ukazuje się od 1992 roku
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str. 13

str. 5

W numerze:
Wandale narażają nas na koszty!

ü Odwiedziny u Pani Marii Grim
ü Zadania na drogach w roku 2020
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

- str. 3
- str. 10
- str. 15
- str. 19

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW
– Podsumowanie akcji

str. 5

kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939
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Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
tel. 32 469 35 82
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 61

cennik - www.fhustanczyk.pl
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GRATIS !
Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie Gminy Zebrzydowice

nowość !

DODATKOWA

Od 1 Kwietnia
możliwość płatności kartą
u kierowcy
- WĘGIEL ORZECH

- MIAŁ WĘGLOWY

- WĘGIEL KOSTKA

- WĘGIEL WORKOWANY

- EKO-GROSZEK

W STAŁEJ SPRZEDAŻY

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

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!
2 Wiadomoœci znad Piotrówki

-

- 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

Relacje świadków obozu
w Zebrzydowicach cz.2
fot: pixabay.com

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze udało
się pozyskać dokumenty dotyczące niemieckiego obozu
dla żydów jaki mieścił się w na dworcu w Zebrzydowicach
w okresie okupacji. Udało się do nich dotrzeć pastorowi, Wiesławowi Kulawcowi (Kościół Zielonoświątkowy w Zebrzydowicach) a pochodzą z Archiwum Żydowskiego Instytut Historycznego w Warszawie, który wyraził również zgodę na ich
publikacje. Są to o tyle wartościowe informacje, gdyż są to relacje świadków badź osób które przez zebrzydowicki podobóz
przeszły. W tym numerze publikujemy cz.2 relacji Poli Glick,
która mieszkała przed wojną w Będzinie przy ul Małachowskiego 4, obecnie Mikołaja Reja 18. z zawodu urzędniczka, która
została abrana z getta (IX.1942) do obozu przejściowego w Sosnowcu a po kilku dniach wysłana do obozu pracy w Zebrzydowicach (310 mężczyzn i 8 kobiet). Obóz: Zebrzydowice / Seibersdorf/
(dok. tekstu z numeru 3-5/253 ) - Umarłych wywożono w skrzyni 5 i 6 trupów razem, by nie zwrócić uwagi ludności z zewnątrz, że
tyle ludzi umiera. Tak było szczególnie z początku, gdy jeszcze byli
Żydzi holenderscy. Wywożono wieczorem, grzebano w lesie., daleko za obozem. Natomiast w drodze powrotnej ci, którzy odwieźli na
wieczny spoczynek swoich współtowarzyszy niedoli, dostawali od
ludności chleb i inną żywność. Ti należy nadmienić i podkreślić, że
ludność okoliczna bardzo z nami współczuwała. Obóz nasz był tuż
przy drodze, niedaleko stacji kolejowej, był nieduży. Były tylko dwa
baraki dla załogi, jeden na kuchnię, szwalnię, warsztat szewski oraz
łaźnię. Był tez oddzielny budynek, w którym mieściła się izba chorych, był otoczony drutem kolczastym, tak że przechodząca obok
ludność nas widziała. Przesyłali nam biednym więźniom uśmiechy,
a często paczki z jedzeniem rzucali dla nas. Jeśli się udało, że nikt
ze straży nie widział, wiec dostał się tam dobry kąsek, czasem ciastka i owoce. Gdy jednak ktoś ze straży zauważył, cała taka rzucona
dla nas paczka szła do kotła. Zdarzył się niestety taki wypadek, że
strażnik przyłapał taką litościwą panią, którą za karę wysłano do

Oświęcimia. Ale to nie osłabiało uczucia Polaków dla nas. Zawsze
przy każdej sposobności starali się nam pomóc. Zimą brakło często
wody w baraku i dziewczęta szły pod strażą po wodę za obóz. Gdy
strażnik był dobry, dziewczęta wracały obładowane paczkami żywnościowymi. Dlatego pragnęliśmy aby jak najczęściej wody brakło,
a powtórzyły by się intratne wycieczki poza obóz. Zimą zapasy żywności przychodziły do obozu coraz słabiej, bo Lagerfuhrer zabezpieczył swoją rodzinę, która mieszkała gdzieś w głębi Niemiec. Żydzi
polscy zaczęli z głody chorować, przy tym wiadomość, że Zagłębie
jest odżydzone, a więc ich rodziny wymordowane, załamała ich całkowicie. Wiedzieli, że już nie zobaczą swoich żon, dzieci i dlatego
nie mieli już zainteresowania dla życia. Zima była ciężka. Chorowali
i umierali. Kapitulacja Włoch dodała im trochę otuchy, ale to trwało
krótko, bo wojna szalała dalej, a oni tracili nadzieję wytrwania. Brak
butów i ubrania był tragicznym problemem. W płaszczach i tak by
nie pozwolili pracować. Często robotnicy brali pod bluzę koc, ale
wtedy znowu posądzano ich o to, że chcą ten koc na Baustelli sprzedać. Za to bito i zamęczano na śmierć. Było tez w obozie dużo dzieci
14-16 letnich. Ci chłopcy cierpieli najbardziej i najszybciej się załamywali, nie mogli podołać tak ciężkiej pracy. Umierali masowo. W końcu jeśli jeden z nich osłabł został wysyłany transportem chorych do
Oświęcimia. Jeden z takich młodych chłopców nie mogąc tak ciężko
pracować, chciał popełnić samobójstwo, przeżynając sobie żyły. Gdy
to zauważono umieszczono go na izbie chorych, pielęgnowano,
a po tym wysłano do Oświęcimia do pieca za karę, że ośmielił się na
taki czyn. Lekarzem był dr David Bisnes z Paryża, który pozostał też
przy Żydach polskich. Na izbie chorych nie było dużo miejsca, bo
tylko 7 łóżek, ale lekarz był doskonały. Starał się o lekarstwa, a Lagerfuhrer je w miarę możliwości przywoził. Najlepszym jednak wtedy
lekarstwem był chleb z masłem, lekka praca, dobre obuwie i ciepła
odzież. Ale tego właśnie brakowało. Gdy wracali wieczorem z pracy,
robili wrażenie pochodu trupów. Prawie wszyscy mieli odmrożone
uszy, palce u nóg i rąk. W skutek tego było bardzo wiele amputacji
na izbie chorych, takich po wyleczeniu, a nawet jeszcze wcześniej
kierowali do gazu do Oświęcimia.
Już w pierwszych dniach marca 1944 słyszeliśmy, że likwidują
się obozy pracy i będziemy wiezieni do obozów koncentracyjnych.
Robotnicy zamierzali złączyć się z partyzantką, a tam były całe grupy w lasach. Ci partyzanci podchodzili do naszych bardzo ostrożnie, podczas pracy omawiali plan ucieczki i złączenia się z nimi.
Ale Żydzi bali się kary śmierci w razie schwytania ich przez władze
niemieckie, a przecież chcieli przeżyć wojnę, więc nie dali posłuchu
namowom, stale czekali na zbawienie, na cud.
28 marca 1944 zlikwidowano obóz i wysłano przeszło 300 osób do
Blechehammer, gdzie po 14 dniach naszego pobytu obóz został wcielony do Oświęcimia, objęty przez SS. I S.A., wszyscy zostaliśmy tatuowani,
przestaliśmy istnieć jako ludzie z nazwiskami, staliśmy się numerami.

