ukazuje się od 1992 roku
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Odwiedziliśmy groby bliskich…
Zaduszki
Zapolosz lampke na Starzików grobie?
Pozdrzij na daty!
Czas wartko mijo –
Porzykej za Nich
Zdrowaś Maryjo…
Stojisz z rodzinóm nad Ojców grobym?
Jeszcze niedowno byliście społym!
Zapol znicze – obetrzyj twarz –
Porzykej za Nich
Ojcze Nasz…
A jeśli Pón Bóg zesłoł Ci los,
Że stojisz dzisio nad grobym Dziecka,
Żałości nie ukoji nic
Ani winiec – ani świyczka
I chociaż w piersiach dusi cie łkanie
Szeptej żarliwie
Racz Mu dać Panie
Lekki spoczywanie…

A potym?
Potym przistoń na kierhofie
Pod Krziżym,
Pomyślij;
nóm – tu ku Nim –
Z dnia na dziyń, coroz bliżyj!
Zanim ostatni nasz dziyń nastanie
pokornie pytej Pana
Nad nami zlituj się Panie…
Zlituj się Pónbóczku
i zezwól
Pospołu
z naszymi Drogimi Zmarłymi
Zasiednóć u Twojigo Stołu
		Karol Klocek

Podziękowanie
Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za udział w wyborach i głosy oddane na moją
kandydaturę. Postaram się nie zawieść zaufania jakim po raz kolejny zostałem obdarzony. Dziękuję także za poparcie kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców
„Gminne Porozumienie Wyborcze” oraz za wszystkie życzenia i gratulacje.
Andrzej Kondziołka
Wójt Gminy Zebrzydowic

W numerze:
1918-2018
kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

rabat 20% dla firm, przedszkoli i szkół

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

ü Obchody 100-lecia niepodległości w Gminie - str. 3
ü Srebrna Cieszynianka 2018
- str. 3
ü Wybory Samorządowe - wyniki
- str. 13
ü Nowości w bibliotece
- str. 17
ü Kącik kulinarny
- str. 19

2016

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 !

opał w dobrej „cenie”

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!

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach
100-lecia odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI
w Gminie Zebrzydowice
10.XI.2018 godz. 18:00 Dla Polski, Ojczyzny Naszej – koncert z okazji 100-lecia
odzyskania Niepodległości w wykonaniu zespołu SEPTYMA. Kościół pw. Wniebowzięcia
NMP w Zebrzydowicach
10-11.XI.2018 – Zawody Strzeleckie (zob. strona 15) – remiza OSP w Zebrzydowicach
11. XI.2018 godz. 9:15 Uroczystości patriotyczne obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI w dniu 11 listopada 2018 roku
PROGRAM:
1. Zbiórka o godzinie 9.15 w budynku Urzędu Gminy.
2. Wprowadzenie pocztów sztandarowych na Salę sesyjną Urzędu Gminy.
3. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą śp. Rudolfa Kolaczka – Wójta Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego.
4. Okolicznościowe wystąpienie.
5. Wymarsz pochodu o godzinie 930.
6. Złożenie kwiatów pod pomnikami:
- w parku przy budynku Urzędu Gminy – poległym w obozach koncentracyjnych
podczas II wojny światowej w latach 1939 – 1945 oraz ofiar „zbrodni katyńskiej”,
- przed kościołem – pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej,
- na grobie śp. Rudolfa Kolaczka – Wójta Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla
Księstwa Cieszyńskiego,
- na cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła „siedmiu” nieznanych żołnierzy poległych
w obronie ziemi Śląskiej” w roku 1919.
4. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godzinie 1000 w kościele pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Zebrzydowicach.
11. XI.2018 – Akademia z okazji Jubileuszu 100-lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI. Kościół parafialny p.w. św. J. Kuncewicza w Marklowicach Górnych
15.XI.2018 godz. 17:00 - Ale Kino! – pokaz filmu o tematyce patriotycznej. Sala
Widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach. Wstęp Wolny.
27.XI.2018 godz. 17:00 Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Dom Ludowy w Kaczycach, ul. Ludowa 10. Wstęp Wolny
02.XII.2018 godz. 17:00 Wieczór Poezji patriotycznej połączony z promocją książki Strofy znad Piotrówki. Swoje wiersze prezentować będą poeci zebrzydowickiej grupy
poetyckiej SAFFO. Muzycznie towarzyszyć im będą młodzi mieszkańcy naszej gminy.
Spotkanie odbędzie się w Sali Zebrań w Zamku w Zebrzydowicach. Wstęp Wolny.
Do 31.11.2018 Wystawa plakatów z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Hall zamku w Zebrzydowicach (I P

Srebrna Cieszynianka
dla Państwa Haliny i Roberta Rybki
W dniu 27 września 2018 r. Rada Gminy Zebrzydowice podjęła uchwałę w sprawie nadania Lauru
Ziemi Cieszyńskiej „Srebrnej Cieszynianki” za 2018 rok
Rada gminy postanowiła wyróżnić Laurem „Srebrnej Cieszynianki” Państwo Halinę i Roberta Rybka.
Halina Rybka (z domu Dadej) – ur. 09.02.1957r.
i Robert Rybka ur. 15.05.1953r. związek małżeński zawarli w 1975 r. w Kaczycach. W 1978r. urodził się ich
pierwszy syn Damian, a w 1985r. drugi syn Adrian. Doczekali się trzech kochanych wnucząt – Maksymiliana,
Tymoteusza oraz Milenki.
Rodzina jest dla nich najważniejsza. Otaczają
swoich bliskich miłością i wsparciem, kiedy tylko tego potrzebują. Na przestrzeni wielu
lat swojej działalności skupili wokół siebie wielu ludzi, w różnym wieku, którzy bez wątpienia integrują środowisko lokalne, co w dzisiejszym świecie nie jest łatwe.

„Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego dziedzictwa ludzkości i
tworzą przyszłość narodów. W ich rękach znajduje się cywilizacja.” – (Jan Paweł II)
Poniżej krótkie wspomnienie laureatów o zespołach, w których występowali.
„Kaskady 74” – byliśmy wtedy bardzo młodzi i mimo trudnych warunków cieszyliśmy się z każdego występu zespołu. Graliśmy na różnych imprezach lokalnych organizowanych przez Świetlice – na dożynkach, Wiankach, koncertach i zabawach, na których
bawiło się mnóstwo ludzi i wielu naszych fanów, którzy pozostali wierni do dziś. Serca
naszych sympatyków skradł nasz przebój „Mała Sonia” (przez nas opracowany), który był
bardzo znany i lubiany i mimo upływu czasu do dziś nucony przez grono naszych przyjaciół. Tak rozpoczęła się nasza wspólna przygoda ze śpiewem i trwa do dziś.
„Retro” – z zespołem tym wiąże się wiele pięknych wspomnień i przeżytych wspólnie chwil. Mamy szeroki repertuar – biesiadny, kościelny i okolicznościowy. Najbardziej
cenne wspomnienia związane są z występami w Domach Spokojnej Starości i Zakładach
Opiekuńczo Leczniczych. Byliśmy tam zapraszani, aby umilić zabawy Andrzejkowe, Bale,
Festyny. Radość tych ludzi samotnych i schorowanych, wdzięczność, podziękowania, dobre słowa i łzy w oczach oraz pytania – kiedy znów przyjedziecie – to najpiękniejsza
nagroda i potwierdzenie, że to co robimy mam sens, jest potrzebne, gdyż daje radość
innym, a nas uczy pokory.
Zespół „Nadolzianie” – to jedna wielka rodzina. Spotykamy się co środę na próbach, rozmawiamy, śpiewamy, przygotowywujemy się do występów i konkursów. Wspomnień jest dużo, bo dużo się dzieje. Kultywujemy nasze tradycje, staramy się je przekazywać naszym młodym pokoleniom, ponieważ życie tak szybko ucieka. Z naszego zespołu
odeszły już cztery koleżanki, dlatego co roku w styczniu zamawiamy za nie msze św. W
naszym kościółku, gdzie swoim śpiewem, kolędami upiększamy liturgie mszy świętej.
„Kolęda dla nieobecnych” (Puste miejsce przy stole) – to piękna wzruszająca pastorałka, którą śpiewamy w duecie wraz z zespołem – wzrusza i skłania do refleksji i znów
utwierdza w przekonaniu, że to, co robimy jest dobre, potrzebne i ma sens, gdyż:
Gdzie słyszysz śpiew tam idź
Tam dobre serca mają
Źli ludzie wierzaj mi
Ci nigdy nie śpiewają.
Gratulujemy wyróżnienia! - redakcja

„Nasza Ojczyzna mała”
Autor – Halina Rybka
Piękna nasza Polska cała
a w niej nasza Ojczyzna mała.
Sercu naszemu bardzo bliska –
Jak się zwie? „ZIEMIA CIESZYŃSKA”
Tutaj pośród gór i dolin, w codziennym trudzie
mieszkają najmilsi, dobrzy, pogodni ludzie.
Jak legenda stara mówi i przodkowie wspominają
że ta ziemia, właśnie ona –
„Z BOŻEGO UŚMIECHU” została stworzona.
Tu Beskidów szczyty echo powtarzają,
tu ludzie pracują, Boga w sercu mają.
Ta „ZIEMIA CIESZYŃSKA” – to nasze dziedzictwo
i jak jej nie kochać, nie cenić za wszystko?
Za przodków, kulturę, za nasze tradycje,
za nasz „ŚLĄSK CIESZYŃSKI”
i za „GRÓD PIASTOWSKI” – a nade wszystko
Za nasz wspólny „DOM OJCOWSKI”
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Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

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

AUTO KOSMETYKA Kończyce Małe
mycie samochodów
pranie tapicerki samochodowej
l poprawki lakiernicze
l kpl. kosmetyka lakieru
l pranie dywanów,wykładzin
l
l

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

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

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

skład opału

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

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

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

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


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

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

kom. 607 76 45 45

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

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

501 134 571

Wiadomości Kulturalne
Aktualności artystyczne w Chórze ,,Echo”

Chór ,,ECHO” koncertował na Opolszczyźnie
W niedzielę 26 sierpnia 2018 roku Chór ,,Echo” przebywał gościnnie w Grobnikach
koło Głubczyc na zaproszenie proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Chór wraz z organistą Arkadiuszem Popławskim upiększył muzycznie liturgię odpustową,
a po mszy świętej zaśpiewał krótki koncert pieśni maryjnych z okazji uroczystości Matki
Bożej Częstochowskiej. Wspaniała uroczystość odpustowa, miła atmosfera i gościnność,
pozostaną jako żywe na długo we wspomnieniach chórzystów.

* * *

Chór ,,Echo” na VIII Konkursie Chóralnym
„Ars Liturgica” w Gnieźnie
W sobotę 20 października 2018 roku w Archikatedrze Gnieźnieńskiej na
Wzgórzu Lecha w Gnieźnie odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Chóralny Ars
Liturgica, pod honorowym patronatem J E Księdza Arcybiskupa Wojciecha
Polaka - Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski, oraz J M prof. dr. hab.
Jacka Woźnego J M Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W przeglądzie wzięło udział 30 chórów z całej Polski, wśród nich zebrzydowickie
,,Echo”. Do Gniezna przyjechały chóry i schole gregoriańskie z Warszawy, Poznania,
Szczecina, Bydgoszczy, Koszalina, Gryfina, Poniatowej, Wejherowa, Pamiątkowa, Słupska, Gniewina, Olsztyna, Zebrzydowic, Działdowa, Opola, Nakła nad Notecią, Wrocławia,
Gdańska oraz Lutomierska. Przesłuchania chórów odbywały się równocześnie w katedrze
gnieźnieńskiej i zabytkowym kościele ojców franciszkanów. Każdy z zespołów zaprezentował kompozycje sakralne zróżnicowane epokowo i stylowo, w tym dwie przeznaczone
do wykonania w liturgii. Finał z ogłoszeniem wyników i koncertem laureatów poprzedziła uroczysta wieczorna msza święta, którą ubogaciły wybrane przez organizatorów
chóry. Chór Mieszany Echo miał zaszczyt zaśpiewać na dziękczynienie pieśń Czego chcesz
od nas Panie kompozytora Józefa Świdra, co uczynił bardzo pięknie. Jury pod przewodni-

ctwem prof. zw. dr. hab. Marka Rocławskiego przyznało złote, srebrne i brązowe dyplomy
oraz nagrody specjalne. Chór Mieszany ,,Echo” z Zebrzydowic zdobył SREBRNY DYPLOM.
Wyśpiewany Srebrny Dyplom na VIII Ogólnopolskim konkursie Ars Liturgica w
Gnieżnie przez zebrzydowickich chórzystów, to ogromne osiągnięcie dla amatorskiego
zespołu, a takim przecież jest Chór Mieszany ,,Echo”. Składam serdeczne podziękowania
i gratulacje wszystkim Chórzystom. W niedzielę 21 października chór ,,Echo” ubogacił
muzycznie liturgię w kościele św. Michała Archanioła w Gnieźnie.
* * *

Kolejna praca naukowa o chórze ,,Echo”
Przegląd realizacji fonograficznych Chóru Mieszanego ,,Echo” z Zebrzydowic w latach 2011-2017 to tytuł nowej, kolejnej ósmej już pracy naukowej – tym
razem licencjackiej, traktującej o Chórze Mieszanym ,,Echo” z Zebrzydowic. Autorem pracy jest Beniamin Ćwiklak a promotorem pracy jest dr hab. prof. UŚ Hubert Miśka. Praca
została napisana i obroniona we wrześniu 2018 roku w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jak tytuł wskazuje, praca poświęcona
jest nagraniom płytowym chóru ,,Echo”. W dotychczasowych siedmiu pracach dorobek
płytowy nie był charakteryzowany, dlatego cieszę się że pan Beniamin Ćwiklak podjął
się analizy i omówienia nagrań płytowych chóru ,,Echo” które są ważnym elementem w
działalności artystycznej zespołu. Chór nagrał jedną kasetę i osiem płyt kompaktowych
od 1996 roku. 1. Chwała Bogu na wysokości (1996), 2. Cantamus Domino (1999).
3. U żłóbka (album kolędowy z płytą i kasetą - rok 2001), 4. Na strunach pieśni śpiewam Ci Panie (2005), 5. Radujmy się ( kolędy w nowym opracowaniu - rok 2007), 6.
Dar Krzyża (pieśni wielkopostne i pasyjne - rok 2011), 7. Płyta live z koncertu jubileuszowego chóru (2012), 8. Pieśni dla Madonny (najsłynniejsze pieśni maryjne- rok
2014), 9. Wielkanocne Alleluja (pieśni wielkanocne - rok 2017). Płyty są cenną wartością muzyczną dla chóru ,,Echo”, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, a
także dla badaczy twórczości muzycznej i tradycji śpiewaczych amatorskich chórów na
Śląsku Cieszyńskim. Uważam że nagrania płytowe zrealizowane przez Chór Mieszany
,,Echo” będą miarodajnym źródłem dziedzictwa kulturowego Zebrzydowic dla przyszłych
pokoleń.
				
Jadwiga Sikora

Przygody Świnek – bajka dla dzieci
W czwartek 04 października 2018 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Zebrzydowicach odbyło się przedstawienie dla dzieci pt. Przygody Świnek. Trzy
wesołe świnki chcą być nieco bardziej odpowiedzialne. Zamiast bawić się i dokazywać
postanawiają wybudować domki. Jednak na drodze do ich szczęścia staje zły wilk, który
myśli tylko o tym, jak schrupać nasze różowe bohaterki… Kolorowa i pełna humoru bajka uczy najmłodszych widzów, że warto być rzetelnym i obowiązkowym, a pracowitość
popłaca. 					
GOK Zebrzydowice

„Sukces Małokończan”
27 października w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyły się, już po raz 37, Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. Impreza ta miała charakter konkursu, w którym wystąpiło ok. 550 osób. Jury zdecydowało, że w kategorii grupy śpiewacze - dorośli najlepszy był
zespół Małokończanie nagrodzony 1. miejscem! GRATULUJEMY! – redakcja
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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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Księstwo Cieszyńskie – październik – listopad 1918 r.
… z kart historii …

Fot: Wikimedia Commons

Fot: arc. GOK Zebrzydowice

19 października - W Cieszynie powstała Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego,
której celem było przejęcie władzy i proklamowanie przynależności do odrodzonego państwa polskiego. Tworzyły ją: Związek Śląskich Katolików (ks. Józef Londzin), Polskie Zjednoczenie Narodowe (dr Jan Michejda) i Polska Partia Socjal – Demokratyczna Galicji i Śląska
Cieszyńskiego (Tadeusz Reger). Członkiem Rady został Wójt Zebrzydowic – Rudolf Kolaczek.

Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego w Domu Narodowym
27 października - Na cieszyńskim rynku miał miejsce wiec ludności polskiej (ok.
40 tys. osób), w którym opowiedziano się za przynależnością Śląska Cieszyńskiego do
Polski.
30 października - Rada Narodowa, będąc pierwszym ośrodkiem państwowości na
ziemiach polskich po I wojnie światowej, ogłosiła przynależność Księstwa Cieszyńskiego
do niepodległego państwa polskiego.
- Powstał Zemský národní výbor pro Slezsko (czeski odpowiednik Rady Narodowej).
30 października / 1 listopada - Przewrót wojskowy w Cieszynie. Komendę obejmują oficerowie polscy (Klemens Matusiak, Ludwik Skrzypek, Franciszek Barteczek) i
przejmują władzę nad wojskiem.
5 listopada - Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego i Zemský národní výbor
pro Slezsko zawarły umowę, która tymczasowo podzieliła Księstwo Cieszyńskie wg kryterium narodowościowego.
24 listopada - Zaprzysiężenie Milicji Polskiej Księstwa Cieszyńskiego odpowiedzialnej za pilnowanie porządku.
25 listopada - Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego uzyskuje od przedstawicieli rządu polskiego mandat do sprawowania władzy państwowej na Śląsku Cieszyńskim.
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 30.10.2018 roku
zmarł

śp. prof. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c.
honorowy obywatel Gminy Zebrzydowice
laureat lauru Honorowej Złotej Cieszynianki

Profesor Andrzej Faruga podczas jednej z wizyt w Zebrzydowicach
Dorobek naukowy Pana Profesora jest niezwykle bogaty, jest także członkiem kilkunastu Towarzystw Naukowych.
Nigdy nie zerwał więzów z rodziną ziemią. W 1983 r. był współzałożycielem Koła
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie i od tego czasu jest jego aktywnym członkiem.
W 2005 r. podczas obchodów Jubileuszu 700-lecia w uznaniu zasług, Rada Gminy Zebrzydowice nadała Panu Profesorowi dr. Hab. Andrzejowi Farudze tytuł Honorowego
Obywatela Gminy i wpisała go do księgi zasłużonych Gminy Zebrzydowice.
Profesor Andrzej Faruga zmarł 30 października br. W Olsztynie. Pogrzeb, w którym
uczestniczyła delegacja gminy, odbył się 7 listopada.

PODZIĘKOWANIE DLA WYBORCÓW
Składam serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie
swój głos w wyborach samorządowych do Rady
Gminy Zebrzydowice.
Zapewniam, że nadal będę służyć mieszkańcom Kaczyc swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.
Z wyrazami szacunku
Beata Piątkowska
Chcę serdecznie podziękować Wszystkim którzy zagłosowali na mnie w ostatnich wyborach.
Dziękuję również Właścicielom nieruchomości,
którzy udostępnili je dla zawieszenia moich banerów informacyjnych.
Dziękuję wszystkim wspierającym mnie osobiście i naszą listę do powiatu. Bardzo dziękuję !!!
			
Marcin Ślęk

Rodzinie oraz Wszystkim Bliskim Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia składają
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Franek

Wójt Gminy
Andrzej Kondziołka

Andrzej Faruga – wspomnienie
Prof. dr hab. dr h.c Andrzej Faruga urodził się w 1934 r. w Zatorze, gdzie jego ojciec
okresowo zawędrował za pracą. Jednak już w 1940 r. rodzina powróciła do rodzinnych
Zebrzydowic i tu Pan Profesor ukończył szkołę podstawową. W latach 1948-52 uczęszczał
do Technikum Rolniczo - Hodowlanego w Międzyświeciu. Po trzech latach pracy zawodowej podjął studia na wydziale zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie i tam
już pozostał podejmując pracę naukową. W 1968 r. obronił doktora, w 1977 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego, w 1983 r, tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1989 r.
tytuł profesora zwyczajnego.

Wiadomoœci znad Piotrówki 7

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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Fotoreportaż z uroczystości z dnia 25 października br.

Jubileusze Małżeńskie w Gminie Zebrzydowice
Takie szczęście Nas spotkało,
że Jubileusz Małżeński dało.
Lat przy sobie bardzo wiele
rozpoczętych tam w Kościele.
Nasze ręce wciąż splecione
w Duchu Bożym połączone
w dzień niezwykły i wspaniały
słychać było szept nieśmiały
miły miła odtąd razem
zawsze wszędzie
tak się stało i tak będzie
Może dzisiaj po raz wtóry
powiem Tobie mężu luby
byłeś dobry i wspaniały
czasem trudny, zatroskany,
ale zawsze Twoje ramię
podnosiło mnie wspaniale,
czy to w bólu, czy trudności
Twoja pomoc zawsze gości.
Ja Ci za to oddam serce
chociaż czasem jest w rozterce.
Niech Wam zawsze słońce świeci
towarzyszy wdzięczność dzieci.
Życie piękne w każdej dobie
bo to znaczy być przy sobie.
My zaś z serca dziękujemy
słów wdzięczności nie znajdziemy
Za ten przykład piękny dany
tak dziś rzadko spotykany
Za to, że podziwiać dziś możemy
Waszą bliskość, jedność, pokój
chociaż boli noga, czy też w boku.
Wasze twarze zatroskane
w dzień świąteczny ukochane
Dla Was świat się rozpromienił
i ten dzień w pogodny zmienił.
I niech dalsze Wasze życie
szczęściem darzy Was obficie.

50-lecie
Urszula i Gerard FOLKMANN
Helena i Karol GABZDYL
Marianna i Kazimierz POWADA
Krystyna i Antoni GAJDA
Aniela i Jan JACKOWSCY
Krystyna i Leopold GOLASOWSCY
Maria i Stanisław BROŻYNA
Mieczysława i Jan GRYGIEREK
Bronisława i Tadeusz KOCH
Anna i Alfred KONIECZNY
Wanda i Henryk HOLEWIK
Elżbieta i Stanisław LOTER
Maria i Edward DRAPA
Bronisława i Wilhelm OCIEPKA
Stefania i Roman PAWLAS
Anna i Beniamin PIGUŁA
Elżbieta i Leon SMOTER
Władysława i Franciszek GOLASOWSCY
Aniela i Zbigniew STOŚ

Anna i Józef PARCHAŃSCY
Danuta i Stanisław SZCZYPKA
Janina i Tadeusz CHMIEL
Aniela i Antoni SZOSTOK
Jadwiga i Józef SKROBOL
Ernestyna i Zygmunt WALA
Henryka i Tadeusz PILŚNIAK
60-lecie
Irena i Józef PUPEK
Zofia i Jan PIEKAR
Maria i Karol WENGLORZ
Maria i Stanisław GRYCZ
Joanna i Józef KWICZALA
Zofia i Oton PIEKAR
Helena i Władysław HANZEL
Otylia i Władysław JAMRY
Aurelia i Tadeusz KLOCEK
Franciszka i Ernest TOMOSZ
Anna i Władysław BURYAN

Tego życzy
Maria Puzio Kierownik USC

Wiadomoœci znad Piotrówki 9

Sportowe Zebrzydowice

Historia Klubu KKS „Spójnia” Zebrzydowice
Klub KKS „Spójnia” Zebrzydowice tradycjami sięga zorganizowanego ruchu sportowego na Śląsku. Założony został w 1932 roku pod nazwą Kolejowe Przysposobienie
Wojskowe. Pierwszym prezesem klubu sportowego został Jan Ciupka.
Przedwojenna działalność klubu jest trudna do udokumentowania.
Tuż po wojnie klub zaczyna ponownie funkcjonować pod nazwą KS ZZK „Kolejarz” w
Zebrzydowicach. Pierwszym prezesem po wojnie zostaje wybrany Józef Szostok.
Na przełomie lat 40. i 50. w klubie działały następujące sekcję: Piłkarska, hokejowa,
kolarska i ping–pongowa. Sekcja hokejowa powstała w klubie w 1948 roku. Była pierwszą w Polsce wojskową drużyną hokejową. Mecze rozgrywane były na naturalnie zamarzniętych stawach. Początkowo hokeiści mieli do dyspozycji sześć kijów i sześć par rękawic,
którymi zmieniali, się wychodząc, na taflę. Kierownikiem drużyny był Władysław Babiński. Sekcją ping – ponga kierował Marian Górnik. Pingpongiści sami porządkowali sobie
sale i montowali sprzęt do gry (jedna rakietka kosztowała tyle ile miesięczna wypłata).
W latach 50. ping–pongiści przeszli przez wszystkie szczeble sportowej drabiny do klasy A Ligi Śląskiej. Członkowie sekcji kolarskiej borykający się z brakiem odpowiedniego
sprzętu sportowego zdobywali laury dla klubu (głównie Emanuel Giza i Józef Rychły).
Kapitanem drużyny piłkarskiej po wojnie był Leopold Franek, a kierownikiem sekcji
Henryk Kopel. Głównymi sponsorami była Kolej (głównie miejscowi kolejarze) oraz Piast
Cieszyn. Przez wiele lat drużyna grała w klasie „B”.
W latach 60. w klubie działały trzy sekcje: piłki nożnej, szachowa i tenisa stołowego. W
tym czasie klub ściśle współpracował z LZS Kończyce Małe, udostępniając boisko piłkarzom
z sąsiedniej wioski oraz rozgrywając regularnie towarzyskie mecze w ping – ponga i szachy. Trenerem sekcji piłki nożnej był Kazimierz Raszka który, stworzył dobry zespół poprzez
solidne treningi. W 1969 roku drużyna piłkarska została mistrzem jesiennym klasy „C”.
W 1978 roku, gdy drużyna praktycznie się rozpadła, „Kolejarz” połączył, się
z działającą w Marklowicach Górnych „Spójnią” i od tej pory obowiązuje obecna
nazwa klubu KKS „Spójnia” Zebrzydowice.
W 1982 r. piłkarze rozgrywali spotkania w klasie „B” Podokręgu Rybnik. Na koniec
rundy jesiennej zajmowali w tabeli wysoką II pozycję.
W 1985 roku po raz pierwszy w historii klubu drużyna awansowała do klasy „A”. Jej
trenerem był wówczas Ginter Langer.
Klub przez wiele lat borykał się z bardzo trudnymi warunkami bytowymi. Jedynie
przez okres gry na boisku w Marklowicach Górnych posiadał lepsze warunki. Po powrocie
na obiekt przy ul. Wojska Polskiego mecze rozgrywane były na boisku ogrodzonym stalową liną, a za szatnie służyły dwa kempingi, a następnie wagony socjalne.
15 listopada 1992 r. obchodzono jubileusz 60 – lecia klubu. W trakcie uroczystości, która odbyła, się w sali widowiskowej zebrzydowickiego zamku nadano, Kolejarskiemu Klubowi Sportowemu „Spójnia” Zebrzydowice sztandar
(pierwszy w historii). Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz
zebrzydowickiej parafii ks. Antoni Gorczyk.
W 1992 r. do klubu należało 98 zawodników i 11 członków zarządu. Klub
w tym czasie posiadał sekcję: brydża sportowego, piłki nożnej, ping - ponga i
szachową. W ramach sekcji piłki nożnej działały 3 drużyny: seniorów, juniorów
i trampkarzy.
W latach 1992 – 2002 drużyna seniorów grała w klasach B i C.
W 1995 roku na miejscu czterech baraków stanął pawilon sportowy, w którym znajdują się dzisiaj szatnie, łaźnie, toalety, pokoje dla sędziów, gospodarza i zarządu. Obiekt
ten powstał dzięki finansowej pomocy Gminy Zebrzydowice.
W 1997 roku skład piłkarzy wynosił 89 zawodników, z czego 44 stanowili seniorzy, 22
juniorzy a 23 trampkarze. Trenerem piłkarzy gr. „A” był Teofil Herman, a gr. „B” Henryk Liszok.
W 2000 roku ogrodzono całość obiektu oraz dokończono trybuny wraz z wykonaniem zadaszenia. Całość inwestycji ukończono w 2006 roku. W 2000 roku trenerem drużyny piłkarskiej (seniorów) był Marian Przybyła.
W latach 2008 – 2009 zakupiono i zamontowano, krzesła nad zadaszeniem a w roku
2009 klub otrzymał, 200 sztuk krzesełek ze Stadionu Śląskiego które zostały zamontowane na odkrytej trybunie stadionu. Rok później wykonano piłko chwyty za bramkami oraz
wymieniono siatki na pozostałych piłko chwytach.
W 2014 roku klub postanowił założyć szkółkę piłkarską. Początkowo do szkółki
uczęszczało 20 dzieci. Dziś jest ich około 120. Założycielem i koordynatorem szkółki jest
Jacek Wachtarczyk.
W roku 2015 dzięki wsparciu firmy NWR Karbonia klub wymienił stare ławki dla zawodników rezerwowych na nowe. W kolejnym roku dzięki wsparciu Urzędu Gminy udało
się wymienić bramki na głównej płycie boiska na aluminiowe. Obecnie Klub Sportowy z
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Zebrzydowic może pochwalić się jednym z najładniejszych obiektów piłkarskich w powiecie cieszyńskim. Głównym gospodarzem obiektu, który od wielu lat dba i sprawuje,
nad nim opiekę jest, Roman Cichosz.
W historii klubu stanowisko prezesa zajmowali: Jan Ciupka, Józef Trembala, Józef
Szostok, Emil Buffi, Adolf Koenig, Jerzy Herman, Tomasz Misiarz, Stanisław Smoleń, Edmund Kopala, Teofil Czaja, Bolesław Bijok, Kazimierz Gabzdyl, Antoni Perchała, Kazimierz
Sikora, Bogusław Walica, Krzysztof Walica, Michał Jurga, Leon Kopiec, Józef Brzóska,
Krzysztof Maszadro, Krzysztof Klejczyk.
Obecnie Prezesem klubu KKS „Spójnia” Zebrzydowice jest Wojciech Giza a piłkarska
drużyna seniorów gra w Lidze Okręgowej – Podokręg Bielsko – Biała. Trenerem drużyny
jest Grzegorz Sodzawiczny. 			
Patryk Nowak
Galeria nad Młyńszczokiem

Wystawa motyli
W dniach 11 – 13 października koło MZC zorganizowało w „Galerii nad Młynszczokiem” ciekawą wystawę motyli. Nasi mieszkańcy mogli zobaczyć w 26 gablotach motyle
dzienne i nocne z wszystkich kontynentów naszego globu. Przed wystawą dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy o świecie owadów. Wystawa cieszyła się wielkim zainteresowaniem, nie tylko naszych mieszkańców ale także wśród ludzi z innych miejscowości.

Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili naszą wystawę, a także członkom koła, za
czas, pracę w przygotowaniu i pełnienie dyżurów podczas wystawy. W pierwszym dniu
podczas wernisażu dzięki naszym paniom mogliśmy jak zwykle zajadać się pysznymi
słodkimi wypiekami.
Bardzo dziękujemy Panu Antoniemu Kwiczala za to, że po raz pierwszy i to właśnie
u nas w Zebrzydowicach przedstawił swoje ciekawe zbiory.
Henryk Franek

Tlenku Węgla nie zobaczysz ani nie poczujesz!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem
węgla? Na te i inne pytania odpowiadają strażacy,
którzy rozpoczęli ogólnopolską kampanię pod hasłem „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!”.
Policjanci wspierają ich działania i zapraszają do
zapoznania się z cennymi informacjami, które pomogą Państwu zadbać o bezpieczeństwo własne i
najbliższych.
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,
to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach
lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.
Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku
wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W
tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt,
że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z
kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.
Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem
węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach
lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia
właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest
uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie
instalacji wentylacyjnej.
Główne przekazy tegorocznej kampanii
• Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy
pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest
miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam
ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
• Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.
Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
• W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla
w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
• Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać
obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
•Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
•Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu
technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
• Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też
gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że
tlenek węgla jest:
• bezwonny,
• bezbarwny,
• pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów
kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:
• nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,
• niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych
i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych).
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji,
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych
w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu
tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i
zasięgnij porady lekarskiej.
Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Bądźmy jak Podkowa Leśna
O tym, że warto czytać nie muszę chyba nikogo przekonywać. Czytanie rozwija wyobraźnię, poszerza zasób słów, pomaga w opanowaniu ortografii i gramatyki. Z czytania
wynikają jeszcze inne korzyści dla naszego organizmu: poprawiamy pamięć, redukujemy
stres. Lekarze mówią, że „mole książkowe” mają mniejsze szanse w przyszłości zachorować na Alzheimera czy demencję starczą. Wiele osób twierdzi, że książka przed snem to
najlepszy i najzdrowszy środek nasenny.
Jak wiele dla dziecka znaczy kilka minut czytania przed snem wiedzą zarówno rodzice i dzieci. Te kilka chwil dla relacji rodzic- dziecko jest niezmiernie ważne dla rozwoju
dziecka oraz jego więzi z rodzicem.
Na potwierdzenie tych wszystkich tez są mieszkańcy Podkowy Leśnej. W tej miejscowości mieszkają najbogatsi Polacy. Ich wysoki dochód nie wziął się znikąd. Tam
mieszkają najlepiej wykształceni ludzie, a biblioteka może się poszczycić najwyższym
wskaźnikiem czytelnictwa. Jak widać warto czytać, z tego tylko same korzyści - bądźmy
jak Podkowa Leśna - czytajmy!
Teresa Sojka
GBP Zebrzydowice
Ogłoszenie

Podaruj choinkę
W związku z planowanym ustawieniem choinki przy parkingu koło budynku urzędu gminy, poszukujemy choinki, którą właściciel zamierza w najbliższym czasie wyciąć
(W zamian bezpłatna wycinka). Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.
32 4755 131.
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UCHWAŁA NR XXXVII/394/18

Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 1693 i 1722), Rada
Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Zebrzydowice :
1) Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,93 zł
b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni 4,71 zł
c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 0,38 zł
d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodni z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni 1,00 zł
2) Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 zł
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,25 zł
c/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m2
powierzchni użytkowej 4,78 zł
d/ od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: 6,05 zł
- zajętych na garaże – od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,51 zł
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,90 zł
e/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,98 zł
3) Od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.
3-7 2 %
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Beata Piątkowska

UCHWAŁA NR XXXVII/395/18

Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 1693 i 1722)
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Zebrzydowice:
1. wprowadza na terenie Gminy opłatę od posiadania psów
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów
4. wprowadza zwolnienie z opłaty z tytułu posiadania psów
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne ustala się w
wysokości:
- 35,00 zł od jednego psa
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- 70,00 zł od każdego następnego psa.
§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 września
roku podatkowego a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w
terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza
się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.
3. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów można dokonać w punkcie kasowym
Banku Spółdzielczego w Zebrzydowicach lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Gminy
Zebrzydowice.
4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice faktu
wejścia w posiadanie psa lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psa
w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia na określonych formularzach stanowiących
załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wprowadza się zwolnienie z opłaty od posiadania psów trwale oznakowanych mikroprocesorem/ czipem pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego
faktu w załączniku Nr 1 o którym mowa w § 3 ust 4 niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Beata Piątkowska

UCHWAŁA NR XXXVII/396/18

Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 1693 i 1722), Rada
Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na cele ochrony przeciwpożarowej, o której
mowa w art. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, za wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Grunty, budynki lub ich części w zakresie działalności kulturalnej, o której mowa
w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej .
3. Cmentarze wraz z infrastrukturą, kapliczki i krzyże przydrożne.
4. Piwnice w budynkach mieszkalnych za wyjątkiem pomieszczeń zajętych na garaże, pomieszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
5. Strychy w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem zajętych na cele mieszkalne
lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na wykonywanie statutowych
zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Grunty, budowle i budynki lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowe systemy kanalizacji sanitarnej.
8. Pozostałe grunty, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone w ewidencji gruntów i budynków jako:
- drogi (oznaczone symbolem – dr) , z wyjątkiem dróg nie podlegających opodatkowaniu na podstawie art.2 ust.3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- tereny różne (oznaczone symbolem - Tr ) zajęte pod pasy drogi granicznej .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Beata Piątkowska
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Wybory Samorządowe - wyniki
W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r. wybraliśmy
wójta gminy oraz radnych powiatowych i wojewódzkich. Wójtem gminy na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy gospodarz gminy Andrzej Kondziołka.
W skład nowej Rady Gminy Zebrzydowice wyborcy powołali:
Okręg 1 - Staniek Mirosław (KWW Radni dla gminy Zebrzydowice)
Okręg 2 - Lipka Marek (KWW Marka Lipki)
Okręg 3 - Turski Jarosław (KWW Gminne Porozumienie Wyborcze)
Okręg 4 - Sacha Ireneusz (KWW Gminne Porozumienie Wyborcze)
Okręg 5 - Ździebło Zbigniew (KWW Marka Lipki)
Okręg 6 - Kukuczka Grzegorz (KWW Gminne Porozumienie Wyborcze)
Okręg 7 - Franek Henryk (KWW Gminne Porozumienie Wyborcze)
Okręg 8 - Lose Eugeniusz (KWW Eugeniusz Lose)
Okręg 9 - Żyła Szymon (KWW Eugeniusz Lose)
Okręg 10 - Szostek Kalina (KWW Gminne Porozumienie Wyborcze)
Okręg 11 - Pilorz Janusz (KWW Gminne Porozumienie Wyborcze)
Okręg 12 - Stuś-Jarzyna Anna (KWW Radni dla gminy Zebrzydowice)
Okręg 13 - Grzybek Henryk (KWW Radni dla gminy Zebrzydowice)
Okręg 14 - Piątkowska Beata (KWW Beaty Piątkowskiej)
Okręg 15 - Hanzel Joanna (KWW Wspólnota i Sprawiedliwość A.Rojka)
W radzie powiatu będą nasz okręg wyborczy reprezentować:
Janusz Król (Prawo i Sprawiedliwość)
Grzegorz Konieczny (Prawo i Sprawiedliwość)
Grażyna Krehut (Ruch dla Ziemi Cieszyńskiej)
Marcin Ślęk (Porozumienie dla Samorzadów)
Sejmik Województwa Śląskiego. W okręgu nr 1 swoim zasięgiem obejmującym powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki jest 7 reprezentantów, w tym trzech z terenu powiatu cieszyńskiego Andrzej Molin (Koalicja Obywatelska), Magdalena Cieślar
(Koalicja Obywatelska) oraz Jan Kawulok (Prawo i Sprawiedliwość).
Gospodarka Odpadami

