ukazuje się od 1992 roku
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Panie z KGW świętowały

- str. 7

życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy
wiele radości w ten świąteczny czas.
Niech te wyjątkowe dni odnowią nadzieję
i przyniosą pokój, a radość Wielkanocnych Świąt
niech będzie przeżywana w gronie najbliższych.
Wesołego Alleluja i mokrego „śmiergustu”!
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Franek

Wójt Gminy Zebrzydowice
Andrzej Kondziołka

Konkurs Regionalny Potraw i Wypieków
na Zapusty i Wielkanoc - str. 7

W numerze:

kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

rabat 20% dla firm, przedszkoli i szkół

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

ü Historia Orkiestry Kolejowej z Zebrzydowic
ü Z prac Rady Gminy Zebrzydowice
ü Szczepienie lisów!
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 3
- str. 9
- str. 9
- str. 13
- str. 19

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

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

PIASEK SZCZAKOWA
- do tynku wewnętrznego

PIASEK PŁUKANY KOTLARNIA
- do tynku zewn.

PIASEK PŁUKANY BUKÓW
- do wylewek

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

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

GRATIS !

Świąt pogodnych i radosnych
oraz tchnienia wiosny!
Serdeczne życzenia na Wielkanoc

składają właściciel i pracownicy firmy
F.H.U. Stańczyk

ŻWIR DEKORACYJNY KOLOROWY
KOSTKA GRANITOWA - czarna
ObrzeŻa granitowe
- 40 x 20 oraz 100 x 20

KAMIEŃ KLINIEC WISŁA 6,3-20
KAMIEŃ KLINIEC WISŁA 20-31,5
KAMIEŃ TŁUCZEŃ WISŁA 31,5-63
KAMIEŃ CZERWONY 10-16
Transport materiałów sypkich powyżej 5 t
na
terenie całej gminy Zebrzydowice 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

gratis!

Historia Orkiestry Kolejowej z Zebrzydowic

W tym szczególnym czasie, gdy
wspominamy tajemnicę Zbawienia
pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus
Zmartwychwstały obdarzył potrzebnymi łaskami, tak abyśmy umieli odnaleźć w sobie wiarę w lepszą przyszłość
i miłość do drugiego człowieka. Radość
Wielkanocy niechaj wypełni nasze serca przysłaniając troski dnia codziennego, a odradzająca się przyroda pozwoli z ufnością i odwagą budować
piękniejszy świat wokół siebie.

Janusz Król, Starosta Cieszyński

Pierwsze informacje o założeniu orkiestry kolejowej w Zebrzydowicach
pochodzą z lat 1878 – 1879. Wtedy to, miejscowy kierownik szkoły podstawowej Jan
Nowobilski zorganizował konduktorską orkiestrę, do której weszło kilku kolejarzy. Niestety nic więcej na temat tej pierwszej orkiestry nie wiadomo. Prawdopodobnie na jakiś
czas zamilkła.
Orkiestra kolejowa PKP w Zebrzydowicach reaktywowana została w 1927 roku. Od
tego czasu działała ciągle z drobnymi przerwami w czasie II wojny światowej. Po zakończeniu wojny uzupełniono zniszczony sprzęt muzyczny ze składek potencjalnych muzyków i z dotacji Zarządu Kolei.
Próby orkiestry odbywały się raz w tygodniu w budynkach dawnej nastawni, a
później w budynkach kolejowych – w świetlicy. Orkiestra nie miała stałego dyrygenta.
Orkiestra wygrywała różne koncerty i festiwale. W 1934 roku zajęła 2 miejsce na
konkursie w miejscowości Dębie (dyrygował A. Klocek). Ponadto, orkiestra bardzo często
występowała w gminie. Grała podczas corocznego Dnia Kolejarza (Głos Ziemi Cieszyńskiej wspomina, jak w dniu kolejarza we wrześniu 1967 roku orkiestra kolejowa od rana
koncertowała, przed każdym stanowiskiem pracy), muzykanci grali kolegom z pracy
odchodzącym na emeryturę, występowali podczas uroczystości państwowych, kościelnych i gminnych, a także na pogrzebach w Zebrzydowicach, Marklowicach Górnych,
Kończycach Małych i Pielgrzymowicach przemierzając nie raz kilka kilometrów z domu
zmarłego na cmentarz. Ponadto, orkiestra współpracowała stale z kołem ZBOWiD-u w
Zebrzydowicach.

Małe Kończaneczki zaśpiewały
i zatańczyły dla seniorów
We wtorek 27.02.2018 do Sali Widowiskowej GOK w Kończycach Małych dzieci z
ZPiT Małe Kończaneczki zaprosiły swoje babcie i dziadków na pokaz swoich umiejętności.
Dzieci do występu przygotowali: Ewelina Bałdys, kierownik zespołu – choreograf oraz
Andrzej Gojowy – opracowanie muzyczne. Całość wydarzenia poprowadziła dyrektor
Małgorzata Guz.

24 listopada 1977 Orkiestra Kolejowa obchodziła jubileusz 50. lecia działalności.
Kilkunastu członków zostało odznaczonych medalami oraz otrzymało dyplomy.
Z zapamiętanych osób, mieszkańców gminy, którzy grali, w orkiestrze kolejowej po
1945, są: rodzina Ignacek, rodzina Drapa: Bogusław, Frydolin i Eugeniusz (bracia), Oskar
Matuszyński i jego brat Józef, Emil i Emanuel Mazur, Alojzy Klocek, Szczepan Kondziołka,
Franciszek Kuczok, Franciszek Kupka, Józef Nowak, Czesław Szopa, Bolesław Tkaczyk,
Franciszek Wardas, Władysław Wija.
Ostatni raz orkiestra kolejowa zagrała wiosną na początku XXI wieku. 		
		
Patryk Nowak
Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny
składamy wszystkim w ten dzień radosny.
Niechaj poranek wielkanocny przyniesie radość i pokój,
niech napełni nasze serca nową nadzieją i radością.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy wszystkim Zarząd Koła MZC w Zebrzydowicach.

Wiadomoœci znad Piotrówki 3

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.

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!

Gwarantujemy uczciwoœæ
i najwy¿sze ceny!!!
pon-pt 8.00-16.00, sob 8.00-13.00
telefon 502 163 094

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

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

skład opału

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

tel. (32) 469 25 05
tel. kom. 501 520 144

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

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


Do wyboru oferty kilku firm
Mo¯liwoœæ obs£ugi w domu klienta
Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

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

kom. 607 76 45 45

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy
Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis
Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

Zapraszamy
od pon.-pt. od 8.00-15.00 i w soboty od 8.00-13.00
tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Zima u aktywnych seniorów
Pomimo niesprzyjającej pogody w okresie zimowym aktywność polskich i czeskich
seniorów korzystających z projektu „Aktywny Senior 60 +” nie zmalała. Wszystkie zajęcia
wynikające z projektu dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu
INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA w EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI były realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć.
Największym zainteresowaniem cieszy się gimnastyka w wodzie, prowadzona przez
instruktora dwa razy w miesiącu na basenie przy SP w Zebrzydowicach. Chętnych do
udziału w tych zajęciach jest więcej niż przewiduje program i zezwalają przepisy obowiązujące na basenie. W zawodach pływackich „ Od przedszkola do seniora „organizowanych
przez SP w Zebrzydowicach, uczestniczyła po raz pierwszy w tym roku, grupa dziesięciu
seniorów.
W warsztatach prowadzonych dwa razy w miesiącu uczestniczy stała, dwudziestoosobowa grupa seniorek, które zgodnie z projektem zajmują się wykonaniem robótek z
zakresu rękodzieła artystycznego. W styczniu wykonywane były czapli, szaliki i chusty na
szydełku lub drutach, w lutym maskotki metodą amigurumi, a w czasie marcowych zajęć
na warsztatach w Petrovicach i Zebrzydowicach wykonywały panie różne ozdoby wielkanocne. Wszystkie prace wykonane na warsztatach były prezentowane na wystawie
zorganizowanej w sali sesyjnej w UG w Zebrzydowicach w dniach 22 i 23.03.2018 oraz
na kiermaszu wielkanocnym organizowanym przez Radę ČSŽ p.s. Petrovice u Karviné w
dniu 25.03.2018 r.
Na sali gimnastycznej w ZS w Petrovicach, raz w miesiącu, prowadzona jest gimnastyka dla seniorów połączona ze spotkaniem przy drobnym poczęstunku, na którym
seniorzy miło spędzają czas uczestnicząc w różnych zabawach, grach i konkursach.
W styczniu zakończył się drugi etap kursu komputerowego, a w lutym 60-cio osobowa grupa seniorów uczestniczyła w kuligu, zakończonym biesiadą góralską w Wiśle
Czarne.