Wiadomości Kulturalne

Noc Muzeów (wirtualnie!): Izba Regionalna
Wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych

zerknąć do naszej Izby Regionalnej – wirtualnie… Oczywiście zapraszamy do indywidualnego zwiedzania! - zaprosił zebrzydowicki
GOK na organizowaną po raz drugi w naszej gminie Noc muzeów.
Wirtualne odwiedziny w Izbie Regionalnej zobaczyć można
na stronie www.gok.zebrzydowice oraz w serwisach społecznościach GOK-u
GOK Zebrzydowice

Odwiedziny u Pani Marii Grim

- W związku ze stanem epidemii nie mogliśmy być
z wami „na żywo” ale przygotowaliśmy materiał, który pozwoli

16 lutego odwiedziliśmy w DPS w Dzięgielowie Panią Marię Grim. Pani Mańka, jak ją wszyscy nazywamy, wiedziała, że
przyjedziemy i bardzo się cieszyła na myśl o spotkaniu.Postanowiliśmy pojechać, oczywiście, w strojach.W rozmowie
telefonicznej z panią z ośrodka zaproponowałam,że skoro
będziemy na galowo, to możemy dać taki mini koncert dla
Wiadomoœci znad Piotrówki 3

Stomatolog
w
Zebrzydowicach
Informujemy o Nowootwartym w Ośrodku Zdrowia
w Zebrzydowicach Prywatnym Gabinecie
Stomatologicznym

Agnieszka Słaboń – Chmiel
Lekarz Dentysta

Rejestracja Telefoniczna pod nr. tel. 798 928 659
Zapraszamy!

skład opału

kaczyce - Dworzec PKP
F.H. KRYSBUD - Stokłosa Władysław

opał w dobrej cenie
sprzedaż: eko-groszek,
węgiel, węgiel workowany

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy

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

Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

Do wyboru oferty kilku firm
Mo¯liwoœæ obs£ugi w domu klienta

Zapraszamy
od pon.-pt. od 8.00-15.00 i w soboty od 8.00-13.00



Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

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

kom. 607 76 45 45

Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

innych pensjonariuszy. Pomysł się spodobał. Pani Mańka
bardzo się wzruszyła gdy nas zobaczyła. Opiekunki pomogły
dotrzeć na świetlicę wszystkim chętnym a my zaśpiewaliśmy
dla nich. Miło było zauważyć zainteresowanie na twarzach
słuchaczy a czasem i próbę włączenia się w śpiew niektórych
piosenek. Specjalnie na ten występ wybraliśmy kilka starych pieśniczek, żeby i p. Marysia mogła z nami zaśpiewać
jak kiedyś. Po koncercie zostaliśmy, już tylko z naszą Mańką,
w świetlicy na kawie i ciastku. Opowiadaliśmy jej wiadomosci z życia zespołu, ale nie obyło się też bez wspomnień.Na
koniec zaprosiła nas jeszcze do swojego pokoju i trzeba było
się pożegnać. Obiecaliśmy ,że jeszczcze może w lecie... ale
przy obecnej sytuacji chyba nie uda się spełnić tej obietnicy.
Przypomnijmy, że to właśnie z inicjatywy pani Marii Grim
(przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich) w 1984 roku

wany), a także lustro, które ma zapewnić bezpieczeństwo na
tym odcinku drogi.
Przypomnijmy, Żelazny Szlak Rowerowy (cz. Železná
cyklotrasa) liczy 43-kilometry. Jest to pętla poprowadzona
po pograniczu polsko-czeskim przez tereny 5 gmin: Godów,
Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, a także czeską Karvine i Petrovice u Karvine. Szlak ma charakter dydaktyczny, zostanie
uzupełniony o tablice informacyjne dotyczące historii poszczególnych elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz aplikację na urządzenia mobilne. Na zadanie
o wartości 1 321 792,29 euro partnerzy postanowili pozyskać
środki zewnętrzne w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020/Interreg V-A Česká republika
– Polsko 2014-2020 w wysokości 85 % kosztów całkowitych.
(red.)

Zawalił się dach kina…
kilka słów o historii obiektu

powstał Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie”
działający w świetlicy Kończyce Małe . Od 1984 do 1999 zespół prowadził Stanisław Kania, a od jesieni 1999 do chwili obecnej „Małokończanie” pracują pod kierownictwem
Urszuli Wierzgoń – wieloletniego członka zespołu.
Urszula Wierzgoń

Wandale narażają nas na koszty! reaguj!
Poinformuj Policję!
Skandal. Tym jednym słowem można podsumować to,
co dzieje się ze ścieżką rowerową, która prowadzi z Zebrzydowic do Jastrzębia Zdroju. Infrastruktura jest notorycznie niszczona przez wandali…

To nie pierwszy raz, gdy zniszczone zostały elementy
szlaku rowerowego. Tym razem „ofiarą” wandali padło około
50-iu przęseł (na zdjęciu powyżej). Kto ponosi koszty naprawy? My wszyscy… Na budowę udało się pozyskać
środki unijne (należy pamiętać także o wkładzie własnym)
a koszty naprawy ponoszone są przez Urząd Gminy w Zebrzydowicach. Dlatego apelujemy, jeżeli widzisz, że ktoś niszczy naszą wspólną własność – reaguj! Poinformuj Policję!
Niszczenie mienia nie dotyczy tylko ścieżki ale także innych obiektów. Zniszczony został most w pobliżu (zespreyo-

13.06.2020 zawaliła się część konstrukcji dachowej budynku” starego” kina. Strażacy informację o zawaleniu części
dachu na budynku otrzymali po godzinie 19:30. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.
Historia zebrzydowickiego kina sięga okresu przedwojennego. Prawdopodobnie pierwsze kino we wsi otwarto
w 1930 roku w gospodzie Franciszka Siwka. Początkowo
wyświetlano filmy nieme, a sprzęt uruchamiano za pomocą
akumulatora . Z czasem w Sali kinowej odbywały się również
inne imprezy – występy młodzieży, jasełka czy akademie.
W okresie II Wojny Światowej, wyświetlano tylko produkcje niemieckojęzyczne, poprzedzone były propagandową
kronika filmową. Po wojnie, kino otwarto w 1956 roku i stało
się instytucją państwową, a nazwane zostało SYRENA.
Kino działało do początku lat 90-tych, w międzyczasie przeszło w 1974 roku gruntowny remont, dzięki czemu po remoncie
sala miała 154 miejsca. Repertuar publikowany był w Głosie
Ziemi Cieszyńskiej, dzięki czemu wiemy, że ostatnim wyświetlonym filmem był „ Harry Angel” - Harry Angel to film, który wciąga widza w mroczny świat magii i obrzędów voodoo. Tytułowy
bohater (Mickey Rourke) to nowojorski prywatny detektyw, który przyjmuje od Louisa Cyphre’a (Robert De Niro) zlecenie odnalezienia zaginionego Johnny'ego Favorite'a - cieszącego się
niegdyś popularnością piosenkarza. Próba rozwikłania zagadki
pociąga za sobą kolejne makabryczne zbrodnie. Detektyw podążając śladem Favorite’a odkrywa jego fascynację czarną ma-

Wnętrze nieistniejącego dziś kina SYRENA w Zebrzydowicach.
Fot ze zbiorów Władysława Siwka
C. D. na stronie 7
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
COMPENSA, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 505 283 631
Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00
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gią i voodoo, a każdy krok zbliża go do prawdziwego piekła…
Od kwietnia 1990 w „Głosie: publikowany jest komunikat: Kino
w Zebrzydowicach – nieczynne.
Opracowano na podstawie książki Helena i Ludwik Bartoszek:
Wypisy z dziejów Zebrzydowic, Kaczyc, Kończyc Małych i Marklowic Górnych. Zebrzydowice, GOK Zebrzydowice 2005, wyd. I

Moja Mała Ojczyzna – przenieś co piękne do sieci
Po sukcesie ostatniego konkursu plastycznego online Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do kolejnego,
tym razem fotograficznego.
- Tym razem, pragniemy, by uczestnicy pokazali nam
i internautom, piękno ziemi cieszyńskiej – mówi Małgorzata Guz, dyrektor GOK w Zebrzydowicach – zachęcamy dzieci
i młodzież naszego powiatu do uczestnictwa, wierzymy,
że jest wiele pięknych miejsc do pokazania – dodaje Guz.
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury
w Zebrzydowicach. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Powiatu Cieszyńskiego.
Cele Konkursu to promowanie walorów przyrodniczych
i krajobrazowych Powiatu Cieszyńskiego, rozbudzanie wśród
dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą i kulturą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii
oraz popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu wolnego.
Szczegółowy regulamin na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
GOK Zebrzydowice

INFORMATOR urzędowy

WYBORY 2020
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 10 czerwca 2020 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodekswyborczy(Dz.U.z2019r.poz.684i1504orazz2020r.poz.568)
w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji

Nr obwodu
głosowania

1

2

Granice obwodu głosowania

Marklowice Górne

Zebrzydowice Górne-ulice: Akacjowa, Nowy Dwór, Poziomkowa, Różana, Juliusza Słowackiego 12 - 14 parzyste, od 15B
do końca, Słowicza, Świerkowa, Zamkowa, Chabrowa, Grabowa, Groblowa, Jesionowa, Kalinowa, ks. Antoniego Janusza
od 13 do końca, Stawowa, Stroma, Wałowa

wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Zebrzydowice
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach
oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.:

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Remiza OSP, Marklowice Górne ul. Szkolna 10,
43-410 Zebrzydowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, ul. Orzeszkowej 73,
43-410 Zebrzydowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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Zebrzydowice Dolne-ulice: Adama Asnyka, Astrów, Goździkowa, Jagodowa, Jutrzenki 2A - 10 parzyste, od 11 do końca, Okrężna, Pierwiosnków, Pochyła, Promienna, Przedwiośnie, Skotnicka, Agrestowa,
Dworcowa, Jutrzenki 1 - 2, 3 - 9 nieparzyste, Jana Kochanowskiego
od 2 do końca numery parzyste, Owocowa, Strażacka, Wojska
Polskiego, Wrzosowa
Zebrzydowice Dolne-ulice: Górnicza, Kasztanowa, Jana Kochanowskiego 1 - 59 nieparzyste, ks. Antoniego Janusza 1 - 12, Makowa,
Elizy Orzeszkowej 4 - 16 parzyste, od 17 do końca, Palmowa, Rzeczna,
Sadowa, Juliusza Słowackiego 1 - 11, 13 - 15 nieparzyste, Srebrna,
Tulipanowa, Cicha, Działkowa, Jana Kochanowskiego od 61 do końca numery nieparzyste, Kwiatowa, Liliowa, Elizy Orzeszkowej 1 - 3,
5 - 15 nieparzyste, PCK, Piękna, Poprzeczna, Tęczowa, Topolowa,
Wesoła, Wyzwolenia
Kończyce Małe-ulice: Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Graniczna, Jagiellońska 1 - 20, 22 - 32 parzyste, mjr Cezarego Hallera,
Rolna, Wodna, Zielona, Źródlana, Folwarczna, Jagiellońska 21 - 31
nieparzyste, 34 - 50 parzyste, 52A - 52C, Jarzębinowa, Jaśminowa,
Janusza Korczaka 1 - 22, 23 - 39 nieparzyste, Malinowa, Myśliwska,
Staropolska od 9 do końca, Wiejska, Wiśniowa
Kończyce Małe-ulice: Bławatkowa, Hiacyntowa, Jagiellońska 33 - 51
nieparzyste, 52, od 52D do końca, Jasna, Kasztelańska, Miodowa 1,
2C, 2D, Nowa, Henryka Sienkiewicza, Spacerowa, Leopolda Staffa,
Staropolska 1 - 8, Świtezianki 1 - 4, 6, Wierzbowa, Zagrodowa 1 - 5,
7 - 9 nieparzyste, Ceglana, księdza Ignacego Świeżego, Bukowa, Jodłowa, Janusza Korczaka 24 - 40 parzyste, od 41 do końca, ks. JerzegoMarekwicy, Miodowa 2, od 3 do końca, Orzechowa, Spółdzielcza, Świtezianki 5, od 6A do końca, Zagrodowa 6 - 10 parzyste, od 11 do końca
Kaczyce-ulice: Dworkowa, Harcerska 27, 29, od 35 do końca, Krótka,
Jana Matejki 13 - 19 nieparzyste, od 20 do końca, Pocztowa od 14
do końca, Juliana Tuwima, Zakątek Leśny, Harcerska 1 - 10, 12 - 28
parzyste, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Magnolii, Mała, Olchowa,
Otrębowska, Pocztowa 1 - 13, Spokojna
Kaczyce-ulice: Czereśniowa, Harcerska 11 - 25 nieparzyste, 30 - 34, Jabłoni, Marii Konopnickiej, Ludowa, Jana Matejki 1 - 12, 14 - 18 parzyste, Podleśna, Pogodna, Średnicowa, Wojewódzka, Kolonii, Gustawa
Morcinka, Ogrodnicza, Słoneczna, Pawła Stalmacha

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być
zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za
pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia
16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020
r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej
do dnia 26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy

Urząd Gminy, ul. Ks. A. Janusza 6,
43-410 Zebrzydowice

Urząd Gminy, ul. Ks. Janusza 6,
43-410 Zebrzydowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, Kończyce Małe
ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, ul. Harcerska 13,
43-417 Kaczyce

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa, ul. Harcerska 13,
43-417 Kaczyce
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zebrzydowice
najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice
/-/
Karol SITEK
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„Wodociągi” informują:
Wymiana wodomierzy,„nakładki” oraz nowe umowy
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że od 22 czerwca kontynuowana będzie wymiana wodomierzy oraz zakładane będą na wodomierze „nakładki” do zdalnego odczytu. Prace te wykonywać
będą pracownicy GZWIK.
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz zdrowie Naszych
pracowników prosimy mieszkańców o informowanie o objęciu kwarantanną.
W takim przypadku wymiana wodomierza nastąpi w późniejszym terminie.
Również w tym miesiącu przystępujemy do dalszej wymiany umów na dostawę wody i odbiór ścieków. Umowy roznoszone będą przez pracownika GZWiK.
Umowy można będzie podpisywać przy odbiorze i od razu przekazać zwrotnie
pracownikowi lub potwierdzić odbiór umowy a podpisaną umowę w najbliższym
czasie zwrócić do biura GZWiK.
GZWiK Zebrzydowice

Zmiana wysokości opłaty za wodę i ścieki
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje swoich
klientów o zmianie wysokości opłat za dostawę wody, odbiór ścieków i opłat abonamentowych w okresie od 9.06.2020 r. do 8.06.2021 r.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 10.05.2018 r. na podstawie art. 24c ust. 2 w związku
z art. 24c ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz w związku z art. 27a ust.1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Gminnego ZakładuWodociągów i Kanalizacji
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice.
CENA WODY I ŚCIEKÓW DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
Rodzaj cen
i stawek
opłat
Cena wody
zł/m3
Cena ścieków
zł/m3
Ścieki
dowożone

cena netto

stawka opłaty
stawka opłaty
cena brutto abonamentowej abonamentowej
netto
brutto

5,16

5,57

6,65

7,18

5,87

6,34

5,05

5,45

5,87

6,34

Pełna informacja o wysokości opłat w pozostałych grupach taryfowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://wodypolskie.bip.gov.pl/
rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-ret-070-7-152-2018.html

Odczyty wodomierzy
W związku z obowiązujący stanem pandemii prosimy mieszkańców naszej
gminy o telefoniczne zgłaszanie zużycia wody. Odczyty stanu wodomierza należy
zgłaszać raz w miesiącu pod numerem tel.324693654 wew. 8

Zadania na drogach w roku 2020
Poniżej publikujemy szczegółowe
informacje na temat planowanych
robót na drogach w tym roku.

1. Zadania na drogach gminnych:
a. przebudowa drogi bocznej od ul. Agrestowej w Zebrzydowicach (dojazd
do pos. 14 – 14jo długości ok. 175 m). Zakres obejmuje wykonanie jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikiem najazdowym
oraz ciekiem betonowym wraz z odwodnieniem kanalizacją deszczową.
Wykonawcą robót będzie PFRD BRUK z Cieszyna za kwotę ok. 277 tys. zł.
b. przebudowa ul. Chabrowej w Zebrzydowicach – II etap (odcinek od pos.
nr 20 do pos. 18a o długości ok. 290 m). Zakres robót obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej jezdni oraz odcinkowe odwodnienie.
Wykonawcą robót będzie Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę ok. 105 tys. zł.
c.
przebudowa
ul.
Polnej
w
Marklowicach
Górnych
– III etap (odcinek od ul. Leśnej do pos. nr 15c o długości ok. 350 m). Zakres
robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni ograniczonej
jednostronnie krawężnikiem najazdowym wraz z odwodnieniem kanalizacja
deszczową oraz rowem otwartym.
Wykonawcą robót będzie Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę ok. 311 tys. zł.
d.
przebudowa ul. Pocztowej w Kaczycach (odcinek pomiędzy pos. 14 a 12a
o długości ok. 110 m). Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni wraz z odwodnieniem rowem otwartym.
Wykonawcą robót będzie Firma DROGRÓD
z Ćwiklic za kwotę ok. 115 tys. zł.
e.
remont ul. Zielonej w Kończycach
Małych (zadanie realizowane 2019/20).
Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz
z podbudową kamienną, odwodnienie umocnionym rowem otwartym. Zadanie
dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonawcą robót jest Firma BUD-ROL z Golasowic za kwotę ok. 650 tys. zł.
Ponadto gmina planuje pozyskać środki Województwa Śląskiego
na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ul. Lipowej w Marklowicach Górnych (odcinek o dł. ok. 500 m od nowej
nawierzchni za zjazd do pos. 6-8).
2. Powiat Cieszyński przy udziale finansowym Gminy Zebrzydowice
planuje wykonać „remont nawierzchni drogi powiatowej 2627S
– ul. Tuwima w Kaczycach na odcinku ok. 0,5 km” (od skrzyżowania
z ul. Matejki do granicy państwa).
3. Oświetlenia:
a. ul. Ustronnej w Marklowicach Górnych (od przejazdu kolejowego do pos.
nr 16). Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
b. ul. Chabrowej w Zebrzydowicach (od ul. ks. A. Janusza do potoku
Pielgrzymówka – etap I). Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

GOPS informuje
Ważna informacja – Świadczenie 500+

Baseny przydomowe
Prosimy mieszkańców gminy korzystających z basenów przydomowych o napełnianie ich w godzinach wieczornych i nocnych. Napełnianie basenów w czasie
upalnego weekendu ,w godzinach dziennych ,powoduje duże spadki ciśnienia na
sieci wodociągowej a co za tym idzie kłopoty z dostawa wody do domów.
Przypominamy , że wzorem roku ubiegłego,woda zużyta w celu napełnienia basenu nie podlega odliczeniu z należności za odprowadzone ścieki!
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że osoby, które pobierają świadczenie
wychowawcze 500+ na podstawie wniosku złożonego w 2019 roku nie muszą składać kolejnych wniosków w roku 2020r. z uwagi na fakt, iż świadczenie to
zostało przyznane do 31 maja 2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres
świadczeniowy rozpoczynający się dopiero 1 czerwca 2021r. można składać:
- od 1 lutego 2021 (wnioski składane w formie elektronicznej)
- od 1 kwietnia 2021 (wnioski składane w formie papierowej).
Reasumując, osoby które otrzymują świadczenie 500+ proszone są o nieskładanie kolejnych wniosków (w szczególności w formie elektronicznej) jak miało to miejsce począwszy od miesiąca lipca w latach poprzednich.
Osoby, które do tej pory nie posiadały prawa do świadczenia z wnioskiem o jego ustalenie
mogą wystąpić w każdym momencie (np. po urodzeniu dziecka).

Osy i szerszenie - nie wzywaj strażaków
bez powodu

Wraz z nadejściem miesięc y letnich strażac y
znów zauważają wzrost ilości zgłoszeń dotyczących usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (głównie osy
i szerszenie). Nie w każdym przypadku jednak wezwanie ratowników jest uzasadnione. Kiedy możemy to zrobić?
Ponieważ wiosna w tym roku nas nie rozpieszcza, a wysokie temperatury utrzymują
się od niedawna, ilość zgłoszeń, dotyczących usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych
jest nieco niższa, niż rok temu. Wciąż jednak takie zgłoszenia są i niestety, nie zawsze
dotyczą uzasadnionych przypadków. Kiedy można wezwać strażaków? Warto przypomnieć,
że nieuzasadnione wezwanie może pośrednio przyczynić się do tragedii – zastęp zajęty
weryfikowaniem zgłoszenia może nie zdążyć w porę do pożaru, czy wypadku.
Wezwania do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych są na tyle
częste, że opracowano specjalne zasady działań podczas interwencji związanych
z wystąpieniem zagrożeń od rojów i gniazd owadów błonkoskrzydłych - W myśl przedmiotowych zasad podjęcie interwencji przez straż pożarną jest zasadne wyłącznie w sytuacji
realnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, jednakże w
innych przypadkach właściwymi do likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych są
firmy dezynsekcyjne. Ponadto straż pożarna nie posiada w normatywie wyposażenia
specjalistycznych środków chemicznych niezbędnych w wielu przypadkach do skutecznego usunięcia gniazd – wyjaśnia st. Kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.
Strażacy interweniują w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, czyli
w momencie, kiedy gniazdo znajduje sięw domu, w którym mieszka np. alergik i konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. W każdym przypadku,
gdy gniazdo można było zlikwidować (bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu)
w inny sposób, nie należy zgłaszać tego pod numer alarmowy. Wyjątkiem są żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, czy różnego rodzaju instytucje. Tam ze względu na występowanie większych skupisk ludzkich
istnieje zagrożenie (im więcej osób, tym większa szansa, że osa użądli alergika),
w związku z czym interwencje są podejmowane.
W przypadku rażącego przypadku nieuzasadnionego wezwania osoba wzywająca
ratowników może zostać obciążona kosztami wyjazdu - Wyjazd zastępu w nieuzasadnionym przypadku spowoduje zgodnie z procedurą działań: zabezpieczenie terenu
działań, ewakuację osób z obiektu, i nakazanie zgodnie z Prawem budowlanym,
zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu jego właścicielowi lub zarządcy
— wyjaśnia Pokrzywa. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? Na przykład w momencie,
gdy rozmawiając z dyspozytorem, fałszywie wskazujemy, że w tym przypadku występuje
zagrożenie życia lub zdrowia. Co więcej, podając fałszywe informacje, możemy być pośrednio odpowiedzialni za tragedię - każdy z nas w tym czasie może potrzebować pomocy.
Nieuzasadniony wyjazd strażaków w miejsce, gdzie nie ma konieczności podjęcia
ich interwencji, powoduje, że mogą oni nie przybyć na czas tam, gdzie są potrzebni
i niezbędni, a każda sekunda opóźnienia może kosztować utratę życia lub zdrowia
osób naprawdę potrzebujących pomocy – uzupełnia.
Źródło: JŚ/www.ox.pl

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW
– Podsumowanie akcji
Zakupiono ze środków gminy
258 mb tkaniny, 3031,12 mb gumki, 46 szt nici, Koszt zakupu – 6021,94 zł
Uszyto i rozdysponowano nieodpłatnie mieszkańcom gminy
Zebrzydowice
1000 szt maseczek - koordynator Maszadro Krzysztof - Sołtys,
1059 szt maseczek - koordynator Wanda Kowalska

Kończyce Małe
1600 szt maseczek - koordynator Izabela Brachaczek –Sołtys Kaczyce,
475 szt maseczek - koordynator BożenaTomosz, 200 szt maseczek - koordynator Ilona Jasińska
RAZEM 4334 szt rozdano mieszkańcom + 60 szt rezerwy (wydanie po
zgłoszenie zapotrzebowania przez mieszkańca) Ze środków będących w dyspozycji
Rad Sołeckich Zebrzydowice Dolne oraz Zebrzydowice Górne zakupiono 700 szt
maseczek, które rozdysponowano mieszkańcom.
Z podarowanej przez Radnych i Radne bawełny uszyto i przekazano
mieszkańcom 2000 szt maseczek (1000 m gumki zakupiono ze środków gminy)
– koordynator Mirosław Staniek oraz Izabela Brachaczek.
W tej puli uwzględniono również mieszkańców Marklowic Górnych.
Mieszkańcy Marklowice Górnych otrzymali również 100 szt maseczek uszytych
przez Stowarzyszenie Aktywny Senior na Granicy.
Trzeba również zaznaczyć, że dodatkowo uszyto i rozdysponowano
nieodpłatnie we wszystkich sołectwach naszej gminy maseczki z materiałów
pochodzących od sponsorów bez angażowania środków gminy za co dziękujemy
! ( około 3000 tys. maseczek).
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W TEJ AKCJI !!!

