ukazuje się od 1992 roku
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Ondraszek rozpoczął rowerowy sezon w Zebrzydowicach - str. 12

Zmiany w Kole Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej - str.3

Pasyjne i wielkanocne koncerty
Chóru ,,Echo” - str. 3

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 Krzysztof Cugowski w Zebrzydowicach!
ü Do Cieszyna tylko autobusem!
ü Z prac Rady Gminy Zebrzydowice
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 5
- str. 5
- str. 7
- 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

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!

Zmiany w Kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
W czwartek 12 kwietnia br. spotkał
się Zarząd Koła MZC w Zebrzydowicach, by
ukonstytuować się , gdyż z funkcji prezesa
zrezygnowała Pani Helena Bartoszek, a z
funkcji sekretarza Pani Maria Wieczorek.
Panie rezygnację złożyły ze względów osobistych. Zarząd uszanował prośbę, a w/w funkcje powierzono innym członkom zarządu.
Pani Helena Bartoszek pozostała w zarządzie
natomiast funkcje sekretarza naszego koła
po Pani Marii Wieczorek, objęła Pani Joanna
Stawarczyk.
Nowy skład zarządu przedstawia się następująco:
Henryk Franek – prezes
Małgorzata Guz – wice prezes
Helena Bartoszek – wice prezes
Joanna Stawarczyk – sekretarz
Wanda Kowalska – skarbnik
Grażyna Rychły – członek
Zbigniew Żyła – członek
Komisja rewizyjna:
Ryszard Czyż – przewodniczący
Małgorzata Karasińska – członek
Aniela Stoś – członek
Zarząd w tym składzie pozostaje do wyborów, które odbędą się w 2019 roku.
Poprzedni Zarząd zaplanował spotkanie koła MZC na 16 kwietnia br na godz. 16.30.
Po przywitaniu wszystkich członków Henryk Franek w imieniu Zarządu i członków koła
podziękował Helenie Bartoszek i Marii Wieczorek za długoletnią pracę, wręczając im
kwiaty i listy z podziękowaniem.
W dalszej części spotkania prelekcję wygłosiła– członek koła Pani Bożena Hoinkes,
która jest dietetykiem w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Ukończyła Szkołę Medyczną o specjalności dietetyka oraz kursy dietetyczne I i II stopnia i wiele szkoleń w tym zakresie.
Oprócz swojej pracy przeprowadza wiele prelekcji ogólnodostępnych na terenie Szpitala
i w Szkołach Policealnych w Katowicach, Jastrzębiu, Pawłowicach i innych miejscowościach naszego województwa.
Kol. Bożena swą wiedzą zainteresowała nas wszystkich, mówiąc o tym co najlepiej
spożywać w jakich ilościach, w jakim wieku, co jest potrzebne do tego, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował. Zwróciła także uwagę na żywność, która nie zawsze powinna
znaleźć się w naszych domach.
Na koniec słuchacze zadawali pytania i dzielili się wspólnymi spostrzeżeniami.
Koło MZC w Zebrzydowicach

Ludowej Republiki Bułgarii (w roku tym strażnica została odznaczona pamiątkowym medalem „Dymitrowa”), a w 1974 wizytował strażnicę wiceminister spraw wewnętrznych
gen. bryg. Tadeusz Pietrzak w obecności dowódcy WOP gen. bryg. Czesława Stopińskiego.
W 1976 roku w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, strażnicę
podporządkowano bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach. W
1983 dowódcy Jednostki WOP im. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, a od połowy 1984
dowódcy odtworzonego batalionu granicznego WOP w Cieszynie. Od 1989 stopniowo,
po odejściu żołnierzy służby zasadniczej do rezerwy, strażnicę przekształcono w strażnicę
kadrową, która funkcjonowała do 15 maja 1991. Z dniem 16 maja 1991 przejęta została
przez Beskidzki Oddział Straży Granicznej i przyjęła nazwę „Strażnica Straży Granicznej w
Zebrzydowicach”. 1 grudnia 1998 przeszła w struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Funkcjonowała do 2003 roku, kiedy to została rozformowana. Ochraniany przez strażników odcinek granicy przejęła Graniczna Placówka Kontrolna w Zebrzydowicach, natomiast w sprzedanym budynku strażnicy w Zebrzydowicach na ulicy Wojska
Polskiego w 2013 roku został utworzony prywatny ośrodek rehabilitacyjny „MedCithi”.
Dowódcami straży byli: Stanisław Kućka, por. Mirosław Bereszczyński, por. Antoni
Zalewski, por. Tadeusz Protazy, kpt. Ryszard Łętowski, kpt. Franciszek Zubkowicz, kpt. Jan
Bulski, Ppor. Władysław Siwek, por. Krzysztof Kowalczyk, ppor. Władysław Chojnowski,
por. Marek Skakuj oraz por. Bogusław Bujok (również komendant Straży Granicznej).
Oprac. Patryk Nowak
Do powyższego artykułu wykorzystano materiały Górnośląskiej Brygady WOP oraz
materiały Archiwum Straży Granicznej DWOP.

Pasyjne i wielkanocne koncerty Chóru ,,Echo”
Wielki Post to czas zadumy, refleksji i pojednania, to czas zasłuchania, wpatrywania
się w krzyż, rozmyślania nad cierpieniem i śmiercią, ale też czas zwrócenia się ku muzyce, której treść jest inspirowana prawdą o Męczeńskiej Śmierci i Zmartwychwstaniu
Chrystusa. Chór Mieszany ,,Echo” pod dyrekcją Jadwigi Sikory wystąpił w dwóch koncerty
o tematyce wielkopostnej i pasyjnej. Koncerty miały charakter ekumeniczny. Pierwszy
koncert odbył się w niedziele 4 marca 2018 roku w Kościele Ewangelickim w Ustroniu,
a drugi w Niedzielę Palmową 25 marca 2018 roku w Kościele Jezusowym w Cieszynie,
wspólnie z chórami działającymi przy miejscowym kościele - Wyższobramskim Chórem
Kameralnym pod dyrekcją Piotra Sikory i chórem parafialnym pod dyrekcją Joanny Sikory. Wykonawcy zaprezentowali słuchaczom najsłynniejsze utwory wielkopostne i
pasyjne znanych kompozytorów (W.A. Mozarta- Lacrimosa, F. Chopina – Na Golgocie
Matka stała, A.L.Webbera – Pie Jesu, A. Lottiego – Miserere, Georgiusa Deacbardosa –
Crucifigatur), a także najpiękniejsze pieśni wielkopostne, pokutne i pasyjne śpiewane w
kościołach katolickich i ewangelickich w okresie Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego.
Chóry zaśpiewały też wspólnie pieśń pt. Dziękuję Ci mój Boże ks. A. Hławiczki do słów M.
Konopnickiej. Na organach zagrał znakomity organista pan Arkadiusz Popławski, koncerty poprowadziła cieszyńska poetka – pani Beata Sabath.

Historia

Wojska Ochrony Pogranicza –
Strażnica w Zebrzydowicach
Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 45 komendy odcinka Jastrzębie-Zdrój, jako 206 strażnica WOP z siedzibą w Kaczycach o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant, zastępca komendanta do spraw politycznie
– wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn
strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. Od 1947 roku
funkcjonowały, obsługiwane przez załogę strażnicy przejścia kontrolne na Wymysłowie
oraz w Kaczycach dolnych i Górnych. W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948
roku strażnica została podporządkowana dowódcy 63 batalionowi OP, a od stycznia 1951
podlegała dowódcy 42 batalionu WOP w Cieszynie. W 1952 roku 206 strażnica Kaczyce została, przeniesiona do nowego budynku w Zebrzydowicach w wyniku czego przy
kolejnej reorganizacji została, nazwana „Strażnica WOP Zebrzydowice”. W 1954 strażnica
WOP Zebrzydowice otrzymała, nr 213 w skali kraju a dwa lata później rozpoczęto, numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica Zebrzydowice była 3 w 4 Brygadzie
Wojsk Ochrony Pogranicza. W budynku strażnicy WOP-iści mieli do dyspozycji jadalnię
oraz kuchnię. Główną kucharką w latach 80. była Emilia Przybyła. Do strażnicy należały 3
ha pola, na których uprawiało się jęczmień i owies, oraz warzywa i owoce. W czasie służby
wojskowi mogli korzystać z motocykli. W 1972 roku strażnicę odwiedzili pogranicznicy z

Wielkanocne Alleluja
W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku w zebrzydowickiej świątyni podczas koncertu
,,Wielkanocne Alleluja”, zabrzmiały radosne pieśni wielkanocne w wykonaniu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna pod dyrekcją Piotra Sikory i Chóru Mieszanego
Echo z Zebrzydowic pod dyrekcją Jadwigi Sikory. Chóry zaprezentowały bogaty i zróżnicowany stylowo i epokowo repertuar pieśni wielkanocnych kościoła katolickiego i ewangelickiego. Oczywiście nie mogło zabraknąć słynnego Alleluja z oratorium Mesjasz J.Fr.
Haendla, które w wykonaniu połączonych chórów zabrzmiało dostojnie i uroczyście. Chórom akompaniował sam mistrz organów Arkadiusz Popławski. Koncert poetycko ubogaciła Beata Sabath. Cyt. ,,Prawdę zorza objawiła poranna- Jezus żyje! Alleluja! Hosanna!”
Jadwiga Sikora
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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.