W spotkaniach integracyjnych organizowanych na początku każdego miesiąca
w Starej Szkole w Zebrzydowicach uczestniczy około 80 seniorów. Na tych spotkaniach
zebrani mogą wysłuchać licznych pogadanek i prelekcji zaproszonych gości, odbywają
się występy młodzieży szkolnej oraz omawiane są sprawy organizacyjne. Poszerzone,
marcowe spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło ponad sto osób, odbyło się w
Nowej Szkole i w całości poświęcone było zbliżającemu się Dniu Kobiet. Zaproszona pani
Władysława Magiera, historyk i przewodnik z Cieszyna, wygłosiła ciekawą prelekcję na
temat polskich i czeskich kobiet oraz zaprezentowała piękny strój cieszyński. Na spotkanie przybyły też zaproszone aktywne kobiety z ČSŽ p.s. w Petrovice u Karviné. Bogate
osiągnięcia tej kobiecej organizacji przestawiła przewodnicząca pani Jarmila Tyrlikowa, a
grupa taneczna prowadzona przez Marię Blatonovą, przedstawiła swój ciekawy program
taneczny. Gminę Zebrzydowice reprezentowały zaproszone Kamratki z Kaczyc. Przewodnicząca, pani Ilona Jasińska omówiła bogaty dorobek tej nieformalnej organizacji, przedstawiając ich aktywność na zdjęciach. Kamratki uświetniły swoją prezentację śpiewem.
Bieżący projekt będzie realizowany zgodnie z planem do końca czerwca br. Zapraszam seniorów 60+ do aktywnego udziału w zajęciach.
Opracowanie : Wanda Kowalska – koordynator projektu

Spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem
We wtorek 20 marca 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach wspólnie z Kołem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprosili na kolejne spotkanie z profesorem
Danielem Kadłubcem. Tym razem tematem spotkania była promocja książki: „Opowiado
Anna Chybidziurowa”. Licznie zgromadzeni słuchacze mogli dowiedzieć się wielu informacji, nie tylko o samej bohaterce, ale także o wielu tradycjach i obrzędach związanych
z naszym regionem.

Książe i Żebrak
W czwartek 01.03.2018 Gminny Ośrodek Kultury zaprosił dzieci na przedstawienie
teatralne na motywach powieści Marka Twaina pt. Królewicz i Żebrak.
O spektaklu: Pewien książę spotyka na swej drodze żebraka, który jest do niego
uderzająco podobny. Chłopcy postanawiają zamienić się miejscami, żeby każdy z nich
mógł zakosztować innego życia. Rzeczywistość pokazuje jednak, że niekoniecznie jest
to zamiana na lepsze… Spektakl uczy, czym jest prawdziwa przyjaźń oraz jak ważna w
życiu jest uczciwość.

Aby Zmartwychwstały Chrystus
obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe;
niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie
do wieczności.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy
Przemysław Lose i Marcin Ślęk
oraz Gminny Ośrode Kultury
wydawca WzP
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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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NZOZ - PORADNIA DENTYSTYCZNA
LEK. STOM. BARBARA WENGLORZ

REJESTRACJA PACJENTÓW
CODZIENNIE
w godz. od 8:00 do 21:00
pod nr tel. 32 4691010, 606 819 373

UMOWA Z NFZ
PEŁNY ZAKRES USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH
ZEBRZYDOWICE, KOCHANOWSKIEGO 97
POKÓJ NR 7
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AUTO KOSMETYKA Kończyce Małe
mycie samochodów
pranie tapicerki samochodowej
l poprawki lakiernicze
l kpl. kosmetyka lakieru
l pranie dywanów,wykładzin
l
l

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

Panie z KGW świętowały

Za nami Dzień Kobiet. Od wielu już
lat członkinie wszystkich Kół Gospodyń
Wiejskich z naszej gminy,spotykają się aby
razem uczcić swoje święto. Nie inaczej było
w tym roku.
Oprócz samych członkiń, na spotkaniach pojawiły się władze gminy oraz
zaproszeni goście. Nie zabrakło też występów. Podczas Dnia Kobiet w Kończycach
Małych wystąpiła Małgorzata Wawrzyczek,
uczennica SP w Kończycach Malych, zaś w
Zebrzydowicach zaprezentowały się Zybrzydowianki. Na stołach nie zabrakło pysznych
specjałów. Korzystając z okazji Panie podsumowały miniony rok a także opowiedziały
o najbliższych planach. Nie zabrakło kwiatów i życzeń, które paniom złożyli włodarze
gminy, życząc dalszych lat owocnej współpracy
Od redakcji: Wszystkim paniom życzymy zdrowia, szczęścia i by to święto
trwało nie tylko jeden dzień, ale przez cały rok.

Konkurs Regionalny Potraw i Wypieków
na Zapusty i Wielkanoc
W sobotę (17.03.2018) w Zebrzydowicach odbył się Konkurs Regionalny Potraw i
Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze i insze placki”. W tym samym czasie
na placu zamkowym odbywał się Kiermasz świąteczny. Organizatorem imprezy był GOK
Zebrzydowice
W sobotę 17.03.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbył się XV
Konkurs Regionalny Potraw i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze i insze
placki”, które oceniało jury w składzie:
• Renata Karpińska – przewodnicząca jury
• Urszula Zwardoń – członek jury

• Dariusz Cieśla – członek jury
• Iwo Gondek – członek jury
Do konkursu zgłosiło się 7 organizacji w tym jedna szkoła. Jury po ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody dla:
• KGW Marklowice Górne za koszyk wielkanocny
• KGW Kończyce Małe za wypieki drożdżowo – babkowe
• ZSEG w Cieszynie za pasztety, szczególnie za jarski pasztet trójsmakowy
• Informační centrum pro mládež Petrovice u Karviné za wieniec wielkanocny
• PZKO Karwina Frysztat za galarety, a szczególnie za galaretę jajeczną
• KGW Kaczyce za kołacze ze szczególnym uwzględnieniem kołacza z serem
• KGW Zebrzydowice za zawijok makowy i krepliki

Zawieszenie działalności leczniczej
Oddziału Pediatrycznego w Jastrzębiu Zdroju
W ślad za zgodą Wojewody Śląskiego na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej Oddziału Pediatrycznego wyrażoną Decyzją z dnia 19 marca 2018 r. oraz zgodą
Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 13 marca 2018 r. informujemy, że w związku z barkiem możliwości udzielania
świadczeń zdrowotnych we wskazanym zakresie, działalność lecznicza Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zostaje
zawieszona na okres od 01.04.2018r. do 30.06.2018 r
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2,
Grażyna Kuczera

