ukazuje się od 1992 roku

MIESIĘCZNIK NR 1 (239) ROK XX styczeń 2019

WOŚP - 27 finał - str. 10

Barbórka 2018
w Kaczycach - str. 7
Nowy wóz strażacki w OSP Zebrzydowice - str. 10

Fot: OSP Zebrzydowice

Grudniowe
spotkanie
dla Działaczy
Kultury - str. 3

W numerze:
kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

rabat 20% dla firm, przedszkoli i szkół

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

ü Budżet gminy na 2019 r.
ü Co z tą zaćmą?
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

- str. 9
- str. 12
- str. 13
- str. 19

2016

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

Cennik - www.fhustanczyk.pl

Transport przy zakupie już 1 tony opału Na terenie gminy zebrzydowice

gratis!

Oferujemy:
-

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

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

GRATIS !

„nowość”
od teraz możliwość
zakupu 500 kg węgla
(+ koszt transportu)
Uwaga !
Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym od dnia
1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:
1. okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu);
2. złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu
tożsamości;
3. czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.
Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem:
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1
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Historia Komisariatu Policji w Zebrzydowicach
Milicja Polska Księstwa Cieszyńskiego powstała na Śląsku Cieszyńskim 1 listopada
1918 roku. Dwa tygodnie później oddała się do dyspozycji Polskiej Rady Narodowej.
Jej zadaniem było strzeżenie linii demarkacyjnej, zatrzymywanie osób ją przekraczających, zwalczanie przemytu i zatrzymywanie przestępców a następnie przekazywanie
ich Żandarmerii Krajowej Księstwa Cieszyńskiego. Od 15 lipca 1922 Żandarmeria Krajowa Księstwa Cieszyńskiego weszła w skład Policji Województwa Śląskiego (PWŚL). Trudno jednoznacznie stwierdzić czy Policja w Zebrzydowicach istniała już przed II wojną
światową.
W ostatnim roku II wojny światowej, 2 kwietnia 1945 wojska zwycięskiej Armii
Radzieckiej zajęły w całości Zebrzydowice. Według urzędowego oszacowania gromada
uległa zniszczeniu w 70 procentach.
Po zakończeniu tragicznych walk na terenie wioski mieszkańcy nie załamywali rąk
tylko zabrali się energicznie do usuwania zniszczeń, pracując od świtu do późnej nocy. W
celu zabezpieczenia ładu i porządku zorganizowano spośród młodych obywateli milicję.
Kronika MO z Cieszyna z 1974 roku podaje że posterunek Milicji Obywatelskiej w Zebrzydowicach utworzono 3 maja 1945 r. Na stanowisko pierwszego
komendanta powołany został kpr. Józef Romaniok, były fornal dworski. Jednostka liczyła 1 komendant + 6 funkcjonariuszy. Pierwszy posterunek milicji znajdował
się przy obecnej ulicy Kochanowskiego, w pobliżu kina (obecnie w budynku tym znajduje
się sklep z częściami samochodowymi). Na parterze był posterunek, a na piętrze mieszkanie komendanta.
Po za Zebrzydowicami w 1945 roku utworzono posterunek Milicji Obywatelskiej w:
Brennej, Dębowcu, Goleszowie, Hażlachu, Istebnej, Kaczycach, Ogrodzonej, Skoczowie,
Ustroniu, Wiśle i Komisariat MO w Cieszynie.
6 maja 1945 (3 dni później) utworzono w Zebrzydowicach Posterunek Kolejowy Milicji Obywatelskiej. Znajdował się on w budynkach przy dworcu kolejowym. Pierwszym komendantem został plut. Emil Poloczek. Jednostka prócz
komendanta liczyła
5 funkcjonariuszy. Obowiązkiem pracowników Posterunku Kolejowego Milicji była
ochrona mienia kolei oraz zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym i kolejarzom. Milicjanci działali na obszarze od Jastrzębia, Warszowic i Chybia po Zebrzydowice. Ich kompetencje kończyły się na granicy. Posterunek Kolejowy w Zebrzydowicach zlikwidowano
w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Komendantem Posterunku był m.in. Czarnecki Adam
oraz Satława Kazimierz. Swoją służbę w Milicji Kolejowej spełniało także kilku mieszkańców naszej gminy.
W latach 90. Posterunek Policji przeniesiono do Urzędu Gminy – na parter. Garaż
na radiowóz policyjny przez pewien czas znajdował się w miejscu dzisiejszej galerii „Świstak”. Przed zakupem pierwszego radiowozu policjanci patrolowali teren na motorach
lub na piechotę.
W 2004 roku Komisariat Policji przeniesiono na ul. Dworcową gdzie znajduje się do
dnia dzisiejszego.
W 2014 roku dzięki włodarzom gminy Hażlach i Zebrzydowice zakupiono radiowóz
policyjny Kia Ceed. 				
Patryk Nowak

Kto jest na zdjęciu?
Publikujemy zdjęcie historyczne z 1927 roku (z kalendarza gminy na 2019 r.) na którym znajduje się personel stacji przed pierwotnym budynkiem dworca w Zebrzydowicach.
Zwracamy się z apelem do czytelników, czy rozpoznają kogoś na tej fotografii. Jeżeli tak
prosimy o kontakt 32 4693 334.

Wiadomości Kulturalne

Grudniowe spotkanie dla Działaczy Kultury
W środę 19 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w Sali Widowiskowej przy Zamku
w Zebrzydowicach odbyło się tradycyjne już Grudniowe spotkanie dla Działaczy kultury.
W trakcie wieczoru wystąpił zespół Małe Kończaneczki, pani dyrektor Małgorzata
Guz zapoznała zaproszonych gości z informacjami na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w mijającym już roku.

Wręczono także nagrody Zasłużony Działacz Społeczny Gminy Zebrzydowice, które
otrzymali: Krystyna Kroczek, Jadwiga Śmieja, Kamila Ptaszyńska – Matloch, Jan Gawłowski, Andrzej Szczyrba oraz Kazimierz Pietraszek. Nagrody dla działaczy wręczyli
Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Mirosław Staniek wraz z Przewodnicząca
Komisji Społecznej Rady Gminy – Panią Beata Piątkowską.
Tegoroczni laureaci „Srebrnej Cieszynianki” – Państwo Halina i Robert Rybka zostali
uhonorowani okolicznościowym dyplomem oraz nagrodą z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady. Wieczór zakończył poczęstunek oraz kuluarowe rozmowy.
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Spotkanie z Haliną Szotek
W środę 18.01.2019 w Sali Widowiskowej zebrzydowickiego zamku odbyło się
zorganizowane przez Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Zebrzydowicach spotkanie z historykiem Haliną Szotek, która jest laureatką tegorocznej
Honorowej Złotej Cieszynianki. Tematem spotkania było kształtowanie się granic Rzeczpospolitej Polskiej po I Wojnie Światowej, w szczególności na śląsku cieszyńskim.
(red)

Personel stacji przed pierwotnym budynkiem dworca w roku 1927
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Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

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

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

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

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

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

skład opału

kaczyce - Dworzec PKP
F.H. KRYSBUD - Stokłosa Władysław
tel. (32) 469 25 05
tel. kom. 501 520 144

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

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


Do wyboru oferty kilku firm
Mo¯liwoœæ obs£ugi w domu klienta

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

Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

32 469
40, tel.
4 tel.
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kom. 607 76 45 45

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Święta, święta…

Kolędujmy wszyscy wraz!
W całej Europie, w tym także w Polsce, kolęda i zwyczaj kolędowania wywodzi się
z łacińskich zwyczajów noworocznych. Dlatego też kolęd nigdy nie śpiewano przed Bożym Narodzeniem. Kolędy pojawiały się w Wigilię i towarzyszyły ludziom przez cały okres
Bożego Narodzenia, aż do Święta Trzech Króli, które dawniej obchodzono bardzo uroczyście. Gwiazda betlejemska i pokłon trzech króli były bowiem pierwszym widocznym
znakiem boskości narodzonego Dzieciątka i niezwykłości Bożego Narodzenia. Chór Echo
pielęgnuje tradycje Bożonarodzeniowe poprzez organizacje koncertów kolędowych, na
które co roku do wspólnego kolędowania zaprasza inny chór.

Noworoczny Koncert Kolęd w Zebrzydowicach

W niedzielę dnia 6 stycznia 2019 roku w Święto Objawienia Pańskiego
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach odbył się Noworoczny Koncert Kolęd. Tegorocznym gościem Noworocznego Koncertu Kolęd w
Zebrzydowicach był Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” z Trzyńca pod dyrekcją
Cezarego Drzewieckiego. Zespół został założony przy Klubie Zakładowym Związków
Zawodowych Huty Trzynieckiej w 1954 roku przez wybitnego dyrygenta i muzyka Karola
Wronkę. Już w pierwszych latach swej działalności zyskał miano jednego z najlepszych
polskich chórów na Zaolziu, a chór żeński „Hutnika” zdobywając złoty medal w Pradze
(1962) był przez wiele lat czołowym zespołem w Republice Czeskiej.

Do osiągnięć artystycznych Karola Wronki nawiązał Cezary Drzewiecki, dyrygent i
kierownik artystyczny w latach 1985-1998, oraz od 2006 do dzisiaj. Cezary Drzewiecki
jest głównym architektem spektakularnych sukcesów zagranicznych Zespołu. W ciągu 60
lat istnienia PZŚ „Hutnik” dał przeszło 450 koncertów i 1200 krótkich występów. Zdobył
szereg prestiżowych nagród i wyróżnień m. in. na festiwalach w Koszalinie, Rzeszowie,
Międzyzdrojach (laureat „Złotej Liry”), Pradze, Brnie, Bratysławie. Był prezentowany na
antenach wielu stacji radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą (m. in. w Polsce,
Bośni i Hercegowinie, Austrii). Nagrał trzy płyty: „Znasz-li ten kraj”, „Tu jest mój dom” oraz
„Słyszę z nieba muzykę”. Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik” za swoją działalność kulturalną
i artystyczną otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień nadanych przez różne instytucje i organizacje. Chór najbardziej ceni sobie odznakę Ministra Kultury Rzeczypospolitej
Polskiej Zasłużony dla Kultury Polskiej. Zespół zaśpiewał a’cappella sześć tradycyjnych
polskich kolęd: Wśród nocnej ciszy, Północ już była, Słyszę z nieba muzyka, Lulajże Jezuniu, oraz inne, a także jedną kolędę czeską Vanocni magnet a strzelec. Natomiast Chór
Mieszany Echo pod dyrekcją Jadwigi Sikory zaśpiewał kolędy różnych narodów, znane w
Polsce, Europie i w USA. Między innymi: Born is the Light of the World (Światłość przychodzi na świat- kolęda amerykańska, Joy to the World- Raduj się swiecie- kolęda angielska której kompozytorem jest J.Fr. Haendel i oczywiście Cicha noc- kolęda austriacka Fr.

