ukazuje się od 1992 roku
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Dzień Kobiet w Kończycach Małych
- str. 5
i Zebrzydowicach

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
życzą
Wójt i Rada Gminy Zebrzydowice.

Eksponaty, których można było dotknąć

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 Spotkanie autorskie z Patrykiem Nowak
- str. 5
ü Rozbudowa sieci wodociągowej
- str. 9
ü Jak postępować w przypadku znalezienia
padłego dzika? 				 - str. 9
ü Informator szkolny
- str. 13
ü Kącik kulinarny
- str. 15

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

Oferujemy:

GRATIS !

-

WĘGIEL ORZECH
WĘGIEL KOSTKA
EKO-GROSZEK
MIAŁ WĘGLOWY
WĘGIEL WORKOWANY

-

PIASEK SZCZAKOWA
PIASEK PŁUKANY KOTLARNIA do tynku wewnętrznego
PIASEK PŁUKANY BUKÓW do tynku zewnętrznego
MIESZANKA BUKÓW-POSPÓŁKA do wylewek
ŻWIR BUKÓW 8-16 do drenażu

-

KAMIEŃ
KAMIEŃ
KAMIEŃ
KAMIEŃ

Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie Gminy Zebrzydowice

DODATKOWA

KLINIEC WISŁA 6,3-20 granulacja
KLINIEC WISŁA 20-31,5 granulacja
TŁUCZEŃ WISŁA 31,5-63 granulacja
CZERWONY 4-16 granulacja

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

GRATIS !

„nowość”
Oferujemy Sprzedaż
-

Kostki Brukowej Firmy

- Obrzeża
- Palisady

- Kostka Ażurowa

Zapewniamy rozładunek
samochód HDS
Transport materiałów sypkich powyżej 5 ton
na terenie Gminy Zebrzydowice GRATIS!
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- Donice

- Grys Biały 8-16 granulacja
- Grys Różowy 8-16 granulacja
- Kora Kamienna 11-32 granulacja
- Żwir kolorowy 8 -16 granulacja

23 czerwca 1895 roku odbyło się w Zebrzydowicach zgromadzenie Kółka
Rolniczego z Frysztatu. Obecni na spotkaniu rolnicy z Zebrzydowic postanowili
również w swojej wiosce założyć Kółko Rolnicze, które początkowo miało być
filią Towarzystwa Rolniczego z Cieszyna.
Do towarzystwa zapisało, się 15 członków a pierwszym prezesem nowo
powstałego towarzystwa został, Józef Grycz.
Pod koniec XIX wieku rolnictwo w naszej gminie stało
bardzo nisko, grunta były podmokłe i słabo urodzajne, rolnicy mało uświadomieni, przez co nie umieli należycie wykorzystać swej ziemi. Założone Kółko Rolnicze wraz ze spółką
drenarską miało przyjść z pomocą swoim gospodarzom.
Zakupiono maszyny rolnicze m.in. siewniki, tryjer, kopiarkę itp. Urządzano wykłady i kursy rolnicze oraz zaczęto
bardzo intensywnie pracować w zakresie ogrodnictwa i
pszczelarstwa gdzie duże zasługi położył Jan Damek.
W 1905 roku Kółko Rolnicze posiadało tryjer, wagę
bydlęcą i maszynę do siewu koniczyny. Towarzystwo liczyło 25 członków.
Na czas I wojny światowej Kółko musiało zawiesić swoją pracę.
Po wojnie przewodniczącym reaktywowanego Koła został Rudolf Kolaczek, gospodzki a sekretarzem Jan Ciupka.
W 1920 roku Towarzystwo posiadało 2 siewniki, 1 tryjer, 1 siewnik do koniczyny i
maszynę do kopania ziemniaków (ofiarowaną przez R. Kolaczka). Ugrupowanie posiadało
także szkółkę drzew owocowych posiadającą około 1000 drzewek. W roku tym zakupiono
wagon soli bydlęcej, który później został rozsprzedany wśród miejscowych gospodarzy.
Na koniec 1920 r. dochody towarzystwa wynosiły 7 209 36 Mk a liczba członków – 128 osób.
W 1921 na zebraniu walnym wybrano nowy zarząd w składzie: Karol Świeży
– przewodniczący, Wiktor Gabzdyl – zastępca przewodniczącego, Teofil Kopel – sekretarz Jan Szubra – skarbnik Jan Ciupka – delegat, Antoni Rychły – gospodarz, Jan Kastinger – sekcja sadownicza.
W 1935 roku obchodzono jubileusz 40 lecia Kółka Rolniczego z Zebrzydowic. Z tej okazji
zorganizowano wystawę rolniczo–ogrodniczo–pszczelarską oraz mianowano dwóch członków
– Józefa Grycz i Jana Damek członkami honorowymi. Prezesem w tym czasie był Teofil Kopel.
Wybuch II wojny światowej po raz kolejny spowodował zawieszenie działalności.
Większość członków została powołana do wojska.
Po wojnie rolnicy starali się zagospodarować każdy kawałek ziemi na rozparcelowanych
wśród byłych robotników majątkach rolnych hr. Larischa. Władze polityczne i administracyjne niosły wszechstronną pomoc zmierzającą do usprawnienia całej gospodarki rolnej oraz
poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Zwiększeniu uległ areał upraw zbóż i warzyw. Zmeliorowano 113 ha gruntów i uregulowano 13 km rowów na łąkach i pastwiskach.
W 1946 roku w Zebrzydowicach rozpoczęła działalność Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”. Nazwa odtworzonego po wojnie towarzystwa brzmiała
’’Kółko Rolnicze – Samopomoc Chłopska w Zebrzydowicach.’’
13 stycznia 1957 odbyło się spotkanie organizacyjne KR – Samopomoc Chłopska. Na
zebraniu uchwalono nowy statut koła. W nowym statucie przyjęto przedwojenną nazwę
Kółko Rolnicze w Zebrzydowicach ze względu na wielkie zaufanie wśród chłopstwa do
organizacji o tej nazwie z nowym programem. Postanowiono także odnowić przedwojenną działalność z miejscowym towarzystwem Ogrodniczo – Pszczelarskim oraz zacząć
czynić starania o zakup nowych maszyn rolniczych potrzebnych dla wsi. Wybrano także
nowy zarząd koła: Otton Karpeta – prezes, Franciszek Kajstura – sekretarz, Józef
Matuszyński – skarbnik, Franciszek Madecki, Rudolf Kondziołka, Antoni Karpeta, Leopold Węglarzy – członkowie zarządu. Do towarzystwa wstąpiło 28 członków.
Jedną z pierwszych inicjatyw reaktywowanego towarzystwa było uruchomienie
punktu czyszczenia ziarna przeznaczonego na siew, z którego migli skorzystać rolnicy za
niewielką opłatą. Rolnicy interesowali się wszystkimi sprawami dotyczącymi produkcji
rolnej. Kilka miesięcy później zorganizowano zespół młodych rolników, w skład którego
weszło 9 chłopców. Na pierwszym zebraniu postanowiono, iż będzie on prowadził na
terenie gminy nauki doświadczalne z uprawy kukurydzy.
Pod koniec lat 50. majątek społeczny Kółka Rolniczego w postaci maszyn rolniczych
posiadał wartość przeszło 55 tys. złotych. Zakupiono takie maszyny jak kosiarki, żniwiarki, ceglarkę polową do produkcji cegły, maszynki do siania buraków i opryskiwacze
dodrzew owocowych. Przy towarzystwie skupiającym przeszło 80 członków pracowały
następujące zespoły: łąkarsko – pastwiskowy, ogrodniczy, przysposobienia rolniczego
oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
W 1960 roku zakupiono młocarnię szerokomłotową, dwa traktory marki Ursus 25C
wraz z przyczepami – wywrotkami oraz maszyny towarzyszące. Sprzęty przechowywano
w kilku gospodarstwach chłopskich z powodu braku odpowiednich pomieszczeń.

Rok później Kółko Rolnicze przejęło obiekty po brygadzie POM Nierodzim. W obiektach urządzono świetlicę i salkę posiedzeń. Była to pierwsza świetlica KR w powiecie cieszyńskim. Później w pomieszczeniach urządzono duży warsztat naprawczy, który obsługiwał także Kółko Rolnicze z Marklowic Górnych, Kończyc Małych i Wielkich oraz Kaczyc.
W warsztacie zatrudniono odpowiednich fachowców rzemieślników i pomocników.
W 1964 roku majątek koła składał się z 5 zestawów traktorowo – maszynowych,
4 młocarni, snopowiązałki, kosiarek i żniwiarki.
W 1968 roku wybrano nowy zarząd: Józef Dal
– prezes, Franciszek Kajstura – zastępca prezesa, Ludwik Żagan – sekretarz, Jan Mrógała – skarbnik.
W latach 60. Kółko Rolnicze zaczęło współpracę
z miejscową Szkołą Podstawową. Wyświetlano filmy
o tematyce rolniczej, pracy na roli, wygłaszano pogadanki
rolniczo – ogrodnicze.
W 1974 roku do Koła należało 420 osób, w tym
107 kobiet do KGW. Zarząd koła: Władysław Jamry
– prezes, Antoni Kopel – zastępca prezesa, Ludwik Żagan – sekretarz, Jan Mrógała – skarbnik.
Przez cały rok Kółko Rolnicze zaopatrywało rolników w materiały budowlane,
drzewka owocowe, nasiona i sadzonki przy pomocy GS – u. Rozprowadzano także czasopismo „Plon” oraz „Hodowca”. W okresie zimowych organizowano szkolenia rolnicze.
Patryk Nowak

IX Ekumeniczne
Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną

ADORAMUS
TE CHRISTE 2019
Honorowy patronat: Ksiądz Bp Roman Pindel, Ksiądz Bp Adrian Korczago

13 kwietnia 2019 r.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach
godz. 18.00
Chór Ewangelicki „Bażanowice” z Bażanowic, dyr. Joanna Sikora
Ewangelicki Chór Kościelny z Cieszyna, dyr. Joanna Sikora
Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna, dyr. Piotr Sikora
Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic, dyr. Jadwiga Sikora, Mikołaj Blikhar
Aneta Witosz, Danuta Bańczyk - sopran
Paweł Seligman - organy
Beata Sabath - poezje

Organizatorzy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach

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

Oferujemy szkolenia i kursy z branży:

Kółko Rolnicze w Zebrzydowicach 1895 – 1975

• 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
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Kościół p

Zespół w
Chór Ew
Chór „W
Ewange
Chór „Tr
Chór Ew
Chór Mi

Kościół p

Chór Mi

Chór Lu
Chór „C
Chór Lu
Chór Ka
Chór Lu
Chór Pa

Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

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

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

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

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

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

skład opału

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

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

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

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


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

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

kom. 607 76 45 45

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

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

501 134 571

Wiadomości Kulturalne
8 maca - święto kobiet

Zebrzydowice w XIX wieku

Dzień Kobiet w Kończycach Małych

Spotkanie autorskie z Patrykiem Nowak

W czwartek, 7 marca w Sali Widowiskowej w Kończycach Małych odbyło się uroczyste spotkanie pań z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Na uroczystości nie zabrakło
gości, wśród których znaleźli się Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, dyrektora GOK Zebrzydowice Małgorzaty Guz, Sołtysa Kończyc Małych Izabeli Brachaczek, pań z
zaprzyjaźnionego koła kobiet z Czech, czy podopiecznych z DPS w Kończycach Małych.
Panie spotkały się z okazji tradycyjnych obchodów Dnia Kobiet. Nie zabrakło pięknych występów dzieci z Przedszkola w Kończycach Małych oraz życzeń, które składali
paniom zaproszeni goście. Specjalne podziękowania trafiły także na ręce byłej już sołtys
Kończyc Małych Janiny Węglorz. 				
(red)

Panie z Zebrzydowic świętowały

Dzień Kobiet w Zebrzydowicach
Podsumowano ubiegłoroczną działalność, złożono życzenia, wysłuchano koncertu
a także wspólnie pośpiewano. W rodzinnej atmosferze w sobotę 09.03.2019 przebiegało
spotkanie pań z KGW w Zebrzydowicach z okazji tradycyjnego Dnia Kobiet.
Życzenia paniom złożył w imieniu swoim i Wójta Gminy Zebrzydowice, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Staniek, który na ręce przewodniczącej koła złożył kwiaty. Z kolei
każda z pań otrzymała słodki poczęstunek od sołtysów Zebrzydowic Górnych i Dolnych
– Marka Rychłego i Krzysztofa Maszadro. Z kolei dyrektor GOK, Małgorzata Guz, składając
życzenia, mówiła o wieloletniej dobrej współpracy pomiędzy instytucją a paniami z koła.
W trakcie imprezy nie zabrakło poczęstunku, koncertu z szlagierami, oraz wspólnego śpiewu i rozmów.
Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Liczna grupa czytelników i spragnionych wiedzy o naszej małej ojczyźnie przybyło
we wtorek do Sali Widowiskowej GOK Zebrzydowice o godz. 16:30, gdzie odbyło się spotkanie z autorem książki pt. Zebrzydowice w XIX wieku – Patrykiem Nowak.

Spotkanie było okazją do nabycia książki a przede wszystkim można było posłuchać
o fascynacjach autora, pomyśle na książce, jak doszło do jej wydania (Pan Patryk Nowak
dziękował Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zebrzydowicach za to, że pozycję postanowił
wydać). Była także możliwość zadania pytania młodemu autorowi, z czego skwapliwie
zgromadzeni skorzystali.
Prowadząca spotkanie dyr. GOK Małgorzata Guz zdradziła zebranym, że trwają prace nad kolejną książką, tym razem obejmującą wiek XVIII. Z kolei obecna na spotkaniu
Helena Bartoszek (autorka m.in. Wypisów z dziejów Gminy Zebrzydowice) zauważyła, że
dzięki nowoczesnej technologii autorowi udało się dotrzeć do wielu informacji, których
nie ma we wcześniej wydanych książkach dotyczących naszej gminy.
Wydawcą książki, jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. „Zebrzydowice
w XIX w” można nabyć w godzinach pracy GOK (ul. Ks. A. Janusza 21, 44-410 Zebrzydowice) w cenie 10 zł 			
źródło: www.gok.zebrzydowice.pl

(GOK)

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła
nr 10 w Zebrzydowicach kieruje życzenia Radosnych i Błogosławionych
Świąt Wielkanocnych.
By Chrystus Zmartwychwstały
wniósł wiele nadziei, radości i pokoju w życie wszystkich Seniorów
i Mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
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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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Wieczorek autorski z poetą Zbigniewem Machejem
Zaczęło się od krowy. Wiersza o krowie, jaki został opublikowany w ostatnim wydaniu PRZEKROJU. Utwór przeczytał sam autor, Zbigniew Machej, który był gościem spotkania zorganizowanego na kończyckim zamku. .
Spotkanie zorganizowane przez sołtysa Izabelę Brachaczek wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzdydowicach odbyło się o godz. 18:00, 14 marca w Sali Modrzewiowej. Zebranym gościom poeta przeczytał kilka swoich utworów a także sporą część
prezentacji poświęcił pieśniom ewangelickim, równocześnie przedstawiając wiele ciekawych faktów historycznych dotyczących ich powstawania.

Zbigniew Machej urodził się 17 sierpnia 1958 w Cieszynie, jest poetą, tłumaczem
literatury czeskiej i słowackiej, działaczem kultury. Ukończył polonistykę (1982) i religioznawstwo (1987) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracował jako nauczyciel,
niezależny dziennikarz, menedżer kultury i dyplomata (wicedyrektor Instytutu Polskiego
w Pradze i dyrektor Instytutu Polskiego w Bratysławie), a także jako wicedyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w Bratysławie.Jako poeta debiutował w
1980 roku na łamach Tygodnika Powszechnego. Opublikował dwanaście zbiorów wierszy. Współpracował z bruLionem, Krasnogrudą, Literaturą na Świecie, Europą i Foyer.
Współpracuje z Przekrojem. Jest laