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40-lecie Koła Pszczelarzy w Kaczycach
W sobotę, 23 września obchodzono uroczyście 40-lecie Koła Pszczelarzy w Kaczycach. Koło powstało w 1977 r. - wyodrębniło się z koła w Zebrzydowicach. W ramach
obchodów odprawiona została uroczysta msza dziękczynna, a następnie odbyła się część
oficjalna święta w pobliskim Domu Ludowym. Na uroczystościach gminę Zebrzydowice
reprezentował Karol Sitek - zastępca wójta.

Hevenu shalom
alechem –
III Wieczór Pieśni
Żydowskich
w Zebrzydowicach

- str. 20

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 Koncertowe wakacje Chóru ,,Echo”
ü Z prac Rady Gminy
ü Nabór wniosków 500+
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 5
- str. 7
- str. 11
- str. 17

Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
tel. 32 469 35 82

Cennik - www.fhustanczyk.pl

Transport przy zakupie już 1 tony opału Na terenie gminy zebrzydowice

gratis!

Oferujemy:
-

węgiel orzech
węgiel kostka
eko-groszek
MIAŁ WĘGlOWY
koks orzech II
węgiel workowany
koks workowany

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

GRATIS !

PIASEK SZCZAKOWA

KAMIEŃ KLINIEC WISŁA 6,3-20

- do tynku wewnętrznego

KAMIEŃ KLINIEC WISŁA 20-31,5

PIASEK PŁUKANY KOTLARNIA
- do tynku zewn.

PIASEK PŁUKANY BUKÓW

KAMIEŃ TŁUCZEŃ WISŁA 31,5-63
KAMIEŃ CZERWONY 10-16

- do wylewek

Butle
propan-butan

MIESZANKA BUKÓW - POSPÓŁKA
ŻWIR BUKÓW
(do drenażu) - granulacja - 8-16

ŻWIR DEKORACYJNY KOLOROWY
KOSTKA GRANITOWA - czarna
OBRZEŻA GRANITOWE
- 40 x 20 oraz 100 x 20

NOWOŚĆ !
Butle propan-butan
do wózków widłowych

TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH POWYŻEJ 5 T
NA TERENIE CAŁEJ GMINY ZEBRZYDOWICE 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

GRATIS!

Alojzy Morawiec - pilot trzech armii
Przeglądając zasoby historyczne Instytutu Sikorskiego w
Londynie, natknąłem się na kartę personalną jednego z polskich
lotników. Zainteresowała mnie szczególnie, gdyż dotyczyła pilota pochodzącego z okolic, które przed kilkunastoma laty były mi
bardzo bliskie.
Ziemia Cieszyńska wydała wielu prawdziwych patriotów i doskonałych lotników. Znamy ich nazwiska i historie
życia. Okazuje się jednak, że wiele życiorysów musimy jeszcze odkryć. Dlatego też postanowiłem przybliżyć czytelnikom historie starszego sierżanta lotnictwa Alojzego Morawca z Kończyc Małych.
Mały Alojzy przyszedł na świat 4 czerwca 1914 roku na ziemiach ówczesnego zaboru
austriackiego. Dokładnie trzy tygodnie przed zamachem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga, następcę tronu. Zabójstwo to doprowadziło do wybuchu wielkiej
wojny. Działania zbrojne, jak się zresztą miało później okazać, ciągnęły się za nim przez
całe jego dorosłe życie.
Już jako dziewiętnastolatek wstępuje do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Służy tam
przez następne sześć lat, zdobywając lotnicze doświadczenie w 21 Eskadrze Bombowej
Lekkiej, która weszła w skład II Dywizjonu Bombowego lotnictwa wojskowego. Symbolem eskadry jest ryczący lew na białym tle malowany na słynnych bombowcach rozpoznawczych PZL.23 Karaś. Na jednym z nich lata Alojzy i to właśnie tu na służbie Polsce
zastaje go druga wojna światowa. Bierze w niej czynny udział, walcząc przeciw niemieckiemu najeźdźcy w kampanii wrześniowej. Po przeniesieniu z Krakowa stacjonuje na
lotnisku polowym w miejscowości Wsola koło Radomia a następnie w okolicach Dęblina.
Jednak samotnie walczące z niemiecką i sowiecką potęgą wojska polskie nie mogły liczyć
w niej na zwycięstwo.
Zmuszony do opuszczenia ukochanej Ojczyzny przez Rumunię, dociera do Francji i już w dwa miesiące później melduje się przed dowództwem
Polskich Sił Powietrznych w Lyonie w
dniu 21 listopada 1939 r. Tego samego
dnia zostaje wpisany na listę lotników
pod francuskim dowództwem. Chęć
walki i odwetu za krzywdy wyrządzane
w okupowanej Polsce jest ogromna. W
końcu stycznia 1940 roku armia francuska podejmuje decyzję o przeniesieniu
go do Wielkiej Brytanii.
Do bazy Royal Air Force w Eastchurch, na wschód od Londynu dociera
9 lutego i zostaje przyjęty jako pilot
rezerwy. Służbę czynną w brytyjskim
lotnictwie zaczyna w sierpniu 1940
roku. To wtedy trafia na dwutygodniowe przeszkolenie na angielskich samolotach w
bazie RAF w Carlisle, tuż przy granicy ze Szkocją. Przez następne lata wojny stacjonuje
min. w Ringway (dzisiejsze lotnisko w Manchesterze) oraz w płd-zach Anglii w Bristolu
(Filton), Colerne (Bath) oraz Exeter w hrabstwie Devon. Trafia tam w sam środek toczącej
się największej bitwy lotniczej w dziejach świata – Bitwy o Anglię. Stacjonuje tam również słynny Dywizjon 307 „Lwowskich Puchaczy”, który odpowiada
za zwalczanie niemieckich wypraw
bombowych na całym wybrzeżu
płd-zach Anglii i Walii.
W dniu 21 lutego 1943 roku,
czyli niemal dokładnie 72 lata temu,
pilot Alojzy Morawiec ginie w wypadku lotniczym w miejscowości
Weston Super Mare służąc w 286
Dywizjonie RAF, jednostce współpracy z artylerią przeciwlotniczą.
Ginie lecąc jako pasażer na pokładzie Oxforda I. Krótko po starcie do
lotu transportowego ze stacji RAF
w samolocie przestały pracować

silniki. Maszyna rozbiła się. Został pochowany i spoczywa do dziś w kwaterze wojskowej
miejscowego cmentarza przy Milton Road. Za swoje zasługi w czasie wojny zostaje uhonorowany medalem Polskich Sił Zbrojnych, a jego służba w Dywizjonie 286 jest stawiana
jako wzór do naśladowania.
Polscy piloci nazywali Wielką Brytanię „wyspą ostatniej nadziei”, ostatnim polem bitwy, wiary i zwycięstwa. Dotrzymywali odwagi w każdej bitwie u boku brytyjskich pilotów RAF, niejednokrotnie wykazując się lepszym wyszkoleniem, sprytem i zawziętością.
Zwyciężali pojedyncze starcia, odpierali ataki setek maszyn ze swastykami na skrzydłach,
by ostatecznie przynieść zwycięstwo Brytyjczykom oraz Polsce. Naszym obowiązkiem
jest pamięć i szacunek tym, którzy w obliczu niemieckiej agresji mieli odwagę twardo
stać w obronie Honoru i Ojczyzny.
Nawet, gdy tej nie było na mapie świata.
Krystian Ziętek – PF Bristol
W tekście użyto materiały z:
-Instytutu Sikorskiego w Londynie
-Inicjatywy niebieskaeskadra.pl
-Royal Air Force Association Weston Super Mare

kącik gwarowy EwELiNy SZUŚcik

Wajca
Hańdowni ludzie mocka robót w polu robili kóniym,skuli tego
u kożdego gazdy był aspóń jedyn
kónik.
Kiesi, taki jedyn gazda Wiluś
też se kupił kónia, młodego, szumnego ogierka kierego zmianowoł
Kuba. Utropy z tym pierónym mioł strasznie moc, bo dycki młode ogiery łokropnie majóm
rade sie pajeżić i stawiać. Ciynżko takimu dać rade i wtedy trzeja mieć ciynżkóm rynke,
albo… przikludzić weteryniorza coby wyrznył tóm kóńskóm dume, bo dycki wałacha je
łatwij poskrómić.
Wiluś mioł z tym pierónkiym sto światów, a że kónik był mocny i młody, tuż mu go było
żol sprzedać. Kie uzaś Kuba sie na gazde postawił, tyn nie czakoł i w tym padzie posłoł po
weteryniorza. Na drugi dziyń z Kuby zrobili wałacha i gazda był pewny, że uż je po starości.
Mógło by sie zdać, że kóń to je yny zwiyrz. Na wystowcie se, że ni yny zwiyrz, bo to je dycki
cwany zwiyrz…
Gazda był rod, bo Kuba sie uspokoił i przestoł sie stawiać, ale jako to prawióm jak nie
urok to s… Wilusiowe kury przestały sie niyść. Co chłop szeł wajca zbiyrać, to gniozda puste,
ani jednego wajca. Chłop uż zbaranioł, bo dycki kury pieknie sie niysły, dyć zboża miały moc,
trowki zielónej też. To co sie im stało? Isto strajk! Wiluś nie wiedzioł co zrobić, tuż se pomyślał, że to isto musi być lis, bo to je nie możliwe, że wajec ni ma. Wszelki dziury pozatykoł i
nastawił szłopiec, coby tego sapramyntnika chycić. Było mu to jakisi dziwne, że tyn lis ni mo
strachu tak do chlywa chodzować – dyć tam sóm świnie, a w masztali stoji Kuba. Wiluś sie
zaprził i powiedzioł, że ón se na tego lisa prziwachuje i eszcze bydzie mioł szumnym mycke
z niego.
Na drugi dziyń rano poszeł moc wczas do chlywa. Otwiyro dwiyrka a tam… kury
wreszczóm, piyrzi furgo, ale lisa nima. Tuż co sie to robi? Kuba yny rży, kie by se z Gazdy
podśmiychujki robił. Ale co to? Dwiyrka od masztali nie sóm zawrzite, yny kapke klapniynte!
Wiluś sie ani nie nazdoł, że „lisa” na swoim łowsie uchowoł…Kóń móndry zwiyrz…ale
niech se wszymnie kożdy gazda, że łogier to cwany zdrajca! Ze zgryzoty że wyrzniynty na
złość kradnył kuróm wajca…

„Nie ma lepszej śmierci jak w chwili szczęścia.”
Sokrates
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali nas
i uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Bronisława Żagana
a w szczególności księdzu Marianowi Brańce, służbie kościelnej,
chórowi „Echo”, przyjaciołom z klubu „Przerzutka”, „Ondraszek”,
krewnym, sąsiadom, znajomym i delegacjom
składa rodzina
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Firma handlowa
„zbYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

GWArANTujeMY uczcIWOœæ
I NAjWY¿Sze ceNY!!!
pON-pT 8.00-16.00, SOb 8.00-13.00
telefon 502 163 094

• Piękny dom kisielów z 2010 roku
(działka 28- arowa) - 680 000 zł
• działka Chybie 2173 m2 - 107 000 zł
• działka rolna końCzyCe małe
16617.00 m2 120 000 do negoCjaCji

do wynajęcia

• Pilnie Poszukujemy domów
dla zdeCydowanyCh klienTów

pod działalność gospodarczą
plac i hala w centrum zebrzydowic
inf. pod tel.: 502 163 094

telefon Bożena 501-494-409
www.nieruchomosci-mrozek.pl
biuro@nieruchomosci-mrozek.pl

UsłUgi
geodezyjne

puM GeopLaN cIeszyN
Stanis³aw Milerski
GEODETA UPRAWNIONY
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 1
tel. 33 851 04 03, 502 699 606

PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH
Strony przyjmowane S¥ w œrody
od godz. 9.00 do 12.00
w Urzêdzie gminy (Sala SeSyjna - i piêtro)
po wczeŚniejSzym UzgodnieniU telefonicznym

oferUjemy pe£ny zakreS
US£Ug geodezyjnych
- zapewniamy Solidnoœæ
i terminowoœæ
wykonywanych
US£Ug
4 Wiadomoœci
znad Piotrówki

skład opału

kaczyce - dworzec pkp
F.H. KRYSBUD - Stokłosa Władysław

SprzedAż: ekO-GrOSzek,
GrOSzek, Orzech

rozpoczęliśmy
sprzedaż materiału
siewnego ozimego
w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy
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

Naczelnik, Strażak, Społecznik, Kolega…
W lipcu br., w wieku 82 lat zmarł długoletni Naczelnik Gminy Zebrzydowice, śp. Henryk Piekar. Poniżej publikujemy krótkie wspomnienie o Zmarłym.
Henryk Piekar urodził się 25 lipca 1935 roku w Kaczycach. Od 1 stycznia 1973 r. do 30
września 1990 r. był Naczelnikiem Gminy Zebrzydowice. W czasie jego kadencji Gmina Zebrzydowice wzbogaciła się o szereg nowych obiektów. Będąc naczelnikiem gminy utrzymywał dobre kontakty z władzami Kopalni „Morcinek” w Kaczycach. Końcem lat siedemdziesiątych wybudowana została siedziba obecnego Urzędu Gminy, cztery przedszkola
w Kaczycach, Kończycach Małych, Zebrzydowicach i Marklowicach Górnych. Powstał
również amfiteatr przy zamku w Zebrzydowicach, pawilon sportowy w Kończycach Małych oraz pawilon handlowy w Kaczycach. Gruntownie wyremontowano ośrodki zdrowia
w Kaczycach i Zebrzydowicach. Wytyczono również cmentarz w Marklowicach Górnych.
Kolejnymi inwestycjami było zmodernizowanie i rozbudowa remizy OSP w Kaczycach,
Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach. Dokonano regulacji koryta rzeki Piotrówki w Zebrzydowicach. Rozpoczęła działalność Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zebrzydowicach.
Również po roku 1989 Henryk Piekar aktywnie działał na rzecz naszej gminy - w
strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a od 2001 r. przez dwie kadencje był
wiceprezesem Zarządu OSP, a także wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego Z.OSP RP.
Pasja z jaką działał w OSP zaowocowała poprawą sprawności operacyjnej jednostek
OSP, skutkującym wejściem OSP Zebrzydowice, Kaczyce i Kończyce Małe do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a następnie włączenie w system radiowego powiadamiania o zagrożeniach.
Od 1998 r. do 2002 r. był radnym Powiatu Cieszyńskiego - pracował w komisjach
transportu i dróg, oraz budżetowej. W 2005 r. został wybrany w wyborach uzupełniających
radnym Rady Gminy Zebrzydowice. Pomimo, iż sprawował funkcję naczelnika w bardzo
trudnym dla Polski okresie, jest wspominany przez mieszkańców jako osoba, która zawsze
w pierwszej mierze miała na uwadze dobro mieszkańców. Stąd też w ostatnich latach jego
nazwisko zostało wpisane do Księgi Zasłużonych Obywateli Gminy Zebrzydowice.

Koncertowe wakacje Chóru ,,Echo”

Tegoroczne wakacje Chóru ,,Echo” obfitowały w ważne wydarzenia artystyczne.
W sierpniu Chór ,,Echo” koncertował we Fromborku i Świętej Lipce, a we wrześniu w Rybniku.
 Oprawa muzyczna uroczystości odpustowych we Fromborku
W dniach 12-15 sierpnia 2017 roku Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic przebywał we Fromborku na zaproszenie proboszcza Katedry Archidiecezji Warmińskiej ks.
prałata dr Jacka Wojtkowskiego. Chór został poproszony o uświetnienie swoim śpiewem uroczystości odpustowych ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Tegoroczny odpust miał wyjątkowy historyczny wymiar, ponieważ był połączony z
obrzędem nałożenia paliusza- znaku władzy metropolity, księdzu Arcybiskupowi Józefowi Górzyńskiemu przez Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Salvatore Pennachio.
Taka uroczystość miała miejsce po raz pierwszy we Fromborku. Po mszy św. Odpustowej która była dziękczynieniem Bogu za 25- lecie podniesienia Diecezji Warmińskiej
do rangi Archidiecezji i ustanowienia Metropolii Warmińskiej, odbył się koncertów
pieśni maryjnych w wykonaniu chóru ,,Echo”. Chórowi towarzyszył na organach pan
Arkadiusz Popławski. Koncert zakończył się odśpiewaniem przez Chór Pieśni dla Madonny Pani Fromborka. Słowa tej pieśni napisała Beata Sabath, a muzykę Arkadiusz
Popławski. Dodam, że płytę z pieśniami maryjnymi Chór Echo nagrał w Archikatedrze
we Fromborku w 2014 roku.

Oprac. Henryk Franek

Gminne zawody pożarnicze

W sobotę 2 września na boisku GKS Morcinek w Kaczycach odbyły się coroczne
zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięły udział jednostki z Zebrzydowic,
Marklowic Górnych, Kaczyc, Kończyc Małych i jednostki zaprzyjaźnione z Czech.

Wyniki: I miejsce zajęła OSP Marklowice Górne I drużyna; II miejsce zajęła OSP Marklowice Górne II drużyna; III miejsce zajęła OSP Kończyce Małe, IV miejsce zajęła OSP Kaczyce.
OSP Zebrzydowice została zdyskwalifikowana za nie ukończenie części bojowej. OSP
Marklowice Górne tryumfowała w tym roku po raz 9 i zdobyła po raz trzeci puchar przechodni. Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy od kilku lat w zawodach wzięła udział drużyna MDP.
23 września OSP Marklowice Górne będą reprezentowały Naszą Gminę w Powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych. W poprzednich strażacy z Marklowic zajęci II miejsce.

 Oprawa muzyczna Apelu Maryjnego u nabrzeży Zalewu Wiślanego
W poniedziałkowy wieczór poprzedzający fromborski odpust, odbył się uroczysty
Apel Maryjny u nabrzeży Zalewu Wiślanego pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego ks. Arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Chór ,,Echo” wziął udział w uroczystościach
i uświetnił je swoim śpiewem. Wyjątkowo wzniośle i uroczyście u stóp Archikatedry i wód
Zalewu Wiślanego zabrzmiały w wykonaniu Chóru pieśni Gaude Mater Polonia (Raduj
się Matko Polsko) do słów średniowiecznego poety Wincentego z Kielczy oraz współczesna Pieśń dla Madonny Pani Fromborka, której refren wzrusza wiernych i słuchaczy
cyt.,,Nasza Pani- dłonią jasną pobłogosław Twoje miasto. Myśli, serca, radość,
łzy, ufnie powierzamy Ci”.
 Koncert w Świętej Lipce
Święta Lipka - to sławne sanktuarium Maryjne już od średniowiecza przyciągające
rzesze pielgrzymów nie tylko z Warmii i Prus, ale także z najdalszych zakątków Polski.-Święta Lipka - to także cudowne organy zbudowane w latach 1719-1721 przez organmistrza z Królewca, Jana Josue Mosengela. Piękny, bogato zdobiony prospekt organów
należy do najwspanialszych prospektów barokowych w Europie. Obudowa zdobiona jest
złoconym ornamentem liści akantu. Marzeniem każdego organisty jest zagrać na święto-

KAMRATKI realizują kolejny grant !
Nieformalna Grupa KAMRATKI działająca przy Świetlicy w Kaczycach (GOK Zebrzydowice) z przyjemnością informuje, że zdobyła kolejny grant na realizację programu dla
seniorów. Już po raz czwarty, po wnikliwym przeanalizowaniu przygotowanego projektu
grupa otrzymała środki na realizację projektu „Senior, Senior, Senior – ach to JA! ”.
W okresie od lipca do października br prowadzone są zajęcia z rękodzieła (m.in.
haft wstążeczkowy i biżuteria koralikowa), spacery Nordic Walking, prelekcje i wieczorki
muzyczne. Dla uczestników biorących udział w zajęciach - wycieczki – do Gliwic i Radzionkowa oraz na 54 Tydzień Kultury Beskidzkiej. Chętnych zapraszamy.
Przewodnicząca – Ilona Jasińska
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W TROSCE O NASZYCH KLIENTÓW
Agencja PKO BP wydłuża godziny pracy
pn-pt 8.00-17.00
sobota 8.00-12.00
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LEK. STOM. BARBARA WENGLORZ
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ZAPISY NA WIZYTY ORAZ PROTEZY
CODZIENNIE W GODZINACH
OD 08:30 DO 21:00
pod nr tel. 32 4691010, 606 819 373
PEŁNY ZAKRES
USŁUG STOMATOLOGICZNYCH
ZEBRZYDOWICE, KOCHANOWSKIEGO 97
POKÓJ NR 7

SERDECZNIE ZAPRASZAM
DO KORZYSTANIA Z USŁUG
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kotły co stalowe i żeliwne
przerabiamy na ekogroszek
produkujemy całe zestawy
do samodzielnego montażu

602 295 280

lipskich organach, a marzeniem Chóru ,,Echo” było zaśpiewać w Świętej Lipce z towarzyszeniem tych cudownych organów. Marzenie się spełniło i Chór ,,Echo” 14 sierpnia 2017
roku zaśpiewał na mszy świętej dla pielgrzymów z towarzyszeniem organów i zaśpiewał
też koncert pieśni maryjnych po mszy świętej. Dziękujemy panu organiście Adamowi Kowalskiemu za możliwość koncertowania w Świętej Lipce.
 XXXII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Rybniku
17 września 2017 roku w Bazylice św. Antoniego w Rybniku odbył się trzeci koncert w ramach XXXII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Koncert miał charakter
sakralny. Chór ,,Echo” miał przyjemność zaśpiewać w Bazylice wraz ze znakomitym organistą Arkadiuszem Popławskim. Jesteśmy zaszczyceni zaproszeniem na ten Festiwal
przez panią Elżbietę Włosek- Żurawiecką- znakomitą organistkę z PSM II st.w Rybniku
oraz Teatr Ziemi Rybnickiej. Koncert był piękny, a melomani mimo bardzo złej pogody
dopisali znakomicie.

Podziękowania
Bardzo dziękujemy pani dyrektor GOK Małgorzacie Guz za możliwość kolejnego wyjazdu do Fromborka, dziękujemy księdzu prałatowi Jackowi Wojtkowskiemu za zaproszenie,
dziękujemy panu organiście Arkadiuszowi Popławskiemu za organizację pobytu Chóru we
Fromborku, wspólne śpiewanie i koncertowanie we Fromborku i w Rybniku. Tegoroczne
piękne wakacyjne koncerty na Warmii i na Śląsku pozostaną na zawsze w naszych wspomnieniach. Jadwiga Sikora

VI Rajd Synchroniczny za nami
Za nami odbywająca się po raz VI edycja najbardziej nietypowego rajdu w regionie. Rajd Synchroniczny Pojazdów Zabytkowych odbył się w niedzielę, 17 czerwca w
Zebrzydowicach. Mimo niepogody zawodnicy dopisali a sama rywalizacja, to nie jedyne
atrakcje tego dnia.
Przypomnijmy, rajd synchroniczny to dwukrotny przejazd zamkniętego odcinka
drogi w celu uzyskania dwóch zbliżonych wyników czasowych. Zwycięzcą jest zawodnik,
który osiągnie najmniejszą różnicę czasową.
- Dodatkowo w tym roku doszła kolejna atrakcja wystawa rowerów polskiej produkcji
a w przyszłym roku planujemy zrobić zlot starych rowerów - już dziś zapraszamy! Jeżeli ktoś
posiada coś w garażu, komórce, ma czas do przyszłego roku by ten sprzęt naszykować –
mówi Jacek Konieczny komandor rajdu
Podobnie jak w ubiegłych latach i w tym roku nie zabrakło perełek - najciekawszym
pojazdem tegorocznego rajdu była wierna replika fiata 125p 1600 Monte Carlo z 1973 roku
– podsumowuje Konieczny.

z prac rady GMINy zebrzydowIce
W sierpniu Komisje Rady Gminy spotkały się na posiedzeniach w dniach:
22 – rewizyjna, 24 – gospodarcza wspólnie ze społeczną i 28 - budżetowa.
1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2017 roku i zaznajomiła się z informacja dot. zaawansowania zadań inwestycyjnych w 2017 roku.
2. Komisje Gospodarcza i Społeczna wysłuchały informacji przedstawiciela Policji
nt. kończących się wakacji oraz w/s bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze
szkoły, zapoznały się ze sprawozdaniami dyrektorów szkół z przygotowania placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 i propozycjami w zakresie pracy pozalekcyjnej i pracach remontowo-inwestycyjnych w gminnych placówkach oświatowych.
Radni zapoznali się ze skargami na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice oraz Dyrektora
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, które w głosowaniu na
sesji 31.08.2017 r. uznali za bezzasadne.
3. Komisja Budżetowa zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2017r. oraz wysłuchała informację dot. kosztów ponoszonych na funkcjonowanie obiektów sportowych i dochodów z ich wynajmowania. Radni zapoznali się ze skargami na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice oraz Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach. Nie wypracowano stanowiska w tej sprawie.
Na sesji, Wójt Gminy wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Gminy złożyli podziękowania
Pani Jolancie Wawrzyczek – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach w związku z
zakończoną kadencją dyrektora, a następnie wręczyli akt powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach Panu Grzegorzowi Gabzdylowi.
Rada Gminy w dniu 31 sierpnia br. podjęła następujące uchwały:
- Nr XXVIII/277/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
- Nr XXVIII/278/17 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok,
- Nr XXVIII/279/17 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy z Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Godów, Miastem Statutowym Karviná, Gminą Petrovice u Karviné,
Gminą Zebrzydowice w ramach projektu planowanego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020,
- Nr XXVIII/280/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
- Nr XXVIII/281/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
- Nr XXVIII/282/17 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z dziedzińca zamkowego oraz terenów wokół zamku w Kończycach Małych,
- Nr XXVIII/283/17 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022,
- Nr XXVIII/284/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice,
- Nr XXVIII/285/17 w sprawie przyjęcia dokumentu: Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2023,
- Nr XXVIII/286/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016
r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz
tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
- Nr XXVIII/287/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice,
- Nr XXVIII/288/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach.
We wrześniu Komisje Rady pracowały na posiedzeniach w dniach: 20 – gospodarcza, 21 – społeczna i 25 – budżetowa.
Komisja Gospodarcza spotkała się z przedstawicielami Nadleśnictwa Ustroń oraz Kół
Łowieckich działających na terenie Gminy.
Komisja Społeczna wyłoniła kandydata do Lauru „Srebrnej Cieszynianki”. Wysłuchała przedstawicieli rodziców „Kończaneczek” w sprawie dot. prowadzenia zajęć. Następnie
wysłuchała informacji Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury dot. działalności GOK, zespołów i kół zainteresowań działających przy GOK. Komisja zapoznała się również z ofertą
programową świetlicy środowiskowej w Kaczycach.
Komisja Budżetowa wysłuchała informacji dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.
We wrześniu nie zaplanowano sesji Rady Gminy.
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AuTO kOSMeTYkA kończyce Małe
mycie samochodów
pranie tapicerki samochodowej
 poprawki lakiernicze
 kpl. kosmetyka lakieru
 pranie dywanów,wykładzin



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

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
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iNwESTycJE gMiNNE
 Rozbudowa budynku przedszkola wraz z wyposażeniem

Od września bieżącego roku dzieci w przedszkolu w Zebrzydowicach korzystają z
nowo wybudowanej sali zabaw, która powstała w miejscu starego tarasu oraz sali na I
piętrze zaadaptowanej po salce gimnastycznej. Został również wykonane sanitariaty dla
dzieci w przyziemiu. W związku z realizowanym projektem w przedszkolu powstała 1
nowa grupa przedszkolna 3-4 latków (tj. 25 dzieci). W nowy salach odbywają się obecnie
zajęcia dydaktyczno -wychowawczo – opiekuńcze.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – RIT Subregionu Południowego.

 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej
w Marklowicach Górnych

W ramach termoizolacji została już wykonana wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz stolarka okienna. Trwają prace związane z dociepleniem stropu nad ostatnią
kondygnacją. W roku przyszłym szkoła zostanie otynkowana za pomocą tynku ciepłochronnego. Termin zakończenia prac to 31.08.2018 r.
Zadanie współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – RIT Subregionu Południowego.

 Przebudowa dachu na budynku przedszkola w Kończycach Małych

W trakcie robót, podczas intensywnych opadów deszczu w dniu 6.09.2017 r. pomimo
zabezpieczeń dachu plandekami przez wykonawcę doszło do zalania części pomieszczeń
na pierwszym piętrze przedszkola. Sale te czasowo zostały wyłączone z użytkowania. W
pierwszej kolejności przeprowadzono pomiary instalacji elektrycznej oraz pomiary wilgotności. W przypadku pomieszczeń parteru wyniki tych pomiarów wykazały dobry stan
instalacji oraz nie przekroczenie norm w zakresie wilgotności.
Zdecydowano, że zajęcia będą odbywać się w salach na parterze (w tym zaadaptowanych pomieszczeniach po byłym mieszkaniu). Ponadto dzieci z dwóch starszych grup
zostały przeniesione do przedszkola w Marklowicach Górnych. Gmina zorganizowała
dowóz autobusem i tak będzie do czasu usunięcia skutków zalania. Całkowite koszty
związane z zalaniem pomieszczeń poniesie wykonawca robót.
Na dzień 26 września została ułożona konstrukcja dachu głównego (murłaty, płatwie, płatwie pośrednie oraz krokwie). Dach został pokryty folią paroizolacyjną. Trwają
roboty związane ze zwieńczeniem kominów oraz ich tynkowaniem.

Kominiarz przypomina i ostrzega...
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku
z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką
jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas
nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od
urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP
[źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem
tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61
ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż
Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa,zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co
najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie
uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1
ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch,
porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z
przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe
nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy; 4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w
roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli
kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - OFERTA PRACY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że przyjmie do pracy pracownika na stanowisko: elektromonter, na czas zastępstwa. Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektrycznym
lub pokrewne, uprawnienia SEP, umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kategorii
„B”, dyspozycyjność. Czas rozpoczęcia pracy od 09 października 2017r. Termin składania
podań do dnia 03 października 2017r. Podania wraz z CV można składać osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy) lub przesłać pocztą na adres: Gminny
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A.Janusza 6
Dyrektor GZWiK mgr inż. Ewa Suchecka
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Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24h
Świadczenie usług w zakresie:

• kaFelkowanie
• montaż płyt kartonowo-gipsowych
(ściany działowe)
• montaż drzwi i okien
• usługi hydrauliczne
aleksander Przywara
kaczyce ul. j. matejki 8, tel. 604 516 477
gwarantowana wysoka jakość
wykonywanych usług!
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karta seNIora

ŚLĄSKA KARTA SENIORA - to projekt Województwa Śląskiego, którego celem jest
zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów. Dzięki Śląskiej Karcie Seniora osoby
starsze, które ukończyły 60 rok życia mogą skorzystać z oferty specjalnych usług, ulg oraz
szczególnych uprawnień im dedykowanych, świadczonych przez partnerów projektu.
Aby skorzystać z uprawnień nie jest konieczne ubieganie się o dodatkową kartę/wypełnianie wniosków itp. Wystarczy jedynie w miejscu, w którym partner świadczy swoją
ofertę okazać ważny dowód osobisty, który potwierdzi wiek uprawniający do skorzystania z projektu – 60 lat lub więcej.
Wykaz partnerów oraz ich oferta dostępne są na stronie seniorzy.slaskie.pl
OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - to program realizowany przez Stowarzyszenie
„Manko” w Krakowie, w ramach którego każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora i korzystać ze zniżek i ulg na terenie całego kraju.
Szczegółowy ich wykaz znajduje się na stronie stowarzyszenia: glosseniora.pl.
Celem otrzymania karty należy samodzielnie pobrać, wypełnić i odesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dla seniora, dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i
znaczek pocztowy.
Wnioski o wydanie karty należy kierować na adres: Stowarzyszenie MANKO, al. J.
Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków z dopiskiem „Ogólnopolska Karta Seniora”

Nabór wniosków 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
przypomina o trwającym naborze wniosków na świadczenia
wychowawcze (500+) na okres zasiłkowy 2017/2018.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na
dany okres złoży wniosek od dnia 1 października do dnia 31 października danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
Na dzień 19-09-2017r. złożono 861 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, co stanowi około 94% planowanej liczby wniosków. Ponadto, w dalszym
ciągu trwa nabór wniosków o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31
października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących
świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada
do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

– odejdź (ale uprzednio zapewnij sobie miejsce pobytu). Jeżeli nie daje Tobie pieniędzy
na utrzymanie to wystąp do Sądu o alimenty lub zasądzenie kwoty, którą będzie musiał
płacić byś mogła utrzymać dom. Zacznij zdobywać wiedzę na temat Choroby Alkoholowej - to pozwoli Tobie na pomożenie sobie, zrozumieniu choroby oraz zdobyciu wiedzy
jak sobie radzić w takiej sytuacji.
Nie przejmuj się tym co powie rodzina, sąsiedzi – dla siebie jesteś ważna Ty, zadbaj
o siebie, polub siebie. Zobaczysz będzie lepiej. Nie musisz dłużej pozwalać alkoholikowi
na atakowanie Ciebie i Twoich dzieci, zacznij ochraniać siebie, nie pozwalaj na destrukcję. Gdy pijany obraża Ciebie, wyzywa, klnie nie wahaj się i dzwoń na Policję – nikt nie
ma prawa obrażać Ciebie, grozić Tobie. Wyzwiska, obrażanie i grożenie jest karalne, nie
można ich bagatelizować ani na to zezwalać bo będą się nasilać, wzmacniać i może to się
skończyć tragicznie.
W swoim małżeństwie/rodzinie nie musisz być marionetką, zacznij żyć osobno. Pomyśl o sobie, swoich potrzebach, marzeniach, tego nikt Tobie nie zrealizuje, to jest Twoje
życie.
Nie bój się – na świecie jest mnóstwo ludzi w podobnych do Twojej sytuacji – wiele
z nich zdobyło się na walczenie o swoje życie i swoje prawa i zwyciężyły – teraz są szczęśliwe i zdrowe.
Warto uwierzyć w siebie, powalczyć o siebie, ma się tylko jedno życie. Uwierz w
siebie, zacznij walczyć o swoje życie. Naprawdę jesteś tego warta. Z każdej sytuacji jest
wyjście tylko trzeba chcieć – niby nic, a tak dużo.
Jeżeli chcesz by Tobie pomóc – przyjdź na spotkania Grupy Wsparcia dla Kobiet, odbywają się dwa razy w miesiącu, w piątki w godz. 16:00 – 18:00 w pomieszczeniu Przedszkola w Kończycach Małych (z tyłu budynku). Dyskrecja zapewniona. Terminy spotkań:
13.10.2017, 27.10.2017, 10.11.2017, 24.11.2017, 08.12.2017. Zapraszam
Ewa Czudek, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Terminarz zbiórek odpadów
wielkogabarytowych
Zbiórka jesienna
09 październik (poniedziałek) – Sołectwo Zebrzydowice Dolne
10 październik (wtorek) – Sołectwo Zebrzydowice Górne
11 październik (środa)- Sołectwo Marklowice Górne
12 październik (czwartek)– Sołectwo Kończyce Małe
13 październik (piątek)– Sołectwo Kaczyce
Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów: stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, okna (do 4 szt), opony do średnicy 1000mm.
Odpady należy wystawić przed teren posesji najpóźniej do godz. 7.00.
Uwaga: w czasie zbiórek odpadów wielkogabarytowych nie będzie odbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Pytania dotyczące odbioru odpadów (w szczególności reklamacje) - należy kierować
pod nr tel. + 48 32 4755151 lub drogą elektroniczną na adres gk@zebrzydowice.pl

Co robić - by pomóc?
Bardzo często kobiety, które przychodzą do punktu Konsultacyjnego pytają - co mam robić by mąż/syn przestał pić, a prośby i groźby nie pomagają?
Co robić? NIC.
Proszę nie być zdziwionym. No, nie w stosunku do tego który pije ale dużo dla siebie.
Gdy mąż/syn pije to całe życie osób najbliższych: matki/żony kręci się wokół osoby pijącej. A gdzie w tym życiu jest matka/żona, jej życie?
Oto parę rad dla żon/ matek osób nadużywających alkohol. Zacznij dbać o siebie, o
swoje potrzeby, koncentruj się na własnych działaniach. Nie pomagaj alkoholikowi, gdy
wraca pijany do domu, jeżeli padnie na podłogę – tam go zostaw, nie targaj na tapczan,
nie zdejmuj butów – to osoba dorosła i nie wymaga niańczenia, niechaj obudzi się na
podłodze w ewentualnych brudach – może coś zrozumie. Zacznij pozwalać mu na cierpienie i ponoszenie odpowiedzialności za każde następstwo jego picia. Jak go „suszy” to
nie leć ze szklanką wody lub mleka – niechaj sam siebie obsłuży – jest dorosły. Nie wierz
w jego zapewnienia, że przestanie pić „od jutra” - uwierz, że to „jutro” nigdy nie nastąpi.
Nie podtykaj jedzenia pod nos, nie rób mu jedzenia, nie pierz ciuchów jeżeli nie płaci
Tobie za wikt i opierunek – nie jesteś jego służącą.
Gdy są chwile, gdy jest trzeźwy to mów mu co się z Tobą dzieje, jak się czujesz gdy
pije. Jeśli się zdecydujesz by od niego odejść i mu o tym mówisz to bądź konsekwentna

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

tel. 32 469 33 40, tel. kom. 607 76 45 45
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Hevenu shalom alechem –
III Wieczór Pieśni Żydowskich w Zebrzydowicach
Niedzielne popołudnie, uroczysty nastrój, dźwięk szofaru* - właśnie tak, 3
września 2017, rozpoczął się III Wieczór Pieśni Żydowskich. Wydarzenie zostało otwarte pod głazem z tablicą pamiątkową przy ul. Dworcowej w Zebrzydowicach, przez wspomnienie poległych w podobozie KL Auschwitz w latach 1942-1944. Nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych, środowisk Żydowskich oraz organizatorów, którzy wspólnie złożyli
kwiaty pod pomnikiem byłego obozu pracy dla Żydów. Dalsza część tego wyjątkowego wieczoru odbyła się w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach.

Lekcja języka migowego
W dniu 21 września uczniowie klas szóstej i siódmych Szkoły Podstawowej
w Kończycach Małych wzięli udział w lekcji języka migowego. Zajęcia prowadziła p. Anna Wojtas-Rduch, pracownik Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, a zarazem tłumacz języka migowego. Uczniowie aktywnie
uczestniczyli w zajęciach poznając alfabet migowy oraz ucząc się m.in. fragmentu tekstu
piosenki w języku migowym oraz podstawowych zwrotów codziennej komunikacji. Warto dodać, że p. Anna jest opiekunką „Chóru Niemego” Uniwersytetu Śląskiego.
Joanna Stencel

Zespół Bat Kol (po polsku „Głos z Nieba”) przedstawił wiele pieśni, wykonywanychna przestrzeni wieków w trakcie różnych uroczystości i sytuacji. Większość z nich została
napisana w oparciu o fragmenty Biblii, część nawiązywała do ważnych wydarzeń z życia
każdego Żyda, historii czy, przede wszystkim, nadziei pokładanej w Bogu. Publiczność,
zachęcona do interakcji z wykonawcami, włączyła się do śpiewu, co dawało poczucie
przynależności do jednej, wielkiej, radosnej wspólnoty. Teksty zostały przetłumaczone,
a wszystkie pieśni były opatrzone ciekawym komentarzem i objaśniane, dzięki czemu
każdy mógł zgłębić wynikające z utworów przesłanie.
Całość przeplatały występy Zespołu Tańca Żydowskiego i Izraelskiego Klezmer z
Cieszyna, niedawno obchodzącego swoje dziesięciolecie – jednego z trzech zespołów,
prezentujących ten rodzaj tańca w całej Polsce. Artyści przedstawili niejednokrotnie
skrajne emocje, między innymi ogromną radość towarzyszącą zaślubinom, ale też smutek związany z pokutą oraz prośbą o przebaczenie podczas Rosz ha-Szana, żydowskiego
Nowego Roku. Ogromne wrażenie na widzach zrobił fenomenalnie przedstawiony taniec
z butelkami, wzorowany na kultowym musicalu (i jego ekranizacji) „Skrzypek na dachu”.

Dlaczego akurat pieśni żydowskie? Jak podkreślił pastor Kościoła Zielonoświątkowego, Wiesław Kulawiec, przede wszystkim dlatego, że Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel,
był Żydem. Co więcej, poznanie tej kultury pozwala na zrozumienie wielu wartości bądź
kontekstów wokół nas. Lider zespołu Bat Kol podkreślał również wagę wspólnej historii
Polaków i Żydów, która sięga już średniowiecza. III Wieczór Pieśni Żydowskich okazał się
być prawdziwą inspiracją dla licznego grona odbiorców, zachęcając do głębszego poznawania Biblii, korzeni Jezusa oraz ukazując kulturę żydowską w sposób niekoniecznie powszechnie znany. Wolny wstęp, darmowy poczęstunek i otwartość na drugiego człowieka uczestników wieczoru – to wszystko przyciągnęło widzów, którzy wychodząc mogli
poczuć, iż to wydarzenie wniosło do ich życia coś nowego.
Organizatorami byli Kościół Zielonoświątkowy w Zebrzydowicach oraz Gminny
Ośrodek Kultury.
* szofar – instrument dęty wykonany z rogu baraniego

Nikoleta Saluk

NA WNUCZKA
do 100.000 zł ulgi*
dla rolnika zamieszkałego w gminie Zebrzydowice
przy zakupie gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,1666 ha
w Marklowicach Górnych, ul. Polna 28. Sprzedaż w 2018 r.

tel. 32 46 93 111
* 1 posiadany wnuczek - 10.000 zł / * 10 posiadanych wnuczków - 100.000 zł
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SZKÓŁKA KRZEWÓW
OZDOBNYCH I BYLIN
Jolanta Marczyńska

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

 DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
 KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
 KRZEWY JAGODOWE
 RÓŻE  AZALIE JAPOŃSKIE
 BYLINY I SKALNIAKI  ZIEMIA  KORA
TEL. 32 46 92 500 KOM. 508 058 741, 513 046 864
OTWARTE: Poniedziałek-piątek 8.00-18.00, Sobota: 8.00-16.00

Usługi stolarskie - meble
Szybko, tanio, solidnie.
Oferujemy państwu usługę wymiany drzwiczek i blatów
kuchennych, doróbkę i przeróbkę.
Produkujemy nowoczesne meble na wymiar.
Oferujemy krótkie terminy, dobrą jakość i przystępną cenę.
• meble kuchenne, pokojowe
• szafy wnękowe, regały
domański bernard, ul. Cieszyńska 216, Jastrzębie zdrój

tel. 535 961 700

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

Szymon Korzeń, Adam Jankowski
ul. Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn
tel. 605 088 431, 604 591 523

Wykonujemy następujący zakres
robót geodezyjnych:
- aktualizacje map do celów projektowych,
- pomiary inwentaryzacyjne wszystkich
sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary inwentaryzacyjne budynków
i budowli,
- podziały nieruchomości,
- wznowienia granic nieruchomości,
- wszelkiego rodzaju wytyczenia na gruncie.

Nowości w bibliotece
A. WAJRAK - LOLEK
Najnowsza książka dla dzieci Adama Wajraka „Lolek” to poruszająca opowieść o pewnym psie. Lolek jest kudłatym stworzeniem o wielkim sercu i trudnej przeszłości, który ma tylko jedno
marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właściwych
wcale nie jest łatwo. Szczególnie zimą w okolicach Puszczy Białowieskiej. Do napisania książki zainspirował Adama Wajraka psiak,
który pewnego śnieżnego dnia pojawił się w życiu dziennikarza i
jego żony Nurii. Dziś mieszka z nimi w Teremiskach, w Puszczy Białowieskiej. Autorem
ilustracji do Lolka jest znany z bestsellerowej Rutki Mariusz Andryszczyk. Każdy pies marzy aby być z jakimś człowiekiem, a wielu ludzi marzy o tym by spotkać psa. Czasami
wystarczy przypadek żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozejrzeć . Dlatego tę
książeczkę dedykuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odnalazły swojego człowieka
i wszystkim ludziom którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym którzy się już odnaleźli życzę szczęścia. Adam Wajrak.
S. MONTEFIORE - MŁODY STALIN
Fascynujący obraz dzieciństwa i burzliwej młodości Stalina,
stworzony przez autora bestsellerowej książki Stalin: dwór czerwonego cara. I barwny obraz kaukaskiego świata, który go wychował
i przygotował do przyszłych triumfów, tragedii i zbrodni. Młody
Stalin zdobył wiele prestiżowych nagród: LA Times Biography Prize
i Costa Biography oraz Le Grand Prix de Biographie Prizes.
R. GÓRKA - GDY UCICHA OCEAN
Kto raz zobaczy zachód słońca z latarni, zawsze będzie tu wracał… Większość ludzi pragnie znaleźć swoje miejsce na ziemi. Bezpieczną przystań, gdzie w poczuciu akceptacji będą mogli spełniać
swoje marzenia. Nie inaczej jest z Nadią, która w swojej żegludze
życiowej dotarła do Bretanii. Chociaż w nowym miejscu nie wszystko układa się po jej myśli, zauroczona nadmorską krainą Nadia postanawia zostać do końca lata. Jej decyzja wydaje się słuszna, gdyż
otworzy śluzę dla nowych szans, w tym przyjaźni i miłości. Niestety, na Polkę czekają także
zagrożenia… Czym są bretońskie Krzyże Wdów i Noc Białej Sowy? Jaki sekret skrywa skalna
grota w klifie, a jaki nieczynna latarnia morska? Dlaczego prawda jest dla Nadii tak ważna?
Jeżeli lubicie historie, w których nic nie jest oczywiste, sięgnijcie po Gdy ucicha ocean! Przenikliwa, momentami refleksyjna opowieść o odpływach i przypływach nadziei oraz wzajemnym splataniu się ludzkich losów. Autentyzm postaci, plastyczne opisy, wielowątkowość…
D. MOGGACH - TULIPANOWA GORĄCZKA
Magiczna powieść o miłości i sztuce. XVII wiek, Amsterdam.
Tulipanowa mania osiąga rozmiary epidemii. Cebulki tych pięknych kwiatów są najbardziej pożądanym towarem i płaci się za nie
niewyobrażalne sumy – jednego dnia można zdobyć lub stracić
fortunę. Cornelis Sandvoort, zamożny kupiec, zamawia u znanego
malarza swój portret z młoda żoną. Między piękną Sophią a artystą rodzi sie gorące uczucie, które zrujnuje ich świat. Mistrzowsko
napisana powieść w magiczny sposób przenosi czytelnika do Holandii czasów Vermeera i
Rembrandta – do świata płomiennych uczuć i wielkiej sztuki.

Wyniki konkursu na recenzję przeczytanej książki
Kategoria do lat 16: 1. Amelia Waltar, 2. Klaudia Gajda, 3. Agata Żesławska
Kategoria pow. 16 lat: 1. Urszula Kwinta
Nagrodzonym gratulujemy!!!! Nagrody odbioru w zebrzydowickiej bibliotece.
I nagroda w kategorii pow. lat 16 - P. Urszula Kwinta
Gregory David Roberts: Shantaram.
Autorem recenzowanej przeze mnie książki jest pochodzący z Australii, urodzony w 1952 r. w Melbourne Gregory David Roberts. Powieść, pod tajemniczym tytułem
Shantaram ukazała się na czytelniczym rynku w roku 2008 nakładem Wydawnictwa
Marginesy, w przekładzie Maciejki Mazan. Książka została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków i sprzedana w czterech milionach egzemplarzy. Zatem mamy do czynienia
ze światowym bestsellerem.
Dlaczego ta pozycja przyciąga uwagę? Otóż dlatego, że jej autor nie stosuje lub robi
to w nieznacznym stopniu, literackiej fikcji, tylko opisuje własne przeżycia. A jakie to
przeżycia? Roberts w 1978 roku został skazany na dwadzieścia lat pozbawienia wolności
za napady z bronią w ręku. Odsiadywał wyrok w australijskim więzieniu. Czy to dobry temat na książkę? Oczywiście! Tym bardziej, że z więzienia udało mu się zbiec. Zatem można
powiedzieć temat wyśmienity. Bohaterem powieści jest Lin, mężczyzna w średnim wieku,
którego poznajemy w momencie przybycia do Bombaju jako uciekiniera z więzienia o zaostrzonym rygorze. Shantaram to pamiętnik człowieka z solidnym życiowym bagażem.
Losy Lina przedstawione są na tle wielokulturowego Bombaju. Miasta, w którym buddyjskie świątynie stoją w dzielnicy muzułmańskiej, na bazarze wśród jarzyn sprzedaje się
klejnoty, a niemal przy każdym wieżowcu znajdują się slumsy. Ludzie, pojawiający się na
życiowej drodze głównego bohatera również są barwni i zróżnicowani jak Indie. Począwszy od sympatycznego Prabakera, lokalnego przewodnika, przez postać mędrca Kadirbaja, aż po enigmatyczną kobietę, można rzec femme fatale - Karlę. Ta powieść dotyka tak
ważnych kwestii, jak dom i bezdomność, wolność i jej konsekwencje. Lin znajduje „swoje
miejsce na ziemi” w Bombaju, ale czy tam nic go nie ogranicza? Motorem jego poczynań
jest to, co utracił w poprzednim życiu, tęskni za rodziną, bliskością i miłością.
Sięgnęłam po tę książkę pod wpływem opinii pana Marcina Mellera: „Shantaram (...)
to nagroda za setki i tysiące rzeczy średnich. To osiemset stron zasysającej i hipnotyzującej
lektury, w trakcie której jedyne, co nam przeszkadza, to świadomość, że musi się skończyć.”
Moim zdaniem powieść Gregorego Davida Robertsa to rzecz wielka, nie tylko ze względu
na rozmiar, ale także na ujmujący, gawędziarski styl narracji przepleciony niesamowitym
dynamizmem akcji. Roberts pisze w taki sposób, że czytelnik niemal czuje niepowtarzalność smaków i zapachów Indii. Utwór jest po brzegi wypełniony „skrzydlatymi słowami”,
aforyzmami. Czy rozmiar domu przesądza o szczęściu jego mieszkańców? Czy pieniądze
dają wolność? Czy każdą pustkę da się wypełnić? Na te i inne pytania odpowiedzi szukajcie
w autobiograficznej powieści Gregorego Davida Robertsa pt. Shantaram.

dotacje z MkidN

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach pozyskała środki w wysokości 6950
zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla naszych bibliotek.
W roku 2016 otrzymaliśmy z tego samego programu 8000 zł, z czego zakupiono 391
pozycji książkowych dla trzech placówek naszej gminy.

Wieczorek poetycki Eweliny Szuścik
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach - Filia
Kończyce Małe zaprasza na spotkanie autorskie promujące najnowszy zbiór poezji P. Eweliny
Szuścik pt. „Cesta od Cieszyna”.
Wieczorek poetycki odbędzie się w
siedzibie kończyckiej biblioteki (budynek LKS, ul. Jagiellońska 33a) w
piątek 20 października 2017 r. o godz. 16.00. ZAPRASZAMY!!!
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Poezja naszych mieszkańców

Nauczycielu
W Twoje ręce
pełni zaufania
oddają swoje życie –
skarb nieoceniony.
Najpiękniejszy,
jaki tylko Bóg
mógł im podarować.

Biegnę drogą na końcu której
piach nadmorski piszczy,
mieni się w słońcu
drobinkami złota.
Powietrze pachnie
bryzą znad Bałtyku
jakby wczoraj a przecież
to prawie ćwierć wieku.

A Ty, pochylony
nad dziecięcym losem
przepojony dobrocią,
mądrością , nadzieją

Październik płynie różańcem

otulasz je
niewidzianymi skrzydłami
i jak ręką mistrza kształtujesz
te perełki na wspaniałych ludzi.

Tych słów nie trzeba się uczyć.
Paciorki same powtarzają modlitwy.
Wystarczy, że ogrzejesz je
ciepłem dłoni.

Spacer

A każdy,
to wyryta w głębi serca prośba,
bo nie ma człowieka
bez takiego stanu.

Od czasu do czasu
zagłębiam się w przestrzeń,
tam jak w modlitwie
uciekam od zgiełku.
Niczym pustelnik
szukam ciszy,
aby przez chwilę
pobyć sama z sobą.
Gubię się wtedy
w zapachu przeszłości,
gdzie pośród świerków
cichutkie rozmowy.

„Matko która nas znasz
z dziećmi Twymi bądź”

Rozum, odwaga cóż one są warte,
jeżeli przez Boga
nie błogosławione.
Dlatego w modlitą otulam różaniec
i proszę najpokorniej.
Matko - pomóż mi nieść to,
czego sama już nie potrafię.
autor: Jadwiga Bujak - Pisarek

KGW Zebrzydowice na wesoło...

O berciku i złotyj rybce...
Bercik nad Młyńszczokiym siedzi...
Wyndka ciepnył...
I se siednył...
Tu przinojmni cicho je...
Dy w doma usz niy usiedzi
Baba łod rana jeno mamrzy i wrzeszczy....
Tego Bercik wystoć usz niy może... Ciągnie...
A, tukej na falfie Złoto Rybka sie ciepie
I do Bercika prawi: – Puś mnie nazod do wody
Jo ci za to spelnia trzy życzenia...
– Ach, puszcza Cie i bes tego, dyć tako rześ piekurna..!
– I na patelnio bych Cie nie doł..!
Jako babie ło Złotej Rybce porosprawioł
Zasi po nim cołkom gembom po nim wrzeszczała
Iże mo nazot iść ku rybce i pedziała mu co by chciała...Jako stanył nad Młyńszczokiym
Rybka pyto Bercika jaki mo życzyni?
– A mom taki, co by moja baba usz ciengiym niy faflała...
Jako prziszoł ku chałpie baba sprzątała
Ino jednym słowym sie niy łodyzwała...
Bercik hneda to mierziło
I poszoł ku Złotyj Rybce iże mo drugi życzyni
– Co by baba usz lepi śpiywała...

Życzyni rybka spyłniła...
I baba po izbie lotała
Spszontała gotowałai śpywała...
A to tysz hneda Bercika mierziło...
Rosmyśloł, co by boło nojlepi..?
– Co by rzykała..!
Baba na stołku siedzi rynce mo słożone, a na łobrozek s Chrystusikiym się dziwo
Piyknie się uśmiecho i cołki czos ino rzyko...
Bercik rosglondo sie po izbie
Wszyndy wielki dzierymy, na blasze próżne gace stojom...
– Babo, cósz to znaczy..?
– Bercik, jo je teroski jako Maria co jeji Chrystus pedzioł
Iże „lepszo czostka” wybrała niźli Marta – co za wiela o wszystko zabiegała...
– Jo teroski pożytek życia snodła..!
Bercik wartko ku Złotyj Rybki polecioł...
– A Rybka mu pedziała – usz żech trzi życzyni spełniła...
I se popłynyła .............
Brygida Simka

Kącik Kulinarny
SAŁATKA WARSTWOWA - Składniki: 40 dag ogórków kiszonych, 4 jajka, 1 puszka
kukurydzy konserwowej, 1 podwójny filet z kurczaka (ok. 40 dag), 2 łyżki oleju słonecznikowego, 1 puszka ananasa w syropie, 6 łyżek majonezu, sól, pieprz, Vegeta. Wykonanie:
kiszone ogórki pokroić w kostkę i odcisnąć z soku. Jajka ugotować na twardo i ostudzić.
Oddzielić białka od żółtek. Białka pokroić w kostkę. Kukurydzę i ananasa osączyć z zalewy. Ananasa pokroić w kostkę. Filet z kurczaka pokroić w kostkę, oprószyć solą, pieprzem
i Vegetą. Zrumienić na oleju i ostudzić . Przygotowane składniki układać warstwami w
przezroczystej misce w następującej kolejności: połowę ogórków kiszonych, 3 łyżki majonezu, sól, pieprz, białka jajek, kukurydzę, kurczaka, pozostałe ogórki kiszone, 3 łyżki
majonezu, sól, pieprz, ananasa, a na wierzch sałatki zetrzeć na tarce o małych oczkach
żółtka jajek.
KOPERKOWA SAŁATKA Z KURCZAKIEM - Składniki: 1 podwójny filet z kurczaka (50
dag), 1 łyżka przyprawy do kurczaka, 1 łyżeczka granulowanego czosnku, 2 łyżki oleju
słonecznikowego, 7 jajek, por, 40 dag ogórków kiszonych, 2 łyżki suszonego koperku, 6
łyżek majonezu. Wykonanie: filet z kurczaka opłukać, osuszyć i pokroić w dużą kostkę.
Obsypać przyprawą do kurczaka, granulowanym czosnkiem i włożyć do lodówki na 1 godzinę. Następnie zrumienić na oleju i ostudzić. Jajka ugotować na twardo, ostudzić i pokroić w kostkę. Por pokroić w plasterki. Ogórki kiszone pokroić w kostkę i osączyć z soku.
Do dużej miski przełożyć kurczaka, jajka, por, ogórki kiszone i suszony koperek. Następnie
dodać majonez i razem dokładnie wymieszać. Gotową sałatkę schłodzić w lodówce.
SAŁATKA Z MUSZTARDĄ I MAKARONEM - Składniki: 40 dag makaronu grube rurki,
1 podwójny filet z kurczaka (ok. 50 dag) przyprawa gyros, 2 łyżki musztardy, 2 łyżki oleju,
30 dag papryki konserwowej, 4 jajka, por, ok. 9 łyżek majonezu, sól, pieprz. Wykonanie: filet z kurczaka pokroić w kostkę. Przełożyć do miski i dodać do niego przyprawę
gyros, musztardę i olej. Wymieszać i włożyć do lodówki najlepiej na 24 godziny. Na drugi
dzień przełożyć na patelnię i zrumienić. Ostudzić. Makaron ugotować w osolonej wodzie,
odcedzić i ostudzić. Paprykę konserwową pokroić w kostkę. Jajka ugotować na twardo,
ostudzić i również pokroić w kostkę. Por (biała część) pokroić w półplasterki. Wszystkie
składniki przełożyć do dużej miski. Dodać majonez i delikatnie wymieszać. Przyprawić
do smaku solą i pieprzem.
GRZYBY W MAŚLE NA ZIMĘ - Składniki: 2 kg grzybów leśnych (prawdziwki), 2 cebule,
300 gram klarowanego masła, sól, pieprz. Wykonanie: grzyby oczyszczamy, płuczemy
i osuszamy. Kroimy je w dość grube plasterki. Cebulę kroimy w kostkę. Na patelni rozpuszczamy masło i smażymy na nim na dużym ogniu (najlepiej partiami aby grzyby nie
zaczęły się od razu dusić ) grzyby z cebulą przez około 5 minut. Następnie zmniejszamy
ogień i podduszamy grzyby przez 15 minut. Grzyby oprószamy lekko solą i pieprzem.
Grzyby przekładamy do wyparzonych słoików, delikatnie ugniatamy, tak aby nie zostały
w słoiku pęcherzyki powietrza i zalewamy grzyby masłem z patelni. Słoiki zakręcamy i
pasteryzujemy.
Życzę smacznego Teresa Kondziołka

Wydawca: gminny oœrodek kultury w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. ksiêdza Janusza 21; www.zebrzydowice.pl
Redaktor Naczelny: Marcin Œlêk, redaguje zespó³. Redaktor techniczny: Mariusz Siedlok, e-mail: mariusz@drukarnia-interfon.pl
Redakcja: Urz¹d gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ksiêdza Janusza 6, tel. 32 4755 101, fax 32 4693 266, e-mail: bpg@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
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