Grubera. Nowością repertuarową Chóru Echo były kolędy ukraińskie które przygotował
Mikołaj Blikhar z Ukrainy. Mikołaj ukończył Edukację Artystyczną na Akademii Pedagogocznej T. Szewczenka w Krzemieńcu. Aktualnie jest studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Poprzez praktykę dyrygencką w
Chórze Echo, rozwija swoje zdolności dyrygenckie. Na koncercie nie mogło zabraknąć
organisty Arkadiusza Popławskiego, który jak co roku oczarował słuchaczy swoją wirtuozowska grą, genialnymi improwizacjami i muzycznymi niespodziankami. Ta główna niespodzianka to Marsz Radetzkiego kompozycji Johanna Straussa (ojca) w mistrzowskim
wykonaniu Arkadiusza Popławskiego na organach. Było jak na Koncercie Noworocznym
w Wiedniu. Koncert tradycyjnie pięknie poprowadziła poetka cieszyńska Beata Sabath.

XIX Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Spotkania z Kolędą”

Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Spotkania z kolędą”- to cykliczna impreza muzyczna
organizowana przez Oddział Bielski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr od 2000 roku.
Koncerty kolędowe od 2008 roku mają charakter ekumeniczny. Odbywają się w kościołach powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Chóry kolędują przy specjalnie wybudowanych
szopkach bożonarodzeniowych, a koncertują w miejscowych kościołach. W tegorocznych
XIX ,,Spotkaniach z Kolędą” odbyło się 12 koncertów, podczas których zaśpiewało 20
chórów. Chóry koncertowały w Jasienicy, Mazańcowicach, Zebrzydowicach, Bystrej Krakowskiej, Kozach, Osieku, Bielsku, Ligocie, Kobiórze, Jaworzu, Szczyrku. Chór Mieszany
Echo z Zebrzydowic koncertował 13 stycznia 2019 roku w kościele św. Marii Magdaleny
Mazańcowicach wspólnie z Chórem Harmonia z Kobióra, Chórem PSM I st. w Oleśnie i
ze znakomitym Chórem Hejnał z Mazańcowic. Wraz z licznie obecnymi na koncercie słuchaczami cieszyliśmy się pięknem polskich kolęd i wciąż trwającą świąteczną atmosferą.

Podziękowania

Dziękuję i gratuluję mojemu Chórowi Mieszanemu ,,Echo” za tegoroczne piękne
koncerty kolędowe w Zebrzydowicach i w Mazańcowicach. Dziękuję i gratuluję gościom
Koncertu Noworocznego w Zebrzydowicach: Polskiemu Zespołowi Śpiewaczemu ,,Hutnik” z Trzyńca pod dyrekcją Cezarego Drzewieckiego, panu Mikołajowi Blikhar , panu
Arkadiuszowi Popławskiemu i pani Beacie Sabath. Dziękuję księdzu proboszczowi Marianowi Brańce i pani dyrektor GOK Małgorzacie Guz za współorganizację Noworocznego
Koncertu Kolęd. Dziękuję również wszystkim wiernym słuchaczom, którzy tak licznie
zaszczycili obecnością nasze koncerty.
A na Nowy 2019 Rok życzę wszystkim Chórzystom i Artystom współpracującym z
Chórem Echo dobrego zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha, i wielu muzycznych
sukcesów.
Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław nam!
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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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Spotkanie noworoczne KGW
12 stycznia Koło Gospodyń Wiejskich z Zebrzydowic podsumowało swoją ubiegłoroczną działalność podczas tradycyjnego Noworocznego spotkania. Popołudnie umilił
koncert zespołu Zybrzidowianki, który choć najmłodszy w gminie Zebrzydowic, już ma
na swoim koncie osiągnięcia. 				
(red)

Kończyckie kolędowanie
6 stycznia 2019 r. o godz.: 18:00 w kościele w Kończycach Małych, miało miejsce
tradycyjne kolędowanie przy żłóbku. Przy licznie zgromadzonych parafianach i gościach
Dzięciątku Bożemu zaśpiewali: za organami niezastąpiony Pan Karol Sitek, schola parafialna „Gloria” działająca przy parafii (promująca w ten wieczór swoją nową, profesjonalną płytę kolędową „Witaj, Boże Dziecię!”), oraz zespół folklorystyczny „Małokończanie”
w swoich tradycyjnych cieszyńskich strojach. Między kolędami można było przypomnieć
sobie orędzia bożonarodzeniowe św. Jana Pawła II, wygłaszane co roku w Watykanie 25
grudnia, które w przejmujący sposób czytała Pani Grażyna Szewczyk.

Spotkanie to miało wyjątkowy charakter, ponieważ łączyło tradycję z nowoczesnością. Obyczajowe kolędy zagrane na organach, pastorałki scholii (które bliżej znane są
praktycznie tylko Kończanom) z akompaniamentem gitary, oboju, djembe, przeszkadzajek, jak i bardzo stare, zapomniane już kolędy i pastorałki śpiewane a’capella przez Małokończan. Wszyscy wykonawcy zaśpiewali też wspólnie jedną pastorałkę i jedną piosenkę
bożonarodzeniową.
Serdeczne wyrazy wdzięczności dla wszystkich biorących udział w tegorocznym
spotkaniu kolędowym, a szczególnie dla parafian i gości, którzy spontanicznie i radośnie
włączali się w głośny śpiew! 			
Urszula Wierzgoń

Barbórka 2018 w Kaczycach
We wtorek 4 grudnia w Domu Ludowym z okazji 60-lecia istnienia Koła Górników w
Kaczycach oraz 50-lecia istnienia Sztandaru odbyła się Pierwsza Biesiada Piwna.

- Po raz pierwszy w Kaczycach po 2Q latach od zakończenia wydobycia w KWK
„Morcinek”, przy stołach zastawionych jadłem i pełnymi kuflami piwa, spotkamy
się, aby żartem uciesznym żywot sobie lepszym uczynić i powiedzieć to, czego bez
piwa powiedzieć nie sposób. Jestem przekonany, że nasze spotkanie będzie przebiegało bez jakichkolwiek obciążeń, wszelako jednak przy zachowaniu respektu
wobec regulaminu, jaki bezwzględnie obowiązywać będzie wszystkich biorących
udział, bez względu na godność, stan i epolety. Jako Gospodarz tego spotkania,
staję przed obowiązkiem przekazania absolutnej władzy nad wszystkimi Gwarkami i gawiedzią wszelką na dzisiejszym spotkaniu Gwarkowi, który będzie próbował mnie dziś godnie zastąpić. Ogłaszam zatem, wszem i wobec, oraz każdemu z
osobna, że Urząd Wysokiego, a w sprawach piwnych nigdy nieomylnego Prezesa,
naszej Biesiady Barbórkowej przekazuję mężowi zacnemu, wielkiego umysłu, o
złocistym uśmiechu, którego przodkowie zawsze piwo pijali: Gwarkowi Bronisławowi z rodu Budzińskich, noszącego godne gwareckie miano „Chłop z Kaczyc” wygłosił na przywitanie prezes Koła Mariusz Szczerba.

Imprezę poprowadził były dyrektor Kopalni Borynia Bronisław Budziński. Nie zabrakło również zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Wice wójt Karol Sitek, ks.
Warzecha, dyrektor Szkoły Janusz Sikora oraz delegacje Koła Gospodyń Kaczyce, OSP
Kaczyce. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili wydarzenie również przedstawiciele
kopalń Karwińskich.
W trakcie wieczoru Brać górnicza wraz z partnerkami bawiła się do późnych godzin
wieczornych przy tradycyjnym golonku i piwie. Nie zabrakło również górniczych atrakcji
oraz zabawnych konkurencji i „kar dyscyplinarnych” np. dyby, zasranie piwne, poczęstunek prezesa czy uścisku dłoni prezesa. Przygrywała orkiestra pod dyr. Benka Przywary.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację tego
wydarzenia a także sponsorom: JSW S.A., Gmina Zebrzydowice, COVER Kaczyce, Folgum,
Decoflower Marcela Chlebek, Fryzjer Dom Handlowy Kaczyce, Sklep Wielobranżowy Joanna Gaszczyk, Sklep Woliński, Hurtowania Materiałów Budowlanych J. Koterbicki, Firma PRINŻ Cieszyn, Sklep Wielobranżowy Agnieszka Wydmuch.
Za obsługę całej imprezy dziękujemy serdecznie OSP Kaczyce oraz panu Piotrowi Szpak.
Fot: Ewa Gremlik Foltyn
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HARMONOGRAM ODBIORU Z POSESJI ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH W KUBŁACH
(w okresie od 1 listopada do 31 marca)
ODPADY ZMIESZANE I POZOSTAŁOŚCI
Z SEGREGACJI

ULICE

POPIÓŁ

Mickiewicza, Owocowa, Ustronna, Pierwiosnków, Agrestowa, Dworcowa, Nowy Dwór,
Pierwszy PONIEDZIAŁEK roboczy miesiąca Trzeci PONIEDZIAŁEK roboczy miesiąca
Różana, Strażacka, Słowicza, Wojska Polskiego, Zamkowa
Adameckiego, Dębowa, Gajowa, Krzywa, Leśna, Lipowa, Piaskowa, Polna, Poziomkowa,
Pierwszy WTOREK roboczy miesiąca
Szkolna, Łąkowa, Asnyka, Astrów, Goździkowa, Okrężna, Palmowa, Skotnicka, Słowackiego

Trzeci WTOREK roboczy miesiąca

Chmielna, Górnicza, Tulipanowa, Kochanowskiego, Wrzosowa

Trzecia ŚRODA robocza miesiąca

Pierwsza ŚRODA robocza miesiąca

Cicha, Działkowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Makowa, Orzeszkowej, PCK, Piękna, Poprzeczna,
Pierwszy CZWARTEK roboczy miesiąca
Rzeczna, Srebrna, Topolowa, Tęczowa, Wesoła, Wyzwolenia

Trzeci CZWARTEK roboczy miesiąca

Akacjowa, Stawowa, Wałowa, Świerkowa, Chabrowa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Ks.
Pierwszy PIĄTEK roboczy miesiąca
A.Janusza

Trzeci PIĄTEK roboczy miesiąca

Jodłowa, Miodowa, Zagrodowa, Świtezianki, Dworkowa, Krótka, Matejki, Wojewódzka,
Drugi PONIEDZIAŁEK roboczy miesiąca
Ceglana

Czwarty PONIEDZIAŁEK roboczy miesiąca

Bławatkowa, Folwarczna, Kasztelańska, Ks. J. Świeżego, Myśliwska, Sienkiewicza,
Staropolska, Wiśniowa, Jabłoni, Kłosowa, Ludowa, Magnolii, Malinowa, Mała, Rolna, Drugi WTOREK roboczy miesiąca
Sobieskiego, Wodna, Średnicowa

Czwarty WTOREK roboczy miesiąca

Hiacyntowa, Jagiellońska, Jasna, Ks. J.Marekwicy, Nowa, Spacerowa, Staffa, Wierzbowa,
Źródlana, Jagodowa, Jutrzenki, Kolonii, Ogrodnicza, Pochyła, Podleśna, Pogodna, Promienna, Druga ŚRODA robocza miesiąca
Przedwiośnie, Sadowa, Stalmacha, Słoneczna

Czwarta ŚRODA robocza miesiąca

Brzoskwiniowa, Graniczna, Jarzębinowa, Korczaka, Orzechowa, Spółdzielcza, Zielona,
Bukowa, Czereśniowa, Groblowa, Konopnickiej, Liliowa, Morcinka, Otrębowska, Stroma, Drugi CZWARTEK roboczy miesiąca
Tuwima, Zakątek Leśny, Olchowa

Czwarty CZWARTEK roboczy miesiąca

Botaniczna, Hallera, Jaśminowa, Wiejska, Górna, Harcerska, Pocztowa, Spokojna

Czwarty PIĄTEK roboczy miesiąca

Drugi PIĄTEK roboczy miesiąca

UWAGA! Wywóz odpadów komunalnych: • z dnia 20 czerwca 2019 r. zostaje przesunięty na dzień 22 czerwca 2019 r. • z dnia 11 listopada 2019 r. zostaje przesunięty na dzień 16
listopada 2019 r. • z dnia 25 grudnia 2019 r. zostaje przesunięty na dzień 28 grudnia 2019 r. (dot. popiołu) • z dnia 26 grudnia 2019 r. zostaje przesunięty na dzień 30 grudnia 2019 r.
(dot. popiołu)

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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INFORMATOR urzędowy

Budżet Gminy na 2019 w pigułce
20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Zebrzydowice uchwaliła
budżet Gminy Zebrzydowice na rok 2019. Po raz kolejny dochody
budżetu przekroczyły 50 milionów złotych - dokładnie po stronie dochodów zapisano 56 102 913,00 zł. (dochody bieżące w wysokości 51 054 552,00 zł
oraz dochody majątkowe w wysokości 5 048 361,00 zł).
Z kolei wydatki to 60 024 938,00 zł w tym: wydatki bieżące w łącznej wysokości
48 798 917,35 zł i wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11 226 020,65 zł.
Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 922 025,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek oraz z zaciągniętych kredytów.
Tradycyjnie najwyższą pozycją w budżecie po stronie wydatków jest Oświata, na
ten cel zaplanowano 22 177 330,75 oraz świadczenia wychowawcze („500+”) w kwocie 6 848 273,00. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to kwota 6 892 866,20.
Na gminne drogi publiczne zarezerwowano w budżecie kwotę 3 180 000,00 zł.
To tylko część wydatków. Ze szczegółowymi dochodami i wydatkami budżetu gminy
zapoznać się można na stronie bip.zebrzydowice.pl, gdzie opublikowany jest w całości
budżet naszej gminy.

Z prac Rady Gminy
W dniu 21 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice, na którym zostały omówione tematy dotyczące
działalności Gminnej Spółki Wodnej, działalności proekologicznej Gminy oraz inwestycji
prowadzonych przez Gminę. W dniu 29 stycznia br. spotkają się radni - członkowie Komisji
Społecznej. Radni zapoznają się z programami realizowanymi w ramach Gminnej Strategii
Społecznej oraz Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W styczniu nie zaplanowano sesji.
Informacje śmieciowe

Zapłacimy więcej za śmieci
W 2019 r. więcej za odbiór odpadów będą płacić mieszkańcy gminy Zebrzydowice.
Stawka wzrasta do 13 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś w przypadku, gdy na posesji
śmieci nie są segregowane – do 26 zł. Podwyżka wynika z wyższych kosztów prowadzenia gospodarki odpadami, m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska, stawek za poszczególne frakcje, a także znaczącego wzrostu ilości wywożonych odpadów.

Kwalifikacja wojskowa
Informujemy, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2000 r. oraz
osób starszych z terenu Gminy Zebrzydowice odbędzie się w dniach 15, 18, 19 marca
2019 r., natomiast dla kobiet w dniu 20 marca 2019 r.
Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ul.
Bobrecka 29, (III piętro, p. 202).
Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej można także znaleźć na stronie internetowej www.zebrzydowice.pl w zakładce: mieszkaniec - ogłoszenia wójta.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań z okresu 12 miesięcy poprzedzających stawienie się do kwalifikacji;
- aktualną fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
- dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia, pobierane nauki, posiadane
kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji
wojskowej od obowiązku stanienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.
Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (pok. 13A) lub pod nr tel. (32) 47 55 113.
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w czwartki w godzinach
od 14:00 do 15:00 w Biurze Rady Gminy Zebrzydowice.

Przypominamy najważniejsze zapisy ustawy antysmogowej!

Kotły: wymiana do kiedy?
Od 1 września 2018 roku w całym województwie śląskim obowiązuje zakaz palenia
w urządzeniach grzewczych mułami i flotokoncentratami, węglem brunatnym oraz wilgotnym drewnem. To efekt wprowadzenia w życie przepisów uchwały antysmogowej.
Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy, którzy planują
instalację urządzeń grzewczych, zobowiązani są do zamontowania kotła minimum klasy
5. Użytkownicy starych kotłów muszą je wymienić na nowe, w terminie zależnym od
dotychczasowej długości lat ich użytkowania, to znaczy: - kotły eksploatowane powyżej
10 lat trzeba będzie wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku, - kotły użytkowane od 5-10
lat, należy wymienić do końca 2023 roku, - użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas
do końca 2025 roku.
Na rynku były też stosowane kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca 2027 roku. Warto także zaznaczyć, że każdy kto buduje nowy dom
i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.
Zapisy uchwały obowiązują wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków
na paliwo stałe w województwie śląskim, a więc: mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, samorządy lokalne.
PONE w Gminie

Informacja w sprawie dofinansowania do wymiany
źródeł ciepła na nowo wysokosprawne jednostki
w ramach przeprowadzonego naboru w 2018 r.
W związku z dalszą realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice związanego z działaniami zmierzającymi na poprawy, jakości powietrza poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe proekologiczne i przyjazne
dla środowiska w terminie od 7 do 18 maja 2018 r. został przeprowadzony nabór wniosków w tym zakresie.
Nabór wniosków dotyczył tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zamierzają
wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie
wyższe niż 2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki
tj. kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej
5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
Łącznie do Urzędu Gminy Zebrzydowice wpłynęło 114 wniosków, w tym 40 wniosków
dot. wymiany starych nieefektywnych kotłów węglowych na nowe wysokosprawne jednostki na paliwo stałe, przy czym 36 na ekogroszek i 4 na pellet, 74 wniosków na gaz.
Z przyczyn formalnych 7 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, natomiast
4 osoby złożyły rezygnację.
Ostatecznie dofinansowano 103 wnioski w tym 65 na gaz, 34 na węgiel oraz
4 wnioski na pellet. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 655.236,90 zł w tym
265.366.07 zł z budżetu Gminy 187.500,00 zł z zaciągniętej umowy pożyczki i dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
202.370,83 zł z umorzeń części spłaconych umów pożyczek. Całkowity koszt zadania
w ramach przedmiotowego naboru obejmujący także wkład własny mieszkańców wynoszący 588.967,49 zł w realizacji przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródeł
ciepła na nowe wysokosprawne jednostki wyniósł 1.244.204,39 zł.

