. Służy pomocą i radą przy organizacji licznych imprez

lokalnych. Wśród najmłodszych mieszkańców krzewi zamiłowanie do piłki nożnej, uczy miłości do otaczającej przyrody i
szacunku do pszczół.
Za całokształt swojej działalności na rzecz społeczności
lokalnej podczas długoletniej aktywności zasługuje na wyróżnienie Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Nagrody dla nauczycieli
Jak co roku, z okazji przypadającego 14 października
Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Zebrzydowice przyznał nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymały Panie:
Barbara Franek – Wicedyrektor GPP w Zebrzydowicach
oddział w Kaczycach
Magdalena Matuszyńska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Jolanta Plinta – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
Wiesława Wąsowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
W dniu 15 października 2019 roku Wójt Gminy Andrzej
Kondziołka, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Staniek
oraz Skarbnik Gminy Iwona Pszczółka spotkali się z wyróżnionymi nauczycielami, aby pogratulować im otrzymanych
nagród.

Dziękuję wszystkim,
którzy zagłosowali na mnie
w wyborach do sejmu.
Zebrało się tych głosów niemało.
W naszej gminie 579,
a w całym okręgu wyborczym 1034.
Bardzo dziękuję za zaufanie i poparcie!
Marcin Ślęk
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Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości
bez BIK dla wszystkich.
Preferencyjne warunki
dla rolników i przedsiębiorców.

Gwarantujemy uczciwoœæ
i najwy¿sze ceny!!!

Zadzwoń
798 536 013, 33 858 2552

pon-pt 8.00-16.00, sob 8.00-13.00

AUTO KOSMETYKA Kończyce Małe

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

Nagroda dla KG KREATYWNE KAMRATKI
W dniu 26 września br. w Skoczowie, w ramach Kongresu
„Programy rządowe na rzecz polskiej wsi” odbył się konkurs
„Słodkie smaki regionów”. Zgodnie z agendą spotkania konkurs był poprzedzony cyklem wykładów przeprowadzonych
przez przedstawicieli Resortu Środowiska, Krajową Administrację Skarbową i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prezentację przedstawił także KOWR- dotyczyła ona rejestracji
produktu regionalnego.

Wydarzenie miało na celu promowanie regionalnych
potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. W konkursie udział wzięły zaproszone na to
spotkanie KREATYWNE KAMRATKI z Kaczyc, przygotowując
słodki regionalny deser – strudel z jabłkami. Wśród ogromnej konkurencji nasz deser – zdobył I miejsce.

Święto Folkloru w Pawłowicach
21 września w Pawłowicach odbył się, już po raz dziewiąty, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
- zespoły śpiewacze z akompaniamentem (wystąpiło
14 grup)
- zespoły a’ capella (wystąpiło 20 grup ).
Grupy śpiewające bez towarzyszenia instrumentów
(a’capella) w tym roku prezentowały wysoki poziom i, co za
tym idzie konkurencja była bardzo duża. Fakt ten znalazł
odzwierciedlenie w protokole Jury Przeglądu. W pierwszej
kategorii nagrodzony został tylko jeden zespół (Nadolzianie), a trzy zespoły otrzymały wyróżnienie. W drugiej natomiast przyznano nagrody aż dziewięciu zespołom, a ośmiu
wyróżnienia. W tym gronie na trzecim miejscu znaleźli się
Małokończanie, zaś wyróżnienie zdobyły Zybrzidowianki.
Trzeba tu dodać, że śpiew bez akompaniamentu jest trudny,
nie da się ukryć żadnego błędu czy fałszu, śpiewacy muszą
też sami utrzymać się w tonacji. Taki rodzaj śpiewu jest też
bliższy formie w jakiej kiedyś, na naszym terenie, śpiewało
się w domach. Cieszy, że jurorzy docenili grupy śpiewające
w ten sposób.
Zespołom gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!
U.W.

Przewodnicząca Ilona Jasińska

Kończyckie Koło Gospodyń Wiejskich działa pełna parą!
We wrześniu gospodynie zdobyły 3 miejsce w konkursie
„Smaki Regionów” za swój tort miętowy, organizowanym
podczas konferencji „Programy Rządowe na Rzecz Polskiej
Wsi”, w której to panie z KGW wzięły udział.
Ponadto 24 września gościły u siebie panie z PZKO Karvina
Frysztat, z którą od kilku lat prowadzą wzajemną współpracę. Na zaproszonych gości czekał poczęstunek oraz występ
naszych najmłodszych gwiazdeczek „Małych Kończaneczek”.
24 października udano się z rewizytą na zaproszenie
PZKO Karvina Frysztat do Czech na spotkanie zorganizowane przez tamtejszy klub.