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

Mocne rozpoczęcie lata - gwiazda na Wiankach

Od 7 maja remont torów!

Krzysztof Cugowski z zespołem

Do Cieszyna tylko autobusem!

Rok 2018 zapowiada się przełomowo w wieloletniej
karierze muzycznej Krzysztofa Cugowskiego. Najbardziej charakterystyczny polski wokalista rockowy, zamierza
ruszyć w trasę koncertową z własnym zespołem. Grupa już
na samym starcie, za sprawą legendarnego frontmana i
doskonałego składu, jawi się jako jedno z najciekawszych zjawisk muzycznych tego, i nadchodzących lat.
Krzysztof Cugowski to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny, współzałożyciel i
wieloletni wokalista zespołu Budka Suflera. Ma na swoim koncie 12 albumów studyjnych,
4 koncertowe i 5 składanek. Wśród nich znajduje się płyta „Nic nie boli tak jak życie”, która
rozeszła się w ponad milionie egzemplarzy, tym samym ustanawiając nadal nie pobity rekord
sprzedażowy polskiej fonografii. Zespół koncertował w największych i najbardziej prestiżowych salach na całym świecie. W 1999 roku Budka Suflera wystąpiła również w Carnegie Hall,
w Nowym Jorku. Kilka lat później, muzycy powrócili do Stanów Zjednoczonych, żeby w studiu
Village Recorders w Los Angeles, nagrać część utworów na płytę „Jest” (rok wydania 2004). Zespół wsparli wówczas: basista Marcus Miller, gitarzysta Steve Lukather i perkusistka Sheila E.
Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie również kilka płyt solowych oraz krążek „Integralnie” (2001) z coverami wielkich przebojów polskiego i światowego rocka. Współpracował także z Ray’em Wilsonem, byłym wokalistą Genesis. Wspólnie nagrali utwór „Not about
us”. Wokalista wystąpił też z Gary Brooker’em i Garou.
Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 roku. W grudniu tego samego roku
Krzysztof Cugowski został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski nadanym za wybitne zasługi dla polskiej kultury i za osiągnięcia w pracy
artystycznej i twórczej. Po zakończeniu działalności zespołu, jesienią 2015 roku wydał kolejny
solowy krążek pt. „Przebudzenie” i rozpoczął koncertowanie z założonym przez swoich synów
zespołem „Bracia”. W minionym roku rodzinne trio pod szyldem CUGOWSCY wydało płytę pt.
„Zaklęty krąg”. Finał trasy koncertowej poświęconej nowemu wydawnictwu został zaplanowany na przyszły rok. Wokalista zaangażował się również w kilka interesujących projektów,
m.in. wystąpił w repertuarze operowym i operetkowym z Aleksandrą Kurzak, światowej sławy sopranistką.
W tzw. międzyczasie rozpoczęły się prace nad powstaniem nowego zespołu, który będzie towarzyszył legendarnemu wokaliście w jego dalszej solowej karierze. W składzie grupy
znaleźli się muzycy wybitni, doskonale znani na scenie rockowej i jazzowej.
Na gitarach zagra Jacek Królik, wirtuoz instrumentu, z dorobkiem płytowym zawierającym około setki pozycji. Współzałożyciel grup Chłopcy z Placu Broni, Brathanki i Giganci Gitary, występował również w zespołach Lombard i Tilt. Współpracował ze Zbigniewem Preisnerem, Urszulą, Renatą Przemyk i Krzysztofem Antkowiakiem. Brał udział w nagraniach dwóch
pierwszych płyt Justyny Steczkowskiej i legendarnego krążka Grzegorza Ciechowskiego „Oj
Dada na”. Od 1996 roku na stałe współpracuje z Grzegorzem Turnauem i Andrzejem Sikorowskim. W ostatnim czasie nagrywał z zespołem „Wieko” i Robertem Chojnackim.
Na basie będzie można usłyszeć Roberta Kubiszyna, wybitnego kontrabasistę i basistę
jazzowego, aranżera i kompozytora. Muzyk na stałe współpracuje z Anną Marią Jopek, Grzegorzem Turnauem, Henrykiem Miśkiewiczem, Markiem Napiórkowskim i Dorotą Miśkiewicz.
W swoim dorobku ma również występy m.in. z takimi artystami jak: Dean Brown, Jon Herington, Mino Cinelu, Gregoire Maret, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Jarosław Śmietana,
Apostolis Anthimos, Ewa Bem, Natalia Kukulska i Kuba Badach. Zdobywca Fryderyka za solowy album „ Before Sunrise”.
Na instrumentach klawiszowych zagra Tomasz Kałwak, kompozytor, aranżer, instrumentalista, producent muzyczny, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. Ma na
swoim koncie współpracę z najważniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej. Wśród
nich znaleźli się m.in.: Andrzej Piaseczny, Dorota Miśkiewicz, Ewa Uryga, Ewa Bem, Grzegorz
Turnau, Andrzej Sikorowski, Henryk Miśkiewicz, Irena Jarocka, Jorgos Skolias, Lora Szafran,
Marek Grechuta, Marek Napiórkowski, Mietek Szcześniak, Natalia Kukulska, Natalia Niemen i
Urszula. Współpracował również z orkiestrami Adama Sztaby i Tomka Szymusia. Tomasz Kałwak jest także znanym i cenionym autorem muzyki do sztuk teatralnych, produkcji filmowych
i telewizyjnych.
Skład nowej grupy wesprze na perkusji Cezary Konrad, muzyk jazzowy, kompozytor
i aranżer. Współpracował z Anną Marią Jopek, Andrzejem Namysłowskim, Włodkiem Pawlikiem, Ireną Santor czy zespołem Hey. Wśród muzyków, z którymi koncertował znaleźli się
również m.in.: Randy Brecker, Susan Weinert, Didier Lockwood, Karrin Allyson, Deborah
Brown, Mino Cinelu, Pat Metheny, Leszek Możdżer i Tomasz Stańko. Cezary Konrad występuje
także z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji oraz Orkiestrą Sinfonia Varsovia.
Koncert odbędzie się w niedzielę 1 lipca 2018 roku w zebrzydowickim amfiteatrze. Bilety w cenie 30 zł do nabycia od 21 maja 2018 w GOK Zebrzydowice, ul. ks.
A. Janusza 21, tel. 324693334

W niedzielę (11.03) zmienił się rozkład jazdy pociągów. Aktualizacja wynikała z
prac remontowo-modernizacyjnych PKP Polskich Linii Kolejowych. Największe utrudnienia czekają na lini S58 (Czechowice Dziedzice– Cieszyn). Tutaj pojawi się zastępcza
komunikacja autobusowa.

Całkowite wstrzymanie ruchu nastąpi na odcinku Zebrzydowice – Cieszyn.
Od 7 maja do 9 czerwca za wszystkie pociągi pomiędzy tymi stacjami będą kursować
autobusy zastępcze.
DALSZA PERSPEKTYWA
W obecnym rozkładzie jazdy czekają nas jeszcze trzy tzw. korekty rozkładu jazdy.
Wszystkie wynikają z konieczności dostosowania się do remontów i prac prowadzonych
na torach. Wśród planów modernizacyjnych PKP PLK SA na kolejne kilkanaście miesięcy
przewidywane są m.in. prace na odcinku Węgierska Górka – Żywiec, przebudowa układu
torowego w obrębie stacji Częstochowa, Poraj i Myszków czy prace na odcinku Rybnik
– Sumina – Nędza. Dzięki realizacji tych planów możliwe będzie zwiększenie prędkości
jazdy pociągów – w przypadku linii S1 możliwe jest podniesienie prędkości nawet do 160
km/h. Istotne skrócenie czasu jazdy powinno nastąpić również na linii S5 (Katowice –
Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń). Zgodnie z prognozami, szybciej pojedziemy również
z Katowic do Zakopanego. 			
(red/mat.pras.)
Dla studentów z terenów wiejskich

Program Stypendiów Pomostowych
Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata
studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok
studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z
małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia
dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do
studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych
młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery
materialnej. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez
ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej.
OFERTA PROGRAMU
W ciągu 15 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany
system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów na
studia. Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne
lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów
na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie
części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów rozwijających ich kompetencje miękkie.
DLA KOGO STYPENDIA NA STUDIA?
O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci
na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, pochodzą ze wsi
lub małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach, osiągają dobre
wyniki w nauce i dodatkowo spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego
pracownika PGR; są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;
pochodzą z rodziny wielodzietnej, są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.
O stypendia na starsze lata studiów mogą się ubiegać stypendyści pomostowi, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych
ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.
Więcej informacji oraz dokumenty na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/
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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

Prelekcja na temat historii powstania
Państwa Izrael
W środę, 16 maja 2018 r w środę o godz. 18 00 w Sali Widowiskowej przy Zamku w Zebrzydowicach odbędzie się niecodzienna prelekcja na temat historii powstania Państwa Izrael.
W roku 2018 ma miejsce wiele ważnych jubileuszy. Oprócz
setnej rocznicy niepodległości naszego państwa nakładają się na
siebie 70 rocznica utworzenia Państwa Izrael oraz 75 rocznica powstania w getcie warszawskim. Na przestrzeni wieków losy Polaków i Żydów bardzo mocno splatały się ze sobą, dlatego warto
wiedzieć , jak to się stało, że przez ostatnie 2000 lat język hebrajski nie zanikł, a mimo pogromów i holokaustu ten biblijny naród
zdołał przetrwać. O tym wszystkim opowie nam Jacek Szeliga
współzałożyciel Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu.
Kościół Zielonoświątkowy w Zebrzydowicach
PROFILAKTYKA

