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Wójt Gminy
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Marklowice
rZu
Sołectwo Zebrzydow Górne i Zebrzydowice Górne
Gabaryty - ZbiórKa
ice Dolne
Sołectwo Kończyce
WiOSenna
Małe
08 kwietnia (poniedział
Sołectwo Kaczyce
ek) – Sołectwo Zebrzydow
09 kwietnia (wtorek)
ice Dolne
Dni otwarcia Gminnego
– Sołectwo Zebrzydow
ice Górne
Komunalnych (GPSZOK)Punktu Selektywnej Zbiórki
10 kwietnia (środa)
Odpadów
– Sołectwo Marklowice
aGrOSPeD - ul.
otwarty: 8.00-16.00
Dworcowa 14 Zebrzydowi
Górne
11 kwietnia (czwartek)
(lato); 8.00-14.00
ce,
(zima)
– Sołectwo Kończyce
urząd Gm
Małe
iny - Gos
12 kwietnia (piątek)
podarka O
Uwagi do harmonogra
– Sołectwo Kaczyce
dpadami
mu odbioru odpadów
- tel. 32 4
• Odbiór odpadów
komunalnyc
7 55 151 (
w
w godzina
• Wywóz odpadów GPSZOK-u zostaje z dnia 20 kwietniah:
ch pracy
komunalnych z
przeniesiony na
urzędu)
dnia 20 czerwca
dzień 13 kwietnia
2019
r. zostaje przeniesion
2019 r.
y na 22 czerwca
2019 r.

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 Nie truj sąsiada
ü 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 10
- str. 10
- str. 13
- str. 19

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

Cennik - www.fhustanczyk.pl

Transport przy zakupie już 1 tony opału Na terenie gminy zebrzydowice

Oferujemy:
-

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

gratis!
DODatKOWa
PrOmOcja !!!
transport przy zakupie opału
powyżej 2 ton na terenie:
Brzezówka, Pogwizdów,
Hażlach, Pruchna,
Kończyce Wielkie,
ruptawa, cisówka,
Pielgrzymowice i Bzie

GratIS !

„nowość”
od teraz możliwość
zakupu 500 kg węgla
(+ koszt transportu)

Życzenia spokojnych i dostatnich
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim
Klientom i Mieszkańcom
gminy Zebrzydowice
składa
Zbigniew Stańczyk
z pracownikami
2 Wiadomoœci znad Piotrówki

Karty z historii...

100 rocznica najazdu czeskiego
na Śląsk Cieszyński - 26 I 1919
26 stycznia 2019 roku wspominać będziemy 100 rocznicę najazdu czeskich wojsk na
Śląsk Cieszyński. Dziś, mało kto pamięta o tych tragicznych wydarzeniach, które rozgrywały się na Zebrzydowickim dworcu i w Kończycach Małych na drodze w kierunku Pruchnej.
23 stycznia 1919 r. do Cieszyna przybyła w mundurach alianckich grupa oficerów
czeskich, żądając od pułk. Latinika natychmiastowego wycofania wojsk polskich poza
Białkę. W przeciwnym wypadku ma nastąpić zbrojna okupacja kraju przez wojska Ententy. Polskie władze z Cieszyna natychmiast powiadomiły o całym wydarzeniu Kraków i
Warszawę, które nakazały się bronić, nie dać się wyrzucić a rzekomych oficerów alianckich
skierować do Warszawy. W tym samym czasie członek grupy pseudo alianckich oficerów,
ppułk. Sznajderek nadał do Morawskiej Ostrawy depeszę: O godzinie 13 minut 5 zacząć
marsz na rozkaz Komisji Międzynarodowej i Inspektoratu Wojsk, w Morawskiej Ostrawie
(przypuszczał bowiem, że odpowiedź władz polskich będzie i tak odmowna!). Starano
się powstrzymać jeszcze działania wojenne jednak nic to nie dało. Wojna rozpętała się na
Śląsku Cieszyńskim w całej pełni. Oddziały czeskie wkroczyły na teren polski.
Pochód wojsk czeskich rozpoczął się 23 stycznia. Główne zdarzenia odegrały się
w tym dniu w Boguminie i Zagłębiu między godzinami 13 a 18. Walczono o potężny
węzeł kolejowy, tworzący osobną gminę polityczną Bogumin – Dworzec. Długo przed
napadem przemycano przez linię demarkacyjną na teren Bogumina – Dworca mundury
wojskowe, broń i amunicję.
O godzinie 6 rano w dniu 24 stycznia rozpoczął się ponowny atak sił czeskich na Zagłębie. Tym razem od strony Frysztatu i od Łazów – Orłowej. Około godziny 7 nad ranem
wtargnęły czeskie oddziały na dworzec w Karwinie. O 8 Czesi zajęli, Jabłonków rozbijając,
się po obu stronach drogi do ataku. Wszczęła się nierówna walka. Z jednej strony świetnie wyekwipowane oddziały czeskich legionistów, z drugiej strony cywilni robociarze,
uzbrojeni w karabin i zaopatrzeni od 5 do 10 sztuk naboi. Gęsty ogień nieprzyjaciela
zmusił polskie patrole do wycofania się. Ppor. Sojka, widząc beznadziejność własnego
ataku, wycofuje się do Bystrzycy, obsadza tam wzgórza i poleca bronić się z poza płotów,
chałup, drzew, aż do nadejścia pomocy wojskowej z Cieszyna, o którą stale telefonicznie
alarmował dowódcę. W godzinach popołudniowych wtargnęli, Czesi do Bystrzycy gdzie
nastąpiła, zmiana ich planu operacyjnego – wycofali się na Słowację.
Położenie wojsk polskich i sytuacja na froncie były katastrofalne. Czesi sytuacji tak
dogodnej dla siebie nie wykorzystali, bojąc się przeciwnatarcia sił polskich, uważając
zbytnie wysunięcie własnych grup północnych na wschód za ryzykowne.
25 stycznia wojska czeskie starały się umocnić i przygotować do obrony przed spodziewanym kontratakiem wojsk polskich. Przegrupowanie nastąpiło na linii Piotrowice
– Frysztat – Karwina – Sucha – Frydek.
26 stycznia walki rozpoczęto na północnym odcinku w rejonie Kończyc i
Zebrzydowic. Przez dowództwo polskie pojmowane one były, jako generalny atak na
Cieszyn. Według faktów Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, dowództwo
Czeskie nie myślało w owym dniu o ataku. Atak rozwinął się sam od siebie. Inicjatorem
był dowódca grupy północnej major Błaha, który we własnym zakresie nakazał natarcie
na Zebrzydowice. Na dworzec nacierał 17 baron myśliwski, na prawo od niego 111/21
p.p.leg., na lewym skrzydle znajdował się II/8 p.p.
W czasie walk na Zebrzydowickim dworcu Czesi usunęli ze stacji polskie godło
państwowe oraz napis „Zebrzydowice”, w miejsce czeskiej nazwy „Zebřidovice” (napis i
godło przywrócono 25 lutego). Na Zebrzydowickiej stacji kolejowej poluzowano rozjazdy
kolejowe, odkręcono kilka szyn, z progów kolejowych pobudowano niezbędne umocnienia. Żołnierze wspólnie z kolejarzami stawiali zacięty opór. Siły napastników były
jednak przeważające i zmusili obrońców do wycofania się. Na stacji pozostali pierwsi
zabici i ranni. Na okolicznych zaśnieżonych polach widniały liczne plamy krwi poległych
i rannych polskich żołnierzy. Kilku z nich miało porozbijane czaszki kolbami czeskich żołdaków, którzy w ten sposób dobijali rannych żołnierzy. Na dworzec, z pomocą polskim
żołnierzom zmierzał z Kończyc Małych ze swoją kompanią Kapitan Cezary Haller. W drodze kompania dostaje się pod uderzenie, wyłaniających się z kaczyckich lasów czeskich
żołnierzy. Kapitan Haller wraz ze swoim oddziałem zostaje zmuszony do wycofania się
w kierunku Pruchnej. Odwrót odbywa się wśród wielkich strat. Oddział dowódcy Hallera
poniósł ogromne straty. Rannych znoszono do gospody Krauza w Kończycach Małych,
gdzie konali bez jakiejkolwiek pomocy, nie miał im nikt podać ani wody, krwi cieknącej
nie wstrzymano – „niech zdechną” mówili Czesi.
Na „Palowym Kopcu” zginął prawdopodobnie pchnięty bagnetem w serce kapitan
Cezary Haller.