Baciary zagrały w Kończycach Małych!
Już po raz czwarty odbyła się organizowana przez Świetlicę GOK w Kończycach Małych „Biesiada Kończycka” z zespołem Baciary. Jak co roku na bardzo licznie zgromadzonych
uczestników czekała wspaniała zabawa przy muzyce góralskiego zespołu, smaczny poczęstunek przygotowany przez
KGW Kończyce Małe a także zabawa taneczna prowadzona
przez DJ Martina, która trwała do późnych godzin nocnych.

Fot: GOK Pawłowice

Z życia KGW Kończyce Małe!

Pierwszy Pchli Targ za nami
Chyba nie zawiódł się nikt, ani kupujący ani sprzedający.
Pierwszy Pchli Targ nad Młyńsczczokiem przeszedł do historii.
Dopisali nie tylko sprzedający i kupujący ale także pogoda.
Wśród sprzedawanych rzeczy, jak to na pchlim targu znaleźć można było wszystko, od drobnych rzeczy, zabawek,
stołków, obrazów, rękodzieła, po prawdziwe historyczne perełki. Nie zabrakło także ubrań itp.
Pchli Targ odbył się po raz pierwszy w sobotę (12.10.2019)
w amfiteatrze w Zebrzydowicach w godz. 9:00 -13:00
GOK Zebrzydowice

Anna Pomykała

Wodzisławskie Spotkania z Folklorem
27.10.2019 r. w Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem
wzięły udział dwa zespoły z GOK Zebrzydowice. Małokończanie zdobyli drugie miejsce, a Zybrzidowianki trzecie w
kat. zespoły śpiewacze. W tej kategorii zespoły oceniane są
razem i te z instrumentem i a’capella. Gratulujemy sukcesu.
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Super Zakupy!

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

Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

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

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

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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Spotkanie „macierzowców”
z laureatami srebrnych cieszynianek
We wtorek, 1 października w Sali Widowiskowej GOK, odbyło się Spotkanie „macierzowców” z laureatami srebrnych
cieszynianek.

Laury Ziemi Cieszyńskiej to inicjatywa Związku Komunalnego, który w roku 1997, podjął uchwałę i przyjął regulamin, który stanowi , że samorządy gminne corocznie spośród
swoich mieszkańców wyłaniają osoby, które zasłużyły się w
szczególny sposób dla społeczności, w której działają, a działanie można uznać za godne naśladowania i polecenia jako
wzór dla innych. Osoby wybrane przez Gminy będą wyróżniane Laurami honorowej złotej i srebrnej cieszynianki.
Laury mają charakter statuetek i przedstawiają kwiat
Cieszynianki, są corocznie wręczane podczas uroczystego
spotkania radnych ziemi cieszyńskiej w dniu Święta Niepodległości 11 listopada. Gmina Zebrzydowice co roku także
przyznaje ten Laur osobie lub małżeństwu, którzy uchwałą
Rady Gminy zostali wybrani.
Zgromadzeni uczcili minutą ciszy nieżyjących już laureatów, a następnie prezes koła Macierzy przedstawił sylwetki
uhonorowanych. Wydarzenie uświetnił występ Emilii Żesławskiej oraz Zespołu Folklorystycznego NADOLZIANIE
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
Red.

Zdrowa żywność warto ją kupować, warto jeść
Takiej frekwencji organizatorzy się nie spodziewali. Na Targi Zdrowej Żywności, jakie odbyły się w sobotę 28.08.2019 po
raz pierwszy w Kończycach Małych, przybyły prawdziwe tłumy.
- Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, mieliśmy przygotowane 100 ankiet dotyczących tego, by uczestnicy się wypowiedzieli, czy się im podoba, czy czegoś im brakuje, szybko
nam ich zabrakło i Pani Sołtys (Izabela Brachaczek – przyp. red.)