Ciekawy list
Niedawno dostałam list. Był od dziewczyny, a właściwie Kobiety, dawnej uczestniczki Grupy Wsparcia, jednej z pierwszych uczestniczek Grupy. Przytaczam go prawie w
całości, po to, by przekonać inne kobiety będące w podobnej sytuacji, do tego, że warto
spróbować pomóc sobie poprzez uczestnictwo w spotkaniach grupy.
Pani Ewo
Piszę do Pani (nie wiem czy teraz, po latach, wolno mi zwracać się, tak jak w grupie,
per Ty), ponieważ czuję taką potrzebę. Minęło już tyle lat, a ciągle pamiętam, że dzięki Grupie pomogłam sobie, odnalazłam spokój, równowagę wewnętrzną i uwierzyłam w siebie.
Tak, to najważniejsze – uwierzyłam w siebie. A wtedy? Mój były mąż pił, był agresywny,
bił, wyzywał mnie od k…., szmat i nie tylko. Był niedobry dla dzieci. To było piekło. Nie
wiedziałam co robić. Kiedyś pracownik GOPS-u powiedział mi o tym, że jest taka Grupa
Wsparcia, że można się zgłosić, że pomogą, że dają poczucie bezpieczeństwa. „Dobra,
dobra – pomyślałam- zgłoszę się i cała wieś będzie wiedziała”. Długo się zastanawiałam,
bałam się, wstydziłam, ale w końcu zdecydowałam się, poszłam. Gdy weszłam do pokoju, zastałam w nim cztery kobiety, znałam je z widzenia, była tam także Pani. Przywitała
mnie Pani, powiedziała o zasadach panujących w grupie, poinformowała, że nie muszę
nic mówić jeżeli nie chcę, bardzo mi to odpowiadało. Jak się wtedy bałam – ośmieszenia,
mówienia o tym co jest w moim życiu. I wtedy, tamte cztery, zaczęły mówić jak się czuły,
gdy zdecydowały się przyjść na grupę. One się tak samo czuły jak ja, tak samo się bały i
wstydziły. Potem jedna z nich zaczęła mówić o swoim życiu, o tym jak się czuła w tym życiu
i co zdecydowało, że przyszła na grupę – oraz ile już poczyniła kroków by zmienić swoje
życie. Po niej, druga opowiadała jak wywalczyła alimenty, jak doprowadziła, żeby mąż
podjął leczenie.
Pamięta zapewne Pani, że zaczęła mówić dopiero na trzecim spotkaniu. Przedtem
słuchałam co mówiły tamte i wydawało mi się, że opowiadają o moim życiu, mojej gehennie.
To było tak dawno, od dawna nie chodzę na spotkania Grupy,, tamte cztery dziewczyny
także nie chodzą. Grupa pomogła nam stanąć na nogi, uwierzyć w swoje możliwości, zaakceptować siebie, zdać sobie sprawę, że damy sobie radę, że nie jesteśmy same. To prawda
najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, pokonać strach, wstyd, spróbować zadbać o siebie.
Kto nie próbuje ten nie wie!. To już tyle lat – rozwiodłam się, podjęłam pracę, wracam z niej
do domu, gdzie jest cisza, spokój, uśmiechnięte, szczęśliwe dzieci, gdzie nie ma alkoholu,
wrzasków, bicia i poniżania, gdzie czuję się szczęśliwa, spokojna, bezpieczna. A co by było
gdybym nie trafiła do Grupy? Czy jeszcze byłabym na tym świecie, a moje dzieci? Warto
spróbować. Dziękuję Pani za wszystko.
Mariola
Ten list mnie zaskoczył, chociaż nie powiem, w swojej pracy widziałam jej efekty,
widziałam jak dziewczyny się zmieniły, widziałam ich wzloty, zdarzały się także upadki.
Ten list upewnił mnie w tym, że warto pomagać, że warto zadbać o siebie. Chciałbym by
te kobiety, które przeżywają w domach piekło wiedziały, że można z niego wyjść i być
szczęśliwą.
Zapraszam więc na spotkania Grupy – szczegółowe informacje uzyskacie Panie w
Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach i jest
czynny w każdy piątek w godz. 11:30 – 15:30 (pokój nr 1) lub u pracownika socjalnego
GOPS.					
Ewa Czudek

INFORMATOR urzędowy

Z prac Rady Gminy Zebrzydowice
W kwietniu Komisje Rady Gminy spotkały się na posiedzeniach w dniach: 19 – rewizyjna, 25 - gospodarcza i budżetowa i 26 - społeczna.
Komisja Rewizyjna zajęła się oceną działalności finansowej Gminy i oceną wykonania budżetu za 2017 rok. Po zapoznaniu się z materiałami oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisja przygotowała wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy.
Komisja Budżetowa wspólnie z Komisją Gospodarczą zapoznała się z sytuacją finansową, planami remontowymi i inwestycyjnymi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w roku 2018 oraz wysłuchała informacji o wykonaniu budżetu Gminy w I kwartale 2018r.
Komisja Społeczna wysłuchała informacji klubów sportowych działających na terenie gminy dot. działalności oraz zapoznała się ze stanem bazy sportowej.
W kwietniu nie zaplanowano sesji Rady Gminy.
Od 8 kwietnia 2018

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zebrzydowice
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. Plan został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/325/18
Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 27 lutego 2018 r. i obowiązuje od 8 kwietnia 2018 r. wraz
z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.1.26.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. Celem sporządzenia planu było ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego terenów gminy na okres perspektywiczny najbliższych 10 – 20 lat. W zapisach planu uwzględniono większość wniosków jakie wpłynęły do Wójta Gminy po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu. Głównym celem sporządzenia planu
było maksymalne wykorzystanie terenów zabudowanych dla uzupełnienia zabudowy oraz
wykluczenie i ograniczenie zabudowy na terenach stanowiących zasób przyrodniczy gminy.
Podstawową zasadą wyznaczania nowych terenów do zabudowy było wypełnienie istniejącej
struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy poprzez uzupełnienie zabudowy istniejącej i
wypełnienie przestrzeni pomiędzy zespołami zabudowy istniejącej. Rozwój układu osadniczego gminy zaplanowano w układach zabudowy w zespołach urbanistycznych, zabudowy
ulicowej oraz zabudowy wyspowej. W planie uwzględniono też możliwość modernizacji linii
kolejowej Warszawa – Zebrzydowice – Wiedeń z uwzględnieniem korekty przebiegu trasy na
terenie sołectw Zebrzydowice Dolne, Kończyce Małe. W związku z występującym obszarem i
terenem górniczym oraz złożami węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej,
podejmowanie i wykonywanie działalności górniczej w oparciu o zapisy niniejszego planu
będzie dozwolone tylko wówczas jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia terenu określonego w
planie. W konsekwencji plan pozwala na wydzielenie około 3820 nowych działek budowlanych o średniej powierzchni około 900 m2, a zetem daje możliwość wybudowania 3820 nowych domów, w których może zamieszkać około 11,5 tys. mieszkańców. Przyjęty plan biorąc
pod uwagę atrakcyjność gminy dla osiedlenia się mieszkańców wyznacza powierzchnię dla
nowej zabudowy z dużym nadmiarem zapotrzebowania gminy w tym zakresie.
Plan dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl w zakładce gminny portal mapowy.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków
wymiany kotłów c.o. w 2018 roku
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice
w dniu 31 sierpnia 2017r. Uchwały 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, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia
22 marca 2018r. – niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 07 maja do 18 maja
2018r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW dot. II etapu t.j. na rok 2018.
Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy –
w terminie najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r. – zamierzają wymienić stare
nieefektywne kotły na paliwo stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie wyższe niż
2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki tj. kotły
gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej 5
klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.
(dok. na str. 9)
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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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Uprawnione do dofinansowania są osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe
osób fizycznych i samorządowych osób prawnych.
Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok.
nr 51) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl
(w zakładce Mieszkaniec / Programy proekologiczne).
Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice (I piętro pok. nr 22), bądź przesłać drogą
pocztową na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 47 55
123, 32 47 55 122.
Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach nie będą
rozpatrywane !!!

SMOG STOP
W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła
„Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań
realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji - Edycja 2018”.
Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG
STOP - Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale
2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem
dotacji dowiedzą się z niego, między innymi o tym:
• kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację,
• kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe,
• jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem,
• jaka będzie wysokość dofinansowania,
• czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym,
• jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 r.
Ponadto, informujemy że zgodnie z przyjętymi szczególnymi warunkami:
• beneficjentami Programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
• przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku,
• do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą
faktury wystawione i wydatki poniesione po 31.05.2018 roku,
• zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1.06.2018 r.,
Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla
Programu SMOG STOP - Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej
Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl/program-smog-stop-2018.html

Na te drogi pozyskujemy pieniądze
Gmina Zebrzydowice aktywnie działa w kierunku pozyskania środków finansowych na poprawę infrastruktury drogowej w naszej gminie. Poniżej informacja o jakie środki i z jakich źródeł aplikujemy w 2018 roku.
Wnioski o środki finansowe w 2018 roku
1. przebudowa ul. Morcinka w Kaczycach odcinku od ul. Sobieskiego do bloków:
w trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zadanie zostanie złożone do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (edycja 2018-2019)
2. przebudowa ul. Dworcowej w Zebrzydowicach na odcinku ul. Owocowej do skrzyżowania w rejonie mostu kolejowego: w trakcie jest przygotowywana dokumentacja
projektowa, celem ubiegania się o środki finansowe w ramach PROW.

3. przebudowa ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach na odcinku od ul. Przedwiośnie
w kierunku granicy do ścieżki rowerowej. Złożony został wniosek o dofinansowanie
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Program Inicjatyw Lokalnych
Na wniosek Rad Sołeckich złożono do Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego następujące zadania:
a. Sołectwo Zebrzydowice Dolne: zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy
b. Sołectwo Zebrzydowice Górne: budowa oświetlenia ul. Palmowej w Zebrzydowicach
c. Sołectwo Kończyce Małe: zakup podestu scenicznego wraz z barierkami i schodkami oraz wyposażenia kuchennego dla świetlicy
d. Sołectwo Kaczyce: zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy
e. Sołectwo Marklowice Górne: remont alejek na cmentarzu komunalnym – etap II
Realizacja w/w zadań uzależniona jest od przyznania dofinansowań przez Urząd
Marszałkowski.
Złóż wniosek!

Program użyczenia kompostowników
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że od 4 kwietnia br. został wdrożony ,,Program bezłatnego użyczenia mieszkańcom naszej gminy kompostowników”, dzięki którym będzie można przetworzyć skoszoną trawę.
WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE
Aby wziąć udział w programie i otrzymać kompostownik, należy:
1. Złożyć wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach pok. 35 lub na
stronie internetowej urzędu). We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie ustawiony kompostownik.
2. Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia warunków udziału w programie) wnioskujący zostaną poinformowani o czasie i
miejscu podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika.
Liczba kompostowników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Kompostowniki użyczane będą na okres 36 miesięcy. Po tym okresie przejdą na
własność użytkownika.
O użyczenie kompostownika może wystąpić właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który:
- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
- złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- nie posiada względem gminy oraz jednostek gminy zaległości z tytułu podatków i
innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Komunalno-Drogowym Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, tel. 32 4755 151
Odpady w maju!

Uwagi i wyjaśnienia do harmonogramu wywozu odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i bioodpadów w miesiącu maju br.
Wywóz odpadów komunalnych i bioodpadów w poniedziałki środy i piątek roboczy miesiąca zgodnie z obowiązującym harmonogramem
Wywóz odpadów w wtorek roboczy w miesiącu maju zaliczamy:
• 8 maja jako pierwszy wtorek roboczy miesiąca,
• 15 maja jako drugi wtorek roboczy miesiąca,
• 22 maj jako trzeci wtorek roboczy miesiąca.
• 29 maja jako czwarty wtorek roboczy miesiąca.
Wywóz odpadów w czwartek roboczy w miesiącu maju zaliczamy:
• dzień 3 maja (jest traktowany jako wyjątek w harmonogramie i jest traktowany
jako 1 czwartek roboczy miesiąca ) wywóz z tego terminu nastąpi w sobotę 5 maja,
• 10 maja jako drugi czwartek roboczy miesiąca,
• 17 maja jako trzeci czwartek roboczy miesiąca,
• 24 maja jako czwarty czwartek roboczy miesiąca.
Przypomina się mieszkańcom Sołectwa Kończyce Małe, że zbiórka odpadów odbieranych w workach (plastik, szkło papier) odbędzie się zgodnie z harmonogramem
tj. ostatni czwartek roboczy miesiąca, co nastąpi 24 maja. Pozostałe sołectwa zgodnie z
obowiązującym harmonogramem.
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Nowe
smaki

Mr Hamburger zapras

za na kurczaka z rożn

CZYNNE: od pn. do sob. 10.00-22.00
wszystkie niedziele 13.00-22.00

tel. 32 469 10 39
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W wymiarze transgranicznym

GZWiK informuje

„Razem przeciw powodzi”

Rusza system zdalnego odczytu
i ewidencji poboru wody

Głównym celem projektu „Razem przeciw powodzi” jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych przez jednostki straży pożarnej. Projekt zakłada zwiększenie
transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych, z ukierunkowaniem na powodzie. W ramach realizacji projektu partnerzy zakupią sprzęt do walki z powodzią, który będzie się
wzajemnie uzupełniać i tworzyć spójną całość. Sprzęt będzie dostosowany do transgranicznego wykorzystania, które wynika z przygranicznego położenia partnerów i cieków
wodnych występujących na ich terenie.
Partnerami projektu są: Obec Petrovice u Karviné, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju, Miasto Jastrzębie Zdrój, Gmina Zebrzydowice.
W Gminie Zebrzydowice zostanie zakupiony wóz strażacki średniego typu o pojemności zbiornika wody 2500 l, bariery przeciwpowodziowe oraz pompa zanurzeniowa.
Planowane też są ćwiczenia praktyczne i teoretyczne beneficjenta projektu.
Ćwiczenia teoretyczne będą obejmować przede wszystkim wiedzę teoretyczną
skierowaną do wszystkich jednostek, które mają doświadczenie praktyczne w rozwiązywaniu problemów związanych z powodzią zarówno na czeskiej, jak i na polskiej stronie.
Celem ćwiczeń praktycznych będzie przede wszystkim praktyczna weryfikacja postępów,
pokaz zakupionego wyposażenia i szczegółowe zapoznanie wszystkich uczestników z
możliwościami wykorzystania go w praktyce.
Wartość projektu wynosi 1 109 520, 53 EURO, w tym dla Gminy Zebrzydowice 188
376,92 euro, a jego realizacja zaplanowana jest do czerwca 2019 roku.

GZWiK w Zebrzydowicach wdraża system zdalnego odczytu i ewidencji poboru wody. W tym roku rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy, którym mija okres legalizacji na nowe przystosowane do zdalnego odczytu. System ten jest oparty na wodomierzach typu Altair firmy
Diehl Metering, które sukcesywnie będą zastępować stare wodomierze – informuje zakład.
Dzięki zdalnemu odczytowi wskazań możliwy jest zapis zużycia mediów z urządzeń,
bez konieczności wchodzenia do budynku oraz obecności odbiorcy wody. Zastosowanie
systemu gwarantuje poprawność odczytów i oszczędność czasu. - Docelowe uruchomienie tej usługi planowane jest na początek 2020r. – informuje zebrzydowicki GZWiK
W związku z wprowadzeniem tych zmian wodomierze montowane (na koszt właściciela) na hydroforach lub jako podliczniki muszą spełniać w/w wymagania. - Jednocześnie
informujemy, że liczniki zamontowane na przyłączach wodociągowych (będące własnością GZWiK) wymieniane są na koszt naszego zakładu – dodają urzędnicy.
(red.)

Projekt „Razem przeciw powodzi“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Projekt „Společně proti povodni“, registrační číslo projektu: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897,
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvojv rámci Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Projekt realizowany wspólnie z partnerami po stronie polskiej i czeskiej

„Żelazny szlak rowerowy”
Obecnie w Zebrzydowicach trwają pracę związane z budową szlaku rowerowego
(ścieżki rowerowej) w miejscu po byłym torowisku o długości 2200 mb (etap I). Na dzień
dzisiejszy zostały zakończone roboty związane z wyczyszczeniem podbudowy na całej
długości oraz zostały udrożnione i odtworzone rowy odwadniające torowisko. Firma realizująca projekt przystąpiła do układania obrzeży.
Jednocześnie informujemy, iż kontynuacją w/w zadania będzie projekt pn. ”Rowerem po żelaznym szlaku”, którego Partnerami są Miasto Jastrzębie Zdrój, Gmina Godów,
Obec Petrovice u Karviné, Statutární město Karviná i Gmina Zebrzydowice. Złożony wniosek znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Partnerem
wiodącym projektu jest Miasto Jastrzębie Zdrój.
W ramach kolejnego (II etapu) dobudowane i wyznaczone zostaną kolejne odcinki
zamykające dużą pętlę szlaku. Realizacja drugiego etapu żelaznego szlaku będzie obejmować roboty budowlane łącznie z jego wyposażeniem i oznakowaniem. Na terenie Polski powstaną następujące odcinki ścieżki rowerowej /po byłym torowisku/: 8.3 km Miasto
Jastrzębie-Zdrój, 1.4 km Gmina Godów oraz 0.634 km Gmina Zebrzydowice.
W naszej Gminie trasa będzie wiodła przez dwa mosty: nad rzeką Piotrówką oraz
nad ul. A. Asnyka. Łączna długość całej ścieżki rowerowej po żelaznym szlaku wykonanej
w gminie Zebrzydowice wyniesie 5.5 km. Natomiast po czeskiej stronie powstaną dwa
nowe odcinki (2 km), które połączą szlak z innymi trasami rowerowymi. Etap III to wyznaczenie pasa rowerowego w ciągu ul. Skotnickiej, łącznik ul. Przedwiośnie - Jutrzenki,
który został zrealizowany w 2017 r. Kolejny IV etap to wyznaczenie ciągu rowerowego
przy planowanej modernizacji ul. Jutrzenki i będzie on realizowany w latach 2018 - 2019.
Natomiast etap stanowiący pierwszy odcinek trasy, który został zrealizowany w 2013 r.
wiedzie przez las do granicy państwa (przedłużenie ul. Jutrzenki).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

Pilnie przyjmę pracownika oraz stażystę
na stanowisko sprzedawca w lodziarni.
Więcej informacji pod nr telefonu 510 141 377.
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Ondraszek rozpoczął rowerowy sezon
w Zebrzydowicach
Z Cieszyńskiego rynku, przez Kaczyce do Zebrzydowic wiodła trasa pierwszego w
tym roku rajdu rowerowego zorganizowanego przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele klubu rowerowego Przerzutka. W
trakcie rajdu Henryk Franek przeprowadził prelekcję historyczną dotyczącą zabytkowego
(nieistniejącego już) kolejowego mostu w Zebrzydowicach, którego konstrukcję podziwiali mieszkańcy z całej ówczesnej Europy.

Na miejscu uczestników rajdu przywitali Małgorzata Guz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Przewodniczący Rady Gminy - Henryk Franek. Historię zebrzydowickich
zabytków oraz gminy przybliżył po krótce i zaprosił do odwiedzania gminy Przemysław
Lose z Punktu Informacji Turystycznej w Zebrzydowicach.
Przy wspólnym poczęstunku opowiedziano o planach klubu na najbliższy czas oraz
przyjęto dwóch nowych członków do Ondraszka - nota bene mieszkańców Zebrzydowic
– małżeństwo państwa Holiszów.
W programie nie zabrakło również konkursów z nagrodami. Po wręczeniu nagród,
rajd zakończono, a uczestnicy, już indywidualnie, powrócili do swoich miejsc zamieszkania.
(GOK)

Imponująca jest ilość bramek jaką można było zobaczyć na jastrzębskim lodowisku
– 1590. W Jastrzębiu goszczono małych hokeistów z całej Polski, a także z Ukrainy, Białorusi, Czech i Słowacji. Gospodarzy reprezentowały trzy drużyny. Najlepiej spisał się zespół
JKH I z rocznika 2008/2009. Jedenaście zwycięstw i tylko jedna minimalna przegrana 2:4
z MOSM Tychy oznaczała II miejsce wśród 21 ekip. Zespołowi JKH II zabrakło dosłownie
3 goli, by po rundzie pierwszej awansować do grupy „środkowej” (rywalizacja o miejsca
10-15). Ostatecznie drużyna ta, złożona w głównej mierze z zawodników rocznika 2009,
zajęła18 lokatę. Młodsi koledzy z rocznika 2010/2011, notując dwa zwycięstwa i dwie
przegrane w rundzie pierwszej, awansowali do grupy rywalizującej o miejsca 1-9. Niestety w gronie najlepszych drużyn, nie udało się zdobyć żadnego punktu i w końcowej
klasyfikacji uplasowali się na 9 miejscu.
Skład r. 2009/2010 JKH I i JKH II: Zacharjasz Franciszek, Breske Wiktor, Czyż Jakub,
Dąbrowa Jakub, Gołofit Natan, Landziński Wiktor, Krawiec Tymoteusz, Midzierski Mateusz, Łukasz Sikora, Mateusz Wałęga, Antoni Galant, Pilch Martin, Komecec Rostislav,
Muzyka Przemysław, Szczęsny Maksymilian, Chrobociński Filip, Krzystała Piotr, Michał
Kijas, Paweł Górny, Gwiazda Radosław, Jasnos Kacper, Morcinek Karol, Nietrzebka Maksymilian, Nowak Szymon, Amadeusz Orszula, Zając Alan, Dzik Kamil, Hetmańczyk Patryk,
Pawiński Dominik.
Skład r.2010 i młodsi: Breske Filip, Dylewski Olaf, Grzybek Alan, Krzyształa Mateusz,
Maciejczak Ilian, Nowak Dawid, Pobidyńska Dominika, Jacak Wojciech, Gigla Nikodem,
Zając Jakub, Zawolik Julia, Zachariasz Szymon, Kucaj Marek, Rzekanowski Aleksander,
Woźniak Jan.
Zawodnicy z naszej gminy:
W drużynie Luce: Paweł Giza, Antoni Foltyn, Antoni Zając. W drużynie JKH: Mateusz
Wałęga, Kacper Jasnos, Karol Morcinek, Maksymilian Nietrzebski, Alan Zając, Alan Grzybek, Natan gołofit. 			
(red/JKH), Fot: M. Wałęga

Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej
„Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarka”
W dniach 04 i 05 kwietnia.2018 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. po raz XVIII
odbył się Finał Wojewódzki Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarka” dla
dziewcząt i chłopców w różnych kategoriach wiekowych. Do imprezy tej zakwalifikowały
się dwie drużyny chłopców z Zebrzydowic (U10 i U12 – do 10 i12 lat).

Sukces młodych hokeistów

Srebro naszych na turnieju hokeja
W VIII Międzynarodowym Turnieju Mini Hokeja udział wzięło 550 zawodników z 36
drużyn (21 różnych klubów), którzy rozegrali w sumie 192 mecze. Wśród graczy nie zabrakło
zawodników z naszej gminy, którzy m.in. swoje umiejętności szlifowali w szkółce hokeja w
Zebrzydowicach jaka odbywała się w minioną zimę na lodowisku przy ZS w Zebrzydowicach.
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Obie drużyny rozegrały po 3 mecze na stadionie Śląskim. W grupie U12 lepsi okazali
się ich koledzy z Częstochowy, notabene późniejszym zwycięzcy całego turnieju. Trochę
lepiej poszło młodszym kolegom U10. Wygrali że szkołą sportową z Mysłowic 7:1, zremisowali że szkołą z Gliwic 0:0,ulegli 5:2 Uks-owi 2012 Jaworzno, który także zwyciężył
w finale wojewódzkim. Wszystkie drużyny otrzymały puchar i pamiątkowe medale za
udział w tych zawodach. Nasi uczniowie oprócz rywalizacji z najlepszymi szkołami województwa śląskiego mieli okazję zwiedzić wyremontowany Stadion Śląski
Kategoria U10 sklad: K. BEDNARCZYK, K. LOTER, Ł LIPKA, A. ZAJĄĆ, K. MORCINEK,
J. MECHELEWSKI, A. FOLTYN, M. KOPEL, J. TOMALA, J KAWIK.
Kategoria U12: W. ZBOREK, F. GRZYBEK, J. TYRAŁA, R. SABINIOK, P. MORAWIEC, J.
MAJCZAK, SZ. REJCZYK, I. SZCZYPKA, J. WUDECKI, B GIERCZYŃSKI.
Opiekunem, trenerem i organizatorem wyjazdu obu drużyn był nauczyciel Jarosław
Utikal. 					
Opr. B.G-K, zdj. J.U

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

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

„Mistrz Rachunku” w SP

Wielki tydzień w naszej szkole

5 kwietnia 2018r. odbył się w Kaczycach, po raz kolejny, szkolny konkurs „Mistrz Rachunku ” dla uczniów klas 4-6. Zawodnicy biorący udział w konkursie zostali podzieleni
na 3 poziomy w zależności od wieku. W pracy konkursowej uczniowie mieli do wykonania sporo działań nieprzekraczających poznanych umiejętności, ale wymagających dużej
sprawności rachunkowej. Na wykonanie tych działań uczniowie mieli zaledwie 20 min.
Duża ilość przykładów nie przeraziła dzielnych uczestników konkursu. Zwycięskie tytuły
otrzymali: Krystian Orszulik - Mistrz Klas Czwartych, Konrad Kluska – Mistrz Klas
Piątych, Aleksander Kunczka - Mistrz Klas Szóstych. Mistrzowie otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Konkurs przygotowała Justyna Koch.

„Tęgie głowy” są wśród nas
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich odbył się Powiatowy Konkurs Frazeologiczny „Tęga głowa”, w którym jego uczestnicy musieli wykazać się
znajomością frazeologizmów o różnym rodowodzie i tematyce oraz umiejętnością ich
praktycznego wykorzystania w różnych sytuacjach.
Z przyjemnością informujemy, że w rywalizacji indywidualnej I miejsce zajęła
uczennica SP w Kaczycach Kinga Puchała. W zmaganiach drużynowych zespół naszej
szkoły w składzie: Kinga Puchała, Julia Hanzel, Ignacy Kownacki wywalczyli II
miejsce, ex aequo z drużyną z Zebrzydowic. W konkursie wzięło udział 8 szkół naszego
powiatu. W przerwie mogliśmy obejrzeć nowatorskie przedstawienie oparte na utworze
„Mały Książę” i miłej atmosferze gościć w murach kończyckiej szkoły.
Serdecznie gratulujemy naszym „tęgim głowom” udanego występu w konkursie, a
przede wszystkim wiedzy. W przygotowaniach uczniom pomagała Mirela Sikora.

W Wielkim Tygodniu, przypadającym w tym roku na koniec marca, w naszej szkole
Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najpiękniejszy i najbardziej oryginalny
koszyk wielkanocny oraz palmę. I miejsce zajęła uczennica klasy 3 Nikola Śmieja. Drugą
lokatę zajął duet z klasy 5 Zuzanna Kasza oraz Wiktoria Krzyształa. Trzecie miejsce zajęli
pozostali uczestnicy w składzie: Paweł Piekarczyk (klasa 1), Wiktoria Giza, Antonina Parypa (klasa 3), Weronika Boruta (klasa 2) oraz Dawid Kopel (klasa 5). W kategorii palmy
1 miejsce Monika Korycka (klasa 6), 2 miejsce Mateusz Baiger (klasa 2). W tym samym
czasie Samorząd Uczniowski zorganizował, we współpracy z rodzicami naszych uczniów,
kiermasz wielkanocny, którego motywem przewodnim były świąteczne słodkości i ozdoby. Dochód ze sprzedaży ciast zasili konto Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły, a ze
sprzedaży ozdób konto Rady Rodziców.