Nowe odcinki oświetlenia na terenie gminy Zebrzydowice
W roku 2018 doświetlone zostały kolejne odcinki dróg na terenie naszej gminy:
a. ul. Wojska Polskiego w Zebrzydowicach o długości ok. 800 m
b. ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych (rejon mostu nad Piotrówką) i chodniku
w kierunku ul. Nowy Dwór o łącznej długości ok. 370 m
c. ul. Granicznej w Kończycach Małych na odcinku ok. 1,45 km od ul. Korczaka w
rejon skrzyżowania z ul. Zieloną.
d. ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach (łącznik z ul. Jutrzenki) o długości ok. 400 m
e. ul. Poziomkowej w Zebrzydowicach o długości ok. 100 m
f. ul. Palmowa w Zebrzydowicach o długości ok. 220 m
g. pętla autobusowa w Kaczycach przy ul. Sobieskiego
Łączny koszt w/w zadań wyniósł ok. 440 tys. zł.
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Nowy wóz strażacki w OSP Zebrzydowice
Gmina Zebrzydowice zakupiła w ramach projektu „Razem przeciw powodzi” nowy
wóz strażacki wraz z dodatkowym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zebrzydowicach.
Zakupiony pojazd to wóz ratowniczo-gaśniczy marki IVECO typu średniego, o masie
własnej przekraczającej 5 ton. Długość pojazdu to niespełna 8 metrów, szerokość przekracza 2,5 metra, zaś wysokość to ponad 3. Pojazd został wyprodukowany i skompletowany w 2018 roku i jest fabrycznie nowy. Nowe auto strażacy odebrali 14.1.2018, odbyło
się oficjalne powitanie, a samochód trafił do czynnej służby.
Dodatkowy sprzęt zakupiony w ramach w/w projektu to pompa zanurzeniowa, bariery przeciwpowodziowe o długości 15 m (10szt), cyfrowy sprzęt komunikacyjny.
Koszt zakupu wozu strażackiego wraz ze sprzętem wyniósł 819.918,00 zł, w tym
dofinansowanie z EFRR 85%.
Zakupiony wóz strażacki i nowy sprzęt przyczyni się do podniesienia transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki
staży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzenie w sytuacjach powodziowych.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Klub Senior+
Od 22 stycznia na terenie Gminy Zebrzydowice funkcjonuje Klub „Senior+”
Udział w zajęciach w ramach Klubu „Senior+” mogą wziąć osoby starsze w wieku
60+ nieaktywne zawodowo. W pierwszej kolejności zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Celem Klubu Senior+ jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do
społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań,
zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Klub mieści się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice (poddasze – dostęp windą)
i funkcjonuje raz w tygodniu we wtorki od godziny 9.30 do 14.30.
W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także w innych
miejscach oraz godzinach (wycieczki/ wyjścia integracyjne).
Osoby zainteresowane udziałem w Klubie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – osobiście lub pod nr tel. 32 4755119.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 27 finał

Jest REKORD po raz kolejny!!!
W niedzielę od bladego świtu na terenie gminy Zebrzydowice już po raz 27 wolontariusze zbierali środki finansowe dla fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Siedziba sztabu mieściła się przy Gminny Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach. Zbiórkę
zwieńczył koncert finałowy, który tym razem odbył się w Domu Ludowym w Kaczycach.
Na deskach sceny w Kaczycach zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Kaczycach
- „Zabawy z zimą” klasa II, przygotowała pani Ewa Machej
- Kółko taneczne - „Polonez” pani Beata Wenglorz
- Grupa taneczna - taniec nowoczesny klasa 8, pani Irena Wenglorz
- Martyna Śmieja - wiersz pt „Ondraszek w Czornym lesie” pani Ewa Droń
- Karolina Dynek - gawęda gwarowa „Podarzóno rocznica” pani Mirela Sikora
A także zespoły działające przy świetlicy w Kaczycach
- „Przyśpiewki i tańce Cieszyńskie” - zespół folklorystyczny taneczno-śpiewaczy
„Małe Kaczoki”, pod kier. Urszuli Wiśniowskiej
- Pastorałki w wykonaniu zespołu „Mała Melodia” pod kier. Mariana Zaleskiego
- Kolędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Nadolzianie” pod kier. Roberta
Rybki i Jana Gawłowskiego
- Szkoła tańca „Bailami” w dwóch grupach wiekowych pod kier.Jakuba Chmiela
-gr .młodsza[przedszkole] wykonała tańce „Opa ,opa”, ”Czokled”
- gr. starsza [szkoła podstawowa] wystąpiła w tańcach „Solo”, ”Czokled”, ”Cha,Cha”.
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Przez cały czas trwania koncertu finałowego, emocje wzbudzała licytacja orkiestrowych gadżetów, którą podobnie jak cały koncert prowadziła Beata Piątkowska. Wydarzenie zwieńczyło tradycyjne światełko do nieba.
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zebrzydowicach, dziękuje wszystkim
którzy zaangażowali się w tegoroczny finał – nauczycielom, uczniom, wolontariuszom,
sponsorom, osobom które przekazały gadżety na licytację oraz wszystkim którzy cokolwiek wrzucili do puszki oraz tym, którzy tak ochoczo licytowali na ten wielki szczytny cel!
Rozliczenie sztabu:
Zebrzydowice 10.555,13 zł
Marklowice Górne 1.463,83 zł
Kończyce Małe 4.292,79 zł
Kaczyce 5.865,60 zł
RAZEM ZBIÓRKA ULICZNA 22.177,35
LICYTACJA 3.709,15
RAZEM 25.886,50 zł.
+ waluta obca/inne: 912 koron czeskich, 27,84 euro, 44 kun chorwackich, 20 bani
rumuńskich, 1 żeton, 11,15 funt brytyjski, 8 starych koron słowackich, 1 złoty stary, 1
korna szwedzka, moneta Zamek Niedzica, 10 starych marek
Dziękujemy!

KONDOLENCJE

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zebrzydowicach składa
serdeczne wyrazy współczucia rodzinie zmarłego a także mieszkańcom miasta
Gdańsk z powodu tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza.

Klub Integracji Społecznej na Osiedlu Morcinek
Kilka słów wstępu o projekcie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o rozpoczynającym się w lutym 2019r. projekcie pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców
Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
Projekt realizowany będzie na obszarze zidentyfikowanym w Lokalnym Programie
Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice jako tzw. obszar rewitalizacji. Stanowi on teren
wzdłuż Osiedla Morcinek oraz fragment ulic Otrębowskiej i Stalmacha w Kaczycach.
Projekt skierowany jest do całej lokalnej społeczności osiedla, a w szczególności do
20 osób ( w tym 17 kobiet i 3 mężczyzn) :
• bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych
• niepełnosprawnych
• kobiet samotnie wychowujących dziecko, wielodzietnych, doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego i przemocy i alkoholizmu w rodzinie
Większość działań przewidzianych w projekcie skierowano do kobiet, ponieważ z
przeprowadzonej diagnozy wynika, że kobiety znajdują się w trudniejszym położeniu niż
mężczyźni, a zatem wymagają objęcia większym wsparciem w projekcie.
Program Aktywności Lokalnej
Projekt realizowany będzie w okresie od lutego 2019r. do grudnia 2020r.,a jego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar
zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice. Projekt realizowany będzie za pomocą
Programu Aktywności Lokalnej. W ramach programu zostanie zawiązane partnerstwo lokalne z organizacjami istotnymi dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla
( m.in. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policja, przychodnia rejonowa). Zawiązane partnerstwo ma zapewnić współpracę
na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów lokalnej społeczności.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna
wartość wynosi 310.200,00 zł, w tym 263.670,00 zł dofinansowania unijnego.
Ścieżka reintegracji dla lokalnej społeczności osiedla
Pierwszym etapem realizacji projektu, planowanym na luty 2019 r., będzie opracowanie przez animatora lokalnego projektu ścieżki reintegracji dla całego środowiska lokalnego, uwzględniającej diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał,
predyspozycje, potrzeby lokalnej społeczności. W tym celu przeprowadzana będzie ankietyzacja wśród mieszkańców osiedla, organizowane będą spotkania, pogadanki.
Klub Integracji Społecznej
Projekt zostanie zarejestrowany jako Klub Integracji Społecznej, a jego siedzibą
będzie jeden z lokali budynku socjalnego Gminy Zebrzydowice w Kaczycach ul. Morcinka
15/1. Na potrzeby projektu pomieszczenie to zostanie wyremontowane i doposażone w
niezbędne umeblowanie, stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W lokalu tym planuje się realizację większości przewidzianych w projekcie form wsparcia. Lokal
ten znajduje się na parterze budynku. Wejście do budynku oraz drzwi wejściowe do lokalu
są pozbawione barier architektonicznych. W pobliżu budynku lokalu socjalnego znajdują
się miejsca parkingowe, w tym 2 miejsca przewidziane dla osób niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie
W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia:
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest
pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte min. 3 osób długotrwale bezrobotnych (2 kobiet i 1 mężczyzny), dla
których planujemy:
• Prace społecznie – użyteczne, grupowe poradnictwo psychologiczne,
grupowe warsztaty trenerskie z doradcą zawodowym – planowane do realizacji
na wrzesień – październik 2019 r. w ramach realizowanego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Programu Aktywizacja i Integracja
• Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy
• Kursy i szkolenia zawodowe – każdy uczestnik projektu zostanie skierowany
na odpowiedni dla niego certyfikowany kurs zawodowy umożliwiający mu nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do obecnego zapotrzebowania rynku pracy.
Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest
wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodo-

wych do potrzeb rynku pracy. Wsparciem zostaną objęte min. 4 osób (3 kobiety, 1 mężczyzna), dla których planujemy:
• Spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym
• Kursy/szkolenia edukacyjne
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej całej lokalnej społeczności osiedla. Wsparciem zostanie
objętych min. 30 osób, dla których planujemy:
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne
• Szkołę dla rodziców, której celem jest wsparcie rodziców w radzeniu sobie w
sprawach wychowawczych, nabycie umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja
nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń
• Warsztaty arteterapeutyczne dla kobiet, skierowane do kobiet z problemem
przemocy i alkoholizmu w rodzinie, prowadzone przez dyplomowanego arteterapeutę.
Celem warsztatów jest oddziaływanie na uczestniczki za pomocą różnych technik arteterapeutycznych, w tym w szczególności ekspresji plastycznej, a dzięki temu uzyskanie
wglądu we własne emocje , wzmocnienie poczucia własnej wartości, samorozwój
• Klub kobiet zaradnych – grupa samopomocowa dla kobiet mająca charakter
grupy wspierającej i motywującej, skierowana głównie do kobiet samotnie wychowujących dzieci, wielodzietnych oraz doświadczających trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego
• Klub ekologiczny malucha – zajęcia dla dzieci, mające na celu kształtowanie
świadomości ekologicznej , edukacja ekologiczna w formie zabawy dla najmłodszych
mieszkańców osiedla
• Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych – wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu, aktywności społecznej
i zawodowej, korzystaniu z oferty różnych systemów wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działania środowiskowe, których celem jest integracja całej lokalnej społeczności osiedla oraz pobudzanie jej do aktywności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej,
sportowej , ekologicznej , turystycznej. Wsparciem zostanie objętych min. 50 osób, dla
których planujemy:
• Warsztaty integracyjno-rękodzielnicze – zajęcia z zakresu rękodzieła, mające
na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju technikami typu hand-made w miłej,
przyjaznej atmosferze
• Wyjścia o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru, na koncert), wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne (poznawanie regionu)
• Organizowanie imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Andrzejki, Dzień
dziecka) i sportowych (wykorzystanie lokalnego zaplecza sportowego w celu organizacji spotkań integracyjno-sportowych)
• Organizowanie spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych instytucji takich jak np. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Policja, Przychodnia Rejonowa. Celem tych spotkań jest rozmowa z
mieszkańcami osiedla na temat ich potrzeb i problemów oraz możliwości ich rozwiązania.
Efektywność społeczna i zatrudnieniowa uczestników/czek projektu
Zakładamy, że w wyniku realizowanych działań projektowych minimum 8 osób (w
tym 1 osoba niepełnosprawna) osiągnie efektywność społeczną (rozumianą jako postęp w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, w tym m.in. rozpoczęcie dalszej
edukacji, gotowość do podjęcia zatrudnienia) oraz 3 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) osiągną efektywność zatrudnieniową (rozumiana jako podjęcie zatrudnienia).
Uwaga !!! Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie
Pierwszy etap rekrutacji rozpoczyna się w lutym 2019r. podczas organizowanych
przez animatora lokalnego spotkań z mieszkańcami osiedla celem opracowania ścieżki
reintegracji dla lokalnej społeczności. Na spotkaniach będzie można wypełnić wstępny
formularz rekrutacyjny do projektu. O terminie organizowanych spotkań będzie państwa
informować na bieżąco.
Ponadto osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do
koordynatorki projektu w każdy piątek w godz. 8.00- 9.30 w budynku lokalu socjalnego Gminy Zebrzydowice ( ul. Morcinka 15/1 Kaczyce) lub pod nr telefony 32 47 55 132.
Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne również w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach urzędowania a
także na stronie internetowej ośrodka: gops.zebrzydowice.pl.
Rekrutacja do projektu będzie trwać do końca marca 2019r., a od kwietnia planujemy realizację pierwszych form wsparcia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !
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Co z tą zaćmą?
Szpital Śląski w Cieszynie szykuje w
lutym dla mieszkańców regionu dwie niespodzianki: wykład na temat zaćmy oraz
bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem
tej choroby. Podczas „białych czwartków” – bezpośrednio po badaniu - będzie można
zapisać się na zabieg.
Spotkanie Pro salute odbędzie się 19.02 (wtorek), o godz. 16.00 w szpitalnej sali
konferencyjnej. Natomiast z bezpłatnych badań można skorzystać 28.02 oraz 07.03 br.
w godzinach 10.00-14.00 na Oddziale Okulistycznym cieszyńskiego szpitala. Dodatkowo
takie badania można także wykonać 27.02, w godz. 09.00 – 16.00 w Centrum Medycznym BESKIDMED w Ustroniu, Pod skarpą 6. Nie jest wymagane skierowanie ani też telefoniczne umawianie się.
Ważne jest nie tylko widzieć, ale i… wiedzieć. Tak przewrotnie zacznę ten tekst. A
dlaczego? Bo wierzę , że są takie przypadki gdy wiedza chroni przed utratą widzenia. I
zaraz postaram się Państwa do tej tezy przekonać.
Być może dzisiaj jesteś w takim momencie, że niepokoi cię twoje widzenie, pogarsza się stopniowo, nie widać już tak wyraźnie jak kiedyś, pojawiły się mroczki? Być może
usłyszałeś już, że to może być zaćma i boisz się co dalej? Czy da się ją wyleczyć? Gdzie?
Jak długie są kolejki do jej usunięcia? Słyszałeś w telewizji, że sięgają kilku lat? Słyszałeś
gdzieś również, choć nie pamiętasz nawet gdzie, że w czasie zabiegu mogą ci wszczepić
chińską soczewkę, a ty tego nie chcesz i nie wiesz jak tego uniknąć.
Wszystkie te pytania, każde jedno z nich, wynikają z lęku i… niewiedzy. Rozwiejmy
więc niejasności, a wierzę że poziom lęku spadnie.
Co to jest zaćma?
Zaćma (katarakta) jest chorobą oczu, która wydaje się być w pewnym wieku nieunikniona. Statystyki mówią, że w Polsce choruje na nią ponad 800 tys. osób, a granica
wieku jej występowania stale przesuwa się coraz niżej. Chorują coraz młodsi ludzie. Samo
rozpoznanie jest dla wielu osób ogromnym stresem i źródłem niepokoju. To zrozumiałe,
gdyż w jej przebiegu postępuje pogorszenie widzenia, aż do całkowitego zaniewidzenia
włącznie. Jeśli zaćmy nie usunie się w momencie, gdy nie jest bardzo nasilona, to jej
obecność powoduje znaczne pogorszenie jakości życia.
Zaćma jest chorobą, która rozwija się w soczewce oka. Jest postępującym, nasilającym się zmętnieniem wynikającym ze zmiany struktury tworzących soczewkę białek.
Białka przechodzą z form rozpuszczalnych, i co za tym idzie przeźroczystych, w nierozpuszczalne. Podobny proces zachodzi w gotującym się białku kurzym, które staje się
nieprzejrzyste. Zwróćmy uwagę, że przez ścięte białko jajka nie sposób wyraźnie widzieć.
Zaćmę leczy się z powodzeniem operacyjnie, a sam zabieg w niewielkim odsetku
obarczony jest ryzykiem niepowodzeń. Metody chirurgiczne w zaćmie przez ostatnie
dziesięciolecia ulegały ciągłemu udoskonaleniu. Używane są coraz to lepsze sposoby
usuwania zmętnień soczewki za pomocą fakoemulsyfikatora. Niebywały rozwój objął
również wszczepiane w trakcie zabiegu, a niezbędne dla widzenia, soczewki wewnątrzgałkowe. W chwili obecnej soczewki takie nie tylko zapewniają skupienie promieni
światła wpadających do oka, ale także korygują przedoperacyjną wadę wzroku, krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. Soczewki wyposażone są w filtry UV a
niektóre z nich, tak zwane „żółte” w dodatkowy filtr światła niebieskiego zabezpieczający
siatkówkę oka pacjenta przed szkodliwym promieniowaniem.
Zmiany w refundowanych zabiegach usunięcia zaćmy
Jeszcze kilka lat temu kolejki do usunięcia zaćmy sięgały w Polsce kilku lat. Był to
czas ogromnego i narastającego stresu dla osób, którym stopniowo pogarszało się widzenie, a co za tym idzie komfort życia. Działania ekip rządzących w ostatnich latach, a także
wprowadzenie ustawy transgranicznej przyniosły jednak ogromne zmiany. Część pacjentów zdecydowała się na usunięcie zaćmy poza granicami Polski, z częściową refundacją
zabiegu przez NFZ. Do dziś mamy w Europie takie możliwości. Ponadto, co przyniosło
znacznie większe skutki, Narodowy Fundusz Zdrowia zasilił finansowo polskie ośrodki
okulistyczne, pozwalając na wykonanie większej ilości procedur i co za tym idzie skrócenie kolejek. Kolejne rewolucyjne pomysły wprowadzone w lipcu 2018r dotyczyły zasad
kwalifikacji do zabiegów operacyjnych dotyczące upośledzenia widzenia pacjentów do
mniej niż 60%. Od tego momentu osoby z niewielkim ubytkiem wzroku nie mogły już
znaleźć się w kolejce niejako „na zapas”. Zmniejszono również wycenę zabiegu, która
poskutkowała jeszcze większą ilością wykonywanych przez ośrodki operacji. Od stycznia
2019 roku zalecono również przeprowadzanie zabiegów w trybie jednodniowym, eliminując w ten sposób bariery w ilości łóżek na oddziale.
Jaką więc sytuację mamy dzisiaj ?
Na Śląsku Cieszyńskim i Podbeskidziu nie ma długich kolejek do operacji zaćmy! Się-
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gają one najwyżej kilku tygodni- miesięcy. W przypadku stanów wymagających pilności
zabiegu, a wskazania takie zdecydowanie rozszerzono w ostatnich wskazaniach NFZ, pacjent może być operowany praktycznie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Możliwości
w zastosowaniu soczewek wewnątrzgałkowych również są szersze, NFZ finansuje nie
tylko zwykłe soczewki ale i te korygujące astygmatyzm przedoperacyjny.
Co wydaje się być ważne przy wyborze miejsca, gdzie zdecydujemy się usunąć
zaćmę? Jestem przekonana, że najważniejsza jest kompleksowa, wielospecjalistyczna
opieka nad pacjentem. Najważniejsze, to trzeba mieć świadomość, że chorzy mogą
wymagać dalszego leczenia okulistycznego, najlepiej więc kontynuować leczenie w placówce, w której zabieg był wykonany. Zdarza się, że pacjent wymaga zapewnienia całodobowej opieki pooperacyjnej, są również tacy pacjenci, którzy chorują na inne jeszcze
choroby oczu, mają np. zmiany w siatkówce, wymagają badań dodatkowych czy przeprowadzenia witrektomii. Są też tacy, których stan ogólny wymaga konsultacji wykonanej
przez innych specjalistów. Taką właśnie opiekę zapewnia Oddział Okulistyczny Szpitala
Śląskiego w Cieszynie. 				
dr n.med. Agata Plech
Oddział Okulistyczny Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Półmetek Projektu „Seniorzy Seniorom”
Od września ubiegłego roku realizowany jest projekt „Seniorzy seniorom
– sport, kultura i tradycja na pograniczu” dofinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA w EUROREGIONIE ŚLĄSK
CIESZYŃSKI. Projekt ten jest skierowany
do seniorów gminy Zebrzydowice i Petrovice, którzy ukończyli 60 lat. Zajęcia
w ramach tego projektu odbywają się
zarówno po polskiej jak i po czeskiej
stronie granicy. Zainteresowanie seniorów zajęciami wynikającymi z projektu
jest bardzo duże, co spowodowało zwiększenie częstotliwości zajęć w porównaniu z poprzednimi projektami. Największym zainteresowaniem seniorów cieszy się cotygodniowa gimnastyka i pływanie na basenie w Zebrzydowicach. Dwa razy w miesiącu w Petrovicach odbywają się zajęcia z jogi dla seniorów, a do grudnia odbywała się gimnastyka
PILATES. W zależności od warunków atmosferycznych po obu stronach granicy grupa
około 15 seniorów bierze udział w zajęciach nordic walking oraz wycieczkach rowerowych.
W bieżącym projekcie raz w miesiącu odbywają się spotkania integracyjne, przemiennie
w Zebrzydowicach /Stara Szkoła/, w Kaczycach /Dom Ludowy/ i w Petrovicach /Obec Petrovice/. Na tych spotkaniach odbywają się wykłady i prelekcje specjalistów z różnych
dziedzin, występy lokalnych zespołów oraz zaproszonych gości. Omawiane są również
sprawy organizacyjne dotyczące realizacji projektu. Od stycznia br prowadzony jest w
ramach projektu 10-cio tygodniowy kurs pamięci dla seniorów, w którym bierze udział
30 seniorów naszej gminy. Po obu stronach granicy przed świętami Bożego Narodzenia
były prowadzone warsztaty, na których seniorki wykonywały różne ozdoby świąteczne.
Podobne warsztaty będą prowadzone przed świętami Wielkanocnymi. Efekt tych warsztatów można zobaczyć przed świętami na wystawach w sali sesyjnej Urzędu Gminy w
Zebrzydowicach. W ramach projektu zorganizowano wspólny wyjazd 60-ciu polsko-czeskich seniorów do teatru w Cieszynie.
Poza projektem seniorzy brali aktywny
udział w otwarciu ścieżki rowerowej /
Żelaznego szlaku rowerowego/, zorganizowali spotkanie przy ognisku oraz
uczestniczyli w prelekcji poprzedzającej
wystawę motyli zorganizowaną przez
Macierz Ziemi Cieszyńskiej.
Bieżący projekt trwać będzie do
końca czerwca 2019 roku i realizowany
będzie zgodnie z planem zajęć ustalonym dla całego projektu. Różnorodność
i częstotliwość zajęć jest tak duża, że
każdy zainteresowany senior może wybrać coś dla siebie i aktywnie uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach. Zapraszamy. Opracowanie: Wanda Kowalska – koordynator projektu