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła
nr 10 w Zebrzydowicach kieruje życzenia Radosnych i Błogosławionych
Świąt Wielkanocnych.
By Chrystus Zmartwychwstały
wniósł wiele nadziei, radości i pokoju w życie wszystkich Seniorów
i Mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

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

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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INFORMATOR urzędowy

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy
Na sesji nastąpiła zmiana Skarbnika Gminy. Na wniosek Wójta Gminy Zebrzydowice
Rada Gminy odwołała dotychczasowa Panią Skarbnik – Irenę Klocek, w związku z przejściem na emeryturę. Na jej miejsce, Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy, powołała na
stanowisko Skarbnika Gminy – Panią Iwonę Pszczółka.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali ustępującej Pani Skarbnik
za długoletnią pracę oraz pogratulowali objęcia funkcji nowo powołanej Iwonie Pszczółka.
Sz. P. Irena Klocek
Podziękowanie
W związku z Pani przejściem na emeryturę składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i podziękowania za długoletnią pracę w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Pani wysiłek, sumienność, zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę, umiejętności organizatorskie oraz zdobyte doświadczenie pozwoliły sprawnie i odpowiedzialnie
pełnić funkcję Skarbnika Gminy.
Jednocześnie prosimy przyjąć najlepsze i najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym na zasłużonej emeryturze oraz satysfakcji z osiągnięć
w działalności samorządowej.
Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Henryk Franek

Wójt Gminy Zebrzydowice
Andrzej Kondziołka

Z prac Rady Gminy Zebrzydowice
15 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy. Członkowie
komisji zapoznali się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie za rok 2017. Kierownik
GOPS – Pan Daniel Kroczek przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz omówił realizację zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
19 marca 2018 roku Komisje Gospodarcza i Budżetowa spotkały się na wspólnym
posiedzeniu, którego celem było zapoznanie się z informacją dot. planowanych remontów dróg i inwestycjach drogowych w roku bieżącym oraz podsumowanie Akcji „Zima”.
Na XXXII sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 marca br. podjęte zostały następujące uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
- zmiany budżetu na 2018 rok,
- udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w
Bielsku-Białej,
- przekazania środków finansowych Policji,
- udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu Zdroju,
- zwolnienia z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy nadwyżki budżetowej,
- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach,
- podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2018,
- zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/284/17 z dnia 31 sierpnia 2017r. 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,
- nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu nieruchomości położonych
w Zebrzydowicach przy ulicach: J. Słowackiego i Nowy Dwór oraz w Kaczycach przy ul.
Ogrodniczej,
- wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2018 roku,
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice
na lata 2018 – 2024,
- podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
- podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zebrzydowice wyrażającego sprzeciw wobec
projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej,
- odwołania Skarbnika Gminy,
- powołania Skarbnika Gminy.
Uwaga na leżące szczepionki

Szczepienie lisów!
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.13.04.2018 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie
akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o
zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów.
Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze
ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 202620 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2).
Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami
zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i
Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie
podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że
staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.
Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie
powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również,że sama przynęta nie jest
niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje
się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć
wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło
się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995 r., dwa
razy w ciągu roku: wiosną i jesienią.
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa
oraz współfinansowane przez Unię Europejską.
Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

Szczepienie psów - ważna informacja
Gabinet weterynaryjny w Kończycach Małych informuje, że szczepienie psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy odbędzie się w kolejne soboty kwietnia tj. 7, 14, 21,
28. Szczegóły na plakatach.
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POMAGAMY

Obfitych łask i błogosławieństwa od
Chrystusa Zmartwychwstałęgo oraz pełnych
radości i pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym Alleluja życzy wszystkim Emerytom
i członkom Koła nr 8 Zarząd i Aktyw Koła.
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Przeprowadzenia zbiórek odpadów
wielkogabarytowych na 2018 r.
Zbiórka wiosenna
09 kwietnia (poniedziałek) – Sołectwo Zebrzydowice Dolne
03 kwietnia (wtorek) – Sołectwo Zebrzydowice Górne
04 kwietnia(środa)- Sołectwo Marklowice Górne
05 kwiecień (czwartek)– Sołectwo Kończyce Małe
06 kwietnia (piątek)– Sołectwo Kaczyce
Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów: stare meble,
wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, okna (do 5 skrzydeł), opony do średnicy 1000 mm.
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

Nowy rzecznik prasowy Policji w Cieszynie
Z dniem 16 marca 2018 r. nastąpiła
zmiana na stanowisku oficera prasowego w
Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie.
Stanowisko to przejął mł. asp. Krzysztof Pawlik. Dotychczasowo pełniący służbę na tym
stanowisku podkom. Rafał Domagała, awansował na stanowisko Eksperta ds. Kontroli
KPP w Cieszynie.
Młodszy aspirant Krzysztof Pawlik ma
37 lat. Służbę w Policji rozpoczął w 2007
roku. Po ukończeniu kursu podstawowego
pełnił służbę w wydziale prewencji a także
w wydziale ruchu drogowego. Następnie po
5 latach służby został dzielnicowym Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. Przez niecałe
6 lat był dzielnicowym rejonu Kończyc Małych i Zebrzydowic Górnych.
Na początku 2018 roku mł. asp. Krzysztof Pawlik został przeniesiony do cieszyńskiej
komendy, aby zastępować na stanowisku oficera prasowego podkom. Rafała Domagałę,
któremu z kolei powierzono obowiązki na stanowisku eksperta ds. kontroli. Z dniem 16
marca 2018 roku Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk postanowił o
awansie obu policjantów na powierzonych stanowiskach.
Od redakcji: Gratulujemy awansu!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Osoby zależne są wśród nas !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postępach w realizacji projektu pn. „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
osób zagrożonych”.
W ramach projektu w lutym br. rozpoczęliśmy realizację grupy wsparcia dla
opiekunów, w ramach której 7 osób (w tym 6 kobiet) sprawujących stałą opiekę nad
osobami niesamodzielnymi, 2 razy w miesiącu spotyka się w nowo wyremontowanej sali
na poddaszu Urzędu Gminy, gdzie pod okiem psychologa, mają możliwość wymiany doświadczeń i udzielenia sobie wzajemnego wsparcia, uzyskania pomocy psychologicznej,
nabycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym ze sprawowanej stałej opieki. Grupa będzie działać do grudnia br. Przyjęty podział
na płeć w doborze uczestników(czek) spowodowany była faktem, iż kobiety stanowią w
Gminie Zebrzydowice 90% opieknów(ek) osób zależnych.
Ponadto w ramach projektu na bieżąco od lipca 2017 r. do grudnia 2018 r. realizowane są następujące formy wsparcia:
Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), w ramach którego
10 osób niesamomodzielnych w wieku 60+ dowożonych jest raz w tygodniu, pod opieką
opiekunki, na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowo wyremontowanej sali
na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, pozbawionej barier architektonicznych.
Celem urozmaicenia zajęć w OKPD uczestnicy i uczestniczki biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie naszego regionu. W marcu br.
wybrali się do Inhalatorium solankowego w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju oraz

na spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zebrzydowicach.
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za
opiekunów faktycznych, których celem jest odciążenie opiekunów w sprawowanej
przez nich opiece nad osobami zależnymi. Usługi są świadczone w godzinach dogodnych
dla opiekunów tj. popołudniami, w weekendy, 5 godzin tygodniowo. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niesamodzielne w wieku 60+.
Asystent Osoby Niepełnosprawnej, którego zadaniem jest m.in. ułatwienie
osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w
uzyskaniu jak największej samodzielności. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niepełnosprawne.
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice oraz ich opiekunów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całkowita
wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników(czek), dotyczy to
zarówno osób niesamodzielnych jak i ich opiekunów.

