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W 100 rocznicę walk o kształtowanie granic
Rzeczpospolitej Polskiej - str. 11

Ferie, ferie i po feriach… - str. 5

Sukces hokeistów z Zebrzydowic - str. 7

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 Znamy nazwiska nowych sołtysów
ü Wymiana kołów CO – nabór w 2019 r.
ü Bezpłatne badania mammograficzne
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

2016

- str. 9
- str. 9
- str. 12
- str. 15
- str. 19

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

Cennik - www.fhustanczyk.pl

Transport przy zakupie już 1 tony opału Na terenie gminy zebrzydowice

gratis!

Oferujemy:
-

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

DODatKOWa
prOmOCja !!!
transport przy zakupie opału
powyżej 2 ton na terenie:
Brzezówka, pogwizdów,
Hażlach, pruchna,
Kończyce Wielkie,
ruptawa, Cisówka,
pielgrzymowice i Bzie

GratIS !

„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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Piotrówka i powodzie w gminie Zebrzydowice
Przepływająca przez naszą gminę Piotrówka jest niewielką rzeczką w nizinnej części Śląska Cieszyńskiego. Jej źródła znajdują się w Zamarskach, dalej
przepływa przez Hażlach, Kończyce Wielkie i Małe, Zebrzydowice, Marklowice i
Petrovice u Karvine. W rejonie Gołkowic uchodzi do Olzy. Po obu stronach zasilana jest przez wpływające do niej liczne lokalne potoki. Długość rzeki wynosi
31 km. Ta spokojna na co dzień rzeka potrafi dać o sobie znać podczas obfitych deszczy,
kiedy to występuje z koryta i zalewa okoliczne pola powodując wiele szkód.
Kronika szkolna podaje, że w 1796 roku Zebrzydowice nawiedziła wielka powódź
wyrządzająca wielkie szkody. Druga odnotowana powódź miała miejsce w 1854 roku.
O kolejnych podtopieniach możemy dowiedzieć się z gazet regionalnych wydawanych w Cieszynie. Gwiazdka Cieszyńska w 1907 roku pisała tak: „We wtorek, w dzień św.
Józefa, była u nas wielka powódź. Większa nawet, jak w lecie przeszłego roku. Pola i ogrody były zupełnie zalane. Szkody nie wyrządziła jednak takiej, jak przeszłego roku”. Kolejna
informacja o powodzi pochodzi z czerwca 1909 roku: „ Wylewu Piotrówki, jakim w poniedziałek i wtorek, dnia 14 i 15 bm. nawiedzeni zostaliśmy, nie pamiętają u nas. Szczególnie
Pielgrzymówka wezbrała i groziła zerwaniem wałów na kilku miejscach. Wały jednak wytrzymały, lecz przebierały i woda rozlewała się, gdzie było miejsce, Szczęściem wielki staw,
obejmujący 40 morgów pola o głębokości do 4 metrów, był próżny jeszcze i napełniając się
zupełnie, wstrzymał znaczną część wody. Mimo to wylew wyrządził wielkie szkody na polach i drogach”.

9 lipca 1919 r. w wyniku powodzi ucierpiały głównie Marklowice. Poszkodowani
rolnicy tak opisywali tragedię: „Dnia 9 bm. po rzęsistym, długo trwającym deszczu, wezbrała w wielkich rozmiarach Piotrówka, zalewając pola i łany zasiane, niszcząc wszystkie
urody polne. Żyto, które po majowych zimnach i deszczach przy pogodnych i ciepłych
dniach czerwcowych dorosło, leży powalone i zamulone, przerastając wyczką i różnym
chrustem. Owies i pszenica również nie zostały oszczędzone. Ziemniaki poniekąd prądem gwałtownej wody powyrywane, miejscami i całkiem zatopione, zmarnieją i uschną.
Koniczynę i siano z łąk woda częściowo zabrała, częścią zamuliła. Aż żal popatrzeć się
na takie spustoszenie. Trzy lata podczas wojny były suche, to też mieliśmy piękne plony.
Niestety zabierali nam ostatnie ziarnko zboża, również ziemniaki, tak, że na zapas nic
nam nie zostało i niejednemu dziś nędza głodowa dokucza. Mamy nadzieję, że władze
będą o nas poszkodowanych przez wylew pamiętały”.
Po II wojnie światowej po raz pierwszy wyregulowano Piotrówkę. Zlikwidowano wtedy niektóre zakręty, wycinając pobrzeżne drzewa i zarośla a podwyższone brzegi obłożono cementowymi płytami.
Kolejna zapamiętana powódź w naszej gminie była 30 maja 1966. Alarm powodziowy ogłoszono o godzinie 8 rano. Od tej pory do godz. 11:30 zanotowano przyrost
poziomu wody o 50 cm. Wszystkie położone niżej pola i łąki, znajdujące się w sąsiedztwie nieregulowanej Piotrówki znalazły się pod wodą. W Marklowicach Górnych zostało
przerwane połączenie wioski z Zebrzydowicami. Na długim odcinku droga została zalana
wysoką falą. Dojazd do centrum był niemożliwy. Do wielu domostw woda podeszła pod
progi.
Kolejna fala nawiedziła gminę na początku lat 70.
We wrześniu 1996 roku Piotrówka znowu wystąpiła z koryta siejąc ogromne zniszczenia. Podczas tej powodzi na zaporze ’’Opusta’’ na rzece Pielgrzymówce utonął mieszkaniec Pielgrzymowic.

Największa w dziejach Polski Powódź Tysiąclecia miała miejsce w 1997 roku. Ulewa
trwająca kilka godzin rozpoczęła się 4 lipca. Alarm na Śląsku Cieszyńskim ogłoszony został 6 lipca. Kolejna wielka woda nawiedziła nasz teren w dniach 22 – 24 czerwca 1999.
W ciągu ostatnich 19 lat poważna powódź miała miejsce 3 razy.
W 2001 roku w dniach 17 – 19 lipca woda w Piotrówce zaczęła gwałtownie przybierać. Ogłoszono stan alarmu powodziowego. 18 lipca o godz. 9:30 stan poziomu wody
wynosił 3,60 m. Zagrożonych było 6 budynków mieszkalnych, zalanych zostało 50 ha pól i
łąk. Częściowo zalane i nieprzejezdne były ulice Korczaka i Staropolska w Kończycach Małych, ul. Nowy Dwór, Stroma, Wyzwolenia, część Stawowej i Wałowej w Zebrzydowicach.
Zamknięta została ul. Szkolna w Marklowicach Górnych.
W 2003 roku rozpoczęto prace regulacyjne na Piotrówce i Pielgrzymówce. Prace w
korycie obejmowały odcinek około 7 km.
24 sierpnia 2005 po raz kolejny Zebrzydowice nawiedziła powódź zalewając piwnice
i drogi. Ostatnia zapamiętana powódź miała miejsce 16 maja 2010 roku. Jako pierwszy
zalany został most w centrum Marklowic Górnych a następnie droga Wojewódzka 937
pod wiaduktem w Zebrzydowicach. Ucierpiały również Kończyce Małe.
Podczas każdej powodzi w naszej gminie poszkodowani mieszkańcy mogą zawsze
liczyć na pomoc i aktywny udział druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
naszej gminy. Podczas powodzi Tysiąclecia w 1997 roku 6 druhów z OSP Zebrzydowice
pojechało do Raciborza gdzie pomagali w pompowaniu wody z zalanych budynków prywatnych i publicznych.
Obyśmy jak najczęściej mogli widzieć Piotrówkę jako spokojną rzeczkę przepływającą przez centrum naszych wiosek, a nie występującą z koryta.
Patryk Nowak