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

Sukces Mai
Chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w
Zebrzydowicach przesłali prace na XV edycję Wojewódzkiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży
„Śląsk - moja Mała Ojczyzna”. Tegorocznym
tematem wiodącym był Byfyj - niemy świadek
historii, tradycji i kultury Śląska. Wśród nagrodzonych w kategorii wiekowej 10-12 lat znalazła się
uczennica naszej szkoły. Laureatką II miejsca została uczennica
klasy 4d - Maja
Trzaskalik, która w dniu 22 listopada uczestniczyła w Gliwicach w gali finałowej. Jury konkursowe
zachwycił zarówno wykonany przez Maję kredens, jak i
historia, którą skrywał. Do konkursu uczennicę przygotowała polonistka Katarzyna Dynek. Serdeczne podziękowania dla Państwa Trzaskalików za wsparcie, a przede wszystkim udział wraz z córką w rozdaniu nagród.

Filmowcy są wśród nas!

Widokówka dla Niepodległej
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach włączyli się także w gminny konkurs literacko-plastyczny „Widokówka dla Niepodległej”. Zadaniem uczestników konkursu było
przygotowanie oryginalnej widokówki z życzeniami dla Jubilatki. Na podium znalazła
się Nina Prandzioch - uczennica kl. 8b, zajmując II miejsce. Wyróżnienie otrzymała
Paulina Panak z kl. 8b. Obie laureatki przygotowywały się pod okiem nauczycielki języka polskiego - Katarzyny Dynek.

Jasełka u Pani Hrabiny
W naszej szkole, jak co roku, odbyły się tradycyjne jasełka. Tym razem treść osadzona
została na początku XX wieku, kiedy rodziła się polska niepodległość. Aktorzy (głównie
uczniowie z klas 3. gimnazjum i młodsi) oddali realia początku wieku i dostarczyli wrażeń
wynikających z przemiany wewnętrznej bohaterki. Scenariusz, jak co roku, napisał pan
Marcin Kobierski. Nad przygotowaniem spektaklu czuwały: katechetka Klaudia Baron
oraz polonistka Aldona Kopiec.
Wysiłek uczniów i opiekunek został doceniony przez jury podczas XXII Przeglądu
Widowisk Bożonarodzeniowych Radlińskie Betlejki (15 stycznia). Spośród kilkudziesięciu
zespołów (przegląd trwał 2 dni) grupa z Zebrzydowic zajęła I miejsce. Przewodnicząca
komisji podkreśliła wysoką kulturę słowa, poprawność dykcji, profesjonalną grę młodych
aktorów i scenografię.

Przypadający w tym roku okrągły jubileusz wskrzeszenia Państwa Polskiego, a także
powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego stał się pretekstem do organizacji
konkursu filmowego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie.
Konkurs „ZNANI STELA” polegał na nakręceniu krótkiego filmiku poświęconego osobie znanej i ważnej dla Ziemi Cieszyńskiej. Ze Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
przesłano do oceny jury dwa nagrania. Z ogromną przyjemnością informujemy, że oba
znalazły się na podium. Piotr Pawlas z klasy 7b zdobył II miejsce za film pt. „Pani Nutka” poświęcony Pani Joannie Nowak, zaś Marta Kopica z kl. 8b uzyskała III miejsce za
wspomnienie postaci Pana Karola Klocka - pradziadka uczennicy. W zmaganiach konkursowych dopingowała uczniów polonistka Katarzyna Dynek.

Wiesioło ferajna
W dniach 20 i 21 listopada w Domu Narodowym w Cieszynie odbyły się przesłuchania uczestników XV Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”. Konkurs
transgraniczny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a prezentacje uczestników
stały na wysokim poziomie. Ocena wystąpień była dla jury wyjątkowo trudnym zadaniem. Z przyjemnością informujemy, że w kategorii grupa za scenkę „Rybiorz” uczniowie
Szkoły Podstawowej im. K. K. w Zebrzydowicach w składzie: Julia Lipka, Magdalena
Stawarczyk, Martyna Grygierek, Marta Matuszyńska, Hanna Matuszyńska,
Kamil Kołatek oraz Bartłomiej Strzelczyk zdobyli III miejsce. Grupę przygotowały
polonistki Aldona Kopiec i Katarzyna Dynek.

Wcześniej (12 stycznia) uczniowie wzięli udział w XIV Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych w Zatorze, gdzie uzyskali II miejsce.
Spektakl był prezentowany dla całej społeczności szkolnej, ponadto uczniowie wystąpili w Zamku w Zebrzydowicach (dzięki gościnności Dyrekcji i Pracowników GOK-u)
oraz przedstawili jasełka pensjonariuszom domu opieki Bursztyn z Kończyc Małych oraz
z Pielgrzymowic i grupie Stokrotki. Wystąpili też w Centrum św. Maksymiliana w Oświęcimiu - Harmężach, gdzie zostali kolejny raz życzliwie przyjęci i ugoszczeni przez siostry
misjonarki. Warto nadmienić, że młodzież działająca w szkolnym kole Caritas podczas
kiermaszu, gdzie wystawiła swoje prace, uzbierała 1100 zł na potrzeby misji w Boliwii.
Akcję wsparli finansowo również państwo Majerowie.
Przedsięwzięcie nie mogłoby być sfinalizowane, gdyby nie pomoc Rady Rodziców
SP w Zebrzydowicach oraz ks. proboszcza dziek. Mariana Brańki.
Za wsparcie i wyrozumiałość młodzież dziękuje Dyrekcji, Nauczycielom, szczególnie
paniom Marii Branny i Jadwidze Nowakowskiej, za opiekę nad uczniami podczas wyjazdów, a za pomoc logistyczną pani Ewie Karpecie.
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NZOZ - PORADNIA DENTYSTYCZNA
LEK. STOM. BARBARA WENGLORZ

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

UMOWA Z NFZ
PEŁNY ZAKRES USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH
ZEBRZYDOWICE, KOCHANOWSKIEGO 97
POKÓJ NR 7
Uwaga Ogłoszeniodawcy!

Informacja dotycząca reklam wyborczych
W związku ze zbliżającymi się wyborami, redakcja Wiadomości znad Piotrówki
informuje, że nie będą przyjmowane i publikowane w Biuletynie Informacyjnym Gminy Zebrzydowice reklamy wyborcze. Publikowane będą jedynie informacje urzędowe
związane z wyborami. 			
Redakcja wzp
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janusz.rzepecki@op.pl

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

Oferujemy szkolenia i kursy z branży:

KUP OKULARY
PROGRESYWNE, A DRUGĄ PARĘ
SOCZEWEK dostaniesz
w cenie specjalnej

• 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

Zapraszamy na obchody
W 100 rocznicę walk o kształtowanie granic Rzeczpospolitej Polskiej na
terenie Śląska Cieszyńskiego
Śląski Oddział Straży Granicznej, Gmina Zebrzydowice, GOK Zebrzydowice oraz
Koło MZC w Zebrzydowicach 28 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 organizuje nabożeństwo
w intencji poległych w obronie Śląska Cieszyńskiego w 1919 r., w 100 rocznicę walk o
kształtowanie granic Rzeczpospolitej Polskiej. Msza Święta przy asyście Kompanii Honorowej odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Kończycach Małych.