Aktualności „ śmieciowe” – ważne!
INFORMUJE SIĘ, ŻE W OKRESIE ZIMOWYM, tj. OD 01 LISTOPADA DO 31 MARCA
• odpady zmieszane będą odbierane w pierwszym terminie danego miesiąca zgodnie z harmonogramem (w tym terminie nie będzie odbierany popiół pochodzący z palenisk domowych).
• popiół z palenisk domowych będzie odbierany w drugim terminie danego miesiąca zgodnie z harmonogramem (w tym terminie nie będą odbierane pojemniki
ze zmieszanymi odpadami komunalnymi).
UWAGA! Zmiana harmonogramu dot. 12 listopada
• w miesiącu listopadzie wywóz odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach z ulic: Jodłowa, Miodowa, Zagrodowa, Świtezianki, Dworkowa, Krótka,
Matejki, Wojewódzka, Ceglana z dnia 12 listopada 2018 r. (drugi poniedziałek
roboczy miesiąc) zostaje przesunięty na dzień 16 listopada 2018 r. (piątek).
• Wywóz popiołu z w/w ulic nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r.(czwarty poniedziałek roboczy miesiąca).

„Wodociągi” mają nową stronę internetową
To dobra wiadomość dla klientów GZWIK Zebrzydowice. Firma odświeżyła swój wizerunek w sieci i dostosowała witrynę do współczesnych wymogów panujących w sieci
internetowej.
Nowa strona jest przejrzysta, responsywna, czyli dostosowuje się do ekranu na
którym jest wyświetlana. Przystosowana jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jest na bieżąco również aktualizowana i znajdą państwo na niej informacje m.in. w przerwach oraz awariach na sieci wodociągowej.
Zapraszamy do korzystania www.gzwik.zebrzydowice.pl
redakcja

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie,
dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym
W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów
zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane
zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane.
W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy
śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli
lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia,
a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie jak hale
handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun
na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji
wieloprzęsłowej.
Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z
zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę
techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
Okres jesienno - zimowy to czas, w którym występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć
tlenkiem węgla. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowych, kotłów
gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie
gazem. Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza
budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o
przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia
m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego (ort. 62 ustawy Prawo
budowlane). Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów
budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (ort. 61 ustawy Prawo budowlane).
Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie
z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu
budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolarz
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL uprzejmie informuje, że w okresie od
01.01.2018 do 31.12.2018 realizuje zadanie publiczne zlecone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w zakresie „ Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Zebrzydowice”.
Punkt prowadzony jest w ZEBRZYDOWICACH w lokalu przy ul. Ks. A. Janusza 6 (budynek urzędu gminy) w dniach: poniedziałek 08.00 – 12.00, wtorek 08.00 – 12.00, środa
14.00 – 18.00, czwartek 08.00 – 12.00, piątek 13.00 – 17.00.
Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź osobistą w punkcie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem
telefonu (33) 445 70 11.
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Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

43-246 STRUMIEŃ ul. Dębowa 8
tel. 33 8570 122
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

Administrator Cmentarzy Komunalnych
w Gminie Zebrzydowice

UMOWA Z NFZ
PEŁNY ZAKRES USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH

KUP OKULARY
PROGRESYWNE,
A DRUGĄ PARĘ SOCZEWEK
OTRZYMASZ ZA 1 zł

ul. Mennicza 36, 43-400 Cieszyn
tel. 509 417 643
szkoleniaikursy@interia.pl
www.szkoleniacieszyn.pl

Oferujemy szkolenia i kursy z branży:

ZEBRZYDOWICE, KOCHANOWSKIEGO 97
POKÓJ NR 7

• Informatyka
• Handel i obsługa magazynu
• Biuro i księgowość
• Pielęgnacja urody
• Opieka i ochrona zdrowia
• Pedagogika
• Rękodzieło artystyczne
• Ogrodnictwo
• Energetyka
• Gastronomia
• Budownictwo
• Spawanie
• Maszyny i inne urządzenia do robót
drogowych, ziemnych i budowlanych
• Szkolenia miękkie

Świetlica GOK Kończyce Małe

zaprasza na Andrzejki
24 listopad 2018, godz. 19.00
Sala Widowiskowa Kończyce Małe
koszt 150/pary 75/osoby
W cenie 3 gorące posiłki, kawa ciasto,
zimna płyta, napoje.
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Zapisy pod nr 509 366 896 lub 32 4693 288

Zaproszenie na zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego (do 17 j)
z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
OSP Zebrzydowice i koło LOK zapraszają wszystkich chętnych na turniej strzelecki
zorganizowany z okazji 100 lecia Niepodległości, który odbędzie się w sali do praktycznej
nauki strzelania – remiza OSP Zebrzydowice ul. Jana Kochanowskiego 26.
1. Organizator: OSP Zebrzydowice i koło LOK
2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i propagowanie sportów
obronnych wśród mieszkańców gminy i młodzieży szkolnej
3. Uczestnictwo: indywidualne
4. Termin: 10 listopad 2018 r. godz. 17.00 do 20.00
11 listopad 2018 r. godz. 14.00 do 18.00
5. Konkurencja: - karabinek pneumatyczny kal. 4,5mm 17J
- postawa strzelecka stojąc 10 strzałów
- pistolet pneumatyczny kal. 4,5mm 17J
- postawa strzelecka stojąc 10 strzałów
- czas konkurencji wraz z przygotowaniem 25 minut
6. Klasyfikacja: Indywidualna (mieszkańcy gminy – goście – młodzież dziewczęta
i chłopcy)
7. Nagrody: Za 1-3 miejsce - puchary w każdej grupie i medale pamiątkowy dla
każdego uczestnika.
Ogłoszenie wyników po zakończeniu zawodów
8. Bezpieczeństwo: Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i regulaminu obowiązującego na świetlicy strzeleckiej
9. Chętni mogą wziąć udział w turnieju o tytuł „Najlepszego Strzelca Powiatu
Cieszyńskiego” (16-17.11.2018 strzelnica Gumna kontakt janzarski@gmail.com oraz
24.11.2018 r. strzelnica Harbutowice) kontakt tomalk78@gmail.com)
10. Postanowienia końcowe: Organizator zapewnia broń i amunicje.
Osłony wzroku we własnym zakresie (obowiązkowo) można skorzystać z osłon,
które są na wyposażeniu świetlicy. Zawody przeprowadzone będą według regulaminu i
wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez komisję
sędziowską 					
Organizatorzy
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SZKÓŁKA KRZEWÓW
OZDOBNYCH I BYLIN
Jolanta Marczyńska

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

CHOINKI

CIĘTE I DONICZKOWANE
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

Kuźnia Mordoru na BeConie
29-30 września 2018r. w Bielsku odbył się pierwszy konwent fantastyki zwany BeCon. Naszej ekipy nie mogło tam zabraknąć! Mieliśmy możliwość uczestniczyć jako gracze
w sesjach RPG w Starym Świecie Warhammer’a i wcielić się niczym aktor w fabularną
grę improwizowanego teatru zwanego potocznie LARP’em. Dla bardziej aktywnych była
udostępniona strzelnica na karabiny laserowe. Oczywiście mieliśmy przyjemność uczestniczyć w turnieju gier planszowych, gdzie za zebrane punkty konwentowe wygraliśmy
wiele cennych nagród m.in. kolejne gry planszowe do naszej kolekcji. Na koniec konwentu odbyły się pokazy połykaczy i tancerzy ognia!
Kuźnia Mordoru działa przy Filii Bibliotecznej w Kaczycach.