27 stycznia pierwsze oddziały Czeskie wkroczyły na Cieszyński rynek.
30 stycznia Ministerstwo Obrony Krajowej z Pragi wydało polecenie, by w razie
niespotkania większego oporu, przystąpić do obsadzenia całego Śląska Cieszyńskiego do
Białki. Komitet obywatelski z Żywca zarządza ogólny pobór – przymusowy - do służby
wojskowej dla celów obrony Śląska Cieszyńskiego.
30 stycznia 1919 wieczorem parlamentariusze czescy „ofiarowali” Dowództwu polskiemu rozejm. Dowództwo, bowiem czeskie otrzymało w ciągu dnia polecenie wstrzymania działań wojennych, albowiem cel, jaki sobie rząd Czechosłowacki postanowił,
został w zupełności osiągnięty. Pułkownik Latinik zażądał od Czechów wycofania wojsk
i ustanowienia linii demarkacyjnej. Prezes Rady Ministrów Paderewski zażądał, by za
linię demarkacyjną przyjęto wcześniej ustanowioną linię rozgraniczenia. O wszystkich
tych projektach Czesi nie chcieli słyszeć. Rozejm, dwukrotnie przedłużany, zakończył się
wreszcie 3 lutego w Paryżu umową czesko – polską, której zawarcie wymogła Ententa
na delegacjach czeskich i polskich. na podstawie tej umowy całe Zagłębie i połowa linii koszycko – bogumińskiej przeszła pod okupację wojsk Czeskich, choć administracja
polityczna tych obszarów miała nadal pozostać w rękach Rady Narodowej. Czesi jednak
długo zwlekali z wykonaniem umowy paryskiej.
Wreszcie po przyjeździe, trzech generałów alianckich do Cieszyna w dniu
26 lutego 1919 r. ustąpili. W tym dniu Wojska Polskie wróciły do Cieszyna,
Frysztatu i Jabłonkowa. Tak skończyła się walka orężna o Śląsk Cieszyński.
We wrześniu 1920 roku miejscowość naszą odwiedził brat majora Hallera
– generał Józef Haller który wziął udział w polowej mszy św. odprawionej za
poległych w czasie napadu czeskiego żołnierzy polskich.
15 września 1935 roku na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach uroczyście odsłonięto i poświęcono nagrobek pamięci siedmiu nieznanych żołnierzy polskich z kompanii śp. kapitana Cezarego Hallera, poległych na polach
Zebrzydowic.
30 stycznia 1939 w kościele parafialnym ks. proboszcz Brunon Stefan odprawił
uroczyste nabożeństwo za poległych w obronie ziemi śląskiej – w 20 rocznicę najazdu
na nasz teren. Po nabożeństwie złożono wieńce na grobie 7 poległych żołnierzy oraz w
przemówieniach kilku zebranych przypomniano tragiczne wydarzenia sprzed 20 lat.
Obecnie miejscami pamięci najazdu czeskiego na Śląsk Cieszyński znajdującymi się
w naszej gminie jest mogiła 7 nieznanych żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach zniszczona w czasie okupacji. W 1992 roku dzięki staraniom Społecznego
Komitetu pomnik został odrestaurowany z funduszy Urzędu Gminy.
W Kończycach Małych na tzw. „Palowym Kopcu” znajduje się krzyż upamiętniający
miejsce śmierci kapitana Cezarego Hallera. Krzyż ten został odnowiony w 2014 roku w
95. rocznicę najazdu czeskiego.
Relacje świadków najazdu czeskiego na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku zamieszczone w książkach, kronikach i czasopismach.
… W niedzielę, 26 stycznia, chcieliśmy pójść z dziadkiem na godz. 8 do kościoła. Ale
między godz. 7 a 8 rozpoczęła się w pobliżu dworca kolejowego strzelanina. Widzieliśmy
z okna naszego domu polskiego żołnierza, wycofującego się od lasu Szydłówka. Wybiegło
za nim kilku czeskich „legionarzy”, strzelając do uciekającego, który potknął się i upadł. Już
leżąc zaczął strzelać. Kilku najbliższych Czechów padło, ale pozostali strzelali do Polaka. Widocznie został ciężko, może nawet śmiertelnie trafiony, gdyż śnieg koło niego coraz bardziej
się czerwienił.
Około godziny 11 zobaczyliśmy, jak „legionarze” pędzą torami kolejowymi od strony
dworca w kierunku Piotrowic grupę kilkudziesięciu jeńców. Strzelanina ucichła. Po południu, przed godz. 15, poszliśmy z dziadkiem do kościoła na nieszpory. Ludzi było mało. Gdy
wyszliśmy z kościoła, zobaczyliśmy przed farą, koło cmentarnej bramy leżących na śniegu
siedmiu polskich żołnierzy.
W trzy dni później odbył się pogrzeb ofiar najazdu. Wszystkich siedmiu poległych złożono w niemalowanych trumnach. Odbyła się żałobna msza święta z konduktem, przy licznym udziale miejscowej ludności, w tym dzieci szkolnych. Nad otwartą mogiłą przemawiał
ks. prob. Brunon Stefan. Zakończył słowami: „Kochane dzieci, nie zapominajcie się modlić za
tych, nad których grobem stoimy. A gdy będą kwiatki, zanoście je na ich wspólną mogiłę. Są
tego warci, gdyż złożyli życie broniąc naszej ojczystej ziemi”….
Józef Szymczyk, Kalendarz Cieszyński 1989 r.
Małe Kończyce: Straszne to były dla mieszkańców naszej wsi dni najazdu czeskiego.
Rabowali gdzie się tylko co dało. Zamykali jednego za drugim, bili kolbami, policzkowali i
poniewierali w rozmaity sposób. Niema ani jednego mieszkańca gminy, któryby nie złorzeczył na tę zbójecką hordę. Dzień 26 lutego był dla nas dniem wyzwolin. Od samego ranka lud
gromadził się i z niecierpliwością oczekiwał nadejścia naszych. Nareszcie rozległ się tętemt
koni i na drodze błysnęły czapki z białemi wstążkami. Radości nie było granic. Obok gospody
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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

p. Maliszowej rozległo się gromkie: Cześć ! Dziewczęta umaiły żołnierzów i konie kwiatami.
Tow. Koch w krótkich słowach przywitał dzielny oddział z nad Wisły. Odprowadziliśmy ten
dzielny oddział do Frysztatu. Na Podlesiu spotkaliśmy drugi oddział i nastąpiło serdeczne
powitanie. Dzień ten błogi, dzień Wyzwolenia pozostanie na zawsze w pamięci naszej a rodzice dzieciom o nim opowiadać będą. Czy wobec takiego przywiązania do sprawy narodowej potrafiłby nas podstępny wróg zmiażdżyć – nigdy. Na zawołanie gotowiśmy z naszymi
żołnierzami razem pojść w boj w obronie naszych gniazd rodzinnych.
Czasopismo Robotnik Śląski, 1919 r.
Przez kilka dni wędrowałem w różnych stronach zajętych już przez wojska czeskie. Byłem świadkiem bitwy, jaka toczyła się w minioną niedzielę w Zebrzydowicach koło dworca
kolejowego, gdzie byli wtedy jeszcze Polacy. Lecz zaatakowani wczesnym rankiem z dwu
stron przez znaczne siły Czechów zostali rozbici, poczem front posunął się w stronę Wielkich
i Małych Kończyc, gdzie zginął kapitan Haller.
Widziałem kilka trupów żołnierzy polskich, którzy zginęli w bitwie koło dworca zebrzydowskiego ! Czterech z nich miało porozbijane czaszki kolbami czeskich żołdaków, którzy
w ten sposób dobijali rannych żołnierzy. Spotkałem potem także dwóch żołnierzy polskich,
którzy po rozbiciu ich kompanii schronili się do stodoły z kilku innymi i ukryli w słomie. Zaraz
jednak wpadli za nimi Czesi i zaczęli strzelać do ukrytych z karabinów i rewolwerów. Tych
dwóch cudem tylko ocalało i gdy Czesi odeszli, umknęło w stronę Pruchnej.
W ten sam dzień popołudniu przymaszerowało kilka kompanii piechoty czeskiej i oddział artylerii do Zebrzydowic, gdzie się zakwaterowali. Pod wieczór tego samego dnia przeszedłem przez ich front i udałem się do Cieszyna, dokąd dotarłem właśnie w chwili odwrotu
naszych wojsk. W nocy i nad ranem ludność cywilna „wypróżniła” koszary ze wszystkiego
co tylko było do wzięcia. Na murach miasta ukazały się afisze niemieckiego „Volksratu” z
wezwaniem do ludności, by zachowała się spokojnie i ściśle neutralnie …
Czasopismo „Wiadomości wojenne”