Wiadomości Kulturalne
Gościliśmy Zarząd Główny

Spotkanie Noworoczne Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
23 stycznia 2019 roku, Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprosił na
„Spotkanie Noworoczne” do Gminnego Ośródka Kultury w Zebrzydowicach. Na deskach
zebrzydowickiej sceny wystąpił działający przy GOK Zebrzydowice zespół Wokalno – Instrumentalny SEPTYMA oraz najmłodsze wokalistki.
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
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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

Wiadomości Kulturalne
Dobrej zabawy nie brakowało

Ferie, ferie i po feriach…
Przez dwa tygodnie zimowej laby wiele się działo w placówkach GOK oraz GBP. Na
nudę na pewno nikt nie narzekał a w zajęciach wzięła udział cała masa dzieci!
Dzieci biorące udział w AKCJI ZIMA organizowanej przez GOK Zebrzydowice odwiedzili policjanci, którzy opowiedzieli o swojej pracy i o bezpieczeństwie, odwiedził podróżnik, który opowiedział o Islandii. Były warsztaty taneczne, zajęcia plastyczne a także
mnóstwo gier i zabaw – patrząc na miny dzieciaków, jestem pewna, że nikt się nie nudził
– podkreśla dyrektor GOK Zebrzydowice , Małgorzata GUZ. Salwy śmiechu wybuchały na
przedstawieniu teatralnym, a bal przebierańców zgromadził liczną grupę przebranych
dzieci. Nie zabrakło także ciepłej herbaty i poczęstunku. Spisali się również strażacy z
OSP, którzy zagwarantowali uczestnikom kilka godzin wyśmienitych zabaw edukacyjnych i pokazów. GOK Zebrzydowice dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji
tegorocznej edycji AKCJI ZIMA. Zapraszamy do bogatej fotogalerii na stronie www.gok.
zebrzydowice.pl
GOK Zebrzydowice

Małe Kończaneczki dla Babci i Dziadka
We wtorek (22.01.2019) Małe Kończaneczki zorganizowały na Sali Widowiskowej
przy zamku w Kończycach Małych występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Oprócz śpiewu i
tańca, nie zabrakło także kwiatów dla seniorów z okazji ich święta.
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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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Balik na całego!
Tradycyjnie jak co roku salę widowiskową kończyckiego zamku opanowały wróżki,
księżniczki, rycerze, piraci i wiele innych barwnych bajkowych postaci. Stało się tak za
sprawą baliku przebierańców zorganizowanego specjalnie dla dzieci przez Świetlicę GOK
Kończyce Małe.
Od godziny 15.00 na bardzo licznie zgromadzonych milusińskich czekało mnóstwo
atrakcji. Były szalone tańce, bańki mydlane, kolorowe tatuaże, dymy, mikrofon dla wszystkich i co myślę najbardziej spodobało się dzieciakom-sztuczny śnieg! Jednak największą
atrakcją była wizyta niezwykłego pluszowego bohatera kreskówki „Psi Patrol” - Marschala., który odwiedził specjalnie z tej okazji nasz zamek. Wszystkie te atrakcje zaserwował
najmłodszym nasz wspaniały „Dj Martin” któremu bardzo serdecznie dziękujemy!!
Na wszystkich uczestników i tych młodszych i tych starszych czekały darmowe gorące napoje i słodki poczęstunek, który ufundował GOK. Za przygotowanie słodkości jak
zawsze dziękujemy niezawodnym paniom z naszego Koła Gospodyń Wiejskich!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również nas odwiedzicie!!
Anna Pomykała

Nowe wydawnictwo w GOK:
Zebrzydowice w XIX wieku (spotkanie autorskie)
W Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach można nabyć nową pozycję dotyczącą historii naszej gminy pt. Zebrzydowice w
XIX wieku. Autorem książki jest Patryk Nowak.
– Kiedy przeczytałam rękopis młodego
mieszkańca Zebrzydowic, pana Patryka Nowaka, z zadowoleniem stwierdziłam, że umieścił
w swojej pracy wiele bardzo ciekawych, nowych informacji z historii Zebrzydowic. Znalazłam w tekście szereg nieznanych mi dotąd
nazwisk (m.in. wójtów, kierowników szkoły,
a nawet właścicieli miejscowych gospód, kiedyś może jedynym, oprócz kościoła, miejscem
spotkań mieszkańców wsi), które na pewno wzbogacą i uzupełnią dotychczasowe spojrzenie na historię naszej miejscowości – napisała w słowie wstępnym Helena Bartoszek,
współautorka „Wypisów z dziejów Zebrzydowic, Kaczyc, Kończyc Małych i Marklowic
Górnych”.
Spotkanie autorskie z Panem Patrykiem Nowak odbędzie się 5 marca
(wtorek) o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp Wolny.
Książkę w cenie 10 zł można nabyć w godzinach pracy GOK (ul. ks. A. Janusza 21,
43-410 Zebrzydowice, tel. 32 4693 334).

Spotkanie Noworoczno – Opłatkowe Koła nr 10
w Zebrzydowicach

ś

ł

26 stycznia 2019 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach Górnych
odbyło się Spotkanie Noworoczno-Opłatkowe członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koła Nr 10 W Zebrzydowicach.
O godz. 11:00 została odprawiona w Kościele w Marklowicach Górnych msza św.
w intencji emerytów, rencistów i ich rodzin, którą odprawił Ks. Proboszcz Bogdan Biel.
Następnie członkowie Koła spotkali się przy biesiadnym stole.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Ks. Proboszcz Bogdan Biel, Wójt Gminy Andrzej Kondziołka oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Staniek. Obecna była
też delegacja Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI z Cieszyna.
Na początku spotkania, Prezes Koła Tadeusz Fujcik przedstawił krótką informację
dotyczącą działalności Koła w minionym roku i zaprezentował Plan Pracy na rok 2019.
Skierował również swoje życzenia noworoczne zebranym uczestnikom spotkania.
Następnie głos zabrali zaproszeni Goście, którzy dołączyli także swoje noworoczne
życzenia.
Dodatkową atrakcją był występ Zespołu Regionalnego „Zybrzidowianki” działający
przy Kole Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowicach. Całe spotkanie odbyło się w miłej i
rodzinnej atmosferze. Zarząd Koła pragnie również podziękować Władzom Samorządowym i Władzom Ochotniczych Straży Pożarnych w Marklowicach Górnych za serdeczność,
życzliwość i bardzo dobrą współpracę.
Za Zarząd Koła PREZES TADEUSZ FUJCIK

Sukces hokeistów z Zebrzydowic

Ę

Młodzi hokeiści Jastrzębskiego Klubu Hokejowego zajęli drugie miejsce podczas piątej edycji turnieju „Czerkawski Cup”. W składzie jastrzębian nie zabrakło młodych zawodników z naszej gminy – Mateusza Wałęgi, Kacpra Jasnos oraz Maksymiliana Nietrzebki.
W finale tej imprezy hokeiści JKH GKS Jastrzębie ulegli po zaciętym boju
MMKS Podhale Nowy Targ 1:3, co oznaczało zajęcie drugiego miejsca w Polsce!
Drużyna Zagłębie Sosnowiec po wygranej 4:3 z ŁKH Łódź zajęła trzecią lokatę.
Warto zaznaczyć, że o awans do turnieju głównego w Warszawie młodzi hokeiści
JKH GKS Jastrzębie musieli rozegrać eliminacje, które odbyły się w listopadzie ubiegłego
roku w Sosnowcu. Jastrzębianie pod opieką Jacka Chrabańskiego w fazie grupowej odnieśli komplet zwycięstw.
W meczu o złoto JKH zmierzylo się z MMMKS Podhale Nowy Targ. Skuteczną zaporą
okazał się bramkarz przeciwników Bartosz Parszywka, który otrzymał tytuł najlepszego bramkarza turnieju. Jastrzębianie, wśród 24 zespołów z całej Polski (aż tyle drużyn
uczestniczyło w kwalifikacjach do turnieju finałowego), okazała się druga w kraju.
Finał: JKH GKS Jastrzębie – MMKS Podhale Nowy Targ 1:3
Red/JKH.pl
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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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INFORMATOR urzędowy

z prac rady Gminy
W dniu 25 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice, na którym omówiono tematykę bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami w Gminie.
W dniu 26 lutego br. członkowie Komisji Społecznej spotkali się z przedstawicielami
klubów sportowych działających na terenie Gminy. Radni wysłuchali informacji z działalności klubów, bazy sportowej i rekreacyjnej.
Na 28 lutego br. zaplanowano sesję Rady Gminy Zebrzydowice.
Wybory sołeckie za nami