Warto czytać
W naszej szkole docenia się rolę czytania książek w rozwoju młodego człowieka.
Prowadzonych jest wiele akcji i projektów propagujących czytelnictwo.
Od dwóch lat do szkoły zapraszamy ciekawe osoby z lokalnego środowiska, które czytają naszym uczniom fragmenty wybranych lektur. Przy okazji zaproszeni goście
przybliżają dzieciom tajniki wykonywanego przez siebie zawodu.
10 stycznia 2018 r. spotkanie z p. Katarzyną Wasiak majorem służby więziennej psychologiem, psychoterapeutką i rodzicem.
Młodszym uczniom p. K. Wasiak przeczytała fragment książki szwedzkich autorów,
z serii „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, pt. „ Tajemnice więzienia” .
Starsi uczniowie wysłuchali opowiadania z lektury „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” autorstwa A. Maleszki i B. Kosmowskiej.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i wywołało zainteresowanie młodych
czytelników.
16 marca 2018 r. spotkanie z pisarką, gawędziarką, malarką i miłośniczką
gwary Śląska Cieszyńskiego p. Eweliną Szuścik.
Pani Ewelina przybliżyła dzieciom wierzenia naszych przodków. W interesujący i
zabawny sposób opowiadała o: nocznicach, utopcach, morach, diabłach, czarownicach,
strzygach, bożatkach i innych stworach, w które wierzyli nasi pradziadowie mieszkający
na Śląsku Cieszyńskim.
Zaprezentowała też swoje obrazy przedstawiające różne fantastyczne stwory, zachęcając dzieci do udziału w gminnym konkursie plastycznym i literackim.
Pisarka przeczytała też przetłumaczony przez siebie na śląską gwarę wiersz „Bryle”- czyli wiersz J. Tuwima „Okulary”.
Na zakończenie sprawdziła wiedzę dzieci na temat śląskich „beboków” i podarowała naszej szkole swoją książkę pt. „Cesta od Cieszyna”.

Etwinning
W tym roku szkolnym, Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych, w ramach
programu Etwinning nawiązała współpracę ze szkołą podstawową w Rumunii. Tematem
przewodnim naszego projektu są pałace na Piotrówką- „Palaces in our neighbourhood”.
W ramach naszej pracy będziemy zgłębiać historię trzech zabytkowych obiektów w naszej okolicy. W marcu zwiedziliśmy pałac w Zebrzydowicach, w kwietniu poznamy bliżej
pałace w Kończycach Małych i Kończycach Wielkich. Zdjęcia z naszych eksploracji regularnie udostępniamy na platformie TwinSpace, gdzie otrzymujemy zdjęcia naszych rumuńskich partnerów. Wysłaliśmy również zdjęcia naszych pięknych koszyków wielkanocnych,
a szkoła w Rumunii przesłała nam efekty pracy uczniów z Rumunii-kartki wielkanocne.
Koordynatorką projektu jest p. Aneta Lose.
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Międzyszkolny Konkursu Recytatorski dla klas I-III
6 kwietnia 2018r., w Szkole Podstawowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Kończycach Małych, odbył się kolejny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III
pod hasłem „Świat wierszami Ludwika Jerzego Kerna malowany”.
(dok. na str. 15)

„Zawodowy” sukces gimnazjalistów
10 kwietnia br. w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie odbył się I Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego Zawodowego „The World of Technology” przeznaczony dla uczniów klas III gimnazjum i klas I techników. Z naszej szkoły w tym niecodziennym konkursie postanowiło wziąć udział troje uczniów - Mateusz Szostek, Maciej Budziński i Ignacy Kownacki. Miło nam poinformować, że III miejsce zajął Mateusz Szostek,
a na IV miejscu uplasował się Maciej Budziński, Ignacy Kownacki zajął miejsce w
pierwszej dziesiątce. Gratulujemy naszym reprezentantom tak wysokiego wyniku, tym
bardziej, że w konkursie wzięli udział uczniowie z 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
cieszyńskiego. W przygotowaniach do konkursu uczniom pomagała Edyta Piekar.
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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

CHROŃMY PSZCZOŁY!

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji Ludwika
Jerzego Kerna, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas młodszych z 6 szkół: SP Kończyce
Wielkie, SP Hażlach, SP Zebrzydowice, SP Kaczyce, SP Marklowice, SP Kończyce Małe.
Każdy uczestnik recytował dowolnie wybrany utwór poetycki Ludwika Jerzego Kerna
dostosowany do swojego wieku.
W jury zasiadły panie: mgr Karina Sitek-Gabzdyl, mgr Urszula Budzińska, i
przewodnicząca mgr Jolanta Fuchs. Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosu,
dykcja, wyrazistość. Konkurs koordynowały panie: E. Walica i G. Szewczyk. Uczniowie
prezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich i byli gorąco dopingowani przez
publiczność z klas trzecich.
Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie,
jury oceniło i wyłoniło zwycięzców:
Wiktoria Wawrzyczek (SP Kończyce Małe) - I miejsce
Maja Budzińska (SP Kończyce Małe) - II miejsce
Maja Trzaskalik (SP Zebrzydowice) - III miejsce
Wyróżnienia: Lidia Prandzioch (SP Marklowice Górne), Arkadiusz Serwotka
(SP Zebrzydowice), Natalia Jabłońska (SP Hażlach), Adam Rybaczuk (SP Kończyce Małe).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, laureaci atrakcyjne nagrody, a
pozostali recytatorzy upominki. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych i organizatorki konkursu.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Zapraszamy do naszej szkoły już na początku nowego roku szkolnego.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! Grażyna Szewczyk

Taniec irlandzki
W dniu 5 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych odbyły się warsztaty tańca irlandzkiego, prowadzone przez dwie instruktorki z zespołu „Galway” z Będzina.
Uczestniczyli w nich uczniowie klas 4-7. W trakcie zajęć poznali oni kilka podstawowych kroków tańca Céilí, które później wykorzystali do mini układu tanecznego. Zajęcia
te, dzięki współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej, były bezpłatne.
Joanna Stencel

Informator wędkarski • Informator wędkarski • Informator wędkarski

„Bomba w górę” - sezon wędkarski rozpoczęty

Dzień Polszczyzny
21.02. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ustanowiło go
UNESCO, aby podkreślić różnorodność językową świata.
W Szkole Podstawowej w Kończycach
Małych tegoroczne obchody Dnia Polszczyzny
połączono z dwoma konkursami. Uczniowie
klas czwartych mogli napisać list do koleżanki lub kolegi, w którym mieli przedstawić
argumenty uzasadniające konieczność nauki języka polskiego i poprawne posługiwanie
się nim.
W tej kategorii jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie, które otrzymała Judyta Brachaczek.
Przedstawiciele klas V – VII wzięli udział w Wielkim Teście o Języku Polskim. Zwyciężczynią (bezbłędną) została Małgorzata Wawrzyczek z kl. 7b, drugie miejsce zajęła
Karolina Gwizdała z kl. 6, a na trzecim stopniu podium stanął Mateusz Pala z kl. 7a.
Szkolne obchody Dnia Języka Ojczystego przeprowadzili nauczyciele języka polskiego – mgr Karolina Szczyrba i mgr Artur Kukla.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy naszej szkole za ufundowanie
nagród dla uczestników konkursów. 		
Organizatorzy

W sobotę 14 kwietnia wędkarze zrzeszeni w naszym kole rozpoczęli sezon rywalizacji sportowej w dyscyplinie spławikowej. Pierwsze zawody z cyklu GP były od razu
zawodami najwyższej rangi – 1 tura „o Mistrza Koła” rozegrana została na zbiorniku
„Kościelniok” w Pawłowicach, a już 22 kwietnia były kolejne zawody. Tym razem na
stawie „Młyńszczok” rozegrano 2 turę, która łącznie z wynikami pierwszej tury wyłoniła
mistrzów wśród seniorów, juniorów oraz najmłodszych – kadetów.
Pogoda wspaniale wędkarzom dopisała, a ryby brały bardzo dobrze. Najczęstszą rybą
pojawiającą się w siatkach wędkarzy były leszcze, karasie, płocie i karpie. Złowiono również
piękne, złociste wzdręgi oraz okazałe jazie. Zawody w kategorii seniorów z imponującym
wynikiem 4000 pkt (40 kg ryb złowionych łącznie w dwóch turach). wygrał kol. Mirosław Rudowski, II miejsce zajął Janusz Liszok, natomiast na miejscu III uplasował się Mariusz Mazur.
W kategorii juniorów I miejsce zajął Paweł Myrczek, II był Tomasz Szyda, a III Kacper
Glaser. Kadeci – I miejsce zajął Adam Jaszczyk, II Alicja Jaworska, a III Dominik Chaber.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!
V-ce prezes Koła PZW Nr 68 Andrzej Pieczonka

janusz.rzepecki@op.pl
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Imprezy i wydarzenia w Maju 2018
1 i 3 maj - Złoty Kłos
2 maj - Rodzinny Dzień z Naszymi Gwiazdami
18.05.2018 - Biegaj Razem z Nami - impreza sportowa. Uwaga! podczas wydarzenia
mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o dostosowanie się
do poleceń służb porządkowych.
26.05.2018 - Zawody Wędkarskie dla Dzieci (organizatorzy GOK Zebrzydowice i PZW
Koło nr 68 w Zebrzydowicach)
Zapraszamy do udziału w imprezach!
Szczegóły na plakatach oraz na www.gok.zebrzydowice.pl