Czy to o Tobie?
Najpierw jest poznanie, parę spotkań i powoli rodzi się Miłość – ta przez duże M.
Są motyle w brzuchu, kwiaty, długie spacery. Po pewnym czasie decyzja o ślubie. Piękny
okres, w którym wszystko jest różowe, słoneczne, cudowne. I nie zwraca się uwagi na zachowanie chłopaka, na jego postawę wobec rodziców, innych osób, na sposób picia. Przecież Cię kocha, dasz sobie radę, z miłości do Ciebie się zmieni. Wszystko jest w porządku.
A to, że nakazywał na swoją mamę – był zdenerwowany, w pracy szef go zdenerwował
– miał prawo nie panować nad emocjami.
Potem ślub, biała suknia, długi welon. Bajka – ale i ona się kiedyś skończy. Początki
życia małżeńskiego są fajne, dopóki nie ma dzieci to wygląda tak jak przed ślubem. Gdy
pojawi się dziecko nagle coś się dzieje. Karminie, przewijanie, kolki, nieprzespane noce,
niezadowolony mąż bo odstawiony na bok. W pewnym momencie zmienia się w potwora, zaczyna krzyczeć, poniżać, krytykować, ciągle słyszysz „bo Ty...”. Agresja, złość pojawia
się coraz częściej, zauważasz także że coraz częściej wraca do domu pod wpływem alkoholu. Próbujesz z nim porozmawiać, prosić, błagać, a wtedy słyszysz, że jesteś „szmatą,
wywłoką, zdzirą, k….”. Jest coraz gorzej. Już nie masz siły do niego. Z czasem zaczynasz
się zastanawiać - „a może to prawda, może faktycznie jestem taka głupia, niezdarna i …”.
Później następuje ten pierwszy raz gdy Cię uderza. Boli, a On po tym przynosi kwiaty, przeprasza… następuje różnie trwający miesiąc miodowy – spokój, mąż stara się
pomóc, idylla. No a później ….. powtórka z historii – bicie, awantury, poniżanie i coraz
krótsze miesiące miodowe, w czasie których wierzysz, że to ostatni raz, że będzie dobrze
bo obiecywał. Ile razy obiecywał do tej pory? Taki typ się nigdy nie zmieni. Ile razy chciałaś na ten temat porozmawiać z matką, z księdzem. Matka mówiła, że taki już los kobiety,
ksiądz, że ślubowałaś i ten krzyż powinnaś nieść przez życie.
Nic nie powinnaś, Ty ślubowałaś, ale i On ślubował, dlaczego to Ty cierpisz, a On nie?
Wiesz, co powinnaś? Zadbać o siebie, powiedzieć NIE. W takiej sytuacji jest setki kobiet
wśród których są takie, które chowając wstyd (co powie rodzina, sąsiedzi) do kieszeni, zaczęły szukać pomocy, zgłosiły się do Organizacji Pomocowych, psychologów, prawników i
obecnie żyją w spokoju, nie są dręczone przez dawnych oprawców.
I Ty możesz sobie pomóc, a także swoim dzieciom bo i one cierpią z powodu agresywnego ojca – to się kiedyś odbije w ich dorosłym życiu.
Co masz zrobić? Możesz zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, gdzie Tobie pomogą, możesz zgłosić się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego do psychologa. Punkt ten znajduje się w Urzędzie Gminy w pok. Nr 1
(biuro sołtysów) i jest czynny w każdy piątek w godz. 11:30 – 15:30. Zapewniona dyskrecja. Na terenie Gminy działa także Grupa Wsparcia dla kobiet z problemami osobistymi, emocjonalnymi i społecznymi – informacje na temat działalności grupy uzyskach u
pracownika socjalnego i psychologa w Punkcie. Wielu osobom Grupa Wsparcia pomogła i
one żyją teraz spokojnie, radośnie i bez strachu. Spróbować zawsze można.
Ewa Czudek
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Mr Hamburger zapras

za na kurczaka z rożn

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

janusz.rzepecki@op.pl
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I N F OR M A T OR S Z K O L N Y
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
Tytuł projektu: Zdrowa rybka, skoczna żabka - rozwijanie wiedzy,
umiejętności, zdolności uczniów poprzez udział w kółkach zainteresowań
drogą do wzrostu aktywności społecznej na obszarze objętym
działalnością Stowarzyszenia „Żabi Kraj”.

„Dzień liczby π” w Szkole Podstawowej
w Zebrzydowicach
14 marca w naszej szkole już po raz trzeci obchodziliśmy „Dzień liczby π”. To święto
matematyki spopularyzowano w latach 90-tych ubiegłego wieku w USA. Jak co roku w
łączniku szkoły na gazetce zostały przedstawione ciekawe informacje dotyczące historii
odkrycia liczby π. Odbył się również konkurs matematyczny, w którym uczestniczyły klasy
7 SP oraz 2 i 3 Gimnazjum. Trzyosobowe drużyny tych klas musiały zmierzyć się z pięcioma zadaniami. Pierwszym z nich była łamigłówka, w której należało znaleźć wszystkie
ukryte na rysunku trójkąty. Drugie zadanie to maraton literowy, którego rozwiązanie
stanowiło powiedzenie słynnego matematyka Kartezjusza „Cogito ergo sum” czyli „Myślę
więc jestem”. Trzecim z kolei zadaniem była krzyżówka Pantropa, której hasło brzmiało
„Ludolfina” (jedna z nazw liczby π). Zadaniem czwartym był kombinogram, w którym
z rozsypanych liter uczniowie musieli ułożyć 9 pojęć matematycznych, a rozwiązanie
brzmiało Pitagoras. Ostatnim zadaniem była zagadka liczbowa polegająca na wpisaniu
liczb od 1 do 9 w trzy przecinające się koła, tak aby suma liczb w każdym z kół była taka
sama. Wśród klas siódmych pierwsze miejsce zdobyła 7c,z klas drugich najlepsza okazała
się 2b zaś z klas trzecich najlepiej poradziła sobie 3a. Drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie batoniki. Pomysłodawcą i organizatorem zabawy
była p. Bożena Piguła.

Dnia 15 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach odbyło się kolejne
spotkanie „Klubu Złota Rybka” pod hasłem „Z rybką i żabką witamy wiosnę!”. Uczniowie klas 1-3 ze szkół naszej gminy, realizujący projekt unijny „Zdrowa rybka, skoczna
żabka” na zajęciach kółek przyrodniczo – ekologicznych, mieli możliwość uczestniczyć
w różnorodnych formach warsztatowych: plastycznych (wykonywali zabawną rybkę
z papieru), przyrodniczych (rozwiązywali zadania dotyczące zwiastunów wiosny), ruchowych (bawili się przy muzyce, pokonywali tor przeszkód) i komputerowych, których
tematyka związana była z hasłem dnia.
Miłą atmosferę towarzyszącą działaniom uczniów dopełnił także słodki i smaczny
poczęstunek. Czwartkowe popołudniowe spotkanie umożliwiło integrację uczniów ze
szkół Gminy Zebrzydowice oraz dostarczyło im wielu ciekawych informacji i niezapomnianych wrażeń.
Koordynator projektu: Lucyna Kondziołka
Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Moje zainteresowania - lapbook konkurs w SP Kaczyce