Ważniejsze wydarzenia z działalności
Chóru Mieszanego Echo za 2018 rok
1. Chór zdobył Srebrny Dyplom na VIII Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym ,,Ars Liturgica” w Gnieźnie. (Złotego Dyplomu jury nie przyznało)
2. Koncerty kolędowe: Chór zaśpiewał 3 koncerty kolędowe: w Kościele Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach wspólnie z Młodzieżowym Chórem Bel Canto z Raciborza, w Kościele Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej i w
Kościele św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
3. Koncerty pasyjne: Chór zaśpiewał 2 koncerty pasyjne: w kościele ewangelickim
w Ustroniu i w kościele ewangelickim w Cieszynie, wspólnie z Wyższobramskim Chórem
Kameralnym i chórem parafialnym Kościoła Jezusowego
4. Koncert wielkanocny: Chór zaśpiewał 1 koncert wielkanocny w Kościele Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach, wspólnie z Wyższobramskim Chórem Kameralnym z
Cieszyna

Opracował Patryk Nowak

Wiadomości Kulturalne
Bajka dla dzieci

Cyrk leśnych robaczków

W środę 05.12.2018 w Sali Widowiskowej GOK odbyło się przedstawienie Cyrk leśnych robaczków w wykonaniu teatru KRAK - Art z Krakowa. Obszerny fotoreportaż na
stronie www.gok.zebrzydowice.pl
GOK

5. Koncerty maryjne: Chór zaśpiewał 2 koncerty maryjne: w Kościele św. Jana
Chrzciciela w Grobnikach koło Głubczyc i w Sanktuarium Maryjnym w Turzy Śląskiej.
6. Okolicznościowe oprawy muzyczne mszy świętych: Chór ubogacił swoim
śpiewem uroczystą mszę św. z okazji 30-lecie kapłaństwa księdza Ignacego Czadera w Kościele NMP Królowej Polski w Pogórzu, mszę św. odpustową w kościele św. Jana Chrzciciela
w Grobnikach, niedzielną eucharystię w Kościele św. Michała Archanioła w Gnieźnie, mszę
św. z okazji 100-lecia Niepodległości Polski wspólnie z orkiestrą dętą w Kościele Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach, oraz uroczystą mszę św. ku czci św. Cecylii - patronki
muzyków kościelnych, organistów i chórzystów- również w kościele w Zebrzydowicach.
7. Współpraca artystyczna: Chór Echo współpracuje systematycznie z organistami: Arkadiuszem Popławskim, Pawłem Seligmanem i poetką Beatą Sabath. Dzięki
współpracy z artystami koncerty chóru są bogatsze, ciekawsze i piękniejsze.
8. Nowa praca licencjacka o chórze Echo: We wrześniu 2018 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach została napisana i obroniona praca licencjacka o chórze
Echo. Tytuł pracy: Przegląd realizacji fonograficznych Chóru Mieszanego ,,Echo” z
Zebrzydowic w latach 2011-2017. Autorem pracy jest Beniamin Ćwiklak. Jest to już
ósma praca naukowa o działalności chóru Echo.
Dziękuję Wam drodzy Chórzyści za wytężoną całoroczną pracę, za Srebrny Dyplom na
Festiwalu ,,Ars Liturgica” w Gnieżnie, za piękne koncerty, za upiększanie śpiewem okolicznościowych mszy świętych, za koleżeńskość i współpracę, za pasję i radość śpiewania w
Chórze ,,Echo”.
Jadwiga Sikora

Wszystkim Chórzystom i sympatykom Chóru
,,Echo” życzymy zdrowych, radosnych, rodzinnych
i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2019 Roku
Jadwiga Sikora - dyrygentka
Kazimierz Pietraszek - prezes
Zapraszamy na Noworoczny Koncert kolęd w niedzielę 6 stycznia 2019 roku na
godz. 17.00 do Kościoła Wniebowzięcia NMP do Zebrzydowic. Gościnnie wystąpi Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK z Trzyńca. (Zaproszenie na str. 9).
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

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

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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Koncert z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości

inni uczestnicy festiwalu. Na pamiątkę udziału otrzymaliśmy dyplomy i prezent. Był też
słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy Pani dr Dorocie Prysak oraz Pani mgr Bogusławie Nideckiej
za zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji festiwalu i cieszymy się bardzo, że po raz
kolejny mogliśmy pokazać nie tylko nasze możliwości, ale również to, że niepełnosprawność nie stanowi bariery w przekazywaniu widzowi wartości, przeżyć i emocji poprzez
jedną z form wyrazu, jaką jest teatr.
W imieniu grupy, Agnieszka Łosińska
Nastał świąteczny czas...

Kiermasz Świąteczny za nami

We wtorek 27.11.2018r. w Domu Ludowym w Kaczycach, odbył się koncert z okazji
100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W koncercie wzięły udział wszystkie
zespoły, działające przy świetlicy. Kółko teatralne pod kier. Ewy Błachut przygotowało
inscenizację do scenariusza p. Mirosławy Garsztka. Natomiast oprawa muzyczna wykonana została przez zespoły : „Kaczoki” pod kier. Urszuli Wiśniowskiej, „Nadolzianie” pod
kier. Roberta Rybki i Jana Gawłowskiego oraz zespołów „Mała Melodia” i ” ,”Tacy Jak My
” pod kier. Mariana Zaleskiego. Przepięknie zaśpiewała również Sandra Sikora. Nie zabrakło wierszy patriotycznych oraz ciekawych faktów historycznych dotyczących Polski
i naszego regionu – Śląska Cieszyńskiego. Koncert rozpoczęliśmy odśpiewaniem Hymnu
Narodowego a zakończyliśmy pieśnią „Ojcowski Dom”. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego koncertu. Dziękujemy Kamili Ptaszyńskiej – Matloch za przepiękne prowadzenie tego koncertu. Wydarzenie zakończyło wspólne zdjęcie
artystów wraz z widzami.

Nie było śniegu, ale się udało. Wzorem lat ubiegłych
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zorganizował
Kiermasz Świąteczny.
W sobotę 8 grudnia dopisali zarówno sprzedający jak i
kupujący. Na straganach znalazły się prawdziwe rękodzielnicze cudeńka. Nie zabrakło
także drobnych ciasteczek jak i wypieków.
Świątecznego uroku wydarzeniu dodawali także przechadzający się i rozdający lizaki i cukierki - Mikołaj z Elfem.
Obszerny fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
GOK Zebrzydowice

II Lokalny Przegląd Małych Form Teatralnych
„Jak długo na Wawelu,
Brzmi zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich,
Płynie ojczysty ton,
Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały,
Zwycięży polski lud…”
Słowa tej pieśni patriotycznej towarzyszyły występowi grupy integracyjnej „Stokrotki”, która została zaproszona do udziału w II Lokalnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych „Mój Świat-Moja Przestrzeń”.
Festiwal ten ma charakter prezentacji, a jego założeniem jest danie szansy młodzieży
i dorosłym osobom z niepełnosprawnością do zaprezentowania swoich umiejętności,
stworzenie okazji do integracji w środowisku lokalnym i przybliżenie problematyki dorosłych osób niepełnosprawnych.
W tegorocznej edycji festiwalu przedstawiane spektakle poruszały tematykę regionalizmu i patriotyzmu, jako nawiązanie do obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Grupa „Stokrotki” przedstawiła montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do osoby
Marszałka Józefa Piłsudskiego, godła Polski, flagi oraz miłości do Ojczyzny. Pięknie prezentowała się flaga, chorągiewki oraz kotyliony w barwach narodowych, zdobiące odświętne stroje występujących, które zrobiliśmy w czasie czwartkowych spotkań. Występ
„Stokrotek” nagrodzono brawami, a refren pieśni patriotycznej śpiewali razem z nami
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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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a

Podsumowanie...