Małe co nieco, czyli okiem sołtysa

Najpiękniejszy miesiąc, to maj
Jakby nie patrzeć na to
Zanim nastanie lato
Zachwycamy się miesiącem majem
Rzadko w nim są szarugi
Dzień również mamy długi
Przyroda najpiękniejszą się staje

W ogródkach głównie Panie
Których głównym zadaniem
Jest to, by ogród wyglądał ładnie
Należy im się chwała
Bo płeć męska została
I tu często jest wprost, jak popadnie

Uroku moim zdaniem
Dodają również panie
Odsłaniając jakby to i owo
Problem ma kierujący
Zerka jakby niechcący
I nie zawsze jedzie przepisowo

Lepiej , jak na jesieni
Grają nieco wzmocnieni
W piątej lidze też nasi piłkarze
Choć nie walczą o czwartą
Na mecze chodzić warto
Głównie wtedy, gdy są gospodarzem
Tadeusz Guz
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Nowości w bibliotece
I. MENZEL- PO WSZE CZASY
Ziemie zabrane krótko po stłumieniu Powstania Styczniowego. W polskich domach panuje żałoba, salony wybite są kirem i
nawet kółka do zabawy w serso owija się czarną wstążką. Kolonia niemiecka w Białymstoku wita jednak koniec buntu Polaków
z ulgą. Rosja jest krajem niezwykłych możliwości, rząd proponuje
przemysłowcom doskonałe warunki osiedlenia, bezkresny rynek
azjatycki stoi otworem, w najkrótszym czasie powstają bajeczne fortuny. Również Justus
Simmonis, fabrykant sukna, dochodzi do wielkiego majątku i nareszcie może sprowadzić
sobie z rodzinnego Darmstadt żonę. Szesnastoletnia Augusta czuje się w obcym kraju
głęboko nieszczęśliwa. Do starszego o trzydzieści lat męża czuje odrazę, nie potrafi odkryć żadnego uroku w płaskim, bagiennym krajobrazie, mrocznych lasach i brudnym,
przepełnionym Żydami Białymstoku. Na tronie Imperium siedzi podziwiana przez nią
heska księżniczka Marie, ale białostoccy Rosjanie nie mają nic wspólnego ze znaną jej
z Darmstadt wytworną arystokracją rosyjską, a miejscowy lud jest ciemny i zabobonny.
Augusta ucieka w świat fantazji. W pełnym tajemnic, zaludnionym przez duchy domu,
ten świat szybko staje się dla niej realny, szczególnie, kiedy odkrywa zamknięty od prawie pół wieku pokój z mundurem poległego w Powstaniu Listopadowym Franciszka.
Wkrótce jednak następują wydarzenia, które wstrząsają uporządkowanym światem
Augusty i przekraczają wszelkie granice jej fantazji. Amatorskie przedstawienie niemieckiego Koła Teatralnego, mające w zamierzeniu zgodnie zgromadzić pod jednym dachem
Polaków i Rosjan, kończy się krwawą katastrofą. Zapoczątkuje ona lawinę dramatycznych wypadków, które postawią Augustę przed niejednym dylematem i zmuszą ją do
trudnych wyborów.
M. RADZIKOWSKA - BAJKAŁ TAM I Z POWROTEM
Monika Radzikowska – BAJKAŁ TAM I Z POWROTEM „Bajkał
tam i z powrotem” to opowieść o podróży. O tym, jak grupa młodych ludzi (czwórka archeologów i jedna graficzka) wybrała się
autostopem nad Bajkał. Plan był prosty: przejechać Ukrainę, zobaczyć Moskwę i Petersburg, skoczyć na chwilę do Karelii, potem
nad Bajkał, w drodze powrotnej zahaczyć o Ałtaj, a później już przez
Kaukaz do Gruzji, stamtąd do Turcji, szybki rajd przez Europę południową i triumfalny powrót do kraju przez Rysy. Prawie się udało, chociaż w praktyce
wyglądało to nieco inaczej…. Dwadzieścia jeden tysięcy kilometrów różnymi środkami
transportu, głównie autostopem. Tysiące spotkań, setki pięknych miejsc i parę brzydkich,
kilka zniszczonych butów. Projekt: „Jak zostać władcą świata – teoria i praktyka”, zainspirowany dawnymi imperiami i azjatyckimi koczownikami. Pięć miesięcy w drodze. Początkowo chodziło o archeologię i pomniki wielkiej historii. Z czasem okazało się, że tym, co
ma największą wartość, są po prostu spotkani ludzie i ich historie. Gdyby nie oni, nie byłoby tej książki, a podróżowanie jako takie w ogóle nie miałoby sensu. To nie jest reportaż
o Rosji i krajach Europy Wschodniej, ale zapis wrażeń z podróży nad Bajkał i z powrotem.
Wynika z niego, że… statystycznie świat jest dobry. Przez pięć miesięcy młodzi podróżnicy mogli zginąć kilka razy – rozjechani przez pijanych kierowców, zamordowani przez
miejscowych bandytów w przydrożnych krzakach, zagryzieni przez psy, czy przysypani
przez ruiny, pod którymi beztrosko rozbili namiot. Tymczasem przydarzyły im się tylko
cztery nieprzyjemne sytuacje (z których i tak wyszli cało). Sytuacji pozytywnych, gdy ktoś
ich podwiózł, przenocował, nakarmił, wskazał drogę czy zwyczajnie powiedział dobre
słowo, nie dałoby się zliczyć. Mimo rozbojów, gwałtów i szalejącej nienawiści, o których
trąbią media, wciąż są ludzie, którzy widząc spragnionego człowieka, zamiast go pobić i
zabrać mu aparat, podadzą butelkę wody. Czasem trzeba pojechać na koniec świata, żeby
się o tym przekonać.
L. LOKKO - MIŁÓŚĆ I WOJNA
Lexi Sturgis, dziennikarka telewizyjna, specjalizuje się w
relacjonowaniu konfliktów zbrojnych. Jest nieustraszona, podąża
wszędzie tam, gdzie dzieje się coś naprawdę ważnego. Przy tym
jest skryta, nie lubi nawiązywać bliższych więzi. Kiedy w Egipcie
podczas Arabskiej Wiosny tajna policja uprowadza młodą lekarkę
pracującą dla organizacji Lekarze bez Granic, to właśnie Lexi rusza
na poszukiwania. Okazuje się, że z tą sprawą związane są skomplikowane losy kilku rodzin.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie
literackie, które odbędzie się 12.05.2018 r. (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!

MAJOWE ŚWIĘTO BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza na imprezy podczas majowego święta biblioteki:
09.05.2018 r. Pierwsza pomoc- zasady udzielania- nabycie praktycznych umiejętności - spotkanie z ratownikiem medycznym- godz.10.00 (środa)
11.05.2018 r. Spotkanie z muzyką - występ młodych artystów z Zebrzydowic: Bartek Sojka, Ania Wenglorz, Emilka Żesławska- godz. 16.00 (piątek)
18.05.2018 r. Jak dodać energii do lat - wykład dietetyczki Pani Bożeny Hoinkes
godz. 16.00 (piątek)
25.05.2018 r. Spotkanie autorskie dla dzieci z P. Z. Masternakiem połączone z
warsztatami „Zebrzydowice w komiksie” - (piątek)
27.05.2018 r. Poeci rodzicom - spotkanie poetyckie grupy SAFFO w hołdzie rodzicom z okazji święta matki i ojca. (Niedziela) godz. 17.00
ZAPRASZAMY !!!

IDZIE WIOSNA
Idzie wiosna przez wieś
Pełne kwiatów kosze niesie Wiatr puka w chat okiennice Budzi baby i pannice
Już wiosenne prace czekają
Nie czas na spanie odpoczywanie... Bezlistne jeszcze drzewa
Chcą się wreszcie zazielenić Każde swoją pieśnią zaszumieć...
Idzie wiosna idzie...
Dookoła się rozgląda
Gdzie coś rzucić czy obudzić Musi przecież jak to wiosną Być radośnie jasno pięknie....
Ptaki zwołała
Niech swym śpiewem
Przyrodę do życia rozbudzą... Wkrótce życie gdzie spojrzysz zagości
Tam pąki kwiatów się pojawiają Nawet bociany z daleka już przyleciały
Stare gniazda przecież na nie czekają
Słonko swym złocistym blaskiem ciepłem Wszystko dookoła do życia przywołuje...
Cały świat wiosną się raduje...
Brygida SIMKA