musiała dodrukować jeszcze 200… - mówi portalowi ox.pl Joanna Gwizdała, organizatorka i pomysłodawczyni targów.
Przygotowania do imprezy trwały od kwietnia tego roku,
pomysł się wziął z tego, że pani Joanna jest fanem ekologii
– brakowało mi takiego wydarzenia, jeździłam do Gliwic na takie targi. Tam poznałam ludzi, którzy interesują się tym samym,
rolników którzy uprawiają żywność naturalnymi metodami,
bez chemii. Ja jestem chemikiem i wiem jak te różne związki
mają wpływ na zdrowie – mówi Gwizdała. – ludzie dopiero
jak zaczynają być chorzy, to zaczynają myśleć – dodaje. Jak
twierdzi organizatorka, w kwestii zdrowego żywienia nie jest
źle, ale jeszcze wiele trzeba zrobić w zakresie edukacji i sama
prowadzi zajęcia w przedszkolu
Wśród wystawców znalazło się m. in. Gospodarstwo Ekologiczne z Leszczkowa pana Krzysztofa Bednarza, który w
roku 2009 odebrał w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie „Najlepsze Gospodarstwo ekologiczne w kategorii ekologia i środowisko”. Były
także gospodarstwa ekologiczne z produktami z pradawnych zbóż tj. makarony, kasze, płatki. Można było zakupić
owoce z upraw ekologicznych oraz soki tłoczone. Pojawili
się rolnicy z wędlinami (którzy musieli w trakcie wydarzenie
dowieźć towaru...), olejami, serami kozimi. Swoje produkty
sprzedawała także ekologiczna piekarnia. Na wszystkie panie czekały nawet ekologiczne kosmetyki. Nie zabrakło także
lokalnych producentów, którymi byli pszczelarze z Kończyc
Małych. Dla milusińskich przygotowano warsztaty kulinarne,
które prowadziła sama organizatorka.
Wydarzenie zorganizowała Joanna Gwizdała wspólnie z
Sołectwem Kończyce Małe oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach. - Zamiast pieniądze zostawić w aptece,
lepiej zostawić je u dobrych rolników – podsumowuje Joanna
Gwizdała. 				 źródło: www.ox.pl
Podziękowanie
Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką w Kończycach Małych
pragnie podziękować kupującym, wystawcom oraz wszystkim
instytucjom, osobom, które pomogły w jakikolwiek sposób
przy organizacji targów ekologicznych. Takie przedsięwzięcie
to nie lada wyzwanie, ale w naszej gminie mamy sporo ludzi
dobrej woli.
Kol. Zofii Piekar
wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża
składają
członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Zebrzydowice
Sekcja Emerytów i Rencistów
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Maxi Burger zaprasza

na kurczaka z rożna

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

INFORMATOR urzędowy

Wyniki wyborów Sejm i Senat 2019
Wyniki do Sejmu w Gmienie Zebrzydowice
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ głosów
3164 - 49,24%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI głosów 1 435 - 22,33%
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ głosów 723 - 11,25%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
głosów 568 - 8,84%
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ głosów 536 - 8,34%
Wyniki do Senatu w Gminie Zebrzydowice
JACHNIK Jerzy Witold KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
PRZYWRÓCIĆ PRAWO głosów 755 - 11,80%
KOPEĆ Tadeusz Wiktor KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ głosów 3311 - 51,73%
MAŚLANKA Hubert Zbigniew KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI głosów
2 334 - 36,47%
Średnia Frekwencja w Powiecie Cieszyńskim 50,11%,
w Gminie Zebrzydowice 64,02%
Kandydujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej Marcin
Ślęk otrzymał 1034 głosów. Kandydująca z ramienia PSL Halina Wenglorz - 808 głosów.
Do Sejmu z naszego okręgu dostali się:
Przemysław Drabek, Grzegorz Gaża, Kazimierz Matuszny,
Grzegorz Puda, Stanisław Szwed (PiS)
Mirosława Nykiel, Małgorzata Pępek, Mirosław Suchoń (KO)
Przemysław Koperski (SLD)
W jednomandatowym okręgu (łączącym powiaty żywiecki i cieszyński) wyborcy wybrali na senatora Tadeusza Kopcia z Prawa i Sprawiedliwości.
Nieruchomość na sprzedaż!

WYCIĄG z ogłoszenia Wójta Gminy
Zebrzydowice

o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie
w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.
1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości, w tym jej powierzchni:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w jednostce ewidencyjnej
240312_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0002 Kaczyce Górne,
oznaczona jako działka nr 153/18 o powierzchni 0,1761 ha,
opisana w księdze wieczystej nr BB1C/00070175/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.
2. Informacja o formie zbycia:
Sprzedaż w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
3. Cena wywoławcza:
225.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia pięć
tysięcy złotych 00/100 brutto).
4. Termin i miejsce przetargu:
02 grudnia 2019r. o godz. 12.00, w Sali Sesyjnej Urzędu
Gminy Zebrzydowice (ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, I piętro).

5. Wysokość wadium:
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzy-dowice w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju nr konta: 85 8470
0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 27.11.2019r.
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 31 października
2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks.
Antoniego Janusza 6, a także na stronie internetowej Urzędu
Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej.
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Referat
Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32
4755123 lub 32 4755122.

Aktualności śmieciowe
Wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach z dnia 11 listopada br. drugi poniedziałek roboczy
miesiąca zostaje przesunięty na dzień 16 listopad br(sobota).
Zmiana terminu wywozu dotyczy następujących ulic :
Jodłowa , Miodowa , Zagrodowa , Świtezianki, Dworkowa
,Krótka, Matejki, Wojewódzka.
Odbiór popiołu z palenisk domowych ( gromadzonych w pojemnikach):
Od 01 października do 30 kwietnia odbiór następuje w
drugim terminie w danym miesiącu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.
Odbiór odpadów zmieszanych oraz pozostałości po
segregacji (gromadzonych w pojemnikach):
Od 01 października do 30 kwietnia odbiór następuje w
pierwszym terminie w danym miesiącu odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.
Odbiór odpadów biodegradowalnych (gromadzonych w workach):
Od 01 października do 30 kwietnia odbiór następuje w
pierwszym terminie w danym miesiącu odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.