Szczegółowy program:
28. stycznia 2019 r.
godz. 10:00 Zbiórka uczestników w przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach
godz. 10:10 Złożenie wiązanki na mogile poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym, przy asyście warty honorowej.
godz. 10:20 przejazd do Kończyc Małych
godz. 10:30 Złożenie kwiatów pod krzyżem (w miejscu śmierci) mjr. Wojska Polskiego
Cezarego Wojciecha Rudolfa Hallera de Hallenburga, przy asyście warty honorowej.
godz. 10:40 – przejazd do kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Kończycach Małych
godz. 11:00 Msza Święta w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych

100. rocznica śmierci Cezarego Hallera
W dniu 12 stycznia 2019 roku grupa uczniów wraz z opiekunkami: Marią Branny,
Klaudią Baron i Aldoną Kopiec odwiedziła wyjątkowe miejsce, Kaplicę Hallerów w Dworach (dzielnicy Oświęcimia), gdzie w lutym 1919 roku został pochowany Cezary Haller de
Hallenburg, który zginął 26 stycznia 1919 roku po przegranej bitwie z oddziałami czeskimi w Kończycach Małych.
Kaplica-mauzoleum
Hallerów znajduje się w
pięknym parku krajobrazowym zachowanym w pierwotnych granicach. Klasycystyczny budynek wzniesiono
pod koniec XVIII wieku. W
2010 został odrestaurowany.
W krypcie spoczął Cezary
Haller, jego syn Cezary Antoni, Barbara Haller de Hallenburg–Rotmanowa i jej mąż
Ignacy Rotman.
Nauczycielka historii
Maria Branny zaprezentowała młodzieży sylwetkę
Cezarego Hallera oraz jego
dokonania
(dowodzenie
obroną północnego skrzydła
polskiego wzdłuż linii kolejowej), wspomniała o przypadających rocznicach.
Uczniowie zapalili symboliczny znicz, odmówili też modlitwę za spokój duszy wybitnego Polaka walczącego na Śląsku Cieszyńskim.

Członkinie grupy poetyckiej Saffo

Relacja z pobytu na Festiwalu:
Lubaczowska Jesień Poezji
I znalazłaś to miejsce,
gdzie jak w miękkich poduchach
wylegują się strofy szczęśliwie.
Odwiedzają domostwa
przysiadają na chwilę
zanim dzieje historii
znów uniosą je w dal.
Lubacz dumnie spogląda,
honor składa Włodarzom
strzegąc znaków historii.
A my, zatopieni w klimacie,
lustrach oczu wzruszonych
dostrzegamy tęsknotę tych chwil.
W zapamiętanym obrazie niewiele zostało. Ta sama ulica, jednak dzisiaj inaczej
otwarta. Via Carpatia zaznaczyła obecność. Z daleka dostrzegam piękny dom naszych
gospodarzy.
Do Lubaczowa wjechaliśmy, kiedy dzwony na Anioł Pański rozbrzmiewały, a ludzie
w ogrodach grabili liście - jesień rozzłociła drzewa. Czekali na nas Basia i Józef Mazurkiewiczowie - gospodarze za którymi tęsknimy od ostatniego spotkania. Nawet pies TaYo,
pilnujący domostwa – poznaje przyjaźnie, merdając ogonem. Nasze spotkania, zawsze
za szybko biegną po tarczy zegara - poezja nie lubi pośpiechu, wyrwanych minut.
W Muzeum Kresowym o godzinie 17-tej, pani Barbara Mazurkiewicz rozpoczęła
trzeci Festiwal „Lubaczowska Jesień Poezji„ połączony z promocją Antologii „Światłocienie Niepodległego Lubaczowa”. Po przywitaniu licznie przybyłych gości, w tym pana
Burmistrza Janusza Waldemara Zubrzyckiego oraz włodarzy miasta Lubaczowa, chórek
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie - pana Andrzeja Kindrata, rozśpiewał
Muzeum pieśniami patriotycznymi. Barbara Mazurkiewicz, jako pierwszą poetkę przedstawiła Jadwigę Bujak-Pisarek i jej biogram, a następnie: Urszuli Kopeć-Zaborniak, Marii
Grąckiej-Kuczek, Aldony Kopiec, po czym poetki interpretowały swoje własne wiersze.
Prowadząca, całość zamknęła swoją poezją. Barbara Mazurkiewicz wspomniała o Ojcu
Janie, weteranie wojennym, odznaczonym wieloma krzyżami zasługi.
Przytoczenie słów wspomnianego śp. Jana Cozaca, było ogromnym wzruszeniem
dla słuchaczy. Pieśni patriotyczne w wykonaniu chórku, przeniosły nas do minionych
czasów i zawirowań wojennych - pełnych nadziei w zwycięstwo. Sprawiały one, że nad
Muzeum Kresowym w Lubaczowie unosił się duch historii, tej trudnej i jakże bolesnej.
Wiersze nawiązywały do Setnej Rocznicy Odzyskanej przez Ziemię Lubaczowską Niepodległości.. Klimat, jaki roztaczał się w Muzeum Kresów oddawał hołd znanym i nieznanym
bohaterom, którzy krwią i życiem przepłacili naszą Niepodległość.
Podziękowaniami i wręczeniem statuetek, zakończyliśmy oficjalną część III Festiwalu.
Za sprawą pana Burmistrza oraz prowadzącej pani Mazurkiewicz, czekał na nas poczęstunek w Sali bankietowej.
Trudno ująć w słowa, co czuje poeta w czasie takiego wydarzenia - spotkań i słów
ludzi oczekujących na poezję, z klimatem w którym przez chwilę przyszło im przebywać.
Miłą kolacją i ze wzruszeniem zakończyliśmy nasz czwarty pobyt w Lubaczowie.
Będziemy znowu oczekiwać na kolejny Festiwal, który mamy nadzieję pozwoli nam z
wielkim szacunkiem do wydarzeń przeżyć, to do czego człowiek, poeta tak bardzo tęskni.
Jadwiga Bujak-Pisarek
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J ol a n ta M a r cz y ń sk a

SZKÓŁKA KRZEWÓW

ze b r z y d ow i ce

Ladnekrzewy.pl
l DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
l KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
l KRZEWY JAGODOWE
l RÓŻE l AZALIE JAPOŃSKIE
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

tel. 508 058 741

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

Ferie Zimowe w GOK i GBP
Już za kilka dni (11 lutego) w naszym województwie
rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów. Gminny Ośrodek
Kultury w Zebrzydowicach wraz z świetlicami oraz GBP ze
swoimi filiami przygotował liczne atrakcje dla tych dzieci,
które zostają w okresie przerwy w nauce w domu.
W programie m.in, zajęcia plastyczne, ceramiczne, ruchowe. Szczegółowe informacje oraz program znajdą się na
stronach internetowych placówek (gok.zebrzydowice.pl, gbp.
zebrzydowice.pl) oraz na ulotkach. Uwaga, część przygotowanego programu zależeć będzie od pogody i może ulec zmianie. Poniżej godziny zajęć w poszczególnych placówkach.
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach wraz z świetlicami:
• Zebrzydowice: 9.00-13.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach,
Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21, tel. 32 469 33 34.
• Kaczyce 12.00-15.00 - Świetlica Kaczyce, Dom Ludowy Kaczyce, ul. Ludowa 10,
tel. 32 469 38 93
• Marklowice Górne 9.00-12.00 - Świetlica Marklowice Górne, Marklowice Górne,
ul. Szkolna 10, tel. 32 469 29 07
• Kończyce Małe 9.00-12.00 - Świetlica Kończyce Małe, zamek Kończyce Małe,
ul. Staropolska 5, tel. 32 469 32 88
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz z filiami:
• GBP Zebrzydowice: godz. 9:00-13:00 tel. 324692020
• Filia Kończyce Małe: od 9:00 do 12:00 ( I tydzień ferii ) - zajęcia tel. 324693040
• Filia Kaczyce: od 10:00 do 12:00 tel. 324694191
Zapraszamy!

SOBOTNIE POPOŁUDNIE Z GRAMI BEZ PRĄDU
Kuźnia Mordoru, działająca przy Filii Bibliotecznej w Kaczycach współpracująca ze Stowarzyszeniem Gier Planszowych Trzech Braci, zaprasza na POPOŁUDNIE Z GRAMI BEZ PRĄDU.
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 lutego 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kaczycach (Dom Ludowy). Czekamy na gości od godziny 16:00.
Serdecznie zapraszamy zarówno małych jak i dużych - całe rodziny, do wspólnego
spędzenia czasu przy grach planszowych. Każdy znajdzie coś dla siebie! Wstęp wolny!

Nowości w bibliotece
M. Wilczek - Krupa - Górecki. Geniusz i upór
Pierwsza biografia jednego z największych kompozytorów
epoki.
Sam siebie określał trzema słowami: choleryk, choleryk,
choleryk! Mówił, że w życiu ogląda się wstecz jedynie w garażu,
a żałuje tylko jednego: „że nie temperował jęzora”.
Miał być kolejarzem albo górnikiem, ewentualnie księdzem. Został kompozytorem. Przebył jedną z najtrudniejszych
dróg do sławy w artystycznym świecie. Wczesna strata matki,
wojna, chłodny i wymagający dom, dzieciństwo naznaczone
chorobami. Parł do celu z determinacją i uporem na przekór wszystkim.
Trzecią Symfonią pieśni żałosnych op. 36 podbił cały świat. Wielki utwór, nazywany
dowodem na istnienie Boga, trafił na szczyt amerykańskich list przebojów, wyprzedzając
Stinga i Nirvanę. Światowej sławy reżyserzy nie zdołali namówić go do pisania muzyki
filmowej. Odmówił nawet skomponowania ścieżki dźwiękowej do Pasji.
Biografia Henryka Mikołaja Góreckiego jest opowieścią o życiu pod prąd. O uporze,
walce o niezależność i niepoddawaniu się presji. Autorka rysuje złożony portret człowieka, którego dominującą cechą była szczerość. Taka jest też jej opowieść – prawdziwa i
odarta z blichtru, odsłaniająca dobro i jednocześnie nie ukrywająca zła.
J. Tischner - Alfabet duszy i ciała
Myślenie jest zawsze żywe. Ciało, dialog, miłość, nadzieja,
solidarność, życie i śmierć to tylko niektóre z pojęć, które znalazły
się w Alfabecie ks. Józefa Tischnera, a które dotyczą nas wszystkich. Uniwersalne myśli i mądrości człowieka gór, pokazują jak
żyć autentycznie i w pełni.
Ksiądz Tischner staje się naszym przewodnikiem. Wyrywa
nas z letargu. Pokazuje, co jest źródłem wolności.
Człowiek jest artystą swego życia i rzeźbi je według własnych wyobrażeń o swym
szczęściu. ks. Józef Tischner
Nowe wydanie, zawierające nieznane teksty.
A. Lis - Muzyka twojej duszy
Igor trafia do szkoły z internatem. Jest skryty i unika ludzi.
Gdy otrzymuje od wujka swój pierwszy aparat fotograficzny odkrywa pasję, która będzie towarzyszyć mu przez całe życie.Po kilku
latach od zakończenia szkoły Igor poznaje Elżbietę – utalentowaną
i odnoszącą sukcesy pianistkę. Pomiędzy nimi rodzi się uczucie. Czy
jednak miłość do muzyki nie jest dla niej ważniejsza, niż miłość do
fotografa? Jaką rolę odegra bolesna przeszłość Igora?
Muzyka twojej duszy to wzruszająca opowieść o trudnej sztuce wyborów. O dążeniu do perfekcji, która nie zawsze okazuje się tym, czego pragniemy.