I jeszcze o maseczkach… #maseczkapilnarzecz

Dorota Śmietana pocięła setki metrów materiału, łącznie na 10000 maseczek!
Wioleta Frymel przy pomocy teściowej uszyła
2030 maseczek w 7 dni!
Pani Bronka Cichy wyprała, wyprasowała i przekazała
100 m materiału z rodzinnych zapasów!
To rekordy akcji społecznej #maseczkapilnarzecz, do której
przyłączyli się mieszkańcy z Kaczyc, Zebrzydowic, Marklowic
Górnych i Kończyc Małych. Wszyscy szyli dla wszystkich, bez
podziałów na sołectwa czy osiedla, dla całej gminy.
Jest to akcja spontaniczna, oddolna, która trwa nadal
- obecnie szyte maseczki są przekazywane do Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Wszystko rozpoczęło się na początku kwietnia podczas rozmowy o pomocy
w sprzedaży żonkili. A maseczki? Zapytałam Renatę Tomala. Dzięki jej wielkiemu
wsparciu i zaangażowaniu ruszyło szycie. Już następnego dnia grupa znajomych
zakupiła 35 metrów materiału, dzięki poczcie pantoflowej zgłaszały się kolejne chętne
do pracy osoby. To poszło jak lawina. Tym sposobem nasze domy zamienione zostały
w szwalnie i krojownie, a podczas Świąt Wielkanocnych uszyto kilkaset maseczek.
Bardzo nam zależało, aby jak najwięcej maseczek trafiło do mieszkańców przed
16 kwietnia, a ja marzyłam aby uszyć ich 10000.
Świetnie zareagowali Przewodniczący Rady Gminy i wszyscy nasi Radni
i Radne. Kupili materiał, gumki, organizowali dalsze ekipy do szycia, a potem zajęli
się dystrybucją 4000 maseczek. Bardzo im wszystkim dziękuję.
Dużą pomoc otrzymaliśmy również z Urzędu Gminy Zebrzydowice, dzięki niej
uszytych zostało 1800 maseczek.
Jednak najwięcej zaangażowali się sami mieszkańcy. Całymi rodzinami
cięli materiały, troczki i gumki, wiązali na nich supełki,liczyli i składali paczki na
100 maseczek, dostarczali pocięty materiał do krawcowych, potem
odbierali maseczki. Zbierali od sąsiadów gumki, tasiemki i materiały na
maseczki. Kupowali materiał i gumki. Drukowali informację o użytkowaniu
maseczek. Rozdawali, roznosili i rozwozili nawet na wrotkach maseczki.
A w domowych szwalniach prasowali, szyli, wywijali na drugą stronę
i znowu prasowali maseczki inni dobrzy ludzie. To jest ogromna, bezcenna
wartość dla naszego społeczeństwa. Naszą gminę stawiono za wzór samopomocy
i organizacji w powiecie. Dzięki Wam Drodzy Państwo uszyliśmy 8000 maseczek!!
To jest dobra robota. Brawo My!!
Dziękuję serdecznie za dotychczasową pomoc współpracę. To bardzo budujące
i pozytywne, że pomimo lęku, niepewności a nawet strachu potrafimy się
zjednoczyć i razem działać!
Izabela Brachaczek, Sołtys Kończyc Małych.
Sprostowanie: W poprzednim numerze pojawił się błądw nazwisku pani
Lidii Grinig w art. dotyczącym maseczek. Przepraszamy.
Wiadomoœci znad Piotrówki 11
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Komputery dla szkół – „zdalna szkoła”
Gmina Zebrzydowice w ramach realizacji projektu
„Zdalna szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 zakupiła 35 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Wartość projektu wyniosła 69.950,00 zł. Zakupione laptopy
przekazane zostały Szkołom Podstawowym Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów, którzy
ze względu na brak takiego sprzętu nie mogli korzystać
z zdalnego nauczania. Natomiast w ramach II transzy planowany jest zakup ok 40 komputerów za podobną kwotę.

Dodatek solidarnościowy
ZUS informuje:
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie
przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek
solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po
15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub
ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości
1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez3 miesiące.
O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi
po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za
wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony
wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku
solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom
społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co
najmniej 60 dni w 2020 r.
Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie
i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go
otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.
Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już
zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji
urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla
bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz
podnoszenie kwalifikacji.
W
a
ż
n
e
!
Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje
prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby
powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej
korzystne finansowo.
Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy
upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można złożyć wyłącznie
elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem
zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.
Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na

portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
ZUS

Łapmy deszczówkę!
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z
nowego programu priorytetowego„Moja Woda”, ogłoszonego
przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce,
to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki
temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki
którym zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie.
KTO – program skierowany jest do właścicieli domów
jednorodzinnych
ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów
poniesionych po 1 czerwca 2020 r.
NA CO – środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż
i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny
lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub
innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie
danej nieruchomości
GDZIE – wnioski należy składać w WFOŚiGW w Katowicach
KIEDY – od lipca 2020 r.
Informacje na stronach Ministerstwa Klimatu
oraz NFOŚiGW
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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

Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

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

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

niszczy organy wewnętrzne i prowadzi do szybkiej śmierci. Ja bym chciał, aby żył Pan jak
najdłużej i jeszcze przez wiele lat nas odwiedzał.

Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

Zostań pisarzem!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach brali udział w różnych konkursach. Szczególnie cenne było ich zaangażowanie w trudnym czasie
pandemii. Wymagało to od chętnych uczestników
samodyscypliny, zdalnej współpracy z nauczycielem,
a przede wszystkim było dodatkowym obowiązkiem.
W gronie laureatów XI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego Zostań pisarzem z...
pt. „Zwierzyniec” znalazło się troje uczniów naszej szkoły.
I miejsce uzyskała uczennica z kl. VII a- Milena Duraj,
III miejsce uczennica z kl. VIII c- Monika Korycka, które
przygotowała polonistka Aldona Kopiec, zaś wyróżnienie
otrzymał Piotr Pawlas z kl. VIII b, uczeń Katarzyny Dynek. Młodym literatom gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!

Język polski to dla nich fraszka!
Wzorem roku ubiegłego chętni uczniowie Szkoły Podstawowej
im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”. W kategorii Młodzik
( klasy V i VI) bardzo dobry wynik uzyskał Jakub Kwolek z kl. VI a,
a Dominik Mędrala z tej samej klasy uzyskał wyróżnienie. W kategorii Adept ( kl. VII i VIII) bardzo dobry wynik zdobyła Martyna Grinig,
a wyróżnienia otrzymali Roksana Dandyk i Piotr Pawlas z klasy VIII
b oraz Jakub Guzik z kl. VII a. Uczniów w zmaganiach konkursowych
dopingowały polonistki: Katarzyna Dynek i Aldona Kopiec.

Zamkowe Skarby
W plenerowej biblioteczce na razie wystawa.
Plenerową biblioteczka w Kończycach Małych ma już
swoją nazwę Zamkowe Skarby. Została ona wyłoniona podczas
konkursu zorganizowanego przez Sołtys Izabelę Brachaczek
i Gminne Przedszkole w Kończycach Małych.
W konkursie wzięło udział 8 przedszkolaków, które na prośbę
Pani Sołtys narysowały biblioteczkęi wymyśliły dla niej nazwę. Propozycje były tak oryginalne, że jury nie potrafiło wybrać zwycięzcy. Nazwa Zamkowe
Skarby otrzymała najwięcej lajków na fan pages Przedszkola i tym sposobem zwyciężyła.
Jej autorem jest Bartek Wcisło – informuje Izabela Brachaczek.
Za pomoc i udział wszystkie dzieci otrzymały upominki - artykuły szkolne oraz chipsy,
które zasponsorowała Pani Joanna Buczkowska.
W tej chwili w biblioteczce trwa wystawa prac dzieci biorących udział w konkursie,
zaś książki przyniesione przez mieszkańców naszej gminy czekają na bezpieczniejszy czas
(po ustaniu pandemii) w biurze kończyckiej Sołtys.
Red.
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

,,Dzieci listy piszą’’ kolejny list

Zgodnie z obietnicą, drukujemy kolejny list skierowany do Alkoholika,
ucznia Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych Bartosza Kominek. Praca została nagrodzona
w konkursie przeprowadzonym w Szkołach Podstawowych na
terenie gminy Zebrzydowice przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach.