Znamy nazwiska nowych sołtysów
Zakończyły się zabrania wiejskie w Gminie Zebrzydowice. Mieszkańcy wybrali swoich sołtysów.
25 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 17:00 w remizie OSP w Marklowicach Górnych
wybrano nowego sołtysa, został nim Zdzisław Sztymon, dotychczasowy sołtys Tadeusz
Guz nie kandydował.
W poniedziałek 28 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej GOK odbyło
się zebranie wiejskie sołectwa Zebrzydowice Górne, sołtysem wybrany został dotychczasowy sołtys Marek Rychły.
Dwa dni później 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17:00 również w Sali Widowiskowej odbyło się zebranie wiejskie Zebrzydowic Dolnych, ponownie sołtysem został
wybrany Krzysztof Maszadro.
W Kaczycach wybory nowego sołtysa odbyły się 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz.
17:00 w Domu Ludowym. Sołtysem wybrano Leszka Macurę. Dotychczasowy sołtys,
Adam Moskwik nie kandydował.
Najwięcej emocji a także najwyższą frekwencję miało zebranie, które odbyło się
we wtorek 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Kończycach Małych, tutaj nowego
sołtysa przyszło wybierać aż 311 osób. Nowym sołtysem została Izabela Brachaczek.
Dotychczasowa sołtys - Janina Węglorz nie kandydowała.

Sołtysi – Przewodniczący Rad Sołeckich
Marklowice Górne – Zdzisław Sztymon – dyżur wtorek 17:00-19:00
Zebrzydowice Górne – Marek Rychły – dyżur środa 14:00-15:00
Zebrzydowice Dolne – Krzysztof Maszadro – dyżur środa 13:00-15:00
Kaczyce – Leszek Macura – dyżur środa 8:00-9:00
Kończyce Małe – Izabela Brachaczek – dyżur poniedziałek 9:00-12:00,
czwartek 14:00-17:00

Boksy, stanowiska handlowe, lokal użytkowy
oraz grunty rolne przeznaczone do wynajmu
i wydzierżawienia
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.), że w dniu 15.02.2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks.
A. Janusza 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk
handlowych otwartych zadaszonych, wolnego lokalu użytkowego pod działalność handlowo – usługową oraz gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice,
przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia.
50-lecie pożycia małżeńskiego

Procedury związane z nadaniem medali
Informacja dotycząca procedury związanej z nadaniem medali za długoletnie pożycie
małżeńskie w 2019 roku w związku z RODO (Rozporządzenie w/s ochrony danych osobowych).
Małżonkowie, którzy w tym roku obchodzą 50-letnią rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego mogą otrzymać od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medal za długoletnie pożycie małżeńskie.
W celu wysłania wniosku o nadanie medalu konieczne jest wypełnienie i złożenie
do 31.03.2019 r. stosownego zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej Urzędu
Gminy lub w siedzibie Urzędu). Wystąpienie o odznaczenie będzie się odbywać na wniosek zainteresowanych, a nie z urzędu.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków
wymiany kotłów c.o. w 2019 roku
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2017r.
Uchwały Nr XXVIII/284/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w
budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice,
zmienionej Uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018r.
– niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 11 marca do 22 marca 2019 r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW dot. III etapu na rok 2019.
Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy –
w terminie najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r. – 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.
Uprawnione do dofinansowania są osoby fizyczne. Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr 51) oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl (w zakładce Mieszkaniec / Programy
proekologiczne).
Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice (I piętro pok. nr 22), bądź przesłać drogą
pocztową na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 47 55
123, 32 47 55 122.
Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach, w
tym naborze nie będą rozpatrywane !!!

Program użyczenia kompostowników w 2019 r.
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że od dnia
25 marca br. zostanie wznowiona II edycja ,,Programu
bezłatnego użyczenia mieszkańcom naszej gminy
kompostowników”, dzięki którym będzie można przetworzyć skoszoną trawę. Do realizacji tego programu
w tym roku przeznaczono 500 kompostowników o
pojemności 880 litrów.
WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE
Aby wziąć udział w programie i otrzymać kompostownik, należy:
1. Złożyć wypełniony i podpisany wniosek o
użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać
w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach pok. 35 lub
na stronie internetowej urzędu od dnia 25 marca
2019r.). We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie ustawiony kompostownik.
2. Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia warunków udziału w programie) wnioskujący zostaną poinformowani o czasie i
miejscu podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika.
Liczba kompostowników jest ograniczona (500 szt.) - decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Kompostowniki użyczane będą na okres 36 miesięcy. Po tym okresie przejdą na
własność użytkownika.
O użyczenie kompostownika może wystąpić właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który:
- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
- złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- nie posiada względem gminy oraz jednostek gminy zaległości z tytułu podatków i
innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Komunalno-Drogowym Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, tel. 32 4755 151.
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Plan zadań drogowych w roku 2019
1. Zadania na drogach gminnych:
a. przebudowa ul. Bławatkowej w Kończycach Małych
b. remont ul. Lipowej w Marklowicach Górnych (odcinek przez las)
c. przebudowa ul. Morcinka w Kaczycach (zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)
d. przebudowa ul. Dworcowej w Zebrzydowicach - II etap (odcinek od mostu kolejowego do ul. Owocowej)
e. przebudowa ul. Jutrzenki o długości ok. 800 m od ul. Przedwiośnie w kierunku
granicy (zadanie realizowane w latach 2018/19) – termin: 30.06.2019 r.
f. przebudowa ul. Średnicowej w Kaczycach o długości ok. 260 m (zadanie realizowane w latach 2018/19) – termin zakończenia: 30.05.2019 r.
2. Ponadto gmina planuje pozyskać środki Województwa Śląskiego na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Jaśminowej w Kończycach
Małych - II etap (odcinek o dł. ok. 360 m od ul. Korczaka).
Łączna wartość w/w zadań wynosi ok. 5,1 mln zł
3. Powiat Cieszyński planuje przystąpić do „remontu nawierzchni drogi powiatowej
2646S – ul. ks. Janusza w Zebrzydowicach wraz z remontem nawierzchni prawostronnego chodnika na odcinku ok. 0,4 km (od obrębu skrzyżowania z DW 937 w kierunku
Pielgrzymowice) na odcinku ok. 1 km”.