OGŁOSZENIE !
Niniejszym informuję, że na
wniosek mieszkańców sołectwa
Zebrzydowice Górne – w dniu
12 listopada (wtorek) 2019 r.
o godz. 16.00, w Sali Sesyjnej,
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice odbędzie się spotkanie z
Dyrekcją Jastrzębskiej Spółki
Węglowej S.A. Kopalnią Węgla Kamiennego „Bzie-Debina”
w budowie, dotyczące planów
inwestycyjnych JSW S.A., w tym
planowanej w Zebrzydowicach
budowy szybu wydechowego
dla potrzeb nowej kopalni.

Fot: jsw.pl
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Pojazd do zbycia
Gmina Zebrzydowice informuje o wystawieniu na sprzedaż samochodu ciężarowego VW T4, VOLKSWAGEN TRANSPORTER.

Dane techniczne pojazdu:
Typ / model: VW T4 , VOLKSWAGEN TRANSPORTER
Nr VIN: WV1ZZZ70ZWH078065
Nr rejestracyjny: SCI 35205
Rok Produkcji: 1997
Rodzaj silnika: diesel
Właściciel pojazdu : Gmina Zebrzydowice
Dane rejestracyjne: ważność badania 11 styczeń 2020r.
Przebieg: 320 212 km
Pojazd można oglądać w godzinach pracy urzędu po
wcześniejszym umówieniu terminu oględzin pod nr 32
4755151
Cena wywoławcza: 2000,00 zł
Oferty kupna składać w zalakowanych kopertach w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w godzinach urzędowania .Oferty
będą przyjmowane do dnia 15.11.2019r. godz. 9.30.
Kryterium wyboru ofert kupna 100 % cena.
Otwarcie ofert w dniu 15.11.2019 r. godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice pok. 35.

Usługi asystenckie świadczone dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej. Usługi realizowane będą w miejscu
zamieszkania osób wymagających wsparcia, które legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, pełnoletnich biernych zawodowo.
Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w
ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - z tej formy wsparcia skorzystać może 5 kobiet biernych zawodowo, sprawujących stałą
opiekę nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W
ramach działań realizowane będą grupa wsparcia, warsztaty
arteterapeutyczne oraz warsztaty informacyjne.
Udział w projekcie może wiązać się z symboliczną opłatą wynikającą bezpośrednio z regulaminu konkursu. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia
z odpłatności.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o
zgłaszanie się do koordynatora projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks.
A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.
Informacje dostępne są również na na stronie internetowej
ośrodka: gops.zebrzydowice.pl. oraz pod numerem telefonu:
(32) 47 55 129.

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).

GOPS informuje

Pomagamy osobom z zaburzeniami
psychicznymi i ich opiekunom
W listopadzie 2019r. Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach rozpoczyna realizację projektu pn „Chodź pomaluj
mój świat - wsparcie dla rozwoju
usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami
psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.
Nabór uczestników nadal trwa, zapraszamy !
W ramach projektu realizowane będą trzy formy wsparcia:
Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
znacznym lub umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki. Zapewniony jest odpowiedni transport busem.
10 Wiadomoœci znad Piotrówki

• 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 , edukację, profilaktykę zdrowotną, aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, a ponadto zajmujemy się po prostu „babskimi sprawami”
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 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 ramach projektu realizujemy także usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych – wsparcie Asystenta
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej, poprawie jakości życia
Ponadto realizujemy tzw. działania o charakterze środowiskowym, w tym:
• imprez aktywizująco - integracyjnych – imprezy okolicznościowe, w tym spotkania z ciekawymi osobami z naszego regionu
• wyjścia o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru, na koncert). W październiku br. uczestnicy KIS wybrali
się na wycieczkę do teatru w Cieszynie na występ Artura Andrusa. Dodatkowo uczestnicy wycieczki mieli okazję uzyskać
pamiątkowy autograf od gwiazdy wieczoru oraz zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie.
• wycieczki krajoznawcze i rekreacyjnych (poznawanie regionu). We wrześniu br. uczestnicy KIS wybrali się na
wycieczkę do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych, gdzie
wysłuchali wykładu o życiu naszych przodków, mieli okazję
posługiwać się dawnymi narzędziami i maszynami (młócenie
cepem, mielenie zboża na żarnach, zabawa na starych traktorach, formowanie masła i podpłomyków, produkcja twarogu), degustować „do syta” własnoręczne swojskie wyroby
(chleb żytni, podpłomyki, twaróg , masło, miód, smalec itp.).
Ponadto uczestnicy wycieczki wysłuchali wykładu na temat
roli pszczół miodnych w życiu człowieka. Na koniec imprezy
specjalnie dla uczestników wycieczki zorganizowano ognisko z poczęstunkiem.
W ramach działań o charakterze środowiskowym planujemy również realizację:
• spotkań, pogadanek 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.
• spotkań integracyjno – sportowych - planujemy organizację rozgrywek sportowych z wykorzystaniem lokalnej
bazy sportowej (np. boiska szkolne), których celem jest integracja mieszkańców.
• Certyfikowane kursy / szkolenia edukacyjne i zawodowe – ta forma wsparcia realizowana będzie w 2020r. i skierowana jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, będących uczestnikami projektu
• Zapewniamy możliwość bezpłatnego wydruku, bezpłatną usługę ksero, skorzystania z komputera i internetu
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 stale 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 animatora lokalnego projektu w dniach poniedziałek, 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.
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.
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.