Udany rok „Małokończan”
Rok 2018 okazał się dla zespołu folklorystycznego z Kończyc Małych bardzo szczęśliwy. Pasmo sukcesów rozpoczęli występem na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „ Złoty Kłos „ w Zebrzydowicach, zdobywając pierwsze miejsce w
kategorii zespołów a’capella i nominację na Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu. Przegląd ten odbył się w czerwcu.” Małokończanie”, na tym największym
festiwalu folkloru w Polsce, uzyskali tytuł laureata zdobywając drugie miejsce. To był naprawdę wielki sukces zespołu. W czerwcu również brali udział w Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „ Zza miedzy „ w Kłomnicach, gdzie zostali wyróżnieni. W ostatnią sobotę
września wystąpili na Przeglądzie „ Złoty Talizman” w Pawłowicach, gdzie zajęli pierwsze miejsce. Kolejne zwycięstwo „zaliczyli” na „Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem”.
Sukces tym większy, że wszystkie zespoły śpiewacze i te z towarzyszeniem instrumentów
i a’capella oceniane były razem. W tym sezonie zespół nie wystąpił na przeglądzie folklorystycznym w Brennej w związku ze zdobyciem Grand Prix w ubiegłym roku.

Przed zespołem kolejne wyzwania na rok 2019. Pierwsze z nich odbędzie się już
6 stycznia o godz.: 18:00 w kościele w Kończycach Małych. „Małokończanie” zaśpiewają
na spotkaniu kolędowym, dodatkowo zaprezentują się w naszych tradycyjnych strojach
cieszyńskich. Oprócz zespołu wystąpi także schola parafialna „Gloria” oraz będzie można
zaśpiewać wspólnie kolędy z panem organistą. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie!

Konkurs na naj …naj… karmnik dla ptaków
W piątek 26 października 2018 o godz. 16.00 Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej rozstrzygnęło konkurs ” Najciekawszy karmnik dla ptaków”. Prace były znakomite toteż
wszystkie zostały nagrodzone.
Zarząd koła MZC w Zebrzydowicach

Zaproszenie
CHÓR MIESZANY ECHO Z
ZEBRZYDOWIC
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W ZEBRZYDOWICACH
PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA
NMP W ZEBRZYDOWICACH

serdecznie zapraszają na

Noworoczny
koncert
kolęd
WYKONAWCY:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2019 Roku
pragniemy złożyć Przyjaciołom oraz Klientom
naszych Wiadomości
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
spełnienia zamierzeń oraz wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
życzy
redakcja WzP

Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK z Trzyńca
Dyrygent: Cezary Drzewiecki
Fortepian: Beata Drzewiecka
Chór Mieszany ECHO z Zebrzydowic
Dyrygent: Jadwiga Sikora
Mykola Blikhar
Organy: Arkadiusz Popławski
Słowo: Beata Sabath

ZEBRZYDOWICE 6 STYCZEŃ 2019 GODZ.17:00
KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W ZEBRZYDOWICACH
WSTĘP WOLNY
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z prac rady Gminy
W dniu 6 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Zebrzydowice, na którym został omówiony projekt budżetu Gminy na 2019 rok. Radni zapoznali
się również z projektami uchwał skierowanymi na II sesję Rady Gminy Zebrzydowice w
dniu 20 grudnia br. Sesję na żywo można oglądać w internecie pod adresem: https://
zebrzydowice.sesja.pl/

nie truj sąsiada

Zabronione spalanie przez osoby fizyczne zanieczyszczonych
odpadów drewna w kotłach nieprzystosowanych do tego celu.
Jak informuje Śląski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, zgodnie z ustawą z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach, pod
pojęciem odpadu „rozumie się każdą
substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”. W
świetle przytoczonej definicji, odpad stanowią m.in. wytwarzane w produkcji przemysłowej trociny, wióry, ścinki i drewno jak również pochodzące z gospodarstw domowych różnego rodzaju zużyte elementy drewniane. Zwrócić uwagę należy, że ww. rodzaj odpadów
obejmuje nie tylko „czyste” drewno, ale również drewno zanieczyszczone różnego rodzaju
substancjami (np. konserwującymi, lakierami, spoiwem, etc.). Wyżej opisane zanieczyszczone odpady są następnie często wykorzystywane przez osoby fizyczne jako paliwo w
kotłach nieprzystosowanych do tego celu, co powoduje emisję do powietrza szkodliwych
substancji – w tym benzo(α)pirenu, metali ciężkich, formaldehydu, fenoli, ftalanów, itp.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w
sprawie listy rodzajów odpadów, które
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku wskazuje, że w procesie R1 obejmującym wykorzystanie odpadu jako
paliwa wytwarzania energii można
stosować drewno o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami
ochronnymi, natomiast stosowanie jako paliwa trocin, wiórów, ścinków pochodzących z
obróbki płyt wiórowych czy forniru jest całkowicie zabronione. W świetle powyższego
należy stwierdzić, że osoby spalające ww. odpady zanieczyszczonego drewna naruszają
przepisy prawa, narażając się tym samym na sankcje karne.
Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym Roku
składa Dyrektor i pracownicy GZWiK
w Zebrzydowicach

Kiedy gwiazdka wigilijna zaświeci na niebie
niech nasze myśli będą bardzo blisko siebie.
Niech magia tych świąt przyniesie nam
szczęście radość i miłość,
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności
w realizowaniu osobistych planów.
Niech te życzenia popłyną do wszystkich ludzi,
którzy byli, są lub będą związani
z naszą piękną ziemią cieszyńską.
Od zarządu i wszystkich członków Koła MZC
w Zebrzydowicach.
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Pomaganie jest dziecinnie proste