Zasady Programu „Czyste Powietrze”
Rządowy program pod nazwą „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przewiduje dofinansowania m.in. na:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
• docieplenia przegród budynku
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Wysokość dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

Grupa

I
II

Dotacja
Kwota
(procent kosztów
miesięcznego
kwalifikowanych
dofinansowania/ przewidzianych
osoba w PLN
do wsparcia
dotacyjnego)
do 600
do 90%

Pożyczka
uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

do 10%

do 100%

601-800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801-1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001-1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201-1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401-1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez właściwe terytorialnie
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otwarty został także
punkt konsultacyjny mieszczący się w Bielsku Białej przy ul. Legionów 57 czynny w dni
robocze w godzinach od 9:00 do 14:00.
W przypadku dużego zainteresowania udziałem w powyższym programie istnieje
możliwość zorganizowania dla mieszkańców gminy spotkania z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
składania wniosków. Chętnych do udziału w takim spotkaniu proszę o kontakt z Referatem Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Komunalnego
pod nr tel. (32) 475 51 22, pok. 51 II piętro Urzędu Gminy Zebrzydowice w terminie do
22 marca 2019r.
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Rozpoczyna się wdrażanie e-dowodów
Najważniejsze informacje
Od marca rozpoczyna się wydawanie dowodów osobistych z nową warstwą elektroniczną. Nowy dokument będzie bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację
obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak
znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone
w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza,
że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje
dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza
oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również
służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania
dokumentów elektronicznych.
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w
marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa
do 2029 r. Oczywiście jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał
posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.
Wnioski o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej składać będzie można od 5 marca 2019, usługa w związku z pracami nad wdrożeniem nowego dokumentu
zostala zablokowana do dnia 4.03.2019 r.
(red./mat.pras.)

Informacja o przyznanych dotacjach dla klubów
sportowych działających na terenie
Gminy Zebrzydowice
Zgodnie z § 8 ust. 4 Uchwały nr XXII/2017/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24
listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Wójt Gminy Zebrzydowice,
informuje, że przyznano dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy
Zebrzydowice:
Ludowy Klub Sportowy Kończyce Małe - 45.500 zł
Górniczy Klub Sportowy Kaczyce - 41.500 zł
KKS „Spójnia” Zebrzydowice - 46.000 zł
UGKS „Sokół” Zebrzydowice - 7.000 zł

rowerem po żelaznym szlaku /
na kole po železné cyklotrase – ii etap
26.02.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację drugiego etapu ścieżki
rowerowej na terenie Gminy Zebrzydowice(odcinek Nowy Dwór-Skotnicka). Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Rowerem po żelaznym szlaku”, dofinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska. Liderem Projektu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, Partnerami Projektu są: Gmina Godów, Gmina Zebrzydowice, Miasto Karwina, Gmina Piotrowice k. Karwiny. Wykonawcą będzie firma Celmar Sp.zo.o. z Bytomia, a koszt zadania to
1.500.100,61 zł (w tym 85% kosztów kwalifikowalnych, to dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska).
Termin realizacji zadania – do 30 czerwca 2020r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Nabór do przedszkoli
Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach z oddziałami w Marklowicach Górnych, Kaczycach i Kończycach Małych ogłasza, że zapisy dzieci na rok szkolny
2019/2020 odbywają się od 15.02.2019r. do 15.03.2019r.
Karty zgłoszeń dostępne są w wymienionych placówkach od 15.02.2019r. (Przed
złożeniem karty prosimy rodziców o zapoznanie się z zasadami rekrutacji – dostępne w
każdej placówce).

Ogłoszenie
Wójt Gminy Zebrzydowice zatrudni palacza c.o. kotła gazowego
w budynku komunalnym w Kaczycach przy ul. Morcinka 15. Zatrudnienie
w ramach umowy – zlecenia od 01.04.2019. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 32 4755151.

W 100 rocznicę walk o kształtowanie granic
Rzeczpospolitej Polskiej
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 zorganizowały
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 odbyła się w Kościele Parafialnym
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych. W trakcie wydarzenie
złożono wiązanki na mogile poległych żołnierzy na cmentarzu parafialnym, przy asyście
warty honorowej, pod krzyżem (w miejscu śmierci) mjr. Wojska Polskiego Cezarego Wojciecha Rudolfa Hallera de Hallenburga, przy asyście warty honorowej.
Więcej zdjęć na www.gok.zebrzydowice.pl

KGW – nowe prawo uchwalone
W październiku 2019 roku sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Nowe
prawo przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną a to oznacza, że będą mogły
zarabiać i pozyskiwać dotacje. Co ważne, jak przewiduje ustawodawca w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno KGW, a kto szybciej je zarejestruje ten ma pierwszeństwo.
KGW zyskają osobowość prawną, będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Oznacza
to, że po wejściu w życie ustawy i rejestracji koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni
samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi m.in. od kółek rolniczych
oraz od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
W ustawie przyjętej przez Sejm napisano, że „koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich”.
Jak informuje Tygodnik Poradnik Rolniczy - rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. Podczas prac w Sejmie posłowie
Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli, aby dać możliwość istnienia w jednej wiosce
do dwóch kół gospodyń wiejskich. Ostatecznie jednak posłowie poparli pomysł rządowy.
Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać
na zasadzie np. stowarzyszeń. Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie
nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który
będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Opracowano na podstawie tygodnik-rolniczy.pl

Gabinet Weterynaryjny Magdalena Kaplita
zaprasza na coroczne szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie

Harmonogram szczepień przeciwko wściekliźnie 2019 r.
Kończyce Małe - 06 kwiecień
• ul. Korczaka 20 B (gabinet weterynaryjny) 08.00 -09.45
• ul. Botaniczna (punkt odpoczynku rowerowego) 10.15 - 10.30
• ul. Jagiellońska (wagon kolejowy) 10.45 - 11.00
• skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Graniczną 11.15 - 11.30
• skrzyżowanie ul. Korczaka z ul. Graniczną 11.45 - 12.15
• ul. Zagrodowa (domek Myśliwski) 12.30 - 12.45
• ul. Jodłowa 13.00 - 13.15
• ul. Staropolska (parking koło cmentarza) 13.30 - 14.00
• skrzyżowanie ul. Folwarcznej z ul. Jaśminową 14.15 - 14.45
• skrzyżowanie ul. Korczaka z ul. Jarzębinową 15.00 - 15.30
Kaczyce - 13 kwiecień
• ul. Matejki (koło Kaplicy) 10.30 -11.00
• ul. Dworkowa (stary Dwór) 11.15 - 11.30
• ul. Kolonii (koło baru ROX) 11.45 - 12.30
• ul. Harcerska (kółko rolnicze) 12.45 - 13.00
• ul. Otrębowska (koło posesji nr 1) 13.15 - 13.45
• ul. Konopnickiej (koło Kaplicy) 14.00 - 14.30
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Informacje z GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w
realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
Kilka słów wstępu o projekcie
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice
oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych
członków tej społeczności. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a
jego całkowita wartość wynosi 310.200,00 zł, w tym 263 670,00 zł dofinansowania z UE.
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.
Klub Integracji Społecznej
Projekt w najbliższym czasie zostanie zarejestrowany jako Klub Integracji Społecznej, a jego siedzibą jest jeden z lokali budynku socjalnego Gminy Zebrzydowice w
Kaczycach ul. Morcinka 15. Pomieszczenie to jest aktualnie remontowane, a po zakończeniu remontu zostanie 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.
Rekrutacja osób chętnych do uczestnictwa w projekcie
Informujemy, iż od początku lutego br. trwa wstępny etap rekrutacji do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do animatorki
lokalnej projektu codziennie od poniedziałku do piątku w siedzibie KIS ( 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 oraz na stronie www.gops.zebrzydowice.pl.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy !!!
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 skierowaliśmy do kobiet, ponieważ
zbadaliśmy, że kobiety znajdują się w trudniejszym położeniu niż mężczyźni, a zatem
wymagają objęcia większym wsparciem w projekcie.
Formy wsparcia przewidziane w projekcie
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 2019r. 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 zawodowych 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,
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• 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.
Od początku lutego 2019r. animatorka lokalna projektu, w ramach tzw. działań środowiskowych, prowadzi szereg działań mających na celu poznanie lokalnej społeczności
obszaru rewitalizacji, jej zasobów i potrzeb. W tym celu prowadzona jest ankietyzacja
lokalnej społeczności osiedla, a na 28 lutego br. zaplanowane jest spotkanie, na które
serdecznie zapraszamy wszystkich jego mieszkańców. Podczas spotkania wspólnie opracujemy mapę zasobów i potrzeb, omówimy problemy lokalnej społeczności i zastanowimy się nam możliwościami ich rozwiązania. W efekcie prowadzonych działań powstanie ścieżka reintegracji dla całego środowiska lokalnego, uwzględniającej diagnozę
sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje, potrzeby lokalnej społeczności.