STOP SMOG – ważne informacje!
Aby skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, w tym obniżać zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu – Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2017r. przyjął „Program ochrony powietrza dla terenu
województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, a następnie przyjął plan działań
krótkoterminowych. Na tej podstawie również Wójt Gminy
Zebrzydowice w dniu 16 października 2019r. podjął zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Planu realizacji działań
krótkoterminowych dla gminy Zebrzydowice w przypadku
wystąpienia nadmiernej emisji szkodliwych substancji w
powietrzu”.
Wprowadzono 3 poziomy ostrzegania:
1. Poziom I żółty, przy którym prognoza jakości powietrza
wskazuje poziom umiarkowany jakości powietrza.
2. Poziom II pomarańczowy – kiedy następuje przekroczenie poziomu wynoszącego 150 μg/m3 dla pyłu PM10 w
pomiarach z ostatniej doby,
Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom dostateczny jakości powietrza.
Działania: ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, stosować się do zaleceń lekarskich, unikać przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia/ alarmu.
Będą podjęte kontrole gospodarstw domowych (przeprowadzenie nie mniej niż 3 kontroli) pod kątem spalania
odpadów w kotłach i piecach na paliwa stałe, przestrzegania zakazów wynikających z uchwały „antysmogowej” województwa śląskiego oraz spalania pozostałości roślinnych
na powierzchni ziemi; apeluje się o ograniczenie używania
kominków.
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3. Poziom III czerwony – kiedy prognoza jakości powietrza wskazuje poziom zły jakości powietrza - kolor czerwony
lub bardzo zły - kolor brązowy.
Działania: ograniczyć aktywność fizyczną na zewnątrz
pod względem długotrwałego przebywania na otwartej
przestrzeni, stosować się do zaleceń lekarskich, unikać przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia, zaprzestać użytkowania kominków opalanych paliwami stałymi, zaprzestać prac powodujących zapylenie.
Będą podjęte intensywne kontrole gospodarstw domowych (minimum 5 kontroli w ciągu trwania alarmu), pod kątem spalania odpadów w kotłach i piecach na paliwa stałe,
przestrzegania zakazów wynikających z uchwały „antysmogowej” województwa śląskiego oraz spalania pozostałości
roślinnych na powierzchni ziemi.
Informacje dot. jakości powietrza dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl w zakładce: jakość powietrza.
Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych
przez Wójta Gminy Zebrzydowice pracowników Urzędu Gminy Zebrzydowice z działem funkcjonariuszy Policji.

KONKURS
PLASTYCZNY
DLA DZIECI
''PANI JESIEŃ''

Kategorie wiekowe:
przedszkole
klasy I-III
klasy IV-VI

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC 15.11.2019
DOM LUDOWY W KACZYCACH
TEL. 32 469 38 93

Biblioteka nieczynna
Z powodu remontu w miesiącu listopadzie Gminna
Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach będzie nieczynna. Zapraszamy do wypożyczania książek „na zapas”. Bez
zmian będzie można wypożyczać książki w Filiach w Kaczyach i Kończycach Małych.

I Otwarty Turniej Szachowy Gminy
Zebrzydowice „Przy Młyńszczoku”
W niedzielę 22 września 2019 odbył się I Otwarty Turniej
Szachowy Gminy Zebrzydowice „Przy Młyńszczoku” Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Krystiana Grzybek i Jakuba Galeja.