Drogi Panie Andrzeju,

Ewa Czudek
Przewodnicząca GPPiRPA

Jest Pan bardzo miłym człowiekiem i sąsiadem. Lubię jak nas Pan odwiedza. Zauważyłem jednak, że pije Pan bardzo dużo alkoholu. Alkohol jest bardzo szkodliwy dla Pana
organizmu. Nie chcę, żeby Pan ciężko zachorował, dlatego piszę dla Pana ten list z prośbą
o ograniczenie spożycia alkoholu. Rozumiem, że ciężko jest Panu rzucić to, ale jest wielu
specjalistów, którzy mogliby Panu pomóc uporać się z tym problemem. Wiem, że jeśli uda
się Panu pokonać ten problem, to będzie Pan szczęśliwym i zdrowym człowiekiem. Alkohol

Pozdrawiam, Bartek

Nowości w bibliotece

KRASIŃKA I.-MATKI I CÓRKI. WANDA Kolejna część poruszającej sagi „Matki i córki” Czy pierwsza miłość może stać się antidotum? Gdy rozsądek ustąpi miejsca uczuciom,
Wanda przekona się, że nie wszystko w życiu można zaplanować…
Wanda ma jedno marzenie – zostać pisarką. Po śmierci
ukochanej babci decyduje się rozpocząć naukę w mieście, aby
rozwijać swój talent. Droga do celu jest długa i kręta, a nieprzychylność nauczycieli i złośliwości kolegów sprawiają, że młodej
dziewczynie coraz trudniej uwierzyć w siebie. A to dopiero początek zmagań…
Trudne wybory, bolesne rozczarowania i miłość, która daje nadzieję na bezpieczne
jutro. „Wanda” to pasjonująca opowieść o nieustannym mierzeniu się z życiem.
P. ŻARSKI- ŚLAD Są blizny, których nie przykryje żaden tusz, i decyzje, które nawet
po latach odciskają na życiu trwałe piętno.
W studniówkową noc 1993 roku ginie Sylwia Nowicka. Dziewczyna kłóci się z chłopakiem i wraca pieszo do domu, a następnego dnia znika bez śladu. Poszukiwania nie
przynoszą rezultatu, a wysłany do rodziców list pożegnalny sprawia, że w teorię na temat
porwania niemal nikt już nie wierzy.
Blisko dwadzieścia pięć lat później, w jednym z mieszkań w centrum Sosnowca policja trafia na kasetę VHS z zapisem zabójstwa młodej dziewczyny. W mieszkaniu nie ma
ciała ani żadnych śladów wskazujących na to, że doszło tu do zbrodni. Komisarz Robert
Kreft i jego zespół muszą ustalić, kim jest ofiara, a także kto i kiedy pozbawił ją życia.
Poza tym dlaczego akurat teraz ktoś podrzucił taśmę śledczym?
Ślad to opowieść o tym, że jedna nierozważna decyzja może zrujnować życie wielu ludzi i jak wielkie piętno odciska na nas przeszłość. O wyborach, które tkwią niczym
drzazga w sercu bliskich i nie pozwalają o sobie zapomnieć. A także o tym, że prawda
potrzebuje czasu, zatacza koło i zaciska się pętlą na przyszłości.
CH.LEUNENS- NIEBO NA UWIĘZI Porywająca powieść psychologiczna, która nie
stroniąc od czarnego humoru, odsłania najmroczniejsze zakątki ludzkiej duszy. Johannes,
gorliwy członek Hitlerjugend, dorastający w latach czterdziestych w Austrii po aneksji
przez Trzecią Rzeszę, po ciężkim urazie podczas nalotu odkrywa, że jego rodzice ukrywają żydowską dziewczynę imieniem Elsa w sekretnym pomieszczeniu w ich dużym,
wiedeńskim domu. Początkowa zgroza, jaka go ogarnia, przeistacza się w zainteresowanie, a następnie w miłość i obsesję. Po zniknięciu rodziców Johannes odkrywa, że
jest jedyną osobą świadomą obecności Elsy w domu, jak również jedynym człowiekiem
odpowiedzialnym za jej przetrwanie. Manipulując i poddając się manipulacji, Johannes
obawia się końca wojny: wraz z nią nadejdzie perspektywa utraty Elsy i koniec ich związku obejmującego pasję i obsesję, podległość i apatię, miłość i nienawiść. „Tatuażysta
z Auschwitz, Złodziejka książek, Chłopiec w pasiastej piżamie – wszystkie są genialnymi książkami dającymi wgląd w żydowskie doświadczenia podczas II wojny światowej.
Niebo na uwięzi nie stanowi wyjątku – i być może to najbłyskotliwsza z tych wszystkich
powieści. Niepokojąca, poruszająca, niezwykle interesująca, nieustannie fascynująca –
to historia, której czytania nie będziesz w stanie przerwać”. „My Weekly”„Najlepszą cechą
tej interesującej powieści jest jej zdolność pokazywania części naszej historii, którą inni
lekceważą: dlaczego cierpienie może uczynić niektórych bardziej wrażliwymi, a w innych
wzmaga okrucieństwo, i jak wojna, sama w sobie stanowiąca pogwałcenie ludzkiej godności, zaciera granicę między zwycięzcami i pokonanymi”. „Elle”„To potężne, zapadające
w pamięć dzieło. Christine Leunens prowadzi nas płynnie przez fabułę z chwilowymi
przebłyskami czarnego humoru i nieustannie bardzo subiektywnym głosem Johannesa.
To niezwykłe, że współczesnej autorce udało się tak skutecznie zanurzyć czytelników w
sposobie myślenia młodego nazisty, przy jednoczesnym zmuszeniu ich do zastanowienia
się nad motywami jego czynów”. „Yorkshire Magazine” NA PODSTAWIE KSIĄŻKI TAIKA
WAITITI NAKRĘCIŁ KINOWY PRZEBÓJ JOJO RABBI
A. MICHTA-JUNTUNEN- FINLANDIA Poznajcie kraj, w którym policja poszukuje zaginionego Słońca, mieszkańcy świętują Dzień Porażki oraz Dzień Śpiocha i w którym nie ma złej
pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie. Tu cisza jest formą komunikowania się, w pracy
można chodzić bez butów, a smak lukrecjowych cukierków salmiakki zna (i uwielbia!) każdy.
DlaczegowjęzykuSuominiemaczasuprzyszłegozatowkrajuSuomijesttyledomkówletniskowych?
Czy wszyscy ludzie wynajmujący tu mieszkanie oraz ci, którzy nadmiernie gestykulują, są podejrzani?
I czy to prawda, że Finowie nie piją w styczniu alkoholu, a umowy biznesowe zawierane przez nich w saunie są najtrwalsze na świecie?
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Finlandia to nie tylko sielska, szczęśliwa kraina przykryta ślicznym białym puchem. Zachwycamy się pięknem tutejszej przyrody, a Finów cenimy za spokój, racjonalizm i pragmatyzm, które ułatwiają codzienne życie. Wbrew stereotypom Finowie obdarzeni się niebanalnym poczuciem humoru i lubią śmiać się z siebie. Ich sisu nie jest jedynie ładnie opakowanym
„sposobem na szczęście” w postaci leniwego popołudnia z kubkiem kakao. Sisu to nic „w sam
raz” – to świadomość, że jeżeli nie będziesz uparcie dążyć do celu, to nic z tego nie wyjdzie.
Wraz z autorką bloga „Fińskie smaki” przyjrzyj się z bliska kontrastom rządzącym
w tym niezwykle zróżnicowanym, wielowarstwowym społeczeństwie.

Trochę statystyki w bibliotece za 2019 r.

Poniżej publikujemy dane statystyczne dot. czytelnictwa. W nawiasach
dla porówniania statystyka za rok 2018.

Liczba czytelników- 1358 ( w 2018 r.- 1275)
Liczba wypożyczeń- 26174 (w 2018 r. - 25991)
Liczba odwiedzin- 11655 (w 2018 r. - 10116)
Liczba zakupionych książek 2015 ( w 2018 r.- 1623)

GBP Zebrzydowice

K. Karpeta- Wsi zagubiona
P. Krzysztof Karpeta wydał tomik wierszy pt. Wsi zagubiona. Jest to zbiór poezji zebrzydowickiego poety, kolekcjonera plakatów
i autografów, członka grupy poetyckiej SAFFO. Książka jest dostępna w GBP Zebrzydowice.
GBP Zebrzydowice

Czas...- K. Karpeta

misternie utkana cisza
spowolniona brakiem słów
cicho kołysze dzwon
bim-bam, bim-bam
niesie przez wieś

Poezja naszych mieszkańców

Prawda
bywa szczera
jedyna
wyziera spod ironii
trąci sarkazmem
przelewa się przez palce
umyka niepostrzeżenie
czmycha dziurką od klucza
ulatnia niczym dym
nad jesiennym polem
ukrywa się

problem z nadwagą,
bezpłodność,
układ kostny, hormonalny, moczowy,
i wiele innych

Gabinet Naturopatii Zebrzydowice
ul ks. Janusza 10a(Galeria Świstak)

Promocja: dla każdego badania
zestaw witamin GRATIS!!
Pakiety rodzinne z dużymi rabatami oraz darmowe konsultacje
jak wzmocnić swój organizm.

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:

wśród smreków

granica
odległych światów
chroni
przed bezsensem
ulicy
rozdziela
obietnicę i spełnienie
stoi otworem
między
niebem a ziemią

•
•
•
•

zapraszamy
Tel. 725 418 270

opaszą ciężkie chmury
założą smycz i kaganiec
na rozwścieczony pysk
sypną pieprzem po oczach

Okno

- BIOREZONANS
metoda medycyny naturalnej

UL. CIESZYŃSKA 107
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (RUPTAWA)

między wierszami
poza nawiasem
w erratach książek
notatkach na marginesie
na zakrętach historii…
Kiedy nas wyzwoli?

SKLEP CZYNNY PN - PT W GODZ. 8.00 - 16.00

Toronto

Niagara oddycha bryzą
spragniona ziemia
chłonie łapczywie
każdą kroplę
słońce
wywabia z mgły
uśpione wieżowce
skrzydła
milkną ze zmęczenia
wiatr
niesie upał
na liściach
klonu

PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH

ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH
autor: A. Kopiec

Wiersze to zapiski spotkań z Janem Pawłem II. Znalazły się w antologii „Słowa,
w których brzmi echo” wydanej w 2020 r. z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego.
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Truskawki umyć, osuszyć, pozbawić szypułek. Poukładać na wierzchu ciasta Całość oprószyć
kruszonką. Wstawić ciasto do nagrzanego do 180 st. C piekarnika i piec przez ok. 40-50 minut.

Poezja naszych mieszkańców
życie pędzi jak lokomotywa

Czas pandemii
Choć świat cierpi i boleje
przyszła wiosna trawa zielenieje
Słońce otula promieniami
a Opatrzność czuwa nad nami.
Wielu też się dziś zatrzyma
by popatrzeć innymi oczyma
na ludzkości dzieła niecne
do życia niepotrzebne, niekonieczne
Może pędzić przestaniemy
i podziwiać dziś będziemy
piękno danej nam przyrody
niesamowitej wręcz urody.
Choć kwiat rozwija się z pąka
niestety dziś grozi nam rozłąka.
Pewnie wszystko jest potrzebne
by zrozumieć, że nic nie jest pewne
na tym świecie bez miłości
ostoi pokoju i radości
Niech więc nasze dziś kochanie
trwa wiecznie i nigdy nie ustaje.
Jednoczymy się w pomocy
dając z siebie co w naszej mocy.

Przemijanie

i tylko nam siwych włosów przybywa
Nie wiemy jak to się stało,
że nam tyle lat dodało.
Jesteś młody, a tu nagle
patrzysz w lustro zmarszczek tyle
czas uleciał jak motyle
i już idąc zostajemy w tyle
Więc ta młodość tylko w duszy
bo i zdrowie też się kruszy.

Emerytura
Pan sam wybrał czas,
kiedy przyszło mi żegnać Was
ale pożegnanie tylko w pracy
bo miło Was zobaczyć
w każdej chwili i momencie
chcę się z Wami spotkać moi mili
czy to w domu, czy w plenerze
byle tylko w dobrej wierze.
Minęło 35 lat w Urzędzie
i teraz trudno mi będzie
bez tej pracy, którą kochałam
bez petentów przez których płakałem,

Jak szybko mija czas

ale też wiele dobra doznałam.

a młodość pozostaje w nas

Dziękuję Wam kochani koledzy i koleżanki,

Dzień ulatuje jak ptak

a także gminy mieszkańcy i mieszkanki

a my myślimy tak

za każde dobre słowo i gest

jeszcze nie pora, jeszcze nie ta chwila

bo wspomnienia te powodują, że dobrze jest..

Lecz cóż to jest godzina

autor: Maria Puzio

to moment, a nawet rok
to jakby jeden krok
Jest ranek i zaraz noc
i choć czasem wrażeń moc

Kącik Kulinarny
CIASTO MAŚLANE
Składniki na ciasto: 2 jajka, 1 szklanka cukru, 1 opak. cukru wanilinowego,
pół szklanki oliwy z oliwek lub oleju, 1 szklanka maślanki, 2,5 szklanki mąki (ok. 375g),
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Składniki na kruszonkę: 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 łyka po łyżce do ciasta
i mieszać tylko do czasu połączenia się składników. Przelać ciasto do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia.Przygotować kruszonkę czyli 50g masła, 50g cukru
i 100g mąki pszennej)

