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Obchody Święta Niepodległości

- str. 5

XiX przegląd pieśni patriotycznej - str. 7

Dla Polski, Ojczyzny Naszej - str. 9

Za nami I sesja
nowo wybranej Rady Gminy - str. 10
W dniu 24 grudnia (poniedziałek - wigilia)
Urząd Gminy w Zebrzydowicach będzie nieczynny.
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 !!

W numerze:
ü Profesor Andrzej Faruga - wspomnienie
ü Projekt budżetu na 2019 r.
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 3
- str. 10
- str. 12
- 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 !

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!

PROFESOR ANDRZEJ FARUGA NIE ŻYJE

Fot: http://www.uwm.edu.pl/

Szedł przez życie pełen poświęcenia i ofiary
Niosąc swój krzyż z uśmiechem na twarzy
Niech takim pozostanie w naszych sercach

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Andrzej Faruga, doktor honoris causa
urodził się 5 stycznia 1934 roku w Zatorze, miejscowości znanej wszystkim drobiarzom
z nazwy (gęś zatorska). Być może to zaprogramowało specjalizacje zawodową olsztyńskiego naukowca. W Zatorze był także kompleks dużych stawów karpiowych (1,5 tyś. ha),
gdzie okresowo w latach 30 zatrudniony był Jego ojciec (obecnie kompleks ten należy do
IRŚ w Olsztyn). Po ukończeniu Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu koło
Skoczowa (Śląsk Cieszyński) rozpoczął w 1952 roku pracę zawodową jako zootechnik powiatowy w Raciborzu W 1955 roku został studentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej
Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
Studia ukończył w roku 1960. W tym samym roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa macierzystej uczelni. Całe swoje życie
zawodowe związał z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i poprzedzającymi go uczelniami, czyli WSR i ART. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w
1976 stopień doktora habilitowanego. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora, a
w 1990 - tytuł profesora zwyczajnego.
Od 1969 roku nieprzerwanie przez 35 lat kierował Zakładem Hodowli i Technologii
Produkcji Drobiu, przemianowanym na Katedrę Drobiarstwa. Szczególnie dużo uwagi
poświęcał modernizacji Doświadczalnej Fermy Drobiu. Organizacja nowoczesnej bazy
badawczej umożliwiła realizowanie szerokiej problematyki naukowej, współpracę z innymi ośrodkami, a także prawidłowy rozwój pracowników Katedry.
Profesor Andrzej Faruga był uczonym o niezwykle bogatym dorobku naukowym i
utylitarnym z zakresu hodowli i użytkowania drobiu oraz uznanym autorytetem w tej
dziedzinie w kraju i za granicą. Jego dorobek naukowy liczy ogółem 624 pozycje, w tym
ponad 200 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych krajowych i
zagranicznych czasopismach naukowych, 85 artykułów i komunikatów naukowych, 12
podręczników i skryptów oraz prawie 300 innych opracowań. Tylko na łamach tygodnika
rolniczego „Nasza Wieś”, „ABC Rolnika” i „Rolniczego ABC” zamieścił ponad 450 popularnych artykułów.
Profesor Andrzej Faruga wypromował 270 magistrów, 8 doktorów, w tym dwóch
obcokrajowców. Sześciu jego wychowanków uzyskało tytuł profesora, a jeden stopień
doktora habilitowanego. O międzynarodowej pozycji Profesora Andrzeja Farugi, obok
szerokiej współpracy naukowej, świadczą liczni stażyści z krajów europejskich, a także z
Egiptu, Kanady, Rosji i Syrii, doskonalący z Katedrze Drobiarstwa wiedzę i umiejętności.
Za stworzenie olsztyńskiej naukowej szkoły drobiarzy Profesor Andrzej Faruga otrzymał
nagrodę ministra.
Problematyka Jego badań była bardzo szeroka i obejmuje prace doświadczalne na
kurczętach, kurach, indykach, perlicach, kaczkach i gęsiach. Profesora wyróżnia kompleksowe rozwiązywanie problemów badawczych.
W Jego działalności zaznaczają się trzy główne kierunki, a mianowicie racjonalizacja
żywienia drobiu, wydajność i użytkowanie krajowych odmian gęsi oraz hodowla i technologia wychowu i chowu indyków. Większość badań przeprowadzonych przez Profesora
i Jego zespół była w latach ich realizacji nie tylko nowatorska, ale przede wszystkim ukierunkowana na aktualne potrzeby praktyki.
Profesor badał między innymi możliwości wykorzystania w żywieniu drobiu różnych
produktów ubocznych przemysłu spożywczego i rolnego.
Za wybitne osiągnięcie Profesora Andrzeja Farugi i Jego zespołu należy uznać rezultaty badań, które przyczyniły się do rozwoju hodowli i chowu indyków w Polsce, a
w konsekwencji do dynamicznego wzrostu produkcji mięsa tego gatunku ptaków go-

spodarskich. Badania te dotyczyły między innymi wyhodowania i wdrożenia krajowych
rodów indyków i ich mieszańców WAMA do produkcji indyków rzeźnych, doskonalenia
metod hodowlanych umożliwiających dalsze zwiększenie użytkowości nieśnej i mięsnej
indyków, technologii chowu przemysłowego indyków i dostosowania jej do warunków
krajowych oraz technologii lęgu jaj indyczych, a także badań nad zastosowaniem niektórych wskaźników biochemicznych w ocenie cech użytkowych. Indyki białe szerokopierśne
wyhodowane przez Profesora Andrzeja Farugę stanowiły w latach 1985-1990 przeszło
90% pogłowia krajowego.
Badania Profesora mają nie tylko dużą wartość poznawczą, ale także utylitarną, a
wiele osiągnięć naukowych zostało wdrożonych do praktyki drobiarskiej.
Wielką zasługą Profesora Andrzeja Farugi i Jego współpracowników były działania,
które uchroniły przed wyginięciem rodzimą gęś biłgorajską.
Uwieńczeniem ogromnego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego
Profesora Andrzeja Farugi było nadanie Mu w 2005 roku przez senat Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris
causa. Współpraca profesora z tą uczelnia trwała ponad 25 lat.
W roku 2013 senat akademicki Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie
na Białorusi nadał Profesorowi Janowi Jankowskiemu, wychowankowi Profesora Andrzeja Farugi godność doktora honoris causa. Po raz pierwszy w historii uczelni dwóch absolwentów tego samego wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozostających w relacji mistrz — uczeń, tj. Profesor Andrzej Faruga były kierownik Katedry
Drobiarstwa, były dziekan Wydziału Zootechnicznego, były prorektor ART. i jego naukowy
wychowanek Profesor Jan Jankowski, były dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, były
prorektor UWM mogli się poszczycić najwyższą godnością akademicką doktora honoris
causa.
Profesor Andrzej Faruga szczycił się także wymiernymi osiągnięciami organizacyjnymi. Przez trzy kadencje był dziekanem Wydziału Zootechnicznego. Na ten okres (19781987) przypada bardzo dynamiczny rozwój Wydziału Zootechnicznego ART, między innymi ukończono budowę zespołu ferm doświadczalnych Kortowo III. Profesor Andrzej
Faruga pełniąc przez 3 kadencje funkcję prorektora ds. kadr - 1 zastępcy rektora Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, znacząco przyczynił się do rozwoju uczelni. Był inicjatorem i współzałożycielem Środowiskowych Studiów Doktoranckich oraz Krajowej Rady
Drobiarstwa - Izby Gospodarczej w Warszawie i wieloletnim członkiem zarządu.
Profesor Andrzej Faruga był członkiem wielu organizacji społecznych i towarzystw
naukowych. Tuż po studiach przez wiele lat był przewodniczącym Okręgowej Rady Studenckiej Związku Młodzieży Wiejskiej w Olsztynie. Przez 15 lat (5 kadencji) był Prezydentem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA).
Profesor aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Zootechnicznym. Przez kilka lat był
członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także Komisji Prezesa Rady Ministrów ds. Nagród. W
ostatnich 9 latach był prezesem Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Profesor Andrzej Faruga miał cztery miłości: rodzinę, kortowską uczelnię, Macierz
Ziemi Cieszyńskiej i Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, któremu przewodził 8 lat. Po objęciu funkcji, zapowiedział, że nie będzie malowanym
prezesem i słowa dotrzymał. Codziennie bywał w lokalu Stowarzyszenia. Wprowadził
wiele bardzo istotnych i korzystnych dla Stowarzyszenia zmian w statucie i w systemie
funkcjonowania Stowarzyszenia, między innymi oficjalnie utworzył Prezydium Zarządu.
Wielką uwagę przywiązywał do działalności klubów terenowych i branżowych. Zainicjował powstanie trzech Klubów, tj. Ziemia Cieszyńska, Olsztyńscy Cieszynianie i Zootechnicy... Na spotkania przychodził przygotowany Nie szkodził, nie intrygował, lecz pomagał.
Pod Jego kierownictwem Stowarzyszenie krzepło i zacieśniało związki absolwentami
pracującymi w terenie. Na łamach „5 plus X” publikował felietony dotyczące życia uczelni
i stowarzyszenia.
W uznaniu zasług został wyróżniony Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM, Tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM i
statuetką „Dębowy Wieniec”.
Niemal od założenia (1983) był członkiem W-M Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
gdzie przez ponad 24 lata był I wiceprezesem Zarządu (6 kadencji), zaś od 2009 —jego
prezesem. W uznaniu zasług ZG MZC w Cieszynie uhonorował Zmarłego kilkoma Dyplomami Uznania, medalem im. Pawła Stalmacha, godnością Członka Honorowego Macierzy (1998). W 2007 roku Rada 13 Gmin Komunalnych pow. cieszyńskiego, obok premiera
J. Buzka, europosła dr J. Olbrychta, prof. D. Kadłubca z Zaolzia, odznaczyła Go prestiżowym Laurem Honorowym Złotej Cieszynianki Wcześniej w 2004 r Laurem tym uhonorowany był prof. Janusz Guziur, I prezes Koła MZC, dzięki czemu olsztyńskie Koło MZC jest
jedynym spośród 28 kół w kraju szczycącym się tymi dwoma laurami.
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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
 poprawki lakiernicze
 kpl. kosmetyka lakieru
 pranie dywanów,wykładzin



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

Za wszechstronną działalność zawodową i społeczną odznaczono prof. zw. dr. hab.
Andrzeja Farugę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (1983) oraz licznymi odznakami honorowymi i medalami.
W uznaniu dużych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych był
też wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki
oraz JM Rektora.
Profesor Andrzej Faruga był po prostu dobrym człowiekiem. Chętnie pomagał szczególnie ludziom słabszym i potrzebującym pomocy. Nikomu nie robił krzywdy. Wytworzył
wokół siebie atmosferę wzajemnej życzliwości. W swoje działania wkładał całe serce. Nie
lubił prosić o nic dla siebie ani przegrywać.
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 30 października 2018 roku.

Kolaczka – Wójta Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego
oraz na cmentarzu, gdzie znajduje się mogiła „siedmiu” nieznanych żołnierzy poległych
w obronie ziemi Śląskiej” w roku 1919.
Całość obchodów zakończyła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godzinie
10:00 w kościele pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Zebrzydowicach.

źródło: Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olszytnie nr 4 (99) 2018 roku.
Przypomnijmy, że prof. dr hab. dr. H. ukończył Szkołę Podstawową w Zebrzydowicach, a w 2005 roku podczas obchodów Jubileuszu 700-lecia, w uznaniu zasług, Rada
Gminy Zebrzydowice nadała Panu Profesorowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy i
wpisała go do księgi zasłużonych Gminy Zebrzydowice.
W ostatnim pożegnaniu zmarłego wzięła udział delegacja z Zebrzydowic w składzie
Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek, Przewodniczący Rady Gminy VII kadencji pan Henryk Franek były Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Grygierek i dyrektor
GOK – Małgorzata Guz.
(redakcja)

Obchody Święta Niepodległości
W niedzielę 11 listopada w Zebrzydowicach
odbyły się uroczystości patriotyczne OBCHODÓW
100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych na Salę sesyjną Urzędu Gminy, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą śp. Rudolfa Kolaczka
– Wójta Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego. Z tej okazji
okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Gminy Zebrzydowice – Andrzej Kondziołka.

Jubileusze Małżeńskie w Gminie Zebrzydowice
Wracamy jeszcze do fotoreportażu z jubileuszy małżeńskich jaki ukazał się w poprzednim numerze. Z przyczyn technicznych nie zostało opublikowane jedno zdjęcie
szanownych jubilatów. Jeszcze raz gratulujemy i publikujemy brakującą pamiątkową
fotografię.
(redakcja)

Uroczysta sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej

Srebrna Cieszynianka dla Haliny i Roberta Rybka

O godz. 9:30 nastąpił wymarsz pochodu a następnie złożono kwiaty 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

Fot: Marta Szymik / OX.PL

W sobotę (11.11) w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta
sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej z okazji 11 listopada, podczas której uhonorowano Laurami Ziemi Cieszyńskiej osoby szczególnie zasłużone dla gmin. Laur z rąk władz
gminy, wice wójta Karola Sitka oraz zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Beaty Piątkowskiej odebrali państwo Halina i Robert Rybka. Jeszcze raz 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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Wiadomości Kulturalne
Wyniki XIX Przeglądu Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek – eliminacje POAK Zebrzydowice

Grupa wiekowa Przedszkolaki
II miejsce: kat. Chór – Gizdy z Kóńczyckij Szkółki (GPP Kończyce Małe)
Grupa wiekowa uczniowie szkół podstawowych klas I- III
kat. Soliści, duety i zespoły do 6 osób
I miejsce: Magdalena Komarek (SP im. św. Kazimierza w Mszanie)
II miejsce: Gabriela Zwardoń (SP Kończyce Małe)
II miejsce: Julia Knyps (SP nr 10 Jastrzębie Zdrój)
III miejsce: Nataniel Waligóra (SP Marklowice Górne)
Kat. Zespoły powyżej 6 osób oraz chóry
II miejsce: Zespół Klas Drugich (SP w Zebrzydowicach)

Grupa wiekowa uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI
kat. Soliści, duety i zespoły do 6 osób
I miejsce: Zuzanna Płaczek (SP im. św. Kazimierza w Mszanie)
II miejsce: Jacek Wawrzyczny (SP im. św. Kazimierza w Mszanie)
III miejsce: Emilia Piguła (SP w Marklowicach Górnych)
III miejsce: Natalia Komarek (SP im. św. Kazimierza w Mszanie)
Kat. Zespoły powyżej 6 osób oraz chóry

I miejsce: Chór Melodyjka (SP Zebrzydowice)
II miejsce: Zespół Klas Szóstych (SP nr 10 Jastrzębie Zdrój)
Grupa wiekowa: uczniowie szkół podstawowych klas VII- VIII oraz III klasy Gimnazjum
kat. Soliści, duety i zespoły do 6 osób
I miejsce: Duet Kończyce Małe (SP Kończyce Małe)
II miejsce: Zespół Klas Siódmych (SP nr 10 Jastrzębie Zdrój)
Kat. Zespoły powyżej 6 osób oraz chóry
I miejsce: Chór Melodia (SP Zebrzydowice)
Grupa wiekowa: Młodzież innych placówek
kat. Soliści, duety i zespoły do 6 osób
I miejsce: Martyna Dobrogowska (GOK Zebrzydowice)
III miejsce: Mała Melodia (GOK Zebrzydowice – Świetlica Kaczyce)

Składam gorące podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu Galerii Świstak
– państwu Annie i Mariuszowi Szopom, Piekarni Roman Somerlik Zebrzydowice, Dyrekcji, nauczycielom, uczniom, pracownikom SP Zebrzydowice, Panu Przemysławowi Lose,
Szanownemu Jury w składzie dr Jadwiga Sikora, mgr Jolanta Wawrzyczek, pani Jadwiga
Bujak, pan mgr Zbigniew Kościelny oraz wszystkim którzy pomogli w przygotowaniu i
przeprowadzeniu tegorocznej edycji przeglądu.
Mariola Rojek
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Zebrzydowicach
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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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Dla Polski, Ojczyzny Naszej
W sobotę, 10 listopada z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach koncertował zespół wokalno – instrumentalny SEPTYMA. Na wydarzenie zaprosili Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. Fotorelacja na stronie www.gok.
zebrzydowice.pl

w konkursach w Czechach – Gulaszfest 2018 w czerwcu oraz „Petrovicke jablkobrani”
we wrześniu br na najsmaczniejszy, oryginalny strudel. Wśród kilkunastu wypieków
KAMRATKI zdobyły II miejsce. Do przyjemności należy miła współpraca z Klubem Kobiet
Kreatywnych w Cieszynie i udział w corocznym Kongresie Kobiet Śląska Cieszyńskiego.
Na zaproszenie PZKO delegacja KAMRATEK dwukrotnie wzięła udział w spotkaniach w
Karwinie i Górnej Suchej (Czechy). Co roku w Kaczycach organizowane są „Dni Seniora”
realizowane przez Parafię Podwyższenia Krzyża Św. w Kaczycach, współfinansowane
przez Urząd Gminy. KAMRATKI biorą udział i chętnie pomagają w tym przedsięwzięciu.
Tegoroczny projekt zakładał spotkanie seniorów ( 100 osób) w Domu Ludowym przy
gorącym posiłku, kawie i ciasteczku, wyjeździe seniorów do Teatru Polskiego do Bielska
i muzyczny wieczór. Grupa KAMRATKI składająca się w większości z seniorek działa na
rzecz osób starszych, realizując różne formy aktywizowania seniorów, budując właściwe relacje wewnątrz i międzypokoleniowe, promując zdrowy styl życia, bierze aktywny
udział w ofercie kulturalnej i godnie przy tym promuje naszą Gminę.
Ilona Jasińska -przewodnicząca

Kiermasz Świąteczny!
Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zaprasza na Kiermasz Świąteczny, jaki odbędzie się 8 grudnia 2018 roku od godz. 9-13 na Placu Zamkowym w Zebrzydowicach. – Podobnie jak w ubiegłych latach, nie zabraknie na stoiskach
rękodzieła, tradycyjnych ozdób świątecznych czy pysznych ciasteczek i wypieków – zaprasza do odwiedzania stoisk, Małgorzata Guz, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w
Zebrzydowicach.
(GOK Zebrzydowice)

Pracowity rok Kamratek
Nieformalna Grupa KAMRATKI działająca od lutego 2011 r przy Świetlicy w Kaczycach coraz wyżej podnosi poprzeczkę. Bardzo pracowity rok obfitował w liczne zajęcia.
Cykl zajęć manualnych rozwijał możliwości twórcze. Zadania realizowano poprzez wykonywanie dekoracji świątecznych i robienia kwiatów z bibuły na różne okazje. Zajęcia ruchowe, zgodnie z zasadą, że regularne ćwiczenia opóźniają procesy starzenia, stosowano
różnorodne formy aktywności ruchowej – najczęściej spacery z kijkami Nordic Walking.
Grupa chętnie organizuje spotkania typu: Walentynki, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek,
jajecznica w Zielone Świątki, andrzejki i wigilijkę. Dużym zainteresowaniem cieszą się
wyjazdy lub wycieczki. W bieżącym roku KAMRATKI wyjechały na kulig do Istebnej,
na Dzień Kobiet do kina do Jastrzębia, do Frydka Mistka, na dwudniową wycieczkę do
Lichenia i trzydniową w Bieszczady. Grupa chętnie współpracuje z realizowanym w Zebrzydowicach projektem „Senior na granicy”. Wielkim wyzwaniem było wzięcie udziału

Informator wędkarskI • Informator wędkarskI • Informator wędkarskI

Wyniki końcowe GRAND PRIX 2018
W bieżącym roku prowadzona była klasyfikacja Grand
Prix wszystkich zawodów wędkarskich. Zawodnicy, którzy
znaleźli się na podium GP uhonorowani zostaną na Walnym
Zgromadzeniu pamiątkowymi pucharami. Kolejność była następująca. Seniorzy: 1. Herbert Pińkowski 2. Janusz Liszok,
3. Paweł Myrczek, 4. Mariusz Mazur, 5. Mirosław Rudowski,
6. Piotr Myrczek. W kategorii juniorów: 1. Olivier Niewiara, 2. Adam Jaszczyk, 3. Alicja
Jaworska.

Walne zgromadzenie sprawozdawcze
Koła PZW nr 68
Zarząd Koła PZW nr 68 w Zebrzydowicach zawiadamia członków koła, że w dniu 09
grudnia 2018 r. (niedziela) o godz. 9 00 (w przypadku braku kworum II termin: tego samego dnia o godz. 9 15) w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Zebrzydowice
odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW nr 68 Zebrzydowice. Serdecznie
zapraszamy wszystkich wędkarzy. Prosimy o liczne przybycie oraz przypominamy o obowiązku posiadania przy sobie legitymacji członkowskiej Koła.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wędkarzom oraz ich najbliższym najserdeczniejsze życzenia zdrowych i radosnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Zarząd Koła PZW nr 68 Zebrzydowice
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INFORMATOR urzędowy

I Sesja Rady Gminy Zebrzydowice w VIII kadencji
W czwartek 22 listopada 2018 odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Zebrzydowice. Radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru przewodniczącego i
wice przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice. Rada w tajnym głosowaniu wybrała
na przewodniczącego Rady Gminy pana Mirosława Stańka, zaś na jego zastępcę został
wybrany Eugeniusz Lose. Ślubowanie złożył też wybrany na kolejną kadencję wójt Gminy
Zebrzydowice – Andrzej Kondziołka.

wymianę źródeł ciepła (kotły c. o.), utrzymanie cmentarzy komunalnych, realizację gminnych programów społecznych). Zaplanowano też opracowanie projektu budowy nowego
GPSZOK-a oraz chodnika vis a vis szkoły w Kończycach Małych (wzdłuż boiska). Przewidziano też stosowne rezerwy, w tym obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa.
Deficyt budżetowy ma zostać pokryty z wolnych środków, preferencyjnych pożyczek
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach oraz kredytu.

Aktualności ,,śmieciowe” – gospodarka odpadami

W trakcie sesji podjęto uchwały w sprawie:
- wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice.
- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice,
- komisji Rady Gminy Zebrzydowice,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
- zmiany budżetu na 2018 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
- programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w
rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019,
- ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice.
Po raz pierwszy również obrady były transmitowane na żywo w internecie (https://zebrzydowice.sesja.pl/), gdzie oprócz relacji „live” można znaleźć zapis archiwalnych już sesji.
redakcja

Projekt budżetu na 2019 r. - omówienie
Dochody
Budżet gminy na 2019 r. po stronie dochodów zamyka się kwotą 56 mln zł., na
które składają się subwencje, dotacje, środki własne, a także pochodzące z programów
Unii Europejskiej i źródeł krajowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach). Najwięcej środków pochodzi z subwencji ogólnej (w tym
części oświatowej) – 16 mln zł. i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) – 13 mln zł. Wpływy z podatków lokalnych prognozowane są na poziomie ok 6 mln
zł. Zwrot (refundacja) środków wydatkowych na realizację projektów z programów Unii
Europejskiej planowany jest w wysokości ok. 5 mln zł. Plan dochodów majątkowych na
2019 r. wynosi ponad 5 mln zł.
Wydatki
Wydatki budżetu gminy na 2019 są planowane na poziomie ok. 60 mln zł. Wydatki
majątkowe (inwestycyjne) stanowią ponad 11 mln zł. ( ok. 18%), z czego na rozbudowę
i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – ok. 6,8 mln zł. Na utrzymanie i remont dróg gminnych zaplanowano kwotę ok. 4 mln zł. (w tym realizację II etapu ścieżki
rowerowej „Rowerem po żelaznym szlaku”). Na dopłatę do publicznej komunikacji zbiorowej (linii 120 MZK Jastrzębie i linia 32 ZGK Cieszyn) zarezerwowano kwotę 270 tys. zł.
Na wydatki związane z ochroną przeciwpożarową zaplanowano ok. 200 tys. zł. Największą pozycję w wydatkach zajmuje oświata – ponad 22 mln zł., w tym koszty związane z
dowożeniem uczniów (550 tys. zł). Na pomoc społeczną zapisano kwotę prawie 14 mln
zł., z czego 10,8 mln stanowi realizację programów „500+” i „Dobry Start”. Ponad 800 tys.
zł to dopłaty z tytułu opłat na pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
Na zadania związane z gospodarką komunalną przewidziano ponad 4 mln zł., z
czego prawie 2 mln zł. na gospodarkę odpadami. Dotacja dla instytucji kultury (Gminny
Ośrodek Kultury + Biblioteka) ma wynieść 1,7 mln zł. W dziale kultura fizyczna (sport) zaplanowano ok 200 tys. zł. Projekt budżetu w części wydatkowej uwzględnia także środki
na utrzymanie obiektów komunalnych, związane z funduszem sołeckim, dofinansowanie do żłobków, dopłaty dla mieszkańców realizujących przedsięwzięcia proekologiczne
(usuwanie azbestu, przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza wodno-kanalizacyjne,
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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).
Do pojemnik wrzucamy
- pozostałości z segregacji, m.in.
• tłusty i zabrudzony papier (np. po maśle, margarynie, twarogu);
• odpady higieniczne (waciki, podpaski, pampersy);
• szmaty, buty niezdatne do ponownego użytku;
• kalkę, papier termiczny, faksowy;
• porcelanę, ceramikę, doniczki ceramiczne, fajans, lustra, naczynia żaroodporne;
• zabawki z połączeniami metalowymi i drewnianymi, kości, papierosy, niedopałki
Do pojemnika nie wrzucamy :
- popiołu z palenisk domowych
- odpadów ulegających biodegradacji: kuchennych, ogrodowych i zielonych;
- podlegających segregacji papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych, szkła;
- przeterminowanych lekarstw i opakowań po lekach;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- chemikaliów;
- odpadów wielkogabarytowych;
- zużytych opon;
- gruzu budowlanego i remontowego;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. AGD, RTV, świetlówki)
• popiół z palenisk domowych będzie odbierany w drugim terminie danego miesiąca zgodnie z harmonogramem (w tym terminie nie będą odbierane pojemniki
z zmieszanymi odpadami komunalnymi).
Do pojemnika wrzucamy czysty popiół bez zanieczyszczeń komunalnych oraz folii
Uwagi do harmonogramu odbioru popiołu z palenisk domowych gromadzonego w pojemnikach:
• wywóz odpadów komunalnych z dnia 25 grudnia 2018 r. zostaje przeniesiony na
29 grudnia 2018 r.
• wywóz odpadów komunalnych z dnia 26 grudnia 2018 r. zostaje przeniesiony na
31 grudnia 2018 r.
Gmina Zebrzydowice: więcej za energię elektryczną!

Czeka nas wzrost cen za prąd
W 2019 roku drastycznie wzrośnie cena prądu zakupywanego przez gminę. Po zapoznaniu się z ofertami przetargowymi na dostawę energii elektrycznej, okazuje się, że w
2019 na energię wydamy 50% więcej w stosunku do bieżącego roku.
Tak wysoki wzrost ceny energii dla samorządów skupionych w Grupie Zakupowej
Ziemi Cieszyńskiej (a de facto w całym kraju) dotyczy obiektów komunalnych oraz
oświetlenia ulicznego naszej gminy i powoduje konieczność wygospodarowania z budżetu kwot większych od planowanych.
Pociągi wróciły na tory

Remont linii 90 zakończony ale…

Jak poinformował portal http://silesiainfotransport.pl 21 listopada o godz. 13:10
odjechał pierwszy od ponad pół roku pociąg pasażerski w kierunku Zebrzydowic. Tym
samym zakończyły się główne prace przy remoncie linii nr 90. Jak informuje jednak
silesiatransprt, powołując się na nieoficjalne informacje, ekipy nie znikną z okolic tego
szlaku a, niebawem czekają nas kolejne działania przy poprawie jakości podróżowania
tym szlakiem…
(red/silesiatransport.pl)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

osoby zależne są wśród nas !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postępach w realizacji projektu pn. „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Dnia 22 października br. w sali audiowizualnej „starej szkoły” w Zebrzydowicach
odbyły się warszty informacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Celem warsztatów było udzielenie informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych.
Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli:
• Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Cieszynie
• Zakładu Ubezpieczeń społecznych
• narodowego funduszu Zdrowia
• Cieszyńskiego stowarzyszenia ochrony Zdrowia Psychicznego „więź”
• warsztatów terapii Zajęciowej w drogomyślu,
Ponadto w ramach projektu na bieżąco realizowane są następujące formy wsparcia:
• ośrodek krótkoterminowego Pobytu dziennego (okPd),
• Grupa wsparcia dla opiekunów,
• Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
• asystent osoby niepełnosprawnej,
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całkowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków
unijnych.
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice oraz ich opiekunów.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czas
Czy zauważyliście Państwo jak czas leci, nieubłaganie gna do przodu. Nie tak dawno, zdawałoby się, był Nowy Rok, a przed nami za moment już będzie Sylwester. Mamy
więc trochę czasu by zastanowić się co udało się w tym roku zrobić dla siebie, rodziny.
Zazwyczaj na początku roku postanawiamy co zrobimy, co zamierzamy, o co zadbamy, jakie marzenia zrealizujemy. Są osoby, którym się to udaje, są tacy, którzy nic nie
robią bo … nie ma sensu, bo nie widzą sensu by coś zmienić, bo to nic nie da. Wymówek
jest wiele. A właściwie po co cokolwiek zmieniać, to co jest znane, wiadomo jak się zachować, nie trzeba się wysilać.
Najtrudniej jest zadbać o siebie, powalczyć o swój spokój, zdrowie. O czym chcę
pisać? O kobietach, których mężowie nadużywają alkoholu, stosują przemoc zarówno

psychiczną jak i fizyczną. W tych warunkach te kobiety żyją od lat, męczą się, mają tego
dość ale… NIC NIE ROBIĄ by sobie pomóc, by zawalczyć o siebie, swój spokój i zdrowie.
Bardzo często są finansowo zależne od tyrana, alkoholika męża i boją się, że same nie
dadzą sobie rady. Ponadto obawiają się, że gdyby zawalczyły o siebie, odeszłyby od męża,
to co powiedzieliby sąsiedzi, bliższa i dalsza rodzina? Jaki to straszny pręgierz ta opinia
otoczenia. Widzą, że jest źle, nie pomogą, ale skrytykować, potępić- to tak, od razu i na
głos. Każdy ma prawo być szczęśliwy, zdrowy i wolny. Nie wolno nikogo poniżać, krytykować, traktować jak popychadło, służącą, a czynią to nadużywając alkoholu, sprawcy
przemocy.
W kraju działa wiele organizacji niosących pomoc osobom poniżanym, zniewolonym przez alkoholików, tyranów. Te osoby, najczęściej kobiety i dzieci nie są same na tym
świecie, mogą z tej pomocy korzystać.
Rozmawiałam z wieloma takimi osobami, najczęściej mówią, że się wstydzą udać
po pomoc. Tutaj się wstydzą, a jak są poniżane, bite - to gdzie jest ten wstyd? Wstydzić
winien się ten co pije i ten co bije.
Proszę państwa, porada jest taka, że ci co piją i co biją, to tak naprawdę są ogromne
tchórze, bierność ofiar wzmaga ich agresję, dodaje siły i odwagi, a tak naprawdę to są
duże zera.
Może warto tą końcówkę roku przeznaczyć na przemyślenie tego co się dzieje w
życiu i podjęcie takich decyzji, które poprawią życie, uwolnią od tyranów i alkoholików.
Proszę pamiętajcie, że nikt nie jest sam. Można zawsze liczyć na pomoc pracowników socjalnych GOPS-u, można przyjść do punktu Konsultacyjnego G.K.R.P.A., który działa w biurze sołtysów (pok.1) w UG Zebrzydowie w każdy piątek w godz. 11.30 – 15.30.
Dyskrecja zapewniona.
Ewa Czudek

Kamil Białończyk przechodzi
do nowego zespołu!
Miłe wieści napłynęły do
nas z Hiszpanii, a dokładnie z
Walencji, gdzie swą siedzibę ma
nowy zespół Kamila Białończyka. Kolarz pochodzący z Zebrzydowic, od przyszłego sezonu,
będzie się ścigał barwach Mutua
Levante Ale.
To kolejny krok w karierze
20-letniego kolarza. Białończyk,
przed rokiem, przeniósł się do Hiszpanii i w tym sezonie jeździł w
Guerciotti - Kiwi Atlantico. - Był
to dobrze spożytkowany czas,
gdyż sporo się nauczyłem, a pozwolił mi na to, bogaty w liczne starty, kalendarz. Serdeczne podziękowania kieruję do szefa ekipy, Enrique Salgueiro, który cały czas pozostaje
moim trenerem - przyznaje kolarz.
Białończyk zwrócił uwagę działaczy klubu z Walencji. Od przyszłego roku będzie reprezentował barwy zespołu Mutua Levante Ale, w którym poprzeczka będzie z pewnością wyżej postawiona niż w poprzedniej ekipie. Nowy klub 20-letniego kolarza plasuje się
w pierwszej „5” hiszpańskich zespołów (U-23/ELITE). Dla porównania, Guerciotti - Kiwi
Atlantico zakończyło ten sezon na 74. pozycji.
Nowy nabytek Mutua Levante Ale szybko zaaklimatyzował się w zespole. - Umiem
już język hiszpański, dlatego też nie będzie problemu, aby domówić się z nowymi kolegami. Zresztą już mamy ze sobą dobry kontakt – dodaje kolarz. Sporym plusem dla
Białończyka, będzie większa liczba wyścigów, w których będzie miał okazje do zaprezentowania swych umiejętności. - Kalendarz startów będzie bogatszy niż w poprzednim
zespole. Będzie bardzo dużo wyścigów w Hiszpanii, ale znajdzie się również czas na wyścigi międzynarodowe.
Sam kolarz dodaje także, że nie byłoby go w tym miejscu, gdyby nie ogromne wsparcia od rodziny oraz Sławomira Kohuta, u którego zbierał pierwsze szlify. - Pragnę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. Przede wszystkim mojej rodzinie, znajomym, a
także Sławomirowi Kohutowi, który przekazuje mi cenną wiedzę, nabytą podczas wieloletniej profesjonalnej kariery kolarskiej. Cały czas wierzę, że uda mi się pójść w jego ślady.
Pierwsze zgrupowanie zespołu Mutua Levante Ale odbędzie się na przełomie stycznia i lutego. Na 5 lutego zaplanowano prezentację ekipy.
źódło: AP/www.ox.pl
Gratulujemy i życzymy sukcesów sportowych! – redakcja.
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„Wszystkiego najlepszego Polsko!”

Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Nagrody dla Igi i Tani
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych ogłosiła Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki „Pocztówka dla Niepodległej”. Miło nam poinformować, że I miejsce zajęła Iga
Zabłocka, a Tatiana Mokry zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratuluję.
Opiekun – Mirela Sikora

Konkurs recytatorski „O Niepodległej dla Niepodległej”
W setną rocznicę odzyskania niepodległości odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski, w czasie którego uczniowie zaprezentowali własne interpretacje utworów
patriotycznych. Oto wyniki:
kl. 4-6
1. miejsce – Nikola Wrożyna
2. miejsce – Małgorzata Czuwała
3. miejsce – Julia Wrożyna
kl. 7-8 oraz oddziały gimnazjalne
1. miejsce ex aequo Tatiana Mokry, Wiktoria Budzińska, Karolina Dynek, Paulina
Pachuta.
Konkurs zorganizowały: E. Chojnacka, M. Sikora, M. Juroszek

Konkurs plastyczno – literacki „100 wierszy
na stulecie Niepodległej”
W tym konkursie zadanie uczniów polegało na wybraniu wiersza nawiązującego
w swej treści do odzyskania niepodległości i wykonanie do niego ilustracji.
Wyniki są następujące:
kl. 4-6
1. miejsce – Dawid Hanzel
2. miejsce – Julia Wrożyna
3. miejsce – Emilia Dronia
kl. 7-8 oraz oddziały gimnazjalne
1. miejsce – Paweł Szostek
2. miejsce Małgorzata Lose
3. miejsce – Gracjan Mokry
Wyróżnienia: Igor Hanzel, Paulina Kowalska, Weronika Sekuła, Kacper Szwarc, Paweł Trojan
Konkurs przeprowadziły: E. Chojnacka, M. Sikora, M. Juroszek

Konkurs plastyczny
Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w październiku 2018 roku
w Szkole Podstawowej w Kaczycach przeprowadzono Szkolny konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze krajobrazy i ciekawe zabytki Śląska Cieszyńskiego”.
Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:
klasy 4-6
1. miejsce Weronika Gajzner 6a
2. miejsce Karolina Brachaczek 6a
3. miejsce Anna Gawłowska 4c
wyróżnienie: Lena Bereza 6b
klasy 7, 8 i 3 gimnazjum
1. miejsce Piotr Urbanek 3C
2. miejsce Paweł Trojan 3A
3. miejsce Angelika Kozina 3B
wyróżnienie: Wiktoria Budzińska 3B

Sukcesy literackie
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Kuratorium Oświaty w Katowicach ogłosiło konkurs „Opowiem Ci o kraju moich dziadków” – list do kolegi. Wzięli w
nim udział uczniowie naszej szkoły. W etapie rejonowym w kategorii klas 5-8 za najlepszy uznano list Klaudii Kempny, a w kategorii oddziałów gimnazjalnych i szkół ponad
gimnazjalnych wygrał list Piotra Urbanka. W etapie wojewódzkim praca Kaludii Kempy
ostatecznie zdobyła II miejsce. Serdecznie gratuluję osiągniętego sukcesu.
Opiekun – Mirela Sikora
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Pod takim tytułem uczniowie klas II-III naszej gminy napisali dyktando, ułożone
przez p. Beatę Piątkowską.
13 listopada w auli Szkoły Podstawowej w Kaczycach po raz XIX odbył się Gminny
Konkurs Ortograficzny, pod patronatem Wójta Gminy Zebrzydowice. Termin konkursu nie
był przypadkowy, gdyż uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości były tematem dyktanda. Najmłodsi uczniowie gminy Zebrzydowice napisali dyktando w formie
życzeń dla ojczyzny. Oto fragment : „(…) W tym roku obchodzisz swoje setne urodziny
odzyskania wolności. I z tej okazji życzę Ci, Polsko, byś nigdy nie musiała znosić ciężaru
wojny(…) byś była zawsze wolna i niezależna! Bądź silna i mądra mądrością i bohaterstwem wszystkich Polaków. Życzę Ci uczciwych obywateli, rozsądnych rządzących,
szczęśliwych i spełnionych kolejnych pokoleń(…) Niech orzeł w złotej koronie i biało-czerwona flaga będą Twoją mocą i siłą.”
Najmniej błędów w dyktandzie popełniła uczennica SP w Kończycach Małych - Antonina Szarek, zajmując I miejsce. II miejsce przypadło Patrycji Janickiej - uczennicy SP
w Kaczycach, a III - Igorowi Walicy z SP w Kończycach Małych.
Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu z rąk zastępcy wójta p. Karola Sitka i dyrektora szkoły p. Janusza Sikory otrzymali nagrody i dyplomy.
Organizację konkursu wsparł finansowo Wójt Gminy Zebrzydowice oraz Rada Rodziców SP w Kaczycach.

Dziennik elektroniczny
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i idąc z „duchem czasu”, w Szkole
Podstawowej w Kaczycach – pierwszej w gminie – wprowadzono dziennik elektroniczny. Umożliwia on stały kontakt rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim bieżące informowanie o osiąganych wynikach. W tym roku szkolnym podstawowym dokumentem
pozostaje nadal dziennik papierowy, ale zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania
z dziennika elektronicznego.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kaczycach

Szkoła bez telefonów komórkowych
Od listopada 2018r. został wprowadzony całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych na terenie Szkoły Podstawowej w Kaczycach. Wcześniej decyzję skonsultowano z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem uczniowskim. Przeprowadzono także ankietę wśród rodziców. Blisko 90% z nich opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu.
Z obserwacji wynika, że decyzja była słuszna. Uczniowie przestrzegają zakazu,
a przede wszystkim po prostu ze sobą rozmawiają.
Dziękuję wszystkim rodzicom za podjęcie odpowiedzialnej decyzji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Konkurs plastyczny „Polska Niepodległa’’
W celu uświetnienia setnej rocznicy tak ważnego w naszych dziejach wydarzenia
jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości, Szkoła Podstawowa w Kończycach
Małych zorganizowała międzyszkolny konkurs plastyczny „Polska Niepodległa’’. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych
z Marklowic Górnych, Zebrzydowic, Kaczyc, Kończyc Małych. Prace zachwycały oryginalnością przedstawienia tematu, pomysłowością i estetyką wykonania.
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
W grupie pierwszej: kl.I-III
I miejsce: Wiktoria Gremplica kl.2 Kaczyce, Gabriela Zwardoń kl.1, Igor Pawelczyk
kl.1 Kończyce Małe
II miejsce: Zuzanna Kula kl.1, Aleksander Gruszczyk kl.1 Kończyce Małe
III miejsce: Dominika Kwiczala kl.2 Kaczyce
W grupie drugiej kl.IV-VI
I miejsce: Nikola Świerczek kl.6 Marklowice Górne, Gabriela Piekarczyk kl.5 Kończyce
Małe
II miejsce: Natalia Lach kl.6 Zebrzydowice, Maja Giza kl.5 Marklowice Górne
III miejsce: Martyna Przywara kl.5 Kończyce Małe
W grupie trzeciej kl.VII,VIII i III gimnazjum

INForMATor SzKoLNy
I miejsce: Michalina Biegun kl.3 gim Zebrzydowice
II miejsce: Natalia Nawrat kl.7 Kończyce Małe
III miejsce: Marcelina Baiger kl.3 gim Zebrzydowice
Serdecznie gratulujemy !
Za ufundowanie nagród dziękujemy Radzie Rodziców przy SP w Kończycach Małych.
Dyrekcja Szkoły i Organizatorzy konkursu
p. Urszula Budzińska, p. Jadwiga Bajger

Pierwszy występ miał miejsce w piątek – 9 listopada - w szkole. Punktualnie o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”, przyłączając się do akcji
„Rekord dla Niepodległej” zainicjowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN. Wraz z
przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi w kraju i za granicą wyśpiewaliśmy
4 zwrotki hymnu narodowego. Dźwięczne głosy młodych Polaków rozbrzmiewały w całym kraju. Następnie przedstawiliśmy montaż słowno – muzyczny. Wiersze o Ojczyźnie,
pieśni patriotyczne, tańce oraz wydarzenia historyczne przypomniały wszystkim, jak
trudną i długą drogę przebyli Polacy, walcząc o wolność i niepodległość. Niedzielny występ w kościele oglądali mieszkańcy Marklowic Górnych oraz goście, m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Starosta Powiatu Cieszyńskiego – p. Janusz Król,
Radny Gminy- p. Mirosław Staniek. Uroczystość zakończyliśmy wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych, zaproponowanych przez „Pasjonatę”.

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

NIEPODLEGŁA w naszej szkole
W tym roku obchodzimy jubileusz 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych pod kierunkiem
nauczycieli oraz zespół wokalny „Pasjonata” przygotowali program artystyczny, który
zaprezentowali w szkole oraz kościele parafialnym p.w. św. Jozafata Kuncewicza.

Podniosły charakter akademii, krakowiak pierwszoklasistek oraz układ taneczny z biało - czerwonymi szalami, zaprezentowany przez dziewczyny z kl. V i VI do piosenki „Dumka
na dwa serca”, wywołały łzy wzruszenia na twarzach publiczności. Wyjątkowość tegorocznego Święta Niepodległości uzmysłowiła wszystkim, jak dobrze żyć w wolnym kraju.
Z. Kasza, W. Krzyształa
Uczennice klasy VI
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

„Chcecie bajki, oto bajka…” –
laury dla Zebrzydowic!
27 października 2018r. w Buczkowicach nastąpiło ogłoszenie wyników Wojewódzkiego Konkursu Literackiego pt. „Chcecie bajki, oto bajka…” organizowanego już po raz
osiemnasty przez Bibliotekę Publiczną oraz tamtejszy Dom Kultury.
Kilka dni wcześniej polonistki przygotowujące uczniów do konkursu otrzymały telefony z informacją, że pięć uczennic zostało laureatkami. W tym miejscu należy dodać,
że każdego roku uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w tym konkursie. Oczywiście o
zajętych miejscach zainteresowani dowiadują się dopiero podczas uroczystej gali, która
odbywa się podczas „Jesiennych dni książki” organizowanych w Buczkowicach. Podobnie
jak w ubiegłych latach zgromadzeni w sali Sztolni goście, czyli laureaci, ich rodzice oraz
nauczyciele najpierw mogli podziwiać tym razem wspaniałe przedstawienie teatralne
pt. „Królowa śniegu” przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kalnej.
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Zakład PogrZebowy

KALIA Strumień

43-246 Strumień ul. dębowa 8
tel. 33 8570 122

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

Administrator Cmentarzy Komunalnych
w Gminie Zebrzydowice

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

OFERUJEMY SZKOLENIA I KURSY Z BRANŻY:

NZOZ - PORADNIA DENTYSTYCZNA
LEK. STOM. BARBARA WENGLORZ

• 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

Zamieszkaj w pięknym, widokowym miejscu,
w otoczeniu lasów i łąk, na spokojnej wsi.
Marklowice Górne. Dom o powierzchni użytkowej 176 m2
na działce o powierzchni 7873 m2.

Tel. 509 637 120

KUP OKULARY
PROGRESYWNE,
A DRUGĄ PARĘ SOCZEWEK
OTRZYMASZ ZA 1 zł
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Po niezwyklej uczcie duchowej nastąpiło odczytanie werdyktu komisji oceniającej
nadesłane prace literackie. W sumie nadesłano w tym roku 157 prac konkursowych. Komisja niestety nie tylko chwaliła, ale również zwróciła uwagę na popełnione błędy. Po
wnikliwej ocenie wyłoniono 25 laureatów w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI VII-VIII
i III gimnazjalne. Było kilka miejsc exequo, ale nie dotyczyły one bajek nadesłanych z
Zebrzydowic. W kategorii klas IV-VI trzecie miejsce zajęła Anna Głaz – uczennica klasy
V d, w kategorii klas starszych – pierwsze miejsce zajęła Julia Trzaskalik (III GB), drugie
miejsce Natalia Loter (8c) oraz trzecie miejsce Julia Lipka (III GB), dodatkowo wyróżnienie
otrzymała uczennica klasy 7c – Hanna Matuszyńska. Oczywiście prace uczennic zostały
solidnie sprawdzone przez panie polonistki: A. Kopiec, J.Nowakowską oraz K. Dynek.

czór regionalny mógł się odbyć dzięki
wsparciu Wójta Gminy Zebrzydowice,
dyrektora GOK, państwa Paciów, Szopów i Ługowskich.
Po zakończonym występie pan
Dyrektor zaprosił do odśpiewania
hymnu państwowego i w auli rozległy
się cztery zwrotki ”Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrali niektórzy z zaproszonych gości. Najwspanialszym jednak podsumowaniem
tego widowiska było wystąpienie
profesora Kadłubca, który dowiódł,
ze gwara cieszyńska wywodzi się ze
staropolszczyzny, zachęcał więc do jej
pielęgnowania i dbałości o korzenie.
Po spotkaniu przy stole goście zostali
zaproszeni jeszcze do odwiedzenia
szkolnego muzeum połączonego z izbą regionalną, o urządzenie którego zadbały panie:
Jolanta Wawrzyczek i Maria Branny.

X Jubileuszowy Wieczór Regionalny za nami…
7 listopada 2018 r. w auli naszej szkoły po raz kolejny miało miejsce niezwykłe wydarzenie, tym razem jubileuszowe. Chodzi oczywiście o Wieczór Regionalny – na stałe już
wpisany w tradycję naszej placówki, promujący gwarę oraz obrzędy i zwyczaje zebrzydowian, czyli mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Tym razem ów wieczór wpisał się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego w tym fascynującym oraz
perfekcyjnie opracowanym i przygotowanym przedstawieniu nie zabrakło elementów
patriotycznych. Tę pierwszą inscenizację obejrzeli między innymi przedstawiciele władz
gminnych i powiatowych, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół z terenu gminy oraz wybitny
znawca i miłośnik kultury regionu cieszyńskiego – profesor Daniel Kadłubiec.

Tematem Jubileuszowego Wieczoru Regionalnego było po prostu takie zwyczajne
życie mieszkańców Zebrzydowic, cieszących się wolnością w Niepodległej Polsce oraz
szanujących takie wartości jak: rodzina, praca, dobro, wolność, tradycja, ojczyzna, kochających język przodków, ich stroje, tańce i śpiewy. A wszystkie te cuda pokazali uczniowie
przygotowani do tego występu przez panie: Katarzynę Dynek, Aldonę Kopiec, Beatę Pilśniak – Hojkę i Marię Branny. Scenariusz powstał w oparciu o teksty Eweliny Szuścik,
Jana Chmiela i Anieli Kupiec. To, co działo się na scenie, było po prostu perfekcyjne, a
niektórzy uczniowie przeszli samych siebie, bo czuli to, co mówili i zachwycili, a także
niezwykle wzruszyli zebraną w auli publiczność. Przedstawienie zostało dopełnione wyjątkowym klimatem i nastrojem, dzięki jesienno – nostalgicznej scenografii wykonanej
przez panie: Marię Kościelny i Jadwigę Bajger. Należy również dodać, że ten kolejny wie-

CHOINKI
Z PLANTACJI duży wybór
Czakon - Pruchna
ul. Główna 89
tel. 33 8573 521
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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 Pyrkonie
Nasza ekipa udała się do Poznania, aby świętować kilkudniowe święto fantastyki,
największy konwent w Polsce - Pyrkon! Impreza tego typu oferuje niezliczoną ilość atrakcji, gier, prelekcji i ludzi, dla których świat wykreowany ludzką wyobraźnią jest czymś
więcej niż hobby. Byliśmy na spotkaniach autorskich z wieloma pisarzami science-fiction
światowego formatu m.in. Orsonem Scottem Cardem, Markiem Morrisonem. Fani RPG
mogli podszkolić swoje umiejętności w prowadzeniu sesji gier fabularnych np. najbardziej znanego Mistrza Gier Michała „Baniaka” Bańki. Planszówko-maniacy mieli swoją
ogromną halę i wypożyczalnię. W innej hali swoje stanowiska mieli wielcy i mali wystawcy, u których można było nabyć unikatowe gry, ubrania, biżuterię i różne fantastyczne gadżety. Swoją sztuką uraczył nas zespól Percival Schuttenbach – twórcy muzyki do
kultowej gry komputerowej Wiedźmin 3 polskiego wydawcy o światowej sławie. Pokaz
mody, kino plenerowe, średniowieczne jadło… Wiele by wymieniać, warto przyjechać i
przeżyć magiczny weekend.

Nowości w bibliotece
A. MALESZKA - CZAS ROBOTÓW
Android stworzył stalowe osy. Każdy, kogo użądlą, zmienia
się w robota. Na całym świecie ludzie przeistaczają się w maszyny. Tylko Idalia, Alik, Budyń i mała Julka uciekają przed inwazją
os. Muszą odnaleźć magiczny przedmiot, który zmieni roboty
z powrotem w ludzi. W pościg za nimi rusza Android i groźny
waran. Olbrzymi słoń-robot walczy w ich obronie. Opowieści
Magicznego Drzewa są podstawą znanego na świecie cyklu filmowego, nagrodzonego Emmy – telewizyjnym Oscarem – za
wyobraźnię, mądrość i humor.
R. EVANS - TAJEMNICA POD JEMIOŁĄ
Po odejściu żony Alex zostaje sam, z pustym kontem i raną
w sercu. Pragnie poznać bratnią duszę – kogoś, kto zrozumie, jak
bardzo jest samotny i spragniony miłości. Przypadkowo trafia na
blog, którego autorka codziennie wysyła wzruszające listy do
wszechświata.
Jej wrażliwość ożywia te zakamarki duszy Alexa, które on
sam od dawna uważał za martwe. Mężczyzna decyduje się wyruszyć w szaloną podróż do urokliwego, zaśnieżonego miasteczka
na drugim końcu kraju. Zamierza odnaleźć kobietę, która skradła
mu serce, chociaż zna tylko jej inicjały…
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
oraz poeci grupy poetyckiej SAFFO
zapraszają na

Wieczór poezji patriotycznej
i promocję książki

Filia Biblioteczna w Kończycach Małych
zaprasza wszystkie dzieci od lat 7 na zajęcia plastyczne Tworzymy ozdoby świąteczne.
Zajęcia odbywać się będą 6 i 7 grudnia, 13 i
14 grudnia, 20 i 21 grudnia 2018 r. od godz. 15.00
do 16.30. Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 324693040.

W niedzielę 2 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Sali
Widowiskowej w Zebrzydowicach

Spotkanie dla dzieci
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 15.00 do 17.00 w drugi i czwarty piątek miesiąca. Na najbliższe z nich
zapraszamy 07.12.2018 r. oraz 28.12.2018 r. Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy
pod nr tel. 324692020, email: bibliotekazebrz@wp.pl, poprzez facebooka lub osobiście.
ZAPRASZAMY!!!

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 na kolejne spotkanie
literackie, które odbędzie się 01.12.2018 (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!!

Zapraszamy na zajęcia KUNG FU
W Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach zajęcia prowadzi Mistrzowska Szkoła Kung –
Fu, która zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na
zajęcia. Zajęcia podobnie jak w ubiegłym roku odbywają się w poniedziałek i w środę o godz. 17:00.
Szkoła oferuje 10 styli kung fu oraz wiele innych styli dalekowschodnich. Zajęcia podzielone są
na grupy dla dzieci i dorosłych oraz grupy początkujące. Oferowane są różne poziomy
nauki. Zajęcia są bezpłatne.
GOK Zebrzydowice
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Poezja naszych mieszkańców

Kącik Kulinarny

Cierpienie
W takim dniu
zamykam się w sobie,
myśli schodzą do otchłani –
wiersze milczą.
Z głębi serca płyną słowa
przerywane szlochem,
wypełniają wolną przestrzeń
między lampionami.
Jesteś tam i słyszysz,
snują się wyznania zimny granit nie przepuści
ciepła ani głosu.
Imieniny Świętych,
chryzantemy, znicze
i modlitwa – ratunek, który
chroni przed zapaścią.

Czy to wiatr
Już postrącał złote liście,
unosi do tańca,
raz układa je w bukiety
to dywany ściele.
Amant, który wybrance
przynosi naręcza tka na leśnych drogach
dywany pod stopy.
Nie ma uczuć a potrafi
zachwycać i wzruszać,
czesać liście drzewom,
wierzbom długie włosy.
Zbiera barwy z delikatnych
aż po czerni smugę.
Bezimienny, czarujący,
nie wiadomo kto.

Jesienny taniec
Jesienią… jesienią…
Drzewa kolorami się mienią
To żółte prawie złociste
Słońce swym blaskiem piękno ich
rozbłyska…
To znów tu i tam czerwienią niczym miedzią
zabłyszczą
Tam rudy zagości
To ulubiony kolor jesieni…
Gdzieś jeszcze zieleń przenika…
Słońce swym ciepłem promieni przyrodę
ogrzewa…
Wtem wiatr jak zawsze nieznośny
Szaleć zaczął strącając z drzew liście
dookoła…
Czy to naprawdę złośliwość ?.. pomyśleć by
można…
Ale to Wiatr zakochany jest w Jesieni…
Jesień jest z czterech sióstr
najpiękniejsza…
To tylko Wiatru jest takie w kochaniu
przekomarzanie…
Jesień wie o tym
Obrzuca Wiatr liśćmi czerwonymi
One pocałunkami są…
Czerwień to przecież kolor miłości…
Zatańczyła Jesień z Wiatrem
Aż patrzeć było miło…
Dookoła wszyscy byli zachwyceni
Takiej urokliwej pary jeszcze nie widzieli...

autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Brygida Simka

Małe co nieco, czyli okiem sołtysa
Jesień
Jest to smutna pora roku, bo tuż po zima nastaje
Wyciągamy z szaf głębokich coraz obszerniejsze stroje
Przez okres wiosenno - letni, tak się czasem nam wydaje
Żeśmy nieco wyszczupleli lub że coś jakby nie moje...
Jakby dziś na to nie patrzeć okres nie jest zbyt ciekawy
Trzeba w ramach bezpieczeństwa powymieniać też opony
A gdy niedzielny kierowca, to nie ma niezbędnej wprawy
Powinien (tu wstyd się przyznać) usiąść sobie z boku żony

SEROMAK - Składniki na ciasto: 2 szklanki mąki, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 żółtka, 3/4 szklanki cukru,
1 łyżeczka cukru waniliowego, 3/4 kostki masła (250 g).
Składniki na masę makową: 1 puszka maku (900 g),
2 jajka, 1/2 szklanki cukru, kilka kropel olejku migdałowego. Składniki na masę serową: 1 kg pół tłustego
sera, 100 g masła, 1 szklanka cukru, 1 budyń śmietankowy, 2 żółtka, 4 białka. Lukier: 1 szklanka cukru pudru, 2
łyżki gorącej wody, 1/2 łyżki soku z pomarańczy. Wykonanie: Mąkę z proszkiem przesiałam na stolnicę, wsypałam cukry, dodałam masło i żółtka. Zagniotłam ciasto i włożyłam do lodówki na około 30 minut. Następnie blachę o wymiarach 22/32 cm wyłożyłam
papierem do pieczenia. Przygotowanym ciastem, lekko rozwałkowanym, wylepiłam dno
blachy i wstawiłam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 10-15 minut do
podpieczenia. Przygotowałam masę makową: całe jajka wraz z cukrem ubiłam robotem
na “puch”. Dodałam mak i wymieszałam, na koniec dodałam kilka kropel olejku migdałowego. Tak przygotowaną masę makową wyłożyłam na podpieczone ciasto. Przyszła pora
na masę serową. Ser zmieliłam przez maszynkę. Mikserem utarłam masło z cukrami i
żółtkami. Następnie dodawałam po łyżce sera ciągle ucierając. Wsypałam suchy budyń.
Ubiłam pianę z białek, dodałam do sera i lekko wymieszałam szpatułką. Przygotowaną
masę serową łyżką wykładałam na masę makową. Ciasto wstawiłam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na 1 godzinę. Gdy ciasto się upiekło poczekałam aż wystygnie w
piekarniku. Zrobiłam lukier: do miski wsypałam cukier puder, wlałam gorącą wodę, sok z
pomarańczy i łyżką utarłam lukier.
CIASTECZKA Z JABŁKAMI - Składniki: 2 szkl. mąki pszennej, 1/2 kostki miękkiego
masła, 1/2 szkl. cukru pudru, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 żółtka, 3 pełne łyżki
kwaśnej śmietany, kilka kropel aromatu śmietankowego lub waniliowego. Wykonanie:
Do miski wsypałam mąkę, proszek do pieczenia, cukier puder - wymieszałam suche
składniki. Następnie dołożyłam masło, żółtka, śmietanę i aromat - zagniotłam jednolite ciasto. Gotowe ciasto podsypując delikatnie mąką rozwałkowałam na grubość ok 3
- 4 mm. Następnie przy pomocy wykrawacza do ciastek wykroiłam okrągłe placki. Na
połowie każdego placka układałam cząstki jabłek. Następnie jabłko przykryłam drugą
połową ciasta. Zlepiłam ciasto tylko po bokach, od przodu ma być widoczne jabłko. Gotowe ciastka ułożyłam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piekłam w piekarniku
nagrzanym do 180 st z grzałką góra dół ok 30 min - do ładnego zarumienienia. Letnie
ciastka oprószyłam cukrem pudrem. Z podanych składników wyszło 30 ciasteczek. Jeśli
ciasto podczas wyrabiania mocno sie klei podsypuję delikatnie mąką. Do wypieku ciasteczek użyłam 2 średniej wielkości jabłka.
SZARLOTKA SYPANA - Składniki: 8 dużych jabłek, 1 łyżka cynamonu, 2 szklanki mąki,
2 szklanki kaszy manny, 2 szklanki cukru, 200 g masła. Dodatkowo: 1 łyżka masła do
wysmarowania tortownicy, 2 łyżki kaszy manny do posypania tortownicy. Wykonanie:
Jabłka obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Starte jabłka wymieszaj z cynamonem. W osobnej misce wymieszaj mąkę, kaszę mannę oraz cukier. Tortownicę wysmaruj
masłem i wysyp kaszą manną. Na spód tortownicy nasyp dwie szklanki wymieszanych
suchych składników. Następnie wyłóż połowę jabłek i rozprowadź je równomiernie po
całej tortownicy. Na jabłka nasyp kolejne dwie szklanki suchych składników, nałóż resztę jabłek i następnie resztę suchych składników. Zimne masło pokrój w drobną kostkę i
rozłóż równomiernie na wierzchu ciasta. Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180
stopni C i piecz około 50 minut. Jeśli wierzch zbyt mocno się zrumieni przykryj ciasto folią
aluminiową na czas dalszego pieczenia.
ŚMIETANOWIEC - Składniki: 600 ml śmietanki 30%, 3 łyżki cukru pudru, 500 g serka
mascarpone, 400 g masy kajmakowej, około 250 g krakersów, 2 opakowania rurek waflowych o smaku śmietankowym, kakao. Wykonanie: Dobrze schłodzoną śmietankę ubij
na sztywno z cukrem pudrem. Partiami dodawaj też serek mascarpone. Na dnie blaszki
wyłożonej papierem do pieczenia ułóż warstwę krakersów. Następnie wyłóż połowę
kremu i ułóż rurki. Przykryj je resztą kremu. Kolejna warstwa to krakersy, na których rozsmarujesz masę kajmakową. Całość oprósz kakao i wstaw do lodówki na kilka godzin.

Mnie i wielu rówieśników można równać do jesieni
Takie bowiem bez wyjątku jest to nasze ziemskie życie
Było, jest tak i tak będzie - rzeczywistości nie zmienisz
Można się pozastanawiać - czegoś tam żałować skrycie...
Tadeusz Guz

Smacznych wypieków życzy Teresa Kondziołka
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Następny numer Wiadomości znad Piotrówki ukaże się 21 grudnia 2018.
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