Ortograficzne zmagania
Uczennice Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym „Z ortografią za pan brat” zorganizowanym
przez Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju. W zmaganiach z niełatwą pisownią polską Agnieszka Jaworska
zdobyła II miejsce, natomiast Sabina Morcinek uzyskała
wyróżnienie. Obie są uczennicami klasy III b, a do konkursu
zachęciła je polonistka Katarzyna Dynek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Bibliotekarka szkolna Irena Kula ogłosiła konkurs dla uczniów klas 3-7 SP na wykonanie lapbooka
- czyli książki na kolanach - o swoich zainteresowaniach.
Uczniowie najpierw mogli obejrzeć przykładowe lapbooki w bibliotece, otrzymali też teczki potrzebne do wykonania pracy konkursowej.
Do biblioteki nadeszło 30 lapbooków. Jak się
okazuje najwięcej lapbooków było poświęconych
piłce nożnej oraz zwierzętom (nawet pająkom czy
wężom).
Jury oceniło prace uczniów w dwóch kategoriach. W kategorii klasy 3- 4 I miejsce zajęła Ola Mariańska kl.3b, II miejsce – Olaf Krzysztoń kl.3a,
III miejsce - Krystian Orszulik kl.4a. Wyróżnienia otrzymali Paulina Dzida (3c), Emilia
Dronia (4a), Jagoda Rusek (3c). W kategorii klas 5 – 7 I miejsce zajęła Tatiana Mokry
kl.6b, II miejsce Adrian Brzdąk kl.6b, III miejsce Emilka Golasowska kl.6a.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody a wszyscy uczestnicy konkursu
dodatkowe punkty czy oceny z plastyki. Na korytarzu szkolnym zostały wywieszone nagrodzone lapbooki, a pozostałe można podziwiać w bibliotece.
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SZKÓŁKA KRZEWÓW
OZDOBNYCH I BYLIN
Jolanta Marczyńska

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

l DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
l KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
l KRZEWY JAGODOWE
l RÓŻE l AZALIE JAPOŃSKIE
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
TEL. 32 46 92 500 KOM. 508 058 741, 513 046 864
Poniedziałek - 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

I N F OR M A T OR S Z K O L N Y
Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Biblioteczny konkurs dla najmłodszych
„Moja ulubiona baśń” w SP Kaczyce
Bibliotekarka szkolna Irena Kula ogłosiła konkurs
plastyczny dla najmłodszych uczniów szkoły „Moja
ulubiona baśń”. Należało dowolnie zilustrować swoją
ulubioną baśń. Konkurs największym powodzeniem
cieszył się w klasie 1b - klasie, której uczniowie czytają
najwięcej książek w całej szkole! W sumie w konkursie
wzięło udział 24 uczniów. I miejsce zdobyła Dominika Sętkowska (kl.3a), II – Julia Poręba i Angelika
Poręba (obie z kl.1b), a III miejsce Wiktor Stokłosa
(kl.1b). Przyznano trzy wyróżnienia - Nikola Latocha,
Eliza Kolondra, Filip Arast (wszyscy kl.1b). Zwycięzcy
zostali nagrodzeni książkami i dyplomami, a wszyscy
uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali
książkowe upominki. Wystawę prac można obejrzeć w
czytelni szkolnej.

Matematyka może być przyjemna –
kolejny sukces Karoliny
Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z okazji 25-lecia swojego istnienia zorganizował
ogólnopolski konkurs matematyczno- plastyczny
„ Od 1 do ∞… czyli jeden wynik w nieskończonej
ilości rozwiązań”. Na konkurs napłynęło ponad 200
prac z całej Polski. Wyróżnienie w kategorii uczniów szkół
gimnazjalnych uzyskała Karolina Dynek z kl. IIa, uczennica Szkoły Podstawowej w Kaczycach. W dniu 9 marca br.
uczestniczyła w uroczystym rozdaniu nagród połączonym
z konferencją oraz atrakcyjnymi warsztatami zarówno
dla uczniów, jak i nauczycieli matematyki. Do konkursu
uczennicę przygotowała mgr Aleksandra Koch.

Podziękowania
Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach oraz Rada Rodziców przy GPP w Zebrzydowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za okazane wsparcie
finansowe i rzeczowe. Wasz gest i życzliwość przyczyniły się do zorganizowania tegorocznego Balu Przedszkolnego. Ten bal nie mógłby się odbyć bez Waszej aktywności i bezinteresownej hojności. Od wielu firm otrzymaliśmy wsparcie w postaci różnych rzeczy, karnetów oraz
bonów na usługi i zakupy, które będą elementem licytacji, jak też formą niespodzianki do
zakupionego kotylionu. Dochód z balu służyć będzie Naszym Przedszkolakom. Podziękowania składamy również członkom Rady Rodziców za zaangażowanie w organizację imprezy.
NASI SPONSORZY: • „F.H.U. GASTRO WYROBY GARMAŻERYJNE” • Salon Firan „ADEX”
• PSB „ALBUD” • Salon kosmetyczny „ALCHEMIA PIĘKNA”
• Przedsiębiorstwo Handlowe Anna i Mariusz Szopa • Sklep Papierniczy „API”
• Anna Krajewska – Fidor „ATELIER MONTANINA” • Studio Urody „CARPE DIEM”
• Pracownia „EMERFOTO” • Serwis „EUROMASTER” Kopiec
• Ireneusz Sacha Patryk Sacha „JESA”S.C. • F.H. Ługowiski Wojciech • F.H.U. „MACHEJ” S.C.
• Marek Kwolek „Zajęcia rekreacyjno – sportowe bazujące na sztukach walki i samoobronie”
• Zakład Fryzjerski Małgorzata Płonka 111
• Karolina Paprocka Agnieszka Trynda „MR HAMBURGER”
• Angelika Granica „TRAFIKA” • Butik „U JANKI” • Joanna Leśków „ZUMBA”
• Urząd Gminy Zebrzydowice • Justyna Pakuła „JP MAKE UP ARTIST”
• Sklep z galanterią skórzaną Barbara i Rafał Zahradnik
• Kwiaciarnia Mateusz Palowski • Sklep Odzieżowo – Przemysłowy Bożena Kołoczek
• Ślub Niestandardowy Aneta Foltyn • Karczma „JASZOWIANKA”
• Piotr Żbikowski Szymon Lose „DECO – CAR” • ATB Studio • Wykończenia Wnętrz „REM-ALL”
• DJ MARTIN • Cukiernia Mistrza Andrzeja • Mechanika Pojazdowa Tomasz Żbikowski
• Materiały Budowlane Jerzy Koterbicki • Salon „FACE & BODY”
• Sprzęt ogrodniczy i sportowy Marek Krupa

Złota drużyna w karate
W sobotę 24 lutego w miejscowości Zawadzkie odbył XXIV Turniej Karate Rada Regentów w którym wzięło udział około 400 zawodników z Polski, Czech i Słowacji.
Klub Sportowy Shindo reprezentowała 18 osobowa, która zdobyła łącznie aż 11
medali. Złoto drużynowe Kata wywalczyły: Monika Kania, Julia Śliwczyńska,
Marta Kopica.