k ą cik g w a r o w y E W E L I N Y S ZU Ś C I K

Majówka
Witóm was pieknie moji roztomili.
Kwieciyń uż sie kóńczy, a co za tym
idzie, przed nami Majówka. Pogoda je szumno i dej Boże, coby tako
zóstała, bo jakisi czas tymu na
Złotym Kłosie było tak zima, że żol
było tych dziecek, co musiały stoć
na scynie z sagimi rynkami. Czas nóm wartko ucieko i wszyscy sie zmiyniómy. Zmiyniajóm
sie ludzie, miejsca i obyczaje. Je to piekne, że na tym Złotym Kłosie idzie nóńść naszóm tradycje. Jednako sóm Złoty Kłos też sie zmiynio. Pamiyntóm czasy kie kole zómku chybiało
miejsca na parkplacu, a ryngiszpile kiere przijyżdżały ku nóm z Czech, ni miały czasu coby
sie zastawić. Wszyndzi było mocka dziecek, kiere wystowały przi budach z graczkami i
maszketami, a przi anfityjatrze nie było placu coby siednyć aspóń na chwile. Dzisio ludzióm
na wszystko chybio czasu.
Na Złotym Kłosie przi anfityjatrze je co roz wiyncyj miejsca, bajtle siedzóm przi gelyndrze
kole zómku i dziwajóm sie w plaskate pudełka. Ni ma ani co zaglóndać za ryngiszpilami, bo
uż kierysi rok ku nóm nie jeżdżóm. Je to strasznie lute, że tukej ni ma czasu na tradycje, kie
na Górnym Ślónsku ludzie chodzóm w strojach ludowych we wszystki świynta do kościoła,
a kożdy bajtel szumnie rzóndzi gwaróm. Dycki trzeja nóm tóm naszóm tradycje opatrować,
bo kie my tego nie zrobiymy, to nasze dziecka tym bardzij. Wszymnijcie se to i schowejcie
ku sercu, a na Złoty Kłos też przidzcie sie podziwać, coby chocioż dzieckóm kapke tradycji
pokozać. Miyjcie sie wszyscy dobrze!
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Poezja naszych mieszkańców

Kącik Kulinarny

Nieuchronnie
W Popatrz mamo, dzień się chyli.
Noc zapala dla nas gwiazdy
zaraz rosa łzą rozbłyśnie,
cisza myśli snem otuli.

Cytrynowa babka - Składniki: Ciasto: 300 g mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
300 g cukru pudru, skórka i sok z 1 cytryny, skórka i sok z 1/2 pomarańczy, 6 dużych
jajek, 250 g margaryny lub masła. Lukier: 100 g cukru pudru, 3-4 łyżeczki soku z cytryny,
plasterki cytryny do dekoracji. Wykonanie: Margarynę utrzeć z cukrem pudrem na puszystą masę. Dodać skórkę startą z pomarańczy i cytryny, (Można użyć samych cytryn), a
następnie ciągle ucierając dodać po jednym jajka. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Do masy jajecznej dodawać na przemian porcjami mąkę i sok z cytrusów. Masę
przełożyć do wysmarowanej margaryną i oprószonej mąką formy do babki. Piec w 160 st.
C (termoobieg) przez 45-50 minut, aż ciasto się zarumieni, a włożony w ciasto patyczek
będzie suchy. Ciasto wyjąć z formy i ostudzić na kratce. Cukier puder utrzeć z odrobiną
soku na gładki, gęsty lukier. Lukier przełożyć do tutki zrobionej z pergaminu i udekorować
nim ciasto. Całość udekorować plasterkami cytryny.

A ja tyle ważnych pytań
zostawiłam na te chwile,
kiedy tylko ty i ja
zanurzymy się w przeszłości.
Będziesz wspominała czasy
których nie zdążyłam poznać.
Zanotuję każde słowo w wierszach pozostawię ślady.
Spójrz mamusiu, dzień się chyli słońce schodzi do jeziora.
Popatrz, lubisz te zachody …

Rozgadała się radośnie
Poszukaj mnie przecież jestem
cicho szepcze wiosna.
Zdejmij z siebie palto smutku
czas przewietrzyć szafy.
Słyszysz kogut się rozkrzyczał
zachrypniętym głosem,
ciepły wiatr rozrzucił zapach
zebrany nad lasem.
Tu magnolia cała w pąkach
kwiatem się wystroi.
Tam krokusy, przebiśniegi
białymi kępkami.
Przyszła rozśpiewanym świtem,
słońcem, które zawsze
dłoń podaje samotności.
Nie przegap jej proszę.

Ona i wiatr
Każdej wiosny
stroi się kwiatami,
w różową sukienkę –
najpiękniej.
Pąk za pąkiem
wypełnia gałązki,
które jak dłonie
szukają tancerza.

Samarytanin

SZYNKA PEKLOWANA - Składniki: Szynka wieprzowa 1,40 kg. Marynata: Około 2 l
wody (tyle żeby przykryć mięso), 2 łyżki peklowanej soli, główka czosnku, 3- 4 liście laurowe, 6-8 kulek ziela ang. Przyprawy do pieczenia: papryka słodka, sól, pieprz mielony,
tymianek, kolendra, olej. Wykonanie: Odmierzyć wodę , zalewając szynkę w naczyniu w
którym będzie peklowana. Mięso wyciągnąć, wodę zagotować i odstawić do całkowitego
wystudzenia. Do zimnej wody dodać peklosól, dokładnie mieszać , następie listki, ziele i
czosnek w plasterkach zanurzyć mięso, naczynie zakryć i wstawić do lodówki na 3-7 dni.
W trakcie peklowania, mięso można obracać raz dziennie. Po tym czasie, mięso wyciągnąć,
przepłukać wodą, nacierać przyprawami i olejem. Można włożyć do rękawa i piec w piekarniku 180 st.C około półtorej godziny. Rękaw nakłuć wykałaczką z wierzchu. Lub uwędzić.
W ten sposób można przygotować, schab itp.

w drodze
na zakręcie
sam
świadek upadku
zgięty
pod ciężarem miłosierdzia
dwa denary ratunku
nieskończoność łaski

Kto komu

ORZECHOWIEC - Składniki: CIASTO: 2 szklanki mąki, 200 g masło lub margaryny, 2 żółtka białka do masy. MASA: 180 g mielonych orzechów włoskich, laskowych, lub pół na pół,
1,5 szklanki cukru pudru, 6 jajek, cukier waniliowy. Wykonanie: Z mąki, masła i żółtek
zagniatamy miękkie ciasto. Wkładamy na 30 minut do lodówki. Po tym czasie dzielimy
ciasto na dwie części w stosunku 2:1. Rozwałkowujemy na cienkie placki. Żółtka ucieramy z cukrami do białości. Dodajemy orzechy, ucieramy jeszcze chwilę, aż masa będzie
jednolita (będzie bardzo gęsta, ale taka powinna być). Ubijamy 8 białek ze szczyptą soli
na sztywno. Dodajemy partiami masę orzechową mieszając delikatnie łyżką lub ucierając
mikserem na najniższych obrotach (ja ucierałam mikserem). Nie ucieramy zbyt długo, tylko
do połączenia składników. Formę, łącznie z brzegami, wylepiamy większą częścią ciasta.
Wlewamy masę i przykrywamy drugim plackiem, zaklejamy brzegi. Pieczemy ok. godziny
w 180 stopniach. Po ostygnięciu można posypać cukrem pudrem. Uwaga: Białka ubijamy
tuż przed włożeniem ciasta do piekarnika, najlepiej gdy forma jest już wylepiona ciastem,
by nie czekały zbyt długo i nie opadły.

Dwa denary
w przypowieści Łukasza
toczą się
jak złote obrączki
pod ławami
karczmy
niedaleko Jerycha.
Kto komu?
Żyd karczmarzowi
za gościnę
uczy ekonomia.
Gospodarz gościom
żeby sobie poszli
podpowiada psychologia.

ROLADA SEROWO-SZPINAKOWA - Składniki: 75 dag szpinaku mrożonego w liściach,
40 dag łososia wędzonego na zimno, 4 serki śniadaniowe (3 śmietankowe i 1 chrzanowy),
6 średnich jajek, szczypta soli, sok z cytryny, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz, 1 łyżka masła.
Wykonanie: Szpinak rozmroź, przełóż na rozgrzaną patelnię z rozpuszczonym masłem,
duś na niezbyt dużym ogniu do całkowitego odparowania płynu. W trakcie duszenia
szpinak osól i wymieszaj z ząbkiem czosnku przeciśniętym przez praskę. Wystudź. Żółtka oddziel od białek. Białka ubij na sztywną pianę ze szczyptą soli. Żółtka wymieszaj ze
szpinakiem, delikatnie połącz z pianą białek. Masę rozprowadź na dużej blasze wyłożonej
papierem do pieczenia. Biszkopt szpinakowy piecz przez około 20 minut w temperaturze
190 st. C. Aby później łatwo go było formować, jeszcze ciepły zwiń w rulon. Serki wymieszaj i posmaruj nimi biszkopt szpinakowi. Rozłóż plastry wędzonego łososia skropionego
cytryną i oprószonego pieprzem. Zwiń roladę. Szczelnie opakuj w folię spożywczą i odłóż
do lodówki na około 3 godziny.Porcjuj
bardzo ostrym nożem.		
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka

Samarytanin właścicielowi
za wino i oliwę
które
zabliźniają rany
wyrównują pagórki
zasypują doliny.

I przyszedł, przypłynął,
uchwycił nieśmiało
jak wirtuoz dał znak
dla orkiestry.

A monety
wymykają się
krążąc
po paraboli
niepojętego rachunku
wieczności.

Lekko uniósł,
zakołysał płatkami
raz w prawo, raz w lewo roztańczył.

*wiersze zostały wydane w almanachu
poezji religijnej A Duch wieje kędy chce,
Lublin, 2017r.
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