Bezpłatne badania mammograficzne
W ramach programów Wczesnego Wykrywania raka piersi oraz Profilaktyki Raka
Piersi na parkingu przy budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice ustawione będą mammobusy w następujących terminach:
- 13 marca 2019r. (środa) – badanie prowadzi – MAMMO – MED Mammografia
- 20 marca 2019r. (środa) – badanie prowadzi – LUX MED Diagnostyka
- 21 marca 2019r. (czwartek) – badanie prowadzi – Geneva Trust Polska
- 16 kwietnia 2019r. (wtorek) – badanie prowadzi – Geneva Trust Polska
- 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) – badanie prowadzi – Geneva Trust Polska
- 15 lipca 2019r. (poniedziałek) – badanie prowadzi – Geneva Trust Polska
- 19 września 2019r. (czwartek) – badanie prowadzi – Geneva Trust Polska
Badania mammograficzne skierowane są do grupy kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Do udziału w badaniach dopuszczone będą ubezpieczone Panie, które w ciągu
ostatnich 2 lat na miały wykonanej mammografii lub pacjentki obciążone genetycznie,
którym przysługuje takie badanie co 12 miesięcy.
Rejestracja telefoniczna:
• MAMMO – MED Mammografia – (58) 325 76 02 lub (58) 325 76 05
• LUX MED Diagnostyka – (58) 666 24 44
• Geneva Trust Polska – (58) 767 34 44

Nie jest łatwo
Bliskim osób nadużywających alkoholu nie jest łatwo przyznać się i mówić o tym,
że mają w rodzinie kogoś, kto stale pije i stwarza problemy i kłopoty. Przede wszystkim wstydzą się, obawiają się reakcji otoczenia, a czasami może czują się współwinni.
To bardzo typowa sytuacja: mąż- alkoholik, który powtarza żonie, że pije przez nią, bo:
nie kocha go, nie jest dobrą żoną, przesoliła zupę, krzywo na niego spojrzała. Sytuację
często pogarsza fakt, że najbliższa rodzina (rodzice, teściowie) także popierają zdanie
męża- ,,Gdybyś była inna, bardziej o niego dbała, to na pewno by przestał pić’’. Nie ma
bzdurniejszego gadania. Dla pijącego uzależnionego każdy powód jest dobry by wypić.
Ponadto, nadal w społeczeństwie jest przekonanie, że: ,,co to za chłop, co to nie
wypije’’. Powszechna jest także taka opinia, że dopóki człowiek nie przepił rodzinnego dobytku, nie maltretuje domowników, nie został zwolniony z pracy, nie wala się w
rynsztoku i nie pije wynalazków, to o czym tu gadać, nie powinno się mieć do nikogo
pretensji. A w żonach alkoholików bardzo długo tli se nadzieja, ze kiedyś przestanie pić.
KIEDYŚ- Kiedy? Gdy nawali trzustka, wątroba, gdy pobije żonę, dzieci? Nadzieja umiera
ostatnia. I dopiero wtedy niektóre panie szukają pomocy. W poradniach, w grupach Al-Anon. Zgłaszają się do Instytucji Pomocowych z nadzieją, że tam dostaną ,,cud-tabletki’’, które zaaplikują mężowi i nastąpi cud ozdrowienie. Ale się tak nie stanie. Nie ma na
świecie takiej cud tabletki. Gdy pije członek rodziny (mąż, ojciec, teść, żona) to chora
jest cała rodzina. O ile chorobę męża nazywa się Alkoholizmem to rodzina jest chora na
współuzależnienie, a najbardziej cierpią w tej rodzinie dzieci, zaburzony jest ich rozwój
emocjonalny, psycho-społeczny, pozostawia to ślady do końca życia. Dzieci nie rozumieją
dlaczego tato pije, dlaczego jest zły, krzyczy, wyzywa, awanturuje się. One boją się, czują
się winne. A to nie pomaga w prawidłowym rozwoju psycho-społecznym. Jeśli dorosła
osoba (żona, matka) jakoś sobie z tym poradzi to dziecko czuje się zagubione, bezbronne,
bezradne. I dlatego dla jego dobra (dziecka) należy walczyć z alkoholizmem ojca, męża.
Ewa Czudek

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2019 i 3.05.2019„Złoty Kłos”, 29.06.2019 –
30.06.2019 „Wianki”
1. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: zapewnienie
kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas XXIV Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2019, imprezy „Wianki 2019”
2. Zakres zamówienia:
a) zakres rzeczowy do obsługi XXIV Przeglądu Zespołów Folklorystycznych
Złoty Kłos 2019 w dniach 1 i 3.05.2019r., który musi zapewnić Oferent obejmuje co
najmniej;
– stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla,
potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
• 2 rolbary (z piwem); • 300 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem (parasole).
3. b) zakres rzeczowy do obsługi Wianków 2019 w dniach 29.06.2019 –
30.06.2019
2 stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla,
potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
• minimum 4 rolbary (z piwem); • 500 miejsc siedzących ze stołami i część stołów
z zadaszeniem. Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych
przez siebie cen.
4. Zamawiający żąda opłaty za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprez (minimalna kwota to 5.000,00 brutto).
5. Zamawiający zapewnia źródło zasilania energii elektrycznej.
6. Warunki płatności: • I rata płatna do dnia 26.04.2019 r. w wysokości 50% zaoferowanej ceny. • II rata do dnia 21.06.2019 r.
7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się najkorzystniejszą ceną.
8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej na XXIV Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty
Kłos 2019, Wianki 2019” w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach do dnia 29.03.2019 do godz. 14.00.
9. Komisyjne otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w dniu 29.03.2019 w
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach, Zebrzydowice, ul. Ks.
A. Janusza 21.
10. Uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest – p. Małgorzata Guz – dyrektor
GOK (tel. 32 4693 334).