Dnia 21 grudnia ubiegłego roku odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego z
geografii o wulkanizmie. Gimnazjaliści przygotowali prezentację dotyczącą budowy
wulkanu i ich występowania na Ziemi oraz przybliżyli obraz jednego z ciekawszych
wulkanów świata – Fudżi. W spotkaniu uczestniczyły dzieci ze świetlicy szkolnej, które
z zaciekawieniem obejrzały prezentację starszych kolegów. Następnie został zaprezentowany film o erupcji wulkanu w Meksyku, a później uczniowie przedstawili dzieciom
symulację erupcji wulkanu, który sami wykonali. Na koniec dzieci ze świetlicy rozwiązywały krótkie zadania.
Projekt wykonali uczniowie klas drugich - Julia Hanzel, Oliwia Jedzok, Klaudia Kotecka, Patrycja Wenglarzy, Kornel Stuchlik i Natan Żelazek pod opieką p. Marii Kownackiej.

foto: Ryszard Zahradnik

Projekt edukacyjny z geografii w SP Kaczyce
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Złoto naszych hokeistów

Sukces podczas Czerkawski Cup
Mamy złoto juniorów młodszych w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży!
W niedzielne (04.03.2018) popołudnie
JKH pokonał w finale po dogrywce drużynę Polonii Bytom/Zryw Ruda Śląska. W
składzie znalazło się dwóch zawodników
rodem z Zebrzydowic Kamil Wałęga oraz
Konrad Gruszczyk. Warto podkreślić,
że najskuteczniejszym strzelcem został
Kamil Wałęga. Po regulaminowym czasie na tablicy wyników widniał remis 2:2 i sędzia
zarządził 20-minutową dogrywkę. Złotym golem popisał się Łukasz Kapusta, po koronkowej akcji podczas gry w przewadze. Wart dodać że złota drużyna odniosła komplet
zwycięstw w sanockim turnieju. Brązowy medal zdobyła drużyna MOSM Tychy, która w
„małym finale” pokonała po dogrywce MKS Sokoły Toruń 3:2d. Najlepszym napastnikiem
Olimpiady uznano Jana Sołtysa, natomiast najskuteczniejszym strzelcem został Kamil
Wałęga. JKH GKS Jastrzębie - Polonia Bytom / Zryw Ruda Śl. 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, d. 1:0)
Bardzo dobre wiadomości napłynęły również z Warszawy, gdzie zakończył
się Finał Ogólnopolskiego Turnieju Mini
Hokeja na Lodzie IV Czerkawski Cup na
Zimowym Narodowym 2018. W turnieju
rywalizowali zawodnicy z rocznika 2008
i młodsi. W finale tej imprezy młodzi
hokeiści JKH GKS Jastrzębie ulegli po
zaciętym boju ŁKH Łódź 0:2, co oznaczało
zajęcie drugiego miejsca w Polsce. Wśród młodych hokeistów nie zabrakło mieszkańca
Zebrzydowic - Mateusza Wałęgi (brata Kamila Wałęgi - przyp.red.).

VII Gminne zawody pływackie
„Od przedszkola do seniora”
W sobotę 24.02.2018 r. na basenie przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach po
raz siódmy odbyły się zawody pływackie pod patronatem Rady Sportu Gminy Zebrzydowice pn. „Od przedszkola do seniora”. W zawodach startowali mieszkańcy gminy Zebrzydowice, w sumie 72 uczestników (35 dziewczyn i 37 chłopców).
Szczególnie chciałabym podkreślić, że w tym roku starowało również 10 zawodników w kategorii seniorów, którzy wykazali się bardzo dobrą kondycją i wolą sportowej
rywalizacji. Każdy z uczestników pływał stylem dowolnym na różnych dystansach w
swojej określonej kategorii wiekowej (osobno chłopcy i dziewczynki).
Głównym organizatorem imprezy był Grzegorz Kukuczka a razem z nim zawody
przeprowadzili: Helena Kondziołka, Barbara Grela- Kukuczka, Kamil Kędzior i Marek Mażarski. Jak zawsze nieodzowną pomoc wykazała pani Eugenia Kania. Sponsorem nagród
był Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w naszej sportowej imprezie i gratulujemy wyników.
Wyniki końcowe:
Przedszkolaki - dziewczynki: I m-ce Krzempek Natalia, II m-ce Giza Oliwia
Przedszkolaki – chłopcy: I m-ce Nogły Bruno, II m-ce Michalik Paweł

Kl. I (rocznik 2010) dz.: I m-ce Torbicka Zuzia, II m-ce Kozłowska Oliwia, III m-ce Kowalska Julia
Kl. I (roczniak 2010) chł.: I m-ce Serwotka Arkadiusz, II m-ce Krzempek Mikołaj, III
m-ce Brachaczek Stanisław
Kl. II-III (rocznik 2008 – 2009) dz.: I m-ce Trzaskalik Maja, II m-ce Koch Agata, III m-ce
Wrożyna Julia
Kl. II-III (rocznik 2008-2009) chł.: I m-ce Foltyn Antoni, II m-ce Antosik Paweł, III m-ce
Szczypka Tomasz
Kl. IV (rocznik 2007) dz.: I m-ce Pawliczek Emilia
Kl. IV (rocznik 2007) chł.: I m-ce Stoczek Robert, II m-ce Parchański Piotr, III m-ce Jakóbczak Michał
Kl.V-VI (rocznik 2005-2006)
Dziew.: I m-ce Żesławska Emilia, II m-ce Pala Wiktoria,
III m-ce Wrożyna Nikola
Chłopcy: I m-ce Fojcik Jakub, II m-ce Foltyn Franciszek, III m-ce Olszewski Łukasz
Rocznik 2002-2004
Dziew.: I m-ce Kempny Klaudia, II m-ce Pietrowska Anna, III m-ce Kałuża Martyna i
Mazgaj Marta
Chłopcy: I m-ce Janota Fabian
Kategoria seniorzy – kobiety: I m-ce Brachaczek Kazimiera, II m-ce Ziarnik Krystyna,
III m-ce Sitek Krystyna
Kategoria seniorzy – mężczyźni: I m-ce Brachaczek Henryk, II m-ce Ślęk Józef, III
m-ce Żydek Mieczysław 				
Opr. i zdj. B. G-K

Szkółka hokeja na lodzie na finiszu
W czwartek (8 marca) w Zebrzydowicach odbyło się uroczyste zakończenie zimowego projektu - Szkółka hokeja na lodzie.
- Ponad 40 dzieciaków próbowało swoich sił na lodzie, niektórym szło lepiej innym
gorzej, ale nie to się liczy. Dla Nas najważniejszy był czas jaki mogliśmy spędzić wspólnie
z Wami. Przede wszystkim był to czas spędzony aktywnie, wesoło i na sportowo! – informują na profilu organizatorzy szkółki – stowarzyszenie LUCE.

Na zakończenie wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali od klubu pamiątkowe
krążki hokejowe, certyfikaty uczestnictwa oraz kalendarz LUCE - Dziękujemy wszystkim
za wspólną zabawę, a naszym trenerom - Damianowi Kiełbasa, Marcinowi Słama oraz
Mariuszowi Wałęga - za zaangażowanie i profesjonalne prowadzenie szkolenia – dodają
organizatorzy. Projekt koordynowali: Patrycja Kuś i Daro Gaweł
Projekt zrealizowany ze środków Gminy Zebrzydowice.
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„Najpiękniejszą wiosną jest dobroć serca
”
/Nikolaus Lenau/

Wiosenny
Koncert Talentów
28 kwietnia 2018 r., od godz. 15.00
w Sali Widowiskowej GOK-u, Zebrzydowice
CEL CHARYTATYWNY

W programie:

dla Agatki

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
zaprasza na spotkanie autorskie
z panią Agatą Kołakowską
Agata Kołakowska (ur. 1984 r.) - wrocławianka. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów spółpracowała z
polskim Radiem Wrocław. Od kiedy tylko pamieta, nosiła się z myślą napisania książki dla
kobiet, która doda im otuchy i odwagi w wyrażaniu siebie. Lubi koty, piątkowe wieczory
i białe wytrawne wino.
W zebrzydowickiej bibliotece są wszystkie książki P. Agaty Kołakowskiej i cieszą się
niezmiennie ogromną popularnością. Zapraszamy na spotkanie z autorką oraz sięgnięcie
po jej książki.
Spotkanie z Agatą Kołakowską odbędzie się 13.04.2018 r. (piątek) godz. 16.00.
ZAPRASZAMY !!!!