Wyniki:
Kategoria Open:
1. Martin Oleś (MKSZ Rybnik)
2. Grzegorz Wiercigroch
3. Kazimierz Drabiniok (KSz Zefir Boguszowice)
Juniorzy młodsi (do 2010 rocznika)
1. Jakub Wrzoł (Pszczyńskie Szachy)
2. Natasza Świerczyńska (KSz Zefir Boguszowice)
3. Stanisław Tyrna (MUKS SZS Cieszyn)
Juniorzy starsi (roczniki 2009-2006)
1. Jakub Kuczera (SSz Olimpia Goleszów)
2. Krzysztof Niemczyk (SSz Olimpia Goleszów)
3. Dawid Marekwica (SSz Olimpia Goleszów)
Młodzież (rocznik 2005-2003)
1. Martin Oleś (MKSZ Rybnik)
2. Patryk Piec (SSz Olimpia Goleszów)
Łącznie klasyfikowano 40 zawodników
– Pragniemy podziękować za przychylności i wsparcie
przy organizacji tego wydarzenia instytucjom i osobom
bez których nie moglibyśmy się spotkać w tą niedzielę. Na
samym początku dziękujemy Gminie Zebrzydowice i Gminnemu Ośrodki Kultury, który zechciał nas tu ugościć, zadbał
o poczęstunek i pomógł w organizacji tego turnieju. Dziękujemy Stowarzyszeniu Szachowemu Olimpia z Goleszowa,
z Prezesem Karolem Linertem na czele, który pełnił funkcję
sędziego głównego turnieju. Dzięki jego i klubowej bezinteresownej pomocy byliśmy w stanie przeprowadzić w
sposób profesjonalny nasz otwarty turniej. Dziękuje naszym
sponsorom, którzy wsparli realizację tej inicjatywy: firmom
VoltarNet, Laserwood.pl z Ustronia, sklepowi Świstak w Zebrzydowicach, Delikatesom Centrum z Kończyc Małych, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Powiatowi Cieszyńskiemu – dzięki
nim każdy z zawodników mógł otrzymać upominki a najlepsi
szachiści stosowne nagrody – wymienia zaangażowanych w
wydarzenie Krystian Grzybek.
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
GOK
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BUDYNEK NA SPRZEDAŻ
Sprzedam budynek o przeznaczeniu
handlowo-usługowym w Kaczycach,
powiat Cieszyński, woj. Śląskie.
Działka o powierzchni 737m2,
zabudowana budynkiem
z przeznaczeniem handlowo-usługowym
przy drodze granicznej Cieszyn-Karwina.
Telefon kontaktowy: 32 469 34 99
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INFORMATOR SZKOLNY
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Pasowanie na ucznia
Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest to, że w Dniu Edukacji Narodowej oficjalnie przyjmujemy do szkolnej społeczności uczniów klasy pierwszej. W tym roku 14 października
przypadło w poniedziałek.
Na początek świętowania uczniowie wzięli udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Przygody detektywa Pozytywki”
oraz doskonalili swe pływackie umiejętności na basenie.
Następnie odbyła się uroczysta akademia, na którą zostali zaproszeni rodzice oraz emerytowani pracownicy naszej placówki.
Starsi uczniowie, pod kierunkiem p. B. Klejczyk, p. M. Matuszyńskiej przedstawili montaż słowno-muzyczny poświęcony nauczycielom. Wręczyli też zebranym gościom upominki własnoręcznie wykonane przez Samorząd Uczniowski.
Do występów dołączyli też drugoklasiści, którzy przypomnieli zebranym obowiązujące w szkole zasady dobrego
zachowania. Wszystkim spodobał się pokaz gimnastyczny w
wykonaniu uczennic z kółka artystyczno-ruchowego, przygotowany przez p. A. Borutę
Pierwszoklasiści zaś, pod opieką wychowawczyni p. L. Król,
zaprezentowali swoje umiejętności oraz złożyli uroczyste ślubowanie na szkolny sztandar.
W nagrodę za udany i odważny występ wszyscy uczniowie klasy pierwszej zostali pasowani na ucznia oraz otrzymali ufundowane przez Radę Rodziców prezenty- szkolną
wyprawkę i pamiątkowe dyplomy. Następnie, już w klasach,
odbyła się mniej oficjalna część uroczystości. Starsi uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawczyniami. Zaś dzieci z
klasy pierwszej, wraz ze swymi rodzicami oraz wychowawczynią, delektowały się pysznymi ciastami przygotowanymi
przez mamy oraz wspólnie bawiły się.
Dzień upłynął w miłej atmosferze i na długo pozostanie
w naszej pamięci.

Dzień Papieski
W naszej szkole dbamy o harmonijny rozwój osobowości naszych uczniów. Nie tylko zależy nam na zdobywaniu
przez nich wiedzy i umiejętności ale także na kształtowaniu
właściwych postaw. W pracy wychowawczej wykorzystujemy autorytety, a takim dla naszej społeczności na pewno jest
Św. Jan Paweł II. Co roku, w październiku, obchodzimy w naszej placówce Dzień Papieski. W tym roku chętni uczniowie,
pod opieką katechetki p. R. Górczyńskiej, przygotowali prace
plastyczne na szkolną wystawę pt. „ Wielki Polak- święty Jan
Paweł II ”.
Natomiast 16 października odbyła się w naszej szkole z
tej okazji akademia, przygotowana przez katechetkę p. R.
Górczyńską i pedagoga szkolnego p. L. Różek. Akademia
składała się z występu artystycznego, pokazu multimedialnego i wspólnego śpiewania ulubionych piosenek Jana Pawła II.
Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach tego wielkiego Polaka.
I miejsce w konkursie zajął A. Klocek, II miejsce W. Giza a III
miejsce zdobył P. Lose.