KOŃCZANECZKI
WITAJĄ WIOSNĘ
Koncert w wykonaniu zespołów
ZPiT Kończaneczki
ZPiT Małe Kończaneczki

7 kwietnia 2019 g. 15:00
Sala Widowiskowa w Zebrzydowicach
Zaprasza GOK Zebrzydowice
Wstęp wolny

OGŁOSZENIE
GOK Zebrzydowice podaje do wiadomości, że istnieje możliwość dzierżawy części akwenu wodnego na stawie „Młyńszczok” wraz z zapleczem
z możliwością urządzenia okresowego kąpieliska oraz wynajmu sprzętu
wodnego w roku 2019 i latach następnych. Zainteresowani proszeni są o złożenie oferty z proponowaną ceną za 1 miesiąc dzierżawy ze wskazaniem miesięcy,
których ona dotyczy.
Bliższych informacji udziela biuro GOK, Zamek Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel 32 4693334.
InFORMATOR WęDKARSKI • InFORMATOR WęDKARSKI • InFORMATOR WęDKARSKI

Opłaty karty wędkarskiej
Wędkarze mogą wnieść opłaty za wędkowanie w następujących terminach.
Sobota (w godzinach od 8 00 do 14 00): 16 marzec,
Niedziele (w godzinach od 10 00 do 12 00): 03 marzec,
07 kwiecień, 28 kwiecień.
* * *

Zmiany w regulaminie łowiska „Młyńszczok”
Zarząd Koła PZW informuje wędkarzy, że w regulaminie „Młyńszczoka” będą w tym
roku obowiązywały zmiany, które mamy nadzieję zostaną przychylnie przyjęte przez ogół
wędkarzy. Wprowadzono punkt zobowiązujący wędkarzy do posiadania i stosowania na
stanowisku rozłożonej maty karpiowej. Dozwolony został połów ryb na „kulki proteinowe”, ale nadal zabronione jest stosowanie ww. kulek jako zanęty. Obowiązuje roczny limit
ilościowy 30 sztuk (łącznie) ryb w tym do 15 drapieżników. Wprowadzony został wymiar
ochronny leszcza, który wynosi 40 cm. W bieżącym roku nie obowiązuje wędkarzy limit
ilościowy ani wagowy KARASIA (japońca). Ponadto informuje się, że zabronione jest wypuszczanie do wody ryb wszystkich gatunków, które przechowywane były na stanowisku
w siatkach (za wyjątkiem zawodów). Pełną wersję regulaminu oraz plan zawodów w sezonie 2019 wędkarze mają udostępnione na stronie koła pod adresem http://www.pzw.
org.pl/zebrzydowice.
V-ce prezes Koła PZW Nr 68 Andrzej Pieczonka
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Wolne stanowisko urzędnicze
w Referacie Komunalno-Drogowym
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Szczegóły naboru na stronie www.zebrzydowice.pl

Z ostatniej chwili...

Mariusz Makowski nie żyje
We wtorek 26.02.2019 w wieku 61 lat zmarł cieszyński historyk związany z Macierzą
Ziemi Cieszyńskiej. Zmagał się z chorobą nowotworową.
Był autorem m.in. takich publikacji jak „Zamki nad Piotrówką - Kończyce Małe i
Zebrzydowice” czy „100 lat polskiego szkolnictwa powszechnego w Cieszynie: Cieszyn
1900-2000”. Był także kustoszem Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Przyjmę do pracy osobę
z doświadczeniem naprawy
sprzętu ogrodniczego
w szczególności pilarek
i kos spalinowych.
może być emeryt lub rencista.

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

OFERUJEMY SZKOLENIA I KURSY Z BRANŻY:

szczegóły tel. 508 216 116
• 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

KUP OKULARY
PROGRESYWNE, A DRUGĄ PARĘ
SOCZEWEK DOSTANIESZ
W CENIE SPECJALNEJ
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Podziękowanie za udział w pogrzebie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej chwili dzielili smutek i żal,
okazali wiele serca oraz wzięli udział we mszy św.
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Elżbietę Kondziołka
serdeczne podziękowanie składa Teresa Kondziołka

INForMATor SzKoLNy
Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy
rozstrzygnięty!
W czwartek 7. lutego 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaczycach spotkali
się w sali gimnastycznej, aby poznać wyniki Szkolnego Turnieju Warcabowo-Szachowego. W potyczkach warcabowych i szachowych brało udział w sumie 85 uczniów Szkoły
Podstawowej w Kaczycach, a wyróżnionych zostało 16 finalistów.
Oto nagrodzeni finaliści tegorocznego turnieju:
Kategoria WARCABY:
• grupa wiekowa: kl. 1-3 Szkoły Podstawowej:
4. miejsce - Tymoteusz Kubicius, kl. 2a; 3. miejsce - Mikołaj Jucha, kl. 2a; 2. miejsce
- Bartek Niciak, kl. 2b; 1 miejsce - Filip Kempny, kl. 2a
• grupa wiekowa: kl. 4-8 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
4. miejsce - Karol Hanzel, kl.4a; 3 miejsce - Hanna Jucha, kl.4b; 2. miejsce - Dawid
Hanzel, kl.5b; 1. miejsce - Alan Hanus, kl.7b
Kategoria SZACHY:
• grupa wiekowa: kl.1-3 Szkoły Podstawowej:
4. miejsce – Szymon Szwarc, kl. 1b; 3. miejsce – Aleksander Bartnicki, kl.3a; 2. miejsce – Mateusz Latocha, kl. 2b; 1. miejsce – Dawid Pala, kl. 2a
• grupa wiekowa: kl. 4-8 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
4. miejsce – Aleksander Kunczka, kl. 7b; 3. miejsce – Mateusz Kopiec, kl. 3B; 2. miejsce – Mateusz Lipowczan, kl. 3B; 1. miejsce – Oliwier Wrożyna, kl. 6a
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejny Szkolny Turniej Warcabowo-Szachowy w przyszłym roku!

Julia Wrożyna (z klasy 4a). W kategorii klas 5-8 przeszli uczniowie: Emilia Dronia, Eliza
Matłoch, Krystian Orszulik ( z klasy 5a), Oliwier Wrożyna (6a) i Aleksander Kunczka (7b).
Do konkursu przygotowały uczniów panie: Gabriela Węglorz, Marzena Juroszek i Ewa
Chojnacka.
Do etapu powiatowego „Wielkiej Ligi Czytelników” przeszły następujące osoby:
kl. 1-4:
- Marta Gołdyn 4a
- Julia Wrożyna 4a
kl. 5-8:
- Oliwier Wrożyna 6a
- Krystian Orszulik 5a
Etap powiatowy konkursu odbędzie się 28 lutego. Wszystkim uczestnikom, którzy
wzięli udział, gratulujemy.

Poczta Walentynkowa
Jak co roku Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Kaczycach we współpracy
z biblioteką szkolną zorganizował akcję charytatywną „Walentynkowa kartka” (kiermasz
kartek oraz poczta walentynkowa). W środę i czwartek tuż przed feriami zimowymi
przed biblioteką odbył się kiermasz walentynkowy. Uczniowie mogli zakupić kartki. Wypisane kartki z imieniem i nazwiskiem adresata oraz klasą zostały wrzucone do poczty
walentynkowej. Walentynki zostały rozdane na baliku szkolnym. Ze sprzedaży uzyskano
kwotę 195 zł, która przekazana zostanie organizacji pożytku publicznego wybranej przez
Samorząd Uczniowski. Kartki wykonali chętni uczniowie na zajęciach plastycznych oraz
w domu.

WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - konserwator.
Bliższe informacje w sekretariacie szkoły Zebrzydowice,
ul. J. Kochanowskiego 55, w godz 8.00-.15.00

IV Ogólnopolski konkurs - Wielka Liga Czytelników
24. stycznia w bibliotece szkolnej SP Kaczyce odbył się I etap ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych – Wielka Liga Czytelników. Celem projektu jest
rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna
z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzenie ucznia w świat wartości. W konkursie wzięło udział 30 uczniów. Z klas 1-4 zgłosiło się 20 uczniów, a z klas
5-8: 10 uczniów.
Do I etapu przeszli następujący uczniowie: Mateusz Piekar (1b), Olaf Jagielski, Julia Orszulik, Julia Poręba i Paulina Stuś ( z klasy 2b), Marta Gołdyn, Barbara Wojaczek,

janusz.rzepecki@op.pl
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J o L a n ta M a R c z y ń s k a

szkÓŁka kRzEWÓW

z E b R z y d o W i c E

Ladnekrzewy.pl
 DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
 KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
 KRZEWY JAGODOWE
 RÓŻE  AZALIE JAPOŃSKIE
 BYLINY I SKALNIAKI  ZIEMIA  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