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych

27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbędzie się
13 stycznia 2019 roku w Kaczycach
(początek koncertu finałowego i
licytacji gadżetów o godz. 17:00).
Celem tegorocznego finału będzie
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II
oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce
funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego
kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak
najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
- W ostatnich latach nasza Fundacja skupiała się na wspomaganiu znajdujących
się w trudnej sytuacji szpitali i oddziałów opieki podstawowej – mówi Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Orkiestry – Mając za sobą
rekordowe Finały, kupiliśmy wiele tysięcy urządzeń dla oddziałów pediatrycznych oraz
podstawowych oddziałów neonatologicznych w całej Polsce. Cały czas zresztą realizujemy zakupy m.in. właśnie dla oddziałów noworodkowych. Przez ten czas jednak
dostawaliśmy coraz większą ilość próśb o pomoc, często błagalnych, z oddziałów specjalistycznych. Braki dotyczą tych najnowocześniejszych, a zarazem najdroższych urządzeń, na których zakup nie zawsze stać jest samorząd, a środki pozyskane w ramach
dotacji unijnych wykorzystywane są na „łatanie” bardziej istotnych potrzeb. Tymczasem
na świecie obserwujemy znaczący postęp w medycynie, a zwłaszcza w diagnostyce.
Na rynek trafiają coraz to nowsze, bardzo drogie urządzenia, które zarazem oferują
kosmiczne możliwości diagnozy i szybkości w podejmowaniu leczenia. Kupując taki
właśnie sprzęt mamy możliwość po raz kolejny podnieść poziom opieki nad chorymi
dziećmi w Polsce. Dlatego Zarząd Fundacji zdecydował, że celem 27. Finału WOŚP
będzie zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych – dodaje dyrektor ds.
medycznych Fundacji.
W realizacji celu 27. Finału WOŚP Fundacja skupi się przede wszystkim na zakładach diagnostyki specjalistycznej – zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz laboratoryjnej. W zależności od wyników zbiórki Zarząd Fundacji może zdecydować także o
realizacji próśb dotyczących pomocy w większych inwestycjach, jak chociażby wsparcie
w wyposażeniu centralnych sterylizatorni czy pracowni MRI. W głównej mierze zbiórka ma jednak umożliwić podniesienie standardu wyposażenia. Do szpitali trafić mają
tak zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy
komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy
ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii.
- Cały czas mam wrażenie, że dla polskich szpitali chcących rozwijać swoje możliwości Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest ostatnią deską ratunku – mówi Jerzy
Owsiak, prezes zarządu WOŚP – System opieki zdrowotnej w Polsce boryka się coraz
większymi i cały czas dalekimi od rozwiązania problemami. Brak środków na finansowanie leczenia, rosnące kolejki do podstawowych usług medycznych, palący brak
wyspecjalizowanego personelu medycznego, któremu polski system nie jest w stanie
zapewnić satysfakcjonujących warunków pracy – to bardzo poważne braki, powodujące coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce. Przy takich problemach sprawa wyposażenia oddziałów często schodzi na dalszy plan. A kiedy damy
się zbyt mocno wyprzedzić rozwojowi medycyny na świecie, nadrobienie braków może
być trudne i bardzo kosztowne. Wielka Orkiestra nie jest w stanie naprawić systemu, ale
jesteśmy w stanie pomóc w utrzymaniu wysokich standardów i możliwości w leczeniu.
I to będziemy robić, do końca świata i jeden dzień dłużej – dodaje Jerzy Owsiak.
Gramy razem! Do końca świata i jeden dzień dłużej!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Mikołaj w Świetlicy w Kończycach Małych
To już tradycja. Podobnie jak w ubiegłych latach, 6 grudnia Świetlica GOK w Kończycach Małych wraz z Gościńcem Zamkowym zorganizowała Spotkanie z Mikołajem.
Nim dzieci otrzymały upominki od Mikołaja, najpierw jednak stworzyły wraz z rodzicami
ozdoby choinkowe oraz przyozdobiły pierniki.
Świetlica GOK pragnie podziękować państwu A.M. Szopa za ufundowanie słodyczy
do tegorocznych paczek dla dzieci, a także Mikołajowi za pamięć o nas. Dziękujemy również KGW Kończyce Małe za upieczenie pierniczków. Mamy nadzieję, że za rok Mikołaj
znów do nas zawita.
Anna Pomykała/Świetlica Kończyce Małe

W ten sposób chcemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do
tego, że projekt został pomyślnie zrealizowany, a tym samym spowodował rozwój tak
bardzo potrzebnych w naszej gminie usług społecznych.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
i jbył skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita
wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.
Jednocześnie informujemy, że tutuejszy ośrodek pomocy jest gotowy do zapewnienia w okresie do stycznia 2019r. do czerwca 2020r. trwałości 14 miejsc świadczenia usług
społecznych w formie:
• 10 miejsc stacjonarnych w Ośrodku Krótkoterminowego Pobytu Dzienengo
• 3 opiekunek/ów w miejscu zamieszkania
• 1 Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
Osoby chętne do skorzystania z w/w usług społecznych prosimy o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 parter pokój numer 7 lub pod numerem telefonu: 32 47 55 132.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

,,Trudny temat’’

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

osoby zależne są wśród nas !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż z dniem 31-122018r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Działania w ramach projektu rozpoczęły si w lipcu 2017r.
Z oferowanych w ramach projektu form
wsparcia skorzystały łącznie 34 osoby, w tym:
• 14 osób w wieku 60 + uczestniczyło w
zajęciach w ramach Ośrodka Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD),
• 7 osób w wieku 60 + objęto usługami
opiekuńczymi w miejscu zamieszkania,
• 4 osoby niepełnosprawne otrzymały
wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu,
• 10 opiekunów osób zależnych wzięło
udział w treningu dla opiekunów, grupy wsparcia oraz warsztatów informacyjnych
Projekt przyczynił się do wzrostu jakości i dostepności usług społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców naszej gminy.
Na zakończenie realizacji projektu grupa seniorów z OKPD wybrała się do ZOO we
Wrocławiu.
Ponadto na dzień 13.12. br. zaplanowano „Wigilijkę”, dla wszystkich uczestników
projektu, a także osób zaangażowanych w jego realizację.

Od zawsze uważano, że alkoholicy to mężczyźni. Bo dawniej naprawdę przeważali
mężczyźni. Nie mówiono, by kobiety piły. Czas jednak płynął, zmieniały się zwyczaje,
powoli zmieniało się także nadużywanie alkoholu. Obecnie jest tak, że wśród nadużywających alkohol i tych uzależnionych od alkoholu jest bardzo dużo kobiet. Nie widać ich w
lokalach gastronomicznych, nie idą ulicami ,,od buczka do buczka’’. Teraz ktoś powie, że
nieprawda - są w barach, chodzą ulicami, niekiedy się awanturują. Zgadza się, są takie
przypadki, parę osób. Kobiety piją inaczej, piją w domu, najczęściej wieczorem, upijają się
w samotności do tak zwanego lustra. Skrzętnie to swoje picie ukrywają, ich choroba jest
głębsza i trudniej wychodzą z uzależnienia.
Opiszę teraz jeden przypadek.
Spotykałam Ją, co jakiś czas. Ładna szatynka, zadbana, gustownie ubrana, modna
fryzura. Miała tak, na oko, około 50 lat. Robiła zakupy. Torbę miała nieprzeźroczystą, jednak zauważyłam, że ma w niej czteropak piwa: ,,Pewnie dla męża’’- pomyślałam, każdy
tak by pomyślał, to normalne. Zapewne nie powróciłabym od tej sytuacji gdybym nie
spotkała Jej męża. Zgłosił się do mnie po poradę. Mówił żonie, że ma problem alkoholowy, że musi codziennie wypić. W tygodniu bardzo się pilnuje, wypija tylko jedno piwo,
ale gdy nadejdzie piątek to pije na całego. Nie ukrywa tego, ich dzieci mieszkają osobno,
a On nie stanowi dla Niej przeszkody. Taka sytuacja ciągnie się od 8 lat. Nie potrafi żony
przekonać by poszła się leczyć, że szkoda życia i zdrowia. Żona ma dobrą pracę, do emerytury zostało jej parę lat, bardzo się pilnuje by pracy nie stracić bo wtedy przepadłaby
dobra emerytura. Z tej racji nie pije przez tydzień, dba o wygląd, bardzo się stara, by to, że
ma problem nie wyszło na zewnątrz. Pan bardzo by chciał by żona nie piła. Wielokrotnie
rozmawiał z Nią na ten temat, ale żona nie widzi problemu, twierdzi, że nie pije dużo,
że nie wymaga leczenia. Coraz częściej, gdy pije, staje się drażliwa, wybuchowa, mówi
nielogicznie, nie ma z Nią kontaktu.
To jest prawda, alkoholizm kobiet jest naprawdę dużo głębszy, nie jest widoczny na
zewnątrz i bardzo trudny do wyleczenia.
To prawda, do Punktu Konsultacyjnego nie przychodzą kobiety mające problem
alkoholowy, a te zgłaszane do G.K.R.P.A. także bagatelizują problem, nie widzą go, a kierowanie na leczenie odwykowe bardzo trudno to przechodzą.
Przyznam się, że w takich sytuacjach często czuję się bezsilna. Kobiety starają się
stwarzać na zewnątrz pozory, że wszystko jest okej- tak jak to czyni opisywana przeze
mnie pani. A wcale tak nie jest. Natomiast znam także parę kobiet, które podjęły leczenie
odwykowe z powodzeniem, od wielu lat nie piją, są szczęśliwe.
,,Jeżeli chce się wyjść z nałogu to można - mówią - trzeba tylko chcieć’’ czy aż tyle?