Warsztaty Edukacyjne Piramida Zdrowia
22 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli „Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą”
z Gliwic. We współpracy z Samorządem Województwa Śląskiego przygotowali oni dla uczniów ciekawe warsztaty, połączone z prezentacją multimedialną, pod tytułem „Piramida
Zdrowia. Zdrowo jem, jestem aktywny”.
Uczniowie poznali zasady tworzenia zdrowego i wartościowego jadłospisu. Nauczyli się czytać etykiety produktów spożywczych oraz poznali sposoby ograniczenia marnowania się żywności. Wybrane dzieci uczestniczyły też w
konkursach z nagrodami. Na zakończenie wszyscy otrzymali
długopisy i kolorowe teczki z kodeksem dobrych praktyk.
Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tych warsztatach,
gdyż odbędą się one tylko w 25 szkołach województwa śląskiego.
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang.
World Multiplication Table
Day) odbywa się każdego
roku w pierwszy piątek października.
9. edycja akcji (ŚDTM
2019) odbyła się 4 października 2019. Nasza szkoła
przyłączyła się do obchodów już po raz trzeci.
Jaki jest cel akcji?
Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli
mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną
znajomość trudnych przypadków mnożenia. Organizatorem
Głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka. Wydawnictwo promuje zabawową formę nauczania-uczenia się matematyki.
Przez wiele lat pod jego patronatem organizowane były
Mistrzostwa Polski w Tabliczce Mnożenia. Od 2011 roku przeprowadzany jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
W tym roku podczas przerw uczniowie – Asystenci
sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia u swoich kolegów
i koleżanek. Ci, którzy pomyślnie zdali test otrzymywali certyfikat Mistrza Tabliczki mnożenia. Ponadto z każdej z klas 4
-7 wytypowano dwóch uczniów, którzy rywalizowali ze sobą
w zabawie „Piłkarz matematyk”, gdzie oprócz znajomości
tabliczki mnożenia liczyła się też celność strzałów do bramki.
Ostatecznie najlepszą drużyną okazała się klasa 6b reprezentowana przez Wojtka Budzińskiego i Szymona Gabzdyla. Gratulujemy! W przyszłym roku również dołączymy się do akcji,
ale tabliczkę mnożenia ćwiczymy cały czas!
Koordynatorzy szkolni
Agnieszka Setlak i Sylwia Pawlas
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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 choinki świąteczne
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

tel.: 508 058 741, 513 046 864, (32) 46 92 500

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

Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

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

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

PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH
ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

Siedziba w pawilonie
obok sklepu INMET

Grzegorz Wawrzacz, tel. 604 630 983
sprzedaż montaż:
-

kolektory słoneczne
kotły gazowe
centralne odkurzanie
pompy ciepła
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-

kominki z płaszczem
instalacje wod-kan
instalacje c.o.
kotłownie węglowe

janusz.rzepecki@op.pl
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Poezja naszych mieszkańców

Kącik Kulinarny

Dożynki

Logicznie...

Ziemia cicho oddycha,
nuci pieśń wieczorną,
po oddanych plonach
do snu się układa.
Już nie słychać huku maszyn,
gryzący kurz osiadł,
tylko pobocza nadal
kwitną polnym kwiatem.
Gospodarze zmęczeni
obejmują wzrokiem,
spracowane dłonie
z dumą błogosławią.
Niosą chleb,
wianki z kłosów, kosze urodzaju,
dziękując Bogu,
że zawsze był blisko.

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 !
Kurnika 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