• występ KS Shindo–Cieszyn – pokaz karate w wykonaniu MISTRZÓW ŚWIATA, EUROPY I KRAJU;
• prezentacja szkoły tańca w Jastrzębiu „Explozja Tańca”;
• pokaz judo Dominika i Maksymiliana Buczaków z klubu Koka;
• prezentacja zespołu wokalno – instrumentalnego „Septyma” z Zebrzydowic;
• występy wokalne, instrumentalne, artystyczne, teatralne uczniów Szkoły Podstawowej
w Zebrzydowicach;
• KONCERT ZESPOŁU „GALHAN”.

Atrakcje koncertu:
• koszulki z autografami KS Jastrzębskiego Węgla, koszulka JKH GKS Jastrzębie, piłka i zdjęcie
z autografem Kamila Glika, książka z autografem Anny Dymnej, prace plastyczne uczniów
Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach, mebel firmy Biuro Perfect, kolacja przy świecach
dla dwojga w La Mirage;
• słodki bufet.

Całkowity dochód z koncertu przeznaczony będzie
na pomoc potrzebującej Agatce.

Projekt dla seniorów
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz z
Fundacją Partcypacji Społecznej zaprasza wszystkich seniorów
powyżej 65 roku życia do udziału w projekcie aktywizującym w
obszarze kompetencji cyfrowych. Efektem realizacji projektu ma
być włączenie seniorów w budowę społeczeństwa informacyjnego. Działania projektowe zaplanowano na 3 lata.
W tym czasie zaplanowano różne działania:
1. szkolenia kompetencji cyfrowych
• poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów :
a) szkolenia standartowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne
doświadczenie w obsłudze komputera
b) szkolenia rozszerzone - 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line
• poziom zaawansowany - 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób,
które będą chciały pogłębić podstwowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii
cyfrowej, finansów online itp.)
• projekty animacyjne- grupowe działania aktywizujące seniorów w społeczności
lokalnej z wykorzystaniem funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i narzędzi IT 9 np.
tworzenie grup dyskusyjnych i hobbistycznych online, klubów książki, miłośników filmu,
sztuki, fotografii czy też turystyki, kultury i historii lokalnej, tworzenie stron/blogów
przez pasjonatów itp.)
Kurs daje praktyczne umiejętności obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT.
Każdy z uczestników otrzyma kilkumiesięczne wsparcie w projekcie. Szkolenia będą
prowadzone z wykorzystaniem mobilnych pracowni komputerowych i tabletów. Senior,
który będzie obecny na zajęciach, po zakończeniu szkolenia otrzyma tablet na własność.
Zapisy przyjmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach, tel. 32 4692020
Zachęcamy, mamy już ostanie wolne miejsca.
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie
literackie, które odbędzie się 14.04.2018 r. (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!

W dniu 24.02.2018 r. zmarła Pani Bronisława Wróbel - długoletnia
bibliotekarka i kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach. Urodziła się 25.08.1925 r. w Zebrzydowicach.
Od 01.11.1949 r. była zatrudniona w zebrzydowickiej bibliotece, jednocześnie
pełniąc funkcję kierownika. Na emeryturę przeszła w 1991 roku. Przez wszystkie
lata swojej pracy była oddana bibliotece i czytelnikom. Dała się poznać jako sumienny bibliotekarz i uczciwy kierownik. To ona stworzyła to miejsce od podstaw
i zostawiła w nim nie tylko 42 lata swojego życia , ale też „serce” i czas. Przekazała swoją miłość do książek i ludzi młodszemu pokoleniu i jeszcze na emeryturze
„żyła”jej losami.
Pani Bronisławo dziękujemy za wszystkie lata które Pani poświęciła ludziom
i temu miejscu, młodemu pokoleniu któremu zaszczepiła Pani miłość do książek i
czytania. 				
Teresa Sojka
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Murzin i szkrobane
wajca
Witóm Was pieknie moji roztomili.
Ostatnio w dziedzinie mieli my
szumny kiermasz z roztomajtymi
wielkanocnymi wiecami. Szło tam
dostać piekne malowane, szkrobane, korónkowe i papiórowe wajca, szumnie wysztrychcóne koszyki i mocka inkszych pieknideł, kiere przinoleżóm ku Świyntóm Wielkanocnym. Ku tymu w Zómku, wszystki gaździnki
sztartowały w kónkursie na nojlepsze maszkety. Dycki ni mógło tam chybić murzina na kierego
wszyscy czakajóm… Kiesi mi starzik opowiadoł, że kie starka akuratnie powiła mojigo tatulka, a było to we wielkim tydniu, moja prastarka prziszła z pómocóm, bo kożdy wiy, że kie sie
bajtel urodzi to je doś starości, tuż óna skozała starzikowi, coby przijechoł do nij, do Cieszyna po
murzina i inksze maszkety. Starzik rod, wsiod na nieskorniczek i pojechał do prastarki. Po ceście
stawił sie eszcze do masorza, ale tam była okropucno kolejka za miynsym. Starzik uwidzioł tam
znómego i tak mu wyrzóndził: „Janek, nie puścił byś mie przed siebie, bo wiysz, mie sie urodził
wczora synek i śiychóm sie uż ku chałpie, bo eszcze muszym murzina odebrać”. Znómy sie na
niego podziwoł, wyblyszczył oczy i pokryncił głowóm, ale potym puścił go naprzód. Starzik rod,
kupił miynso, wzión murzina od prastarki i żynół ku chałpie. W Niedziele Welkanocnóm, potyrckali do kościoła, a mały bymbyn społ zawiniynty w becie w czeskim wózku. Znómi mu chwolili
bajtla przed kościołym, kaj prziszeł też znómy Janek. Chłop prziszeł ku wózku i zdziwióny wyrzóndził : „Jozef, tyn twój bajtel je jakisi blady, ni ma ón chory? Starzik mu na to: „Nie zdo mi sie,
coby mu co było, a czymu sie pytosz? Janek: „A bo sie mu tak dziwóm i jakosi sie mi nie zdo, coby
mioł być ś niego murzin”. Jozef: „Murzin? Co ty mi tu chcesz wyrzóndzić? Czymu murzin? Janek:
„Dyć żeś prawił, że ci sie synek urodził, a murzina musisz eszcze odebrać”. Wiycie co było śmiychu, kie wyszło jako to chłopy wszystko poprzekryncały!? Po dzisio spóminómy, kie z ojczulka
murzina chcieli zrobić. Miyjcie sie wszyscy dobrze, a we świynta nie przejydzcie sie murzinym!
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Wszystkim Naszym Klientom
oraz Mieszkańcom gminy Zebrzydowice życzymy
Spokojnych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
18 Wiadomoœci znad Piotrówki

Posypać solą i odstawić na ok. 30 minut. Jajka pokroić w kostkę. Połączyć jajka, odcedzony
groszek, pory i pieczarki. Dodać majonez i pieprz ziołowy. Wymieszać. Doprawić do smaku
solą. Odstawić do przegryzienia się na ok. godzinę.

Poezja naszych mieszkańców

Alleluja
Widziałaś ziemio
Jezusa konanie?
Niebo, które wraz z Nim
oddawało ducha.
Rwało się,
wyło piorunami.
Golgota płaczem zawodziławstydem pękały kamienie.
I Zmartwychwstał ziemio
tak jak zapowiedział,
a ty radosnym Alleluja
przed jego obliczem.
Śpiewaj, śpiewaj ile sił.
„Bądź uwielbiony,
bądź wysławiony,
Boże nieskończony.”