Sernik na zimno
Składniki: 1 kg twarogu sernikowego, 120 ml śmietanki kremówki 30% lub 36%,
1 opakowanie cukru wanilinowego, 150 g cukru pudru, 4 lekko czubate łyżeczki żelatyny spożywczej + 120 ml gorącej wody, ok. 70 g biszkoptów (można użyć herbatników)
Dodatkowo: ok. 200 g truskawek (lub innych owoców), 1 opakowanie galaretki
+ 450 ml gorącej wody do rozpuszczenia galaretek
Wykonanie: Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do masy sernikowej dodać płynną śmietankę kremówkę oraz cukier puder i cukier wanilinowy. Wymieszać, by cukier rozpuścił się w masie. Cztery lekko czubate łyżeczki żelatyny rozpuścić w 120 ml gorącej wody i zostawić do
lekkiego ostygnięcia . Do płynnej żelatyny dodać 1 – 2 łyżki masy serowej i wymieszać
rózgą. Dodać kolejne 2 – 3 łyżki masy serowej i znów wymieszać rózgą. Powtórzyć jeszcze
z kilkoma łyżkami masy serowej, następnie przełożyć całość do pozostałego sera w misce
i wymieszać rózgą na jednolitą masę (lub mikserem na niskich obrotach). Przygotować
galaretkę truskawkową zgodnie z instrukcją na opakowaniu odejmując 50 ml wody (czyli
1 galaretkę rozpuścić w 450 ml wody). Odstawić do ostudzenia.
Truskawki opłukać pod bieżącą wodą i dokładnie osuszyć za pomocą ręczników papierowych. Pokroić truskawki na połówki. Okrągłą blaszkę o średnicy 26 cm wyłożyć folią spożywczą i na dnie
ułożyć biszkopty. Na dno z biszkoptami delikatnie wylać masę sernikową. Na wierzchu poukładać
pokrojone na połówki truskawki. Wstawić do lodówki, by masa nieco stężała. Gdy galaretka zacznie lekko tężeć to za pomocą łyżki delikatnie wylewać galaretkę. Następnie wstawić sernik na
kilka godzin do lodówki.
Bułki pszenne
Składniki: 15 g drożdży, 125 ml ciepłej wody (pół szklanki), 125 ml ciepłego mleka (pół
szklanki), 1 łyżeczka cukru, 500 g maki pszennej ( typ 650), 1 jajko, 30 g roztopionego
masła, 1 płaska łyżeczka soli, 1 bardzo czubata łyżka gęstej kwaśnej śmietany – ok. 40 g,
Do posmarowania wierzchu bułeczek: 1 żółtko, 50 ml mleka,
Wykonanie: Wszystkie składniki na bułki powinny być w temperaturze pokojowej. Drożdże pokruszyć do miseczki, dodać do nich 1 łyżeczkę cukru oraz 50 ml letniej wody i 50 ml
letniego mleka . Wymieszać całość, by uzyskać jednolitą masę. Tak przygotowany zaczyn
przykryć ściereczką i odstawić na ok. 15-20 minut. Masło roztopić w rondelku, odstawić
do ostudzenia. Do dużej miski przesiać mąkę pszenną, dodać łyżeczkę soli i wymieszać.
W osobnym garnuszku wymieszać ze sobą ostudzone, roztopione masło wraz z jajkiem
i kwaśną śmietaną oraz pozostałym mlekiem (75 ml) i pozostałą wodą (75 ml). Tak przygotowaną mieszankę dodać do przesianej mąki. Dodać również wyrośnięty zaczyn i wymieszać drewnianą łyżką. Kolejno rozpocząć wyrabianie ciasta drożdżowego. Można to zrobić
ręcznie lub za pomocą miksera. Wyrobione ciasto drożdżowe włożyć do miski, przykryć
suchą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 60-90 minut (ciasto
powinno tym czasie podwoić swoją objętość). W międzyczasie na dużej, płaskiej blaszce
z piekarnika wyłożyć papier do pieczenia. Wyrośnięte ciasto odgazować (czyli chwilę pozagniatać, przez około minutę), a następnie podzielić na 8 części (można na więcej, np. na
12 ). Z każdej części uformować kulki, następnie lekko je spłaszczyć tworząc podłużne, owalne bułeczki. Uformowane bułki ułożyć na blaszce wyłożonej papier do pieczenia. Przykryć
je suchą ściereczką i odstawić ponownie w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (na ok. 30 minut).
Po tym czasie, gdy bułki wyrosną, zrobić w każdej podłużne nacięcie na środku. Wierzch
bułeczek posmarować rozkłóconym żółtkiem wymieszanym z mlekiem. Piekarnik nagrzać
do temp. 190 st. C (góra-dół, bez termoobiegu). Do nagrzanego piekarnika wstawić blaszkę
z bułkami i piec je przez ok. 20-25 minut (do zrumienienia). Po upieczeniu przełożyć bułeczki na kratkę i odstawić do ostygnięcia.
SAŁATKA Z OGÓRKÓW I NATKĄ PIETRUSZKI
Składniki:2,5 kg ogórków, 4 cebule, pęczek natki pietruszki, 2 łyżki soli. zalewa:

½ szklanki oleju, ½ szklanki octu 10%, ½ szklanki cukru, ½ łyżki mielonego pieprzu czarnego,½ łyżki soli. Ogórki obieramy ze skóry, ścieramy na tarce na cienkie
plasterki. Cebulę kroimy w piórka, natkę siekamy. Wszystkie składniki przekładamy
do dużej miski, posypujemy solą i odstawiamy na 3 godziny. W tym czasie składniki
zalewy podgrzewamy, aż do rozpuszczenia cukru, studzimy. Po odstaniu z ogórków
wylewamy powstały sok, dodajemy zalewę, mieszamy, przekładamy do słoików,
ugniatając łyżką. Do ogórków dolewamy pozostałą w misce zalewę. Zakręcamy.
Pasteryzujemy 15 minut.
UDANYCH WYPIEKÓW ŻYCZY TERESA KONDZIOŁKA

Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; www.zebrzydowice.pl
Redaguje zespó³. Redaktor techniczny: Łukasz Żur, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl,
Redakcja: Gminne Centrum Informacji, ul. Ks. A. Janusza 21, tel 324693 425 gci@gok.zebrzydowice.pl
Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o. 43-400 Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, fax 33 8511 643, email: drukarnia-interfon@home.pl ISSN 1508-0986 egzemplarz bezpłatny.
W dostarczonych materia³ach redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów i poprawek. Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. ZaWiadomoœci
treœæ og³oszeñ redakcja
odpowiada. 19
znad nie
Piotrówki

hOINKI
ChOINKI
ChOINKI
ChOINKI
ZChOINKI
ChOINKI
PlANTACJI
Z PlANTACJI
ZZ
PlANTACJI
PlANTACJI
ZZPlANTACJI
PlANTACJI

sna
sosna
czarna,
sosna
sosna
czarna,
sosna
jodła,
czarna,
sosna
czarna,
jodła,
czarna,
czarna,
jodła,
jodła,
jodła,
jodła,
erk
świerk
kanadyjski
świerk
świerk
kanadyjski
świerk
świerk
kanadyjski
kanadyjski
kanadyjski
kanadyjski
erk
świerk
kłujący
świerk
świerk
kłujący
świerk
świerk
kłujący
kłujący
kłujący
kłujący

33
tel.857
33
tel.tel.
35
857
3321
tel.
33
857
35
tel.857
33
21
33
35857
35
857
21 21
35
3521
21
akon
Czakon
-Czakon
Pruchna,
Czakon
- Pruchna,
Czakon
Czakon
- Pruchna,
-Główna
Pruchna,
- -Pruchna,
Główna
Pruchna,
Główna
89Główna
89Główna
Główna
89 89 89
89
Wiadomoœci
Wiadomoœci
Wiadomoœci
znadWiadomoœci
Piotrówki
znad
Wiadomoœci
Wiadomoœci
Piotrówki
znad13
znad
Piotrówki
znad
Piotrówki
13
znadPiotrówki
13
Piotrówki
13 1313

szczegóły
o szczegóły
oo
szczegóły
szczegóły
oo
pytaj
szczegóły
szczegóły
pytaj
wpytaj
naszych
pytaj
w naszych
pytaj
w
pytaj
w
naszych
naszych
biurach:
wwnaszych
biurach:
naszych
biurach:
biurach:
biurach:
biurach:
ebrzydowice,
Zebrzydowice,
Zebrzydowice,
Zebrzydowice,
Zebrzydowice,
Zebrzydowice,
ul. Janusza
ul. Janusza
ul.ul.
Janusza
ul.
Janusza
6,ul.tel.
Janusza
6,
Janusza
tel.
32
6, 6,
469
tel.
32tel.
6,469
6,
32
34
tel.
32
tel.
469
87
34
32
469
32
87
34
469
469
34
8734
87
3487
87
eszyn,
Cieszyn,
Cieszyn,
ul.
Cieszyn,
Cieszyn,
Hajduka
ul.
Cieszyn,
Hajduka
ul.ul.
Hajduka
17,
ul.
Hajduka
ul.Hajduka
17,
tel.
Hajduka
17,
33
tel.17,
858
tel.
3317,
tel.
17,
858
33
21
tel.
33
tel.
858
71
21
33
858
33
71
21
858
858
21
7121
71
2171
71
awłowice,
Pawłowice,
Pawłowice,
Pawłowice,
ul.
Pawłowice,
Pawłowice,
Górnicza
ul. Górnicza
ul.ul.
Górnicza
ul.
Górnicza
(obok
ul.Górnicza
(obok
Górnicza
Tesco),
(obok
(obok
Tesco),
(obok
(obok
Tesco),
tel.
Tesco),
32/472
tel.
Tesco),
Tesco),
tel.
32/472
tel.
32/472
86
tel.
32/472
tel.
10,
86
32/472
32/472
10,
kom.
8686
10,
kom.
86
502
10,
86
kom.
10,
502
kom.
10,
092
kom.
502
kom.
092
691
502
092
502
691
502
092
691
092
092
691691
691

adomoœci
10 Wiadomoœci
10 Wiadomoœci
znad
10 Wiadomoœci
10
Piotrówki
znad
10Wiadomoœci
Wiadomoœci
Piotrówki
znadznad
Piotrówki
znad
Piotrówki
znadPiotrówki
Piotrówki

adomoœci
12 Wiadomoœci
12 Wiadomoœci
znad
12 Wiadomoœci
12
Piotrówki
znad
12Wiadomoœci
Wiadomoœci
Piotrówki
znadznad
Piotrówki
znad
Piotrówki
znadPiotrówki
Piotrówki

20 Wiadomoœci znad Piotrówki