Za głosem Mateńko
co w sercu
żeby nie zaburzyć
nie zasypał śladów
układam drogi życia
Ważne sprawy oddaję
tobie pod opiekę
w podzięce niosę uśmiech
i błysk szczęścia w oku
A kiedy noc zapada
nasłuchuję w ciszy
okrywasz mnie
ciepłem swoich dłoni
bezpiecznie
z różańcem w dłoni
Po śladach twoich podążam.
Wielcy
a zwyczajni ludzie
o dobrym spojrzeniu.
Dzień bez modlitwy
smutnym się wydaje.
Czyniąc znak krzyża
proszą wybaczenia
i tak po ludzku
nie wstydzą się Boga.
Przed całym światem
oddają mu hołd,
odważnie i z pokorą
wielbiąc jego imię.
Wiedzą, że bez jego łask
trudniej złapać oddech,
uchwycić swój krzyż i
i ponieść go dalej.
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Otruć sąsiada
Otruć sąsiada starego dziada
Moje marzenia są
Móm stare meble do pieca wciepne
Płuca wypluje z krwią
Jak będzie mało dociepne czego
Nie wykuruje się
Zaglóndej babo wiater się zmiynio
W kieróm to stróne dmie
Synowej prani na polu wisi
Dowej tu śmieci hej!
Nie bydzie nóm tu w chałupie rządzić
Musi posłuchać mie.
Sąsiad sómsiadkóm zakopcił strasznie
Wiater obrócił się
Musi sóm wóniać te swoje smrody
Nic nie poradzi nie
Jak Kuba Bogu tak i Bóg Kubie
Taki to prawo je.
Juda T.

CIASTO Z ORZECHAMI - Składniki na ciasto: 8 białek, 3
żółtka, 20 dkg cukru, 10 dkg orzechów włoskich siekanych,
10 dkg orzechów włoskich mielonych, 10 dkg wiórków kokosowych, 10 dkg rodzynek, 1 łyżka mąki pszennej, 1 łyżeczka
proszku do pieczenia. Białka ubić na sztywną pianę, dodać
cukier i żółtka. Pod koniec resztę składników, delikatnie wymieszać i z powstałej masy upiec 2 placki. Piec w temperaturze 180 stopni przez około 35 minut. Krem: 1 puszka
brzoskwiń, 1 1/2 kostki masła, 3 łyżki cukru, 2 budynie śmietankowe, 1 łyżka mąki pszennej, 5 żółtek. Brzoskwinie wyjąć z syropu, a syrop zagotować z 3 łyżkami cukru. Budynie
śmietankowe rozpuścić w 3/4 szkl wody, dodać 1 łyżkę mąki
pszennej, 5 żółtek, wszystko dokładnie wymieszać i wlać
na gorący syrop. Tak powstały budyń schłodzić. Następnie
utrzeć masło, dodać budyń i wszystko dokładnie utrzeć. Dodatkowo: 1 galaretka brzoskwiniowa - rozpuścić w gorącej
wodzie, mniej niż 0,5 litra, 2 opakowanie delicji brzoskwiniowych lub pomarańczowych, napar z kawy rozpuszczalnejwystudzony (pół szklanki). Składamy ciasto: Na pierwszy
placek dać połowę kremu. Na krem delicje nasączone kawą,
a na delicje pozostały krem. Przykryć drugim blatem ciasta.
Na ciasto brzoskwinie pokrojone w kostkę, a na brzoskwinie
galaretkę, która już tężeje.
BANANOWIEC - Biszkopt: 2 jajka, 1/2 szklanki cukru, 3 łyżki oleju, 2/3 szklanki mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1/2 łyżki octu. Pianka bananowa: 4 banany, 150 g masła, 2
opakowania galaretki cytrynowej, Ptasie mleczko, 1 puszka mleka skondensowanego niesłodzonego, 2 opakowania
galaretki pomarańczowej. Dodatkowo: 4 banany, 2 opakowania galaretki agrestowej. Przygotowanie: Biszkopt:
Żółtka oddzielam od białek. Białka ubijam na sztywną pianę.
Nie przerywając ubijania dodaję kolejno cukier, żółtka, olej,
mąkę, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto wylewam na
blaszkę o wymiarach 25cm x35cm, wyłożoną papierem do
pieczenia. Piekę 20 minut w temperaturze 170 stopni. Pianka
bananowa: Masło przekładam do garnuszka i rozpuszczam.
Odstawiam do przestudzenia. Galaretki cytrynowe rozpuszczam w 1 szklance wrzątku, studzę. Banany obieram i miksuję blenderem na gładki mus. Do musu bananowego dodaję
tężejącą galaretkę oraz przestudzone masło. Wszystko razem
miksuję. Masę wykładam na upieczony biszkopt. Wyrównuję
i odstawiam do stężenia. Ptasie mleczko: Galaretki pomarańczowe rozpuszczam w 2 szklankach wrzącej wody. Schłodzone mleko skondensowane miksuję z tężejącą galaretką pomarańczową. Masę wykładam na ciasto, wyrównuję.
Galaretki agrestowe rozpuszczam w 3 szklankach wrzątku.
Studzę. Banany obieram i kroję w plastry. Owoce układam na
cieście. Banany zalewam tężejącą zieloną galaretką. Ciasto
wstawiam na 3 godziny do lodówki. przypadnie ono do gustu bo jest kolorowe jak tęcza. W smaku też jest bardzo fajne,
orzeźwiające, lekkie, mleczno - owocowe. Jedynym mankamentem tego ciasta może być to, że trzeba do niego trochę
cierpliwości i czasu.
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka
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