Nowości w bibliotece
W. MYŚLIWSKI - UCHO IGIELNE
Ucho Igielne to poruszająca medytacja nad ludzkim losem,
pamięcią i historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede
wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w lustrze odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, przemilczane i
niewypowiedziane. Przede wszystkim jednak jest to rzecz o tym,
jak upływający czas odciska piętno na ludzkim doświadczaniu
siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której przenikliwość
obserwacji i swoista czułość wobec człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym. (fragment ksiżąki).
SEPIOŁO - NANGA DREAM. OPOWIEŚĆ O TOMKU MACKIEWICZU
Tomek Mackiewicz Czapa, Czapkins, Wegeta był człowiekiem wymykającym się schematom. Książka o nim to nie tylko
relacja z podróży po miejscach, do których trafiał. To także zapis
rozmów z tymi, którzy pojawiali się w jego życiu na chwilę albo
na dłużej, z rodziną i przyjaciółmi. Oni również, tak jak Tomek,
są wyjątkowi. Jako pierwsi otrzymywali sygnały, że dzieje się z
nim coś złego. Akcję ratunkową, w której brali udział wspinacze
spod K2, śledziła cała Polska. Książka po raz pierwszy odsłania jej
kulisy z perspektywy bliskich Mackiewiczowi osób. .
D. GASIOROWSKA - KARMINOWE SERCE
Kiedy Laura trafia do urokliwej cukierenki, której właścicielka
od lat ręcznie wyrabia pachnące łakocie, nie może oprzeć się magii
tego miejsca. Zapach aromatycznej czekolady i kolorowe, pękate
słoje z żurawiną i migdałami przyprawiają ją o zawrót głowy.
Laura boi się jednak, że ani przeprowadzka i nowy dom wśród
wrzosowisk, ani bliskość magicznej cukierenki nie ukoją bólu po
tym, co stało się kilka lat wcześniej. Wtedy ktoś, kto wydawał się
bliski, sprawił, że serce Laury pękło, a jakaś część jej samej odeszła
na zawsze.
Dziewczyna nie podejrzewa jednak, że właścicielka cukierni skrywa pewien sekret
Czy magia Złotego serca i życzliwi ludzie pomogą Laurze odzyskać nadzieję?
I czy to prawda, że złamane serce może jeszcze pokochać nawet dwa razy mocniej? !

Małe co nieco, czyli okiem sołtysa
Wybory, wybory i po wyborach
Już za nami wybory
W gminie ruch dosyć spory
Z byłych radnych co trzeci pozostał
Dopisała pogoda
Ci co nie poszli, szkoda
Wszak głosować każdy szansę dostał...
		
		
		
		
		
		

Spotkanie dla dzieci

Jako taki amator
I życia obserwator
Jeszcze zanim sołtysem zostałem
Rzecz ujmując najprościej
Na łamach „Wiadomości”
To i owo z życia zrymowałem

Teraz po wielu latach
Człowiek z ludźmi się zbratał
A głównie tu miła atmosfera
Można rzec powoduje
Że z łatwością z rymuję
Wspomniane „ To i owo” pozbieram
		
		
		
		
		
		

Nic nowego nie powiem
Bo najważniejsze zdrowie
Tego zdrowia wraz z wójtem na czele
Życzę dziś nowej Radzie
Niech działa szczerze w składzie
A pożytku z tego będzie wiele
Tadeusz Guz

Zmiana godzin otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zebrzydowicach
Z dniem 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie godziny otwarcia biblioteki: czwartek 9.00 do 17.00, piątek 8.00 do 16.00. Pozostałe dni i godziny pozostają bez zmian.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
dzieci w wieku od 7 do 10 lat na spotkania
literacko-plastyczne pt. Kolorowa wyobraźnia. Zajęcia poprowadzi P. Mirella Wojacka
(studentka animacji społeczno-kulturalnej,
od lat z przyjemnością zaczytuje się w
książkach - przede wszystkim w fantastyce.
W wolnym czasie poświęca się artystycznej pracy, odkrywając nowe techniki pracy
twórczej i chętnie dzieli się swoją pasją z
ludźmi. Uwielbia gry planszowe. Okazjonalnie wygłasza prelekcje o m.in.: legendach
miejskich. Nie ogranicza się do pracy z jedną
grupą wiekową, z chęcią pracuje z ludźmi w
każdym wieku). Czytanie książek jest bardzo ważnym elementem edukacji i rozwoju
młodego człowieka, proponujemy zatem
zajęcia polegające na czytaniu bajek i jednoczesnym przelewaniu na papier obrazów
jakie powstają w wyobraźni dzieci. Zajęcia
będą się odbywać dwa razy w miesiącu od
15 do 17 w drugi i czwarty piątek miesiąca.
Na najbliższe z nich zapraszamy 09.11.2018
r. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy pod nr tel. 324692020, email: bibliotekazebrz@wp.pl, poprzez facebooka lub
osobiście. ZAPRASZAMY!!!!

Gminna
Biblioteka Publiczna
zaprasza na
kolejne spotkanie
literackie,
które odbędzie się
10.11.2018 (sobota)
o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!

Motyl
Motyl
Spija nektar rozkoszy…
Aksamitnym dotykiem
Rozchyla płatki kwiatów…
Chwila upojenia
Zrodzi owoc…
Kwiecie jak młodość
Uleci …
Kolorowy motyl
W szary pył się rozproszy..
Krótka rozkosz
Da długie przetrwanie…
Brygida Simka
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Poezja naszych mieszkańców

Kącik Kulinarny

Zabrał Ciebie listopad
Odeszłaś razem liśćmi
w drzew osieroceniu.
Gdy coraz więcej zniczy
ogrzewało groby.
A przecież bliżej Ci było
do naszej miłości
i ścieżek, przerywanych
chlebem z Twoich dłoni.
Dziś kamienna płyta
rodzinnym jest stołem,
a my jak kurczęta
podczas Mszy Żałobnej,
przy tobie ,
ze wszystkich stron świata
zebrani, płomieniami zniczy
ogrzewamy dłonie.

Gdy zapalę znicz
Co Ci opowiem
przy jutrzejszym spotkaniu.
Wiem - chcesz usłyszeć,
że jestem szczęśliwa.
Tak, bo przecież życie,
nie kaleczy mocno
i moje wiersze
najwierniejsze druhy.
Tylko mi jakoś smutno
bez Twego spojrzenia,
uśmiechu i głosu
który, wciąż tak kocham.
Tylko mi Ciebie brakuje
rady i mądrości.
Tylko mi Ciebie
tak bardzo brakuje.

Drzewa niczym ludzie
We mgle spowite nad rwącym potokiem,
stoją pochylone
smutne i płaczące.
Wierzby przydrożne w żalu, niczym wdowy
nad grobami mężów
z żalu konające.
Krzyczące do nieba
pieśń żałobną nucą
a w skowycie liści
ni słowik nie śpiewa
To znów pochylają
swoje długie włosy,
kąpiąc je w strumieniu
czekają wytchnienia.
O wierzbo płacząca
gdzie tu twoja wina,
że w ciągłym pokłonie
na ziemię spoglądasz.
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

O biednym mężczyźnie
Kiedyś był wolny…
Szybował jak sokół…
Wylegiwał się jak dostojny lew…
Póki zachciało mu się być motylem !
Bo tyle pięknych kwiatów dookoła
A zapach ich jest tak kuszący !!!
To usiadł na tym kwiatuszku…
To na tamtym…
A tamten jeszcze ładniejszy…
Jak cudownie jest być motylem
Pomyślał mężczyzna…
I tak skakał od kwiatka
Do kwiatka…
Ale pewnego dnia przyszła
Piękna Zosia
Po kwiatki…
Ale zobaczyła pięknego motyla…
Jaki piękny !
Te kwiaty to nic!
Muszę cię mieć piękny motylu!!!
Będziesz mój…
Polecę za Tobą na koniec świata…
Nie uciekniesz mi !
I złapała piękna Zosia
Pięknego motyla – czyli mężczyznę…
I co dalej?
Co z motylem czyli wolnym mężczyzną?
Tak…
Siedzi…
Siedzi albo pod pantoflem albo w pantoflach…
Jest cały Zosi…
Pod pantoflem jest mu dobrze jak oseskowi
w inkubatorze…
A ten w pantoflach wreszcie sobie usiadł
Bo od rana do wieczora orze
Orze i orze…
To zrób to tamto…
Na swoje sprawy nie ma czasu
Bo to dla Zosieńki same bzdurne sprawy…
Nawet w nocy nie odpocznie
Zosia na bezsenność cierpi…
Przynajmniej w nocy znajdź czas dla mnie
– mówi Zosia…
Bo cały dzień jesteś zajęty…
Ja tego już mam dość !!!
Jaki morał z tego wynika…?
Mądry mężczyzna piękne kwiatki unika !!!
Brygida Simka

Pasztet drobiowy - Składniki: 5 ćwiartek z kurczaka, pierś pojedyncza z kurczaka, 35 dag wątróbki drobiowej, 2 średnie marchewki, 2 pietruszki małe, kawałek selera,
por kawałek, natka pietruszki, liść selera, suszone liście lubczyka, cebula średnia, 2 duże
ząbki czosnku, mała bułka, 3 jajka, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, majeranek ok 3
łyżki, pieczarki 20 dag. Wykonanie: Umyte mięso włożyłam do garnka. Zalałam zimną
wodą - nastawiłam na gaz. Gdy sie zagotowało zdjęłam szumowiny, zmniejszyłam gaz.
Dodałam obraną włoszczyznę, zieleninę, pieprz w kulkach ok 20 szt., ziele angielskie 6
szt, liście laurowe 6 szt, sól do smaku. Gotowałam do miękkości mięsa tj. ponad godzinę. Gdy mięso było miękkie wyjęłam z wywaru. Oddzieliłam od kości i skóry. W rosole
namoczyłam bułkę. Wątróbkę oczyszczoną udusiłam wraz z jedną pokrojoną cebulą i
dwoma ząbkami czosnku w całości na łyżce masła. Obrane mięso, namoczoną i odciśnietą bułkę, 1 pietruszkę, 1 marchewkę, kawałek selera, uduszoną wątróbkę z cebulą i
czosnkiem - zmieliłam. Do zmielonej masy dodałam mniej niż 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej, majeranek, 3 całe jajka, sól i pieprz do smaku. Wlałam szkl. tłustego wywaru
w którym gotowało się mięso - wymieszałam. Masę podzieliłam na połowę. Do jednej
dodałam uduszone na maśle pieczarki. Obie masy dokładnie zblendowałam. Następnie
przełożyłam do wysmarowanych foremek. Piekłam godzinę w 180 st i 5 minut w 200
st. do ładnego przypieczenia. Zimny pasztet schłodziłam w lodówce. Włoszczyznę przy
zmieleniu pomniejszyłam ponieważ nadmiar nadaje pasztetowi słodki smak. Skórę z
udek można zmielić wraz z mięsem.
Ciasto „Hrabina” - Składniki: 2 jajka, 6 żółtek, 6 łyżek cukru, 4 łyżki mąki pszennej, 2
łyżki kakao, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1/3 szklanki oleju. Ciasto 2: 1 szklanka białek, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki octu. Krem: 1.5 szklanki
mleka, 1 budyń, 1 kostka masła, 4 łyżki kawy rozpuszczalnej, 3/4 szklanki cukru, 2 galaretki
agrestowe, 1/2 opakowania biszkopty. Wykonanie: Ciasto 1: jajka ucieramy z cukrem na
puszystą masę, dodajemy przesianą mąkę z kakao proszkiem do pieczenia, dolewamy olej
ciasto mieszamy. Ciasto 2: białka ubijamy z cukrem na puszystą pianę, dodajemy porcjami
mąkę dolewamy ocet ciasto mieszamy. Blaszkę 25 x 30 wykładamy papierem do pieczenia,
dajemy ciasto kakaowe, a na nie wykładamy ciasto jasne, pieczemy w 170 st. 40 minut.
Krem: budyń mieszamy w 1/2 szklane mleka, pozostałe mleko gotujemy dolewamy rozmieszany budyń, gotujemy 3 minuty mieszamy studzimy, masło ucieramy z cukrem do
białości, dodajemy kawę i po łyżce budyniu ucieramy na puszysty krem. Galaretka: galaretki rozpuszczamy w 3 szklankach warzącej wody, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia
studzimy, ciasto kroimy na pół smarujemy masą kawową układamy biszkopty, polewamy
tężejącą galaretką, przykrywamy blatem ciasta.
SERNIK JOGURTOWY - Masa Jogurtowa: 3 jogurty greckie po 400 g, cukier waniliowy, 3\4 szkl. cukru, 8 jaj, 2 budynie waniliowe, 3\4 szkl. oleju, szczypta soli. Kruszonka:
100 g mąki pszennej, 50 g cukru pudru, 50 g masła lub margaryny, kilka kropel ekstraktu
z wanilii, 1 łyżeczka kakao. Dodatkowo: paczka herbatników kakaowych, 5 brzoskwiń,
cukier puder do posypania. Przygotowanie: Żółtka ubić z cukrami, białka ubić osobno ze
szczyptą soli na sztywną pianę, wrzucić do żółtek,delikatnie wymieszać na najniższych obrotach miksera,wlać jogurty i proszek budyniowy,zmiksować tylko do połączenia i na końcu
wlewamy cienkim strumieniem olej,mieszamy tylko do połączenia. Wylewamy masę jogurtową na herbatniki, które wykładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia,a na
masę jogurtową wykładamy pokrojone na mniejsze kawałki i obrane ze skórki brzoskwinie,
całość posypujemy kruszonką(wszystkie składniki na kruszonkę wyrabiamy ręka,aż powstaną okruszki-kruszonka). Piec w temp. 170 C przez ok. 70 min. Po upieczeniu nie wyjmować
od razu z piekarnika,tylko uchylić drzwiczki i odczekać z 15 min. Ciasto przed podaniem
posypać cukrem pudrem.
Blok czekoladowy - Składniki: 1/4 szklanki mleka, 100 g masła, 3/5 szklanki cukru,
3 łyżki stołowe gorzkiego kakao, 200 g mleka w proszku, 100-150 g kruchych herbatników, garść rodzynek i np. orzechów. Wykonanie: Herbatniki pokruszyć. Mleko z masłem,
cukrem i kakao podgrzać do rozpuszczenia składników. Dodać mleko w proszku, bakalie,
starannie wymieszać. Formę (najlepiej keksówkę) wyłożyć papierem do pieczenia i wlać
tężejącą masę. Schłodzić w lodówce. Po wystudzeniu wyjąć z formy (dzięki papierowi nie
ma z tym problemu), kroić w plastry.
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka
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