Życzenia Spokojnych, Radosnych i Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2019 roku
wszystkim Seniorom oraz mieszkańcom Gminy
składa Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Koło nr 10 w Zebrzydowicach
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Na zbliżające się Święta,
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
kolejny zaś rok 2019,
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wszystkim klientom, Członkom,
Partnerom handlowym,
Emerytom oraz Sympatykom
Gminnej spółdzielni
życzy
zarząd i pracownicy „
Gminnej spółdzielni „sCh
w Zebrzydowicach

www.nieruchomosci-mrozek.pl

SKUPUJEMY
NIERUCHOMOŚCI
ZA GOTÓWKĘ

Przedmiotem skupu mogą być nieruchomości zadłużone,
obciążona hipoteką itp.
Wyceny nieruchomości dokonujemy samodzielnie w oparciu
o wskaźniki rynkowe, biorąc pod uwagę m.in. stopień trudności przeprowadzanej transakcji, stan prawny i lokalizację.
Decyzję o nabyciu nieruchomości podejmujemy w ciągu
2 dni roboczych.
* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakupu nieruchomości bez podania przyczyny.
12 Wiadomoœci znad Piotrówki

Pragnę złożyć wszystkim
naszym klientom
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych chwil
spędzonych w gronie rodziny
i przyjaciół,
a w Nowym 2019 Roku
samych sukcesów zawodowych
i powodów do uśmiechu życzy
Bożena Mrozek

INFORMATOR SZKOLNY
Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Występ Karoliny nagrodzony

Życzliwość wystarczy

Już po raz 15. odbył się konkurs gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Miło mi
poinformować, że III miejsce zdobyła Karolina Dynek, która zaprezentowała gawędę
„Podarzóno nocznica”. Warto podkreślić, że nasza uczennica była jedyną reprezentantką
polskiej strony Olzy, która znalazła się na podium w swojej kategorii wiekowej. Serdecznie gratuluję.
Opiekun – Mirela Sikora

„Życzliwość wystarczy” - takie motto przyświecało uczniom ze Szkoły Podstawowej
w Marklowicach Górnych podczas listopadowych dni. Były to dni wyjątkowe, w których
wszyscy starali się okazywać dobro poprzez miłe słowa, gesty, uczynki, pozytywne emocje i uśmiech. Odbywały się zajęcia, pogadanki i rozmowy na temat tego, jak okazywać
życzliwość w różnych sytuacjach i miejscach, np. w szkole, w domu, w sklepie, na ulicy,
czy w autobusie.

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

„W OJCZYŹNIE MA SIĘ PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”
Zespół Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie był organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „W OJCZYŹNIE MA SIĘ PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”.
Na zaproszenie do udziału w imprezie odpowiedziała m.in. Szkoła Podstawowa im.
J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych. Po przeprowadzonych w szkole eliminacjach, 29
listopada do Cieszyna pojechały uczennice: Patrycja Hanzlik (kl. 7), Anna Grygierek
(kl. 8b) i Małgorzata Wawrzyczek (kl. 8b). Dziewczyny zaprezentowały wiersze Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Władysława Broniewskiego.
Po ogłoszeniu wyników okazało się, że Małgorzata Wawrzyczek zajęła I miejsce, a Patrycja Hanzlik była II. Opiekunem uczennic był nauczyciel języka polskiego
– Artur Kukla.

„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
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.

W klasach I-III zorganizowany został konkurs plastyczny - wykonanie rysunku lub
komiksu propagującego okazywanie dobra na co dzień. Najlepsze prace zostały nagrodzone upominkami, dyplomami, oraz uśmiechniętymi lizakami. Uczniowie klas starszych wraz z nauczycielami wybierali w swoich klasach osoby – dziewczynkę i chłopca,
którzy swoim zachowaniem i postawą są najlepszymi wzorami do naśladowania. Na
uroczystym apelu uczniowie zostali uhonorowani mianem „Najbardziej życzliwych”.
Każdy mógł sprawić innym przyjemność, okazać miły gest, przekazać dobre słowo
lub uśmiech. Rozwieszone na korytarzach karteczki, tzw. „Pozytywki”, przekazywali sobie uczniowie wywołując tym wzajemną radość, uśmiech i pozytywne emocje.
Dni Życzliwości to wspaniały moment do refleksji, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a
także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy. Mamy
nadzieję, że wielu utwierdziło się w przekonaniu, że warto być życzliwym na co dzień.
Zacznijmy od jednego dnia, a potem przedłużmy to na kilkadziesiąt następnych. Niech to
będą tygodnie i miesiące życzliwości. Okazana serdeczność i wzajemne ciepło są dobre
na wszystko, a pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z
nawiązką!
pedagog szkolny - Dorota Kłopeć

Halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy Zebrzydowice na stulecie niepodległości
W sobotę 08.12.2018 r. w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach odbył się
Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Zebrzydowice. W Imprezie tej wzięło udział
siedem tzw. „dzikich drużyn” (niezrzeszonych). Rozegrano w sumie 13 meczów na bardzo
wyrównanym poziomie i w przyjaznej atmosferze. Sponsorem nagród i poczęstunku był
Wójt gminy. Organizatorami turnieju byli Barbara i Grzegorz Kukuczkowie, a patronatem
imprezy była Rada Sportu Gminy Zebrzydowice.
Podsumowanie: I m-ce Więcej niż jedna lama II m-ce Marklowice
III m-ce Wczorajsi
IV m-ce Znajomi
Opr. B.G-K

Dyrekcja szkoły i organizatorzy konkursu
p. Urszula Budzińska, p. Jadwiga Bajger

Wiadomoœci znad Piotrówki 13

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku 2019
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę

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

składa
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
JERZY KOTERBICKI
Z PRACOWNIKAMI

UMOWA Z NFZ
PEŁNY ZAKRES USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH

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

CHOINKI
Z PLANTACJI duży Wybór
Czakon - Pruchna
ul. Główna 89
tel. 33 8573 521

II Świąteczna Gala Piłkarska za nami
Sala pękała w szwach. Dzieci i rodzice w niedzielę 16 grudnia tłumnie zjawili się na
Sali Widowiskowej przy zamku w Zebrzydowicach na II Gali Piłkarskiej zorganizowanej
przez KKS Spójnię Zebrzydowice.

Podczas wydarzenia przyznano nagrody dla wyróżniających się graczy w pięciu kategoriach wiekowych: skrzat, żak, orlik, młodzik i trampkarz.
Skrzat: Igor Pawelczyk, Kinga Szapiel, Max Stuchlik
Żak: Mateusz Kubicjus, Bartosz Oślizło, Mikołaj Stopa
Orlik: Olivier Stuchlik, Radek Gojowy, Wojtek Kopiec
Młodzik: Magda Piekarska, Jakub Majczak, Tomasz Pukowiec
Trampkarz: Wojciech Zborek, Szymon Paluch, Mateusz Sobczak
To nie wszystko, każdy z młodych zawodników otrzymał klubowy prezent na święta.
Wieczór był także okazją do podziękowań dla działaczy oraz sponsorów. W imieniu władz
samorządowych, organizatorom gali, gratulował zastępca przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusz Lose.
Całość imprezy uświetnił występ znanego już w naszej gminie zespołu The Out.
(red)

Wystawa w Urzędzie Gminy

Warsztaty seniorów
W ramach projektu „SENIORZY SENIOROM - sport, kultura i tradycje na pograniczu” dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-5 REPUBLIKA CZESKA - POLSKA w
EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI w listopadzie i grudniu seniorzy gminy Zebrzydowice
i Petrovice u Karvine spotykali się na warsztatach, podczas których przygotowywali tradycyjne ozdoby związane ze świętami Bożego Narodzenia. Efekt tych warsztatów można
było zobaczyć na wystawie zorganizowanej przez seniorów w sali sesyjnej Urzędu Gminy
w Zebrzydowicach w dniach od 17.12.2018 do 20.12.2018 w godzinach pracy urzędu.

Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła,
wigilijnych życzeń w blasku świec skąpanych, pięknych
prezentów pod choinką oraz Nowego Roku, w którym
wszystko się uda.
Życzy Zarząd i Aktyw Koła nr 8
Zebrzydowice
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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

Zakład PogrZebowy

KALIA Strumień

43-246 Strumień ul. dębowa 8
tel. 33 8570 122
Administrator Cmentarzy Komunalnych
w Gminie Zebrzydowice

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

szkolenie z obsługi komputera

W listopadzie br. seniorzy z
naszej gminy rozpoczęli szkolenie z
obsługi komputera. Szkolenia prowadzi trenerka z Fundacji Partycypacji Społecznej w ramach projektu
„Śląska Akademia Seniora” a ich organizatorem jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Zebrzydowicach. Nasi
mieszkańcy nabywają umiejętności
obsługi komputera i internetu. Spotkania trwać będą do marca 2019 r. i obejmują 60 godzin nauki. Obecnie szkolą się dwie
grupy po 10 osób każda. Jedna grupa to uczestnicy na poziomie podstawowym, a druga
to poziom zaawansowany. Po zakończeniu kursu uczestnicy wezmą udziała w projekcie
animacyjnym, który będzie trwał 30 godzin i będzie pogłębiał podstawowe kompetencje
cyfrowe. Oprócz nauki nasi seniorzy mają okazję do spotkania się i dobrej zabawy.

Święto poezji w Zebrzydowicach

Fot: Przemysław Lose

W grudniowy wieczór w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej mogliśmy wsłuchać się w poezję patriotyczną w wykonaniu poetów grupy poetyckiej SAFFO. Swoje
wiersze prezentowali: P. Jadwiga Bujak - Pisarek, P. Aldona Kopiec, P. Aniela Stoś, P. K.
Karpeta, P. Włodzimierz Nikonowicz i P. Mariusz Bugała. Artystom towarzyszył chór Melodyjka pod dyrekcją pani Beaty Pilśniak - Hojka, działający przy Szkole Podstawowej w
Zebrzydowicach.
Spotkanie było jednocześnie promocję antologii Strofy znad Piotrówki, którą można
było otrzymać wraz z autografami autorów. Antologia mogła powstać dzięki sponsorom,
którym z serca dziękujemy za wsparcie: Wójtowi Gminy Zebrzydowice - P. A. Kondziołce,
Bankowi Spółdzielczemu w Jastrzębiu Zdroju, R. Somerlikowi - Piekarnia Zebrzydowice,
H. Czai - Restauracja La Mirage, Z. Białończykowi - Auto Szkoła, G. Somerlikowi - AZ Instal.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach oraz filie w Kończycach i Kaczycach informują, że 24.12.2018 (Wigilia) będą nieczynne.
W czwartek 27.12.2018 r. wszystkie nasze placówki czynne będą od
12.00. W pozostałe dni biblioteki czynne będą zgodnie z planem.
UWAGA!

Od 1 stycznia 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.

ZAPROSZENIE!

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie
literackie, które odbędzie się 12.01.2019 (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!!

Nowości w bibliotece
S. KRZEMIŃSKI - ZAWIERUCHA
Koniec 1918 roku, pierwsze chwile odradzającej się niepodległej Polski. Siostry Biernackie stają w obliczu nowej, nieznanej
sytuacji, zarówno w sferze politycznej jak i prywatnej. Dotąd
zjednoczone w jednym pragnieniu wolności, Lala, Marynia i Alina teraz, wewnętrznie rozdarte między powinnościami a pragnieniami, szukają własnej drogi.
W cyklu Drogi do wolności historia odzyskiwania niepodległości przez Polskę przenika się z opowieścią o wzlotach i upadkach, sukcesach i rozczarowaniach, radościach i dramatach kilku
pokoleń kobiet. Losy bohaterów śledzić można także w serialu TVP Drogi wolności.
A. CHROBAK - FASHIONISTKI ZRZUCAJĄ CZADORY
W Iranie Aleksandrze Chrobak udaje się dotrzeć tam, gdzie
turysta nie ma wstępu. Odwiedza zamknięte dla innowierców
sanktuaria szyickich imamów, w których Iranki najpierw się
modlą, a później ustawiają do selfie przy grobie świętych męczenników. Podziwia zawodowe płaczki w czasie uroczystości
żałobnych, tańczy na weselu i szuka ostatnich świątyń ognia.
Zaprzyjaźnia się także z irańskimi kobietami: matronami z hammamu, koczowniczkami w kolorowych sukniach i fashionistkami,
które zapraszają ją do swojego świata.
A. PRZYBYŁEK - SIEDEM CUDÓW
Zostało siedem dni do świąt, lecz Monice daleko do świątecznego nastroju. Ciągle wpada na byłego chłopaka, dlatego
marzy, by już pojechać do rodzinnego domu. Jednak tam, mimo
aromatu pieczonych już przez mamę pierników, nikomu nie
udziela się radosna atmosfera. Tata Moniki stracił pracę, ale nie
chce nikomu o tym powiedzieć. A brat niefortunnie myli datę
urodzin swojej ukochanej z urodzinami dawnej partnerki, co stawia pod znakiem zapytania skrzętnie planowane zaręczyny. Co
jeszcze może pójść nie tak?
Czy bohaterowie mogą liczyć na to, że ich problemy znikną
wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki? Zapach świerku, lampki na choince i przyjemne trzaski w kominku to nie wszystko, co gwarantuje spokój w sercu. Grudzień staje się
czasem radości i miłości, tylko gdy wyciągnie się rękę do drugiej osoby. Niech ta niezwykła
atmosfera stanie się też częścią twojego świata.

Spokojnych, zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
składają pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zebrzydowicach oraz Filii
w Kończycach Małych
i Kaczycach

Małe co nieco, czyli okiem sołtysa
Świniobicie
We wsi – mniejsza oto jakiej,
niemalże o samym świcie
Rodzinka się umówiła
na powszechne świniobicie
Gdy półtusze już wisiały
jeden musiał się ośmielić
No i w miarę sprawiedliwie
wchodzących w układ podzielić

Z uwagą wstępną wystąpił
stryj Antoni i mąż Geni
Że trzeba dokładnie ważyć
bo być mogą pokrzywdzeni
Na to ten główny dzielący;
mam to na uwadze stryju
Gdy ktoś powie, że ma mało
dostanie jeszcze po ryju.
Tadeusz Guz
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Poezja naszych mieszkańców

Kącik Kulinarny

Nasza wigilia

Wasz cichy dom

Dom pachnie świerkiem,
karpiem, pierożkami
Zapach barszczu
unosi się z aromatem suszu

Młody człowiek pachnący chlebem
i wodą z rodzinnego źródła.
Dom swój wspomnieniom nakazuje chronić
pokorą i czcią opuszcza jego progi.

Na białym obrusie,
w porcelanowej zastawie
odbijają się światełka,
migają kolorami w takt kolędy.

W dorosłości gwarą przemawia,
nie wstydzi pochodzenia,
a każdą wolną chwilę rodzinie oddaje
z szacunkiem do pokoleń.

Najjaśniejsza z gwiazd ogłasza
Boga Narodzenie radość jakiej nigdy przedtem
ani potem nie głosiła.

To Wy, wierni tradycji i odważni ludzie,
od których ja marny człowiek uczę się mądrości.
Nieskorzy do krzyku, zwady was nie lubią,
nie istnieją kłótnie z takim doświadczeniem.

A wy, dzieci ukochane
na obcej ziemi
i chociaż Bóg jest wszędzie
nie wytłumaczysz miłości.

Mówcie, śpiewajcie i niech świat usłyszy,
jakim trudem i krwią żyje przeszłość wasza,
a każdy kto jednym słowem urągać wam zechce
niech zamilknie, nim siebie wstydem okryje.

Ojcu, który z opłatkiem w dłoni
rozpoczyna modlitwę,
matce dla której potrawy
mają smak tęsknoty.