ZAPROSZENIE!

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na kolejne spotkanie
literackie, które odbędzie się 09.02.2019 (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!!

Konkurs
Bożonarodzeniowy
rozstrzygnięty!
Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą
konkursu został Jakub Noworyta z Filii Bibliotecznej w Kaczycach. Serdecznie gratulujemy.
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.
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Poezja naszych mieszkańców

Kącik Kulinarny

Ofiarowała nas

W pamięci

Bezpieczny dom
pod dyskretnym spojrzeniem,
oddycha miarowo.
Na widocznym miejscu
świeca, niczym talizman
na czas trudnych spraw.
Tu nie straszne burze,
kataklizm. Droga
po której idziesz sam
do Domu Ojca.
Z obrazu spogląda
łagodna twarz matki,
która w dłoniach trzyma
światełko Chrystusa.

Może smutne strofy moje
lecz zimowe trudy, znoje
i te ciemne, długie wieczory
nastręczają niewesołe humory.
Bo po Tacie
nieodżałowanej wielkiej stracie
piszę wiersze, trwam w żałobie
w każdej chwili, w każdej dobie.
Jego obraz, jego zdjęcie
mam przed sobą w tym momencie.
Tato dobry, Tato drogi
choć zawsze byłeś ubogi
lecz miłością bogaty
same dobro wkładałeś do naszej chaty
było ciepło i spokojnie
troską obdarzałeś hojnie.
Nieraz jestem myślami
z ostatnimi Twymi chwilami
i jest dla mnie nie pojęte,
aby boleśnie chorować
i aby cierpienie zostało przyjęte
z taką cierpliwością Bogu ofiarować.
Ty, który wszystko znosiłeś w cichości
pomóż i mi poskromić ludzkie złości,
a teraz pozostawić to co było
i tylko co jest i będzie
mieć zawsze na względzie.
Maria Puzio

Poszukiwana
Realna, jednak
niczym z bajki.
Kim, czym jest
Walentynka.
Może to kwiat zerwany w chwili,
gdy słońce piło nektar
przysiadłszy na kielicha brzegu.
A może dźwięk z harfy aniołów,
co nutą wpadnie na dno serca
i drży przez lata.
Amora strzała –
odnajdzie w tłumie, rozwieje włosy,
dłoń z dłonią splecie.
Drogę wyścieli marzeniami.

O świcie
Wyszeptałam sobie ciebie na wszelki wypadek,
odrobiną szczęścia
otuliłam chwile.
Tu i tam wplotłam uśmiech daje tyle ciepła,
że nawet chłód stycznia
nie jest dokuczliwy.
Wyszeptałam sobie ciebie
szybszym biciem serca,
spojrzeniem, które błyszczy
kolorami nieba
i zabiorę w podróż
po dzisiejszym dniu,
jak kanapkę na wszelki wypadek.
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Droga w przyszłość
Gdy zmierzasz przed siebie
Spojrzyj za siebie…
Za sobą pozostały mądrości przodków…
Skorzystaj z nich idąc w przyszłość…
Przyszłość oszałamia Cię..!
Widzisz najlepsze cele idee sukcesy…
Bądź roztropny
Stawiając kroki
Krok za krokiem
Nie potykaj się
Jeśli…
To wstań…
Idź dalej…
Zobaczysz jakie to trudne
Zdobywać laury
By potem odpocząć
Słuchać muzyki…
Poza kręgiem codzienności
Marnych wartości
Otacza nas niebiańska boskość
…….uskrzydlona muzyka…
Nie zniewoli ją nikt…
Jest sama w sobie wielkością…
Brygida Simka

Ciasto z galaretką - Biszkopt można zastąpić herbatnikami typu petitki. Biszkopt:
3 duże jajka, 3 łyżki cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 3 łyżki mąki tortowej, 1 łyżka
mąki ziemniaczanej, szczypta soli. Wykonanie: Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli,
pod koniec ubijania wsypać partiami cukier i cukier waniliowy. Następnie dodać kolejno
żółtka, po czym wsypać przesianą mąkę tortową oraz ziemniaczaną, całość delikatnie
wymieszać. Dno blaszki o wymiarach 25 x 36 cm (może być większa) wyłożyć papierem
pergaminowym. Następnie wlać ciasto, wyrównać i włożyć do piekarnika nagrzanego
do 180°C na około 12 minut (grzanie górne i dolne). Warstwa wiśniowa: 6 galaretek
wiśniowych, 2400 ml gorącej wody. Składniki podzielić na 3 porcje, czyli każde 2 galaretki rozpuścić w 800 ml gorącej wody i odstawić do stężenia. Warstwa serowa: 1 kg
sera z wiaderka, 6 łyżek cukru pudru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 galaretki przezroczyste, 300 ml gorącej wody, parę kropel aromatu migdałowego (można pominąć). Ser
wymieszać z cukrem pudrem, z cukrem waniliowym i ewentualnie z olejkiem migdałowym. Galaretki pojedynczo rozpuścić w 150 ml gorącej wody i odstawić do wystudzenia.
Następnie masę serową podzielić na pół i do każdej porcji wlać wystudzoną galaretkę.
Dodatkowo: 400 g wydrylowanych wiśni (mrożonych lub z kompotu). Wykonanie:
Na wystudzony biszkopt wlać jedną porcję gęstniejącej galaretki wiśniowej, odstawić
do lodówki aż całkowicie stężeje, następnie wlać warstwę serową i ponownie włożyć
do lodówki do stężenia. Czynność powtórzyć z pozostałymi galaretkami i masą serową.
Przed wlaniem ostatniej galaretki, na warstwie serowej ułożyć wiśnie.
Makowiec nie tylko na święta - Składniki: Rozczyn: 20 g drożdży świeżych,
1 łyżka cukru, 1 łyżka mąki, 100 ml ciepłego mleka. Ciasto: 500 g mąki pszennej, 70
g rozpuszczonego masła, 50 ml mleka, 40 g cukru pudru, 1 jajko, podrośnięty rozczyn
drożdżowy, 1 roztrzepane jajko (przed pieczeniem). Lukier: 1/2 szklanki cukru pudru,
sok z ok. 1/2 mniejszej cytryny. Dodatkowo: 800 g masy makowej kupczej lub domowej, skórka pomarańczowa do dekoracji po lukrowaniu. Wykonanie: Do miseczki dodajemy drożdże, cukier oraz letnie mleko, mieszamy łyżeczką, odstawiamy na 5 minut do
podrośnięcia. Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy rozczyn oraz pozostałe składniki
na ciasto. Mieszamy początkowo łyżką, później zagniatamy i odkładamy na ok. 60 minut
do podrośnięcia. Ciasto powinno podwoić objętość. Ciasto rozwałkowujemy na kształt
prostokąta. Na środek rozwałkowanego ciasta nakładamy masę makową, omijamy
brzegi, aby później się ładnie skleiło. Zwijamy jak roladę, przewracamy łączeniem pod
spód. Odstawiamy na 10 minut do podrośnięcia. Smarujemy roztrzepanym jajkiem. Piec
w temp 180 stopni przez 30-35 minut. Po ostygnięciu makowca smarujemy go lukrem.
Parówki w cieście - Składniki: 6 parówek, 6 plastrów sera żółtego, 6 plastrów
boczku, 250 g mąki, 1/2 szklanki mleka, 25 g drożdży świeżych, 1,5 łyżki cukru, 1/2 łyżeczki soli, 1 jajko + białko do smarowania, sezam do posypania. Wykonanie: Do miski
wlewamy letnie mleko (ja podgrzewam je w mikrofali), rozpuszczamy w nim drożdże
z cukrem 1/2 mąki. Kiedy zaczyn się podniesie dodajemy pozostałą mąkę, sól i jajko.
Wyrabiamy na gładkie ciasto. Na blacie podsypanym mąką rozwałkowujemy ciasto dość
cienko, kroimy w długie paski. Każdą parówkę owijamy serem, następnie boczkiem i paskiem ciasta (parówki możemy przed owinięciem ciastem przekroić na pół). Układamy
na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, smarujemy białkiem i posypujemy sezamem. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 25 minut.
Babeczki z pieczarkami do barszczu czerwonego - Ciasto na tartę: 200 g
zimnego masła, 400 g mąki pszennej, 2 jaja L, 1/2 łyżeczki soli. Farsz: 1/2 kg pieczarek,
1 cebula, 2 łyżki masła, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, papryka słodka. Wykonanie: Masło
kroimy na kawałki i zagniatamy z pozostałymi składnikami na ciasto. Wałkujemy cienko,
wyklejamy nim foremki na tartaletki. Nakłuwamy widelcem, pieczemy w temperaturze
190 stopni przez około 15 minut, do delikatnego zezłocenia. Z części ciasta za pomocą
foremki wykrawamy dowolny kształt, u mnie gwiazdka. Pieczemy około 10 minut do
zezłocenia. Pieczarki ścieramy na tarcę, cebulę i czosnek drobno siekamy. Smażymy na
maśle do odparowania wody. Doprawiamy do smaku solą, pieprzem i papryką słodką.
Gotowym farszem napełniamy tartaletki. Każdą z nich przykrywamy ciastkiem.
Udanych przepisów życzy Teresa Kondziołka
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