Sedno myśli
rozumiem wiele zdań
lecz jedno dręczy
swym istnieniem

CIASTO BUDYNIOWE - Składniki: 2,5 szklanki mąki, 250 g zimnego masła, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, 3 łyżki cukru pudru, 5 żółtek, masło do wysmarowania i bułka tarta do
wysypania formy. Wykonanie: Pokrojone w kostkę masło zagnieść z pozostałymi składnikami i podzielić na dwie części (około 3/4 i 1/4). Włożyć do zamrażarki na minimum godzinę.
Zamrożone 3/4 ciasta utrzeć na tarce z dużymi oczkami na wysmarowaną masłem i posypaną
bułką tartą blachę o wymiarach około 32 x 20 cm. Wyrównać delikatnie dłonią i wstawić do
piekarnika nagrzanego do 190°C. Piec około 20 minut do uzyskania złocistego koloru. Wystudzić.

karmiąc się człowieczeństwem
tak odlegle
próbuję zamknąć wszechświat
kilkoma słowami

BUDYNIOWA PIANKA - Składniki: 5 białek, 3/4 szklanki cukru, 2 opakowania budyniu
waniliowego, pół szklanki oleju, pół łyżeczki esencji waniliowej, ok. 500 g truskawek lub
malin (świeżych lub mrożonych). Wykonanie: Białka ubić na sztywno, dodawać po łyżce
cukier a następnie budyń (proszek budyniowy). Na koniec zmiksować z olejem oraz esencją. Na wystudzony spód nałożyć pianę a następnie owoce (jeśli są mrożone, nie trzeba ich
wcześniej rozmrażać). Na wierzch zetrzeć pozostałą 1/4 część ciasta. Piec około 30-35 minut
w temperaturze 190°C.

montuję szeregi
niepoznanych konstelacji
subtelnymi zachętami
wabię nieśmiałe gwiazdy
meteory torują drogę
by znów odnaleźć
jedynie pustkę
lecz najistotniejsza była noc
by to wszystko ujrzeć

autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Batłomiej Zawadzki 15.09.2017

Radosnych, rodzinnych i pogodnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Redakcji, czytelnikom oraz
mieszkańcom Zebrzydowic życzy,
Jadwiga Bujak-Pisarek z rodziną.

Małe co nieco,
czyli okiem sołtysa

Sałatka z żółtym serem - Składniki: 30 dkg żółtego sera, fasola z puszki, 3 ogórki konserwowe, 2 słoiki selera, 30 dkg mielonki, majonez, 3 łyżki gęstej śmietany, pieprz.
Wykonanie: Wszystkie składniki oprócz fasoli i selera, pokroić w drobną kostkę. Na koniec
dodać majonez i śmietanę. Doprawić do smaku pieprzem.
Tradycyjny murzyn wielkanocny - Składniki: 1 kg mąki (pół na pół krupczatka
z tortową) 0,5 kostki margaryny, 5 dkg drożdży, około 0,5 l mleka, pół łyżeczki soli, 0,5 kg
kiełbasy białej parzonej (pokroić w grubą kostkę, lub kłaść do ciasta w całości), 0,5 kg boczku
(pokroić w grubą kostkę). Wykonanie: Z mąki, soli, cukru, wyrośniętych drożdży i mleka
wyrobić ciasto i zostawić by wyrosło. Do środka ciasta wkładamy kiełbasę i boczek. Jeszcze
raz go wygniatamy, delikatnie wkładamy do prostokątnej brytfanki i górę ciasta smarujemy
jajkiem. Odstawiamy jeszcze raz do wyrośnięcia. Pieczemy w mocno nagrzanym piekarniku.
Babka z ciasta parzonego - Składniki: 40 dkg mąki, 10 dkg drożdży, 7 żółtek,
szklanka mleka, 25 dkg masła, 10 dkg cukru, cukier waniliowy, sól, tarta bułka do posypania
formy. Wykonanie: Wrzącym mlekiem zaparzyć 20 dkg mąki. Dobrze rozetrzeć i ostudzić.
Dodać drożdże rozpuszczone w mleku, rozpuszczone i przestudzone masło, odrobinę soli
oraz cukier waniliowy. Żółtka rozetrzeć z cukrem, wlać do ciasta i dobrze wyrobić, po czym
odstawić do lekkiego wyrośnięcia. Formę napełnić ciastem do połowy wysokości i odstawić
do wyrośnięcia. Piec w temp. 200°C. Ciasto wyjmować z formy dopiero po przestudzeniu.
Ciasto polukrować.

Nie ma, jak wiosna
Pomimo łagodnej zimy, to ciągle ten nastrój wiosny
Jest głównie oczekiwany i taki bardziej radosny
I bez względu , czy osoba jest już starszą , czy też młodą
Czuję się na wiosnę lepiej oraz zachwyca przyrodą

Krem z jajek - Składniki: 5 żółtek, 1 szklanka cukru pudru, puszka mleka skondensowanego niesłodzonego, 0,2 l spirytusu (szklanka). Wykonanie: Żółtka i cukier ubić do białości,
później dodawać mleko ciągle miksując. Na koniec dodać spirytus. Z tego przepisu wychodzi
1 litr kremu. Moja rada: Do połowy kremu można dodać 2 łyżki kakao. I będzie krem o smaku
czekoladowym.

Tej to już minionej zimy rzadko piaskarki i pługi
Wprost wyjeżdżały do akcji ażeby świadczyć usługi
Z drugiej strony nasze służby z tą to drogową na czele
Monitorują dokładnie w dni powszednie i niedziele...

Aromatyczne śledzie w oleju - Składniki: 3 solone śledzie, 1 cebula, po łyżeczce
mielonego pieprzu, jałowca, majeranku, 1 listek laurowy, 2 ząbki czosnku, pół szklanki oleju, sok z cytryny, 1 szklanka mleka. Wykonanie: Śledzie wymoczyć, odfiletować, ułożyć w
salaterce, zalać mlekiem i zostawić na 2 godziny, po czym opłukać i osączyć. Sos: Drobniutko
posiekany czosnek wymieszać z sokiem z cytryny oraz olejem. Cebulę obrać, pokroić w plasterki, ułożyć na sicie i przelać wrzątkiem. W słoju układać warstwami filety śledziowe i cebulę, każdą warstwę przesypać wymieszanymi przyprawami. Zalać przygotowanym sosem,
przykryć, wstawić do lodówki na 2-3 dni.

Z odpowiednim wyprzedzeniem jeszcze można by rzec brzaskiem
Drogi na czas odśnieżano – wspomagano podjazd piaskiem
I w tym wierszowanym tekście nie próbuję wcale kadzić
Gdyż w ekstremalnych warunkach trudno sobie z tym poradzić
Z racji mej funkcji społecznej tutaj wspomnieć jakby muszę
Staraliśmy się najlepiej po uruchamiać fundusze
Tak co by nasza działalność na trwale się zapisała
A gdy uda się wykonać z góry wszystkim cześć i chwała.
Tadeusz Guz

Kącik Kulinarny
Sałatka na wielkanoc - Składniki: 1 kg pieczarek, 7 jajek, puszka groszku konserwowego (może być mrożony), 2 pory (w sumie ok. 30 cm), 4 łyżki majonezu, kopiasta łyżka
pieprzu ziołowego, sól. Wykonanie: Pieczarki obrać, wypłukać i pokroić na cząstki. Obgotować w osolonej wodzie (od momentu zagotowania gotować ok. 15-20 minut). Odcedzić.
Odstawić do wystygnięcia. Ugotować na twardo jajka. Zalać zimną wodą i odstawić do
schłodzenia. Pory opłukać, przekroić wzdłuż w kilku miejscach i pokroić na cienkie paseczki.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych przesyłam
dla wszystkich czytelników
garść refleksji związanych
z tym pełnym zadumy,
ale jakże radosnym czasem.
Niechaj Wielkanocne życzenia,
pełne nadziei i miłości
przyniesie zadowolenie
dzisiaj i w przyszłości.
Teresa Kondziołka
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