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

Nowości w bibliotece
M. SAWICKA - GDYBY NIE TY
Eliza przeżyła piekło. Nie pozwoli, żeby jej córkę spotkało
to samo.
Eliza ma za sobą traumę, która zaważyła na całym jej życiu.
Pokonała ciężką chorobę i przeszła piekło, o którym nikt nie wie.
Wspomnienia są na tyle bolesne, że wolałaby zostawić je tylko
dla siebie. Jednak kiedy jej córka chce rozpocząć życie u boku
mężczyzny, w którym Eliza rozpoznaje swojego oprawcę, nie
może milczeć. Będzie zmuszona do tego, aby zdradzić najgłębiej
skrywany sekret i opowiedzieć o koszmarze, jaki przeżyła.
W jaki sposób udało jej się wyrwać z piekła? Czy zdoła poradzić sobie z traumą?
L. LISZEWSKA, R. KORNACKI - ZACZEKAJ NA MNIE
Kontynuacja najgłośniejszego debiutu 2018 roku!
Po burzliwym rozstaniu Matyldzie został tylko jeden list,
który czekał w skrzynce od roku. Zawarte w nim wyjaśnienia Kosmy wszystko komplikują, bo przez ten czas życie kobiety całkowicie się zmieniło. Jej nową codzienność wypełnia samotne macierzyństwo i powracające myśli o ukochanym. Czy Matylda będzie
nadal na niego czekać, gdy obok pojawi się inny mężczyzna?
Kosma musi teraz poświęcić wszystkie swoje siły na walkę o
własne zdrowie. Jak pogodzi porywczy temperament z przestrzeganiem zaleceń lekarzy?
Czy drogi tych dwojga jeszcze się zejdą?
S. TROJANOWSKA - A GDYBY TAK….
Czy może nas zaskoczyć nasza własna przeszłość?
To miała być kolejna nudna konferencja szkoleniowa. Gdy do
sali wykładowej wchodzi Aleksander, Zuzanna nie może uwierzyć,
że to ten mężczyzna, który na studiach złamał jej serce. Dzisiaj
oboje mają po czterdzieści lat, a za sobą nieudane małżeństwa. A
gdyby tak dać swoim uczuciom jeszcze jedną szansę?
Kiedy wydaje się, że najtrudniejsze chwile to już przeszłość,
dramatyczna wiadomość zmienia wszystko. Co wybierze Zuzanna,

- Myślę, że w dzisiejszym technologicznym świecie popołudnie z grami bez prądu
jest ciekawą propozycją na spędzenie czasu z przyjaciółmi, którzy są w stanie dzielić naszą pasję. Był to I turniej, ale zapewniamy, że nie ostatni. Proszę śledzić naszą straonę
internetową oraz fan page bibliteki, na którym poinformujemy o kolejnym wydarzeniu.
Składam ogromne podziękowanie za zaangażowanie członkom Kuźni Mordoru oraz
wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Aktywne ferie w kończyckiej bibliotece
Najmłodsi mieszkańcy Kończyc Małych bawili się podczas ferii w kończyckiej bibliotece. Były zabawy, prace plastyczne, spotkanie ze strażakami, policjantami. Dzieci
uczestniczyły również w szkoleniu na temat udzielania pierwszej pomocy. Zabawa była
przednia, prace wykonane przez uczestników piękne, a wspomnienia bezcenne.
Dziękujemy strażakom z OSP Kończyce Małe, zebrzydowickim policjantom oraz P.
Mateuszowi Cupek za czas poświęcony najmłodszym.

gdy pozna prawdę?
Obok tej powieści nie można przejść obojętnie. Takie historie nie zdarzają się często,
a niektóre decyzje łatwo oceniać… Dopóki nie padnie pytanie: a gdyby chodziło o nas?

Popołudnie z grami bez prądu czyli
planszówkowy zawrót głowy w Kaczycach
W sobotę (23.02.2019) w sali Domu Ludowego w Kaczycach odbył się I turniej „Gry
bez prądu”.
O godz. 16.00 spotkali się miłośnicy planszówek, aby rozegrać pasjonujące pojedynki na planszy. Przybyli młodzi wiekiem i młodzi duchem, były całe rodziny i grupy przyjaciół. Szaleństwom nie było końca. Organizatorem była Kuźnia Mordoru działająca przy
Filii Bibliotecznej w Kaczycach, współpracująca ze Stowarzyszeniem Gier Planszowych
Trzech Braci.
Nie lada atrakcją była ogromna kolekcja gier planszowych, którą użyczyli członkowie Kuźni Mordoru, uczestnicy turnieju oraz biblioteka. Było w czym wybierać, można
było wypróbować swoich sił albo chociaż nacieszyć oko.

Uczymy się ratowania życia

Całe serce wkładamy w wykonanie Walentynek dla bliskich

ZAPROSZENIE!

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach oraz grupa poetycka
SAFFO zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 9 marca
2019 r. (sobota) o godz. 9.00 w zebrzydowickiej bibliotece.
ZAPRASZAMY !!!
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Kącik Kulinarny
KRUCHE Z WIŚNIAMI - Składniki: Ciasto: 250 g. masła lub margaryny, 7 żółtek, 130
g. cukru, 5 łyżek gęstej śmietany 18 %, 600 g. mąki, 3 łyżeczki proszku do pieczenia.
MASA KISIELOWA Z WIŚNIAMI: 450 g.wiśni bez pestek (tutaj mrożone), 1 l. wody,
3 wiśniowe kisiele, 10 łyżek cukru. BEZA: 7 białek, 180 g. cukru, 1 budyń, 1/3 szklanki oleju. DO OPRÓSZENIA: cukier puder. Wykonanie: ciasto - zmiksować masło z
żółtkami, cukrem i śmietana. Przesiać mąkę z proszkiem, na niskich obrotach miksera
zmiksować. Podzielić na pół, lecz trochę większą część zagnieść, a tą mniejszą zostawić
nie kruszonkę. Tą zagniecioną częścią wylepić blaszkę 30x40 wyłożoną papierem do pieczenia. Podpiec ok. 20 min. w 175°C i trochę ostudzić. Masa z wiśniami - zagotować
wodę z cukrem i wiśniami. Suche kisiele rozmieszać z 1 szklanką wody i ugotować kisiel z
wiśniami. Ostudzić do letniego i wyłożyć na podpieczonym cieście. Beza - białka ubić ze
szczyptą soli, potem po trochu dodawanym cukrem. Przesiewać budyń i delikatnie mieszać, dolewając też olej. Wyłożyć i rozsmarować na masie. Kruszonka - rozsypać pozostawione ciasto. Piec ok. 50 min. w 175*C. Po przestygnięciu oprószyć cukrem pudrem.
TRUFLE KOKOSOWE - Składniki: 200 g białej czekolady, 150 g serka mascarpone,
100g drobnych wiórków kokosowych. Wykonanie: Czekoladę połam na kawałki i rozpuść w kąpieli wodnej. Gdy lekko przestygnie, dodaj serek mascarpone i łyżkę wiórków
kokosowych. Całość mieszaj łyżką (lub miotełką do ubijania), aż składniki się połączą,
a masa będzie jednolita. Wstaw do lodówki na 2-3 godziny, aby stwardniała i dało się
łatwo formować trufle. Dłońmi uformuj kulki o wielkości orzecha włoskiego i obtocz w
wiórkach kokosowych. Gotowe trufle ponownie wstaw do lodówki (min. 2 h), by jeszcze
stwardniały.
BUŁECZKI DROŻDŻOWE - Składniki: 1kg mąki, 10 dag drożdży, 2 jajka, 1 szklanka
cukru, 1,5 szklanki mleka, niecałe pół szklanki oleju (lub rozpuszczonego masła). Wykonanie: W połowie ciepłego mleka i w 2 łyżkach cukru rozpuścić drożdże, odstawić
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Mąkę przesiać, zrobić w środku wgłębienie, wsypać
cukier, wlać roztrzepane jajka, dodać wyrośnięte drożdże, po czym wyrabiać dolewając
resztę ciepłego mleka, na końcu dodać olej lub masło. Jeśli ciasto przykleja sie do rąk,
dosypać mąki, wyrabiać aż ciasto będzie gładkie i lśniące. Odstawić na około 50 minut w
ciepłe miejsce, przykrywając ściereczką. Po wyrośnięciu rozwałkować posypując mąką,
wykrawać szklanką krążki, kładąc na środku łyżeczkę marmolady. Dokładnie zlepić i
układać na blaszce z piekarnika wyłożoną papierem pergaminowym, zlepioną stroną
do dołu i zostawić przykryte na około 15 - 20 minut. Piec w temperaturze 180 stopni,
około 15 minut. Można przed pieczeniem posmarować bułki roztrzepanym jajkiem z 2
łyżkami mleka.
PIECZEŃ Z MIĘSA MIELONEGO - Składniki: 500g mięsa mielonego (u mnie tym
razem wieprzowe), 1 cebula, 1 ugotowana marchewka, 1 jajko, 1-2 łyżki bułki tartej,
2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka papryki słodkiej w proszku (płaska), 1 łyżeczka suszonej
natki pietruszki, 1 łyżeczka majeranku, 1 szczypta gałki muszkatołowej (solidna), sol,
pieprz. Dodatkowo: 3 jajka ugotowane na twardo. Wykonanie: Marchewkę zetrzeć
na dużych oczkach tarki, a cebulę z czosnkiem drobno posiekać. Wszystkie składniki
masy mięsnej należy dokładnie wyrobić. Całość doprawić do smaku oraz podzielić na
2 części. Formę wyłożyć papierem do pieczenia lub wysmarować masłem oraz obsypać
bułką tartą i napełnić 1/2 masy mięsnej. Wzdłuż mięsa delikatnie zrobić wgłębienia, w
których należy umieścić (jedno za drugim) uprzednio ugotowane jajka. Jajka zakryć
pozostałą masą, a wierzch wyrównać i uformować z niego niewielki wzgórek. Pieczeń
piec w rozgrzanym piekarniku przez około 40-45 minut w 180 stopniach. (Czas pieczenia
zależy od rodzaju piekarnika).
CIASTO DROŻDŻOWE - Ciasto: 35 g drożdży, 80 g cukru, 150 ml mleka, 500-550 g
mąki pszennej, 2 jajka, 1 opakowanie cukru waniliowego,1 szczypta soli, 100g masła.
Masło z cukrem: 100 g masła, 100 g cukru. Kruszonka: 100 g masła (użyłam margaryny z wanilią), 100 g cukru pudru, 1 opakowanie cukru wanilinowego, 180-200 g mąki
pszennej. Przygotować ciasto. Drożdże wymieszać z 2 łyżeczkami cukru (aż zrobią się
płynne) i kolejno z ciepłym mlekiem. Do dużej miski przesiać mąkę, zrobić w niej zagłębienie, w dołek wlać mleko z drożdżami, delikatnie zamieszać i odstawić do wyrośnięcia
na 10-15 minut. Jajka ubić z resztą cukru i cukrem waniliowym. Do wyrośniętego ciasta
dodać jajka z cukrem, szczyptę soli i roztopione masło. Całość dokładnie wyrobić (ciasto
nie powinno kleić się do dłoni), przykryć ściereczką i ponownie odstawić do wyrośnię-

cia (powinno podwoić swoją objętość). Po tym czasie ciasto zagnieść, rozwałkować i
umieścić w blasze wysłanej papierem do pieczenia. Schłodzić (z formą) w lodówce około
15 minut. Przygotować masło z cukrem. W rondelku roztopić masło, dodać cukier i
gotować na bardzo małym ogniu przez 2-3 minut (póki cukier się rozpuścił). Przygotować kruszonkę. Wszystkie składniki kruszonki połączyć i wyrobić za pomocą palców.
Schłodzone ciasto równomiernie posmarować masłem z cukrem i odstawić do wyrośnięcia na dalsze 30 minut. Następnie placek posypać (obficie) kruszonką i wstawić do
rozgrzanego piekarnika. Piec 30-35 minut w temperaturze 180 stopni (termoobieg) lub
190 (bez termoobiegu).
Udanych przepisów życzy Teresa Kondziołka
Poezja naszych mieszkańców

Przedwiośnie
Jeszcze zimno, czasem smutno,
ziemia mruczy snem zimowym,
a już słońce spaceruje coraz dłużej.
Śnieg rozpływa się w kałużach,
drzewa lodem obłożone
otrzepują resztki śniegu.
Niby nic,a jednak w ciszy,
delikatnie i powoli
budzi się uśpione życie.
W zagajnikach, lesie, polu
zmienia barwę i szarości
tchnie zielenią.
Ptak nieśmiało rozśpiewuje,
rzeka mknie,staw się kołysze.
Wiatr unosi suche trawy
nad kępkami przebiśniegów.

Nawet kiedy śpisz
Anioły szepczą cicho
i pokorą w głosie,
tak by nie zakłócić
domowego miru.
Niespodziewanie
uchylą ciemne okiennice,
ciepłym blaskiem wypełnią
samotność i strach.
Niedostrzegalne, a jednak
czujesz ich obecność
i pragniesz się rozgadać
o wczorajszym dniu.
Anioły szepczą cicho,
niespodziewanie,
niedostrzegalne, a ty
jesteś pewien, że są.

Ja popiół
Tyle ze mnie zostanie
co popiołu drobina.
Puch marny
co ma prawa istoty.
Życie moje jest chwilą,
zamyśleniem, powiewem
i marnością której dane było
poznać Cię Boże.
Za ten moment na ziemi,
za upadki i błędy,
skruchą moją przepraszam.
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

O Krysi ...

Jak była mała
Mówiła że na imię ma Klysia...
A pewnego dnia
Wymawiała już imię Krysia...
Babcia nazywała ją Krysieńką
Dziadek Krysiuchną Mama Krichuńka
Tata najukochańszą Krystusią...
Potem były koleżanki Różnie ją wołały
- Krysia Kryśka Krystyna Krycha Krzysia...
Chłopcy najpiękniej
Mieli różne pomysły by serce ich zdobyć...
Od „ kotki”- Krychotka
Od „kociaczka”- Kryciaczka itd....
Czy wiecie że
Krystyny uważają
Że mają najpiękniejsze imię na świecie !
I jeszcze tak w nawiasie
(twierdzą że są najpiękniejsze kobiety na ś..)
Niechaj żyją Krystynki
Radośnie i zdrowo
Tego im życzymy z serca całego...

Odwilż
Kapp... kapp ... kapp...
To śnieg topnieje...
Kto nie lubi zimy
To się śmieje...
Bałwan który grał wielkiego Pana Topnieje...
Sam nie wie co się z nim dzieje ?
Pozostało po nim niewiele
Miotła marchew węgielków kilka...
Tak jest też z ludźmi
Których „głupimy bałwanami” zwiemy
Jak nastanie „odwilż”
Tłum zbudzony
Jak przyroda wiosną
Zniszczy jego postać
Pozostaną po nim
Może portrety medale gdzieś porzucone...
Drzewa pod którymi Bałwan stał
Mają korzenie pień konary
One żyją..
Być jak te drzewa...
Niechaj drzew będzie jak najwięcej...
Nawet wróble śmieją się z Bałwana...
Brygida Simka
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