Wiersz napisany po X Wieczorze Regionalnym
w Zebrzydowicach. Bezimienny, czarujący,
nie wiadomo kto.
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Niech Maleńki Jezus obdarza łaskami Wszystkich
czytelników i mieszkańców Zebrzydowic.
Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Państwu Jadwiga Bujak-Pisarek

Tęsknota
Tak szybko mija czas,
a pustka i tęsknota pozostaje w nas
Nic nie zdoła jej zagłuszyć
trudy, smutek, życie skruszyć.
Jednak choćby dni były ciężkim znojem
pragniemy żyć jak Ty cichym pokojem.
W Twoim sercu nigdy nie było złości
tak i my pragniemy być wzorem
Twojej miłości.
Żadna myśl, żadne słowa
Twej dobroci określić nie zdoła.
Nawet teraz orędujesz za nami w niebie,
a my zyskujemy łaski dla siebie,
bo choć życie nie rozpieszcza
nie kiełkuje myśl złowieszcza,
a prostota Twego życia
jest przykładem do zdobycia.
Bo o Tobie pamięć Tato
wzbudzić może dziś jednako
piękny obraz życia Twego
w naszych sercach zapisanego
zaś pragnieniem jest jedynym,
aby naśladując wiernie Ciebie
zasłużyć na spotkanie w niebie.
Tyś wysłużył Swe zbawienie,
bo Pan przyjął Twe cierpienie.

Adwentowe oczekiwanie
Adwentowe me czuwanie
to na zbawienie przygotowanie
i nie tylko ta pamiątka
narodzenia w Betlejem dzieciątka,
ale przyjście ostateczne
przyrzeczenie szczęścia wieczne.
Wszystko to zaś za przyczyną
bezwarunkową miłość matczyną.
Bądź Błogosławiona Mario miła,
któraś pod sercem Zbawienie nosiła,
a nam szczęście wieczne uprosiła.
Przez swe posłuszeństwo
uświęciłaś człowieczeństwo.
Tyś jest wzorem cnót i cierpliwości,
dobroci serca i każdej radości.
Niech więc czas oczekiwania
narodzenia naszego Pana
też przepełnia nasze myśli, czyny
na Twój święty przykład matczyny.
Maria Puzio

ŚLEDZIE Z PIECZARKAMI - Składniki: 6 płatów śledziowych, 300 g pieczarek, 2
średnie cebule, 3 łyżki pasty pomidorowej, 1/4 łyżeczki startej gałki muszkatołowej,
sól, 2 listki laurowe, pieprz - najlepiej świeżo mielony, łyżeczka cukru, 3 łyżki oleju do
smażenia. Wykonanie: Śledzie moczymy do momentu aż stracą mocno słony smak.
Płuczemy odsączamy i kroimy w paseczki około 1-2cm. Pieczarki myjemy osuszamy i
kroimy w talarki cebulę w piórka i smażymy na oleju do zrumienienia. Doprawiamy solą
pieprzem gałką i przecierem oraz dodajemy pozostałe przyprawy. Dusimy chwilę pod
przykryciem. Następnie studzimy i łączymy z pokrojonymi śledziami. Układamy w słoiku
i na minimum 24 godz. do lodówki.
PIERSI KURCZAKA W ZALEWIE OCTOWO-POMIDOROWEJ - Składniki: 1 kg piersi
z kurczaka filet, 3 cebule, pół łyżeczki pieprzu mielonego, pół łyżeczki papryki mielonej
słodkiej, 1 przecier pomidorowy mały słoiczek, ziele angielskie, liść laurowy, 5 łyżek
cukru, 1 litr wody, 1 łyżka soli, pół szklanki octu. Wykonanie: Piersi pokroić na małe
kawałki lekko posolić, obtoczyć w mące , jajku i bułce tartej i usmażyć. Zalewa: do litra
wody dodać pokrojoną w pół-talarki cebulę i resztę składników- zagotować. Mięso powkładać do słoików i zalać zalewą. Gdy ostygnie włożyć do lodówki. Tak przygotowane
piersi mogą stać w lodówce kilka miesięcy.
ŚLEDZIE Z PIECZARKAMI - Składniki: 5 płatów śledzi, 4 ogórki konserwowe, 1 cebula, 15 dkg suszonych śliwek, 1/3 szklanki oleju, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, sól,
pieprz, oregano. Wykonanie: ogórki cebulę śliwki kroimy w kostkę śledzie kroimy w
skośne paski, dodajemy olej koncentrat pomidorowy sól pieprz oregano, śledzie mieszamy, przekładamy do słoika, przechowujemy w lodówce.
SERNIK ŚWIĄTECZNY - Ciasto: 3 szkl. mąki, masło 25 dag - stopione, letnie, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3/4 szkl. cukru, 3 łyżki kakao, 2 łyżki kwaśnej śmietany.
Wykonanie: Z podanych składników zagniotłam ciasto. Podzieliłam na dwie części.
Jedną zamroziłam, drugą wylepiłam dno wysmarowanej blaszki Spód ciasta podpiekłam 20 minut w 180 st. Ser: 1,5 kg białego sera. Zmieliłam 6 jaj, 1,5 szkl. cukru, kostka
miękkiego masła, budyń śmietankowy lub waniliowy w proszku, aromat śmietankowy
1/2 buteleczki, 10 dag drobnych rodzynek. Białka jaj ubiłam. Masło utarłam z cukrem
na puch. Następnie dodawałam partiami ser i żółtka. Gdy składniki sie połączyły dodałam budyń, aromat i rodzynki. Na koniec dodałam ubitą piane z białek. Wmieszałam ją
w masę serową łyżką. Masę serową przełożyłam na podpieczone ciasto. Wierzch sera
przykryłam potarkowanym na grubych oczkach zamrożonym ciastem. Piekłam 1,2 h w
180 st.
SERO-JABŁECZNIK - Ciasto: 2 szkl. mąki pszennej, 100 g miękkiego masła, 3 pełne
łyżki cukru, 4 żółtka, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, łyżka kwaśnej śmietany. Wykonanie: Do miski wsypałam mąkę, cukier, proszek do pieczenia - wymieszałam. Następnie dodałam żółtka, pokrojone miękkie masło i śmietanę. Palcami rozcierałam składniki
aż powstała kruszonka. 3/4 kruszonki wsypałam do wysmarowanej i wysypanej tartą
bułką formy 28 x 28 cm. Rozłożyłam równomierną warstwę. Następnie kruszonkę uklepałam, dociskając do dna formy. Tak przygotowane ciasto wstawiłam do nagrzanego
piekarnika z grzałką góra dół. Piekłam 20 minut - do ładnego zarumienienia. Na gorące ciasto równomiernie wyłożyłam ciepłą masę jabłkową. Na jabłka wyłożyłam równomiernie masę serową - wyrównałam wierzch. Wierzch ciasta posypałam pozostałą
kruszonką. Ciasto ponownie wstawiłam do nagrzanego piekarnika z grzałką góra dół.
Piekłam w temperaturze 180 st ok 50 minut. Upieczone ciasto studziłam przy uchylonych drzwiczkach. Masa serowa: 1/2 kg sera, 100 g miękkiego masła, 3 jajka, 4 białka
od ciasta, 1/2 szkl. cukru, budyń śmietankowy. Miękkie masło zmiksowałam z cukrem.
Do masy maślanej dodałam żółtka - zmiksowałam mikserem na najwyższych obrotach.
Następnie dodałam cały ser oraz budyń - zmiksowałam aż się składniki dokładnie połączyły. Na koniec do masy serowej dodałam ubite na sztywną pianę 7 białek - wymieszałam dokładnie wszystko łyżką. Masa jabłkowa: 1,5 kg jabłek najlepiej szara lub złota
reneta - obieram, kroję w drobną kostkę, prażę mieszając aż zrobi sie mus. Gdy jabłka
się rozgotują dodaję cukier do smaku - tu 3 łyżki, łyżkę masła, 3 łyżki kaszy manny i
cynamon - 2 pełne łyżeczki.
Wesołych Świąt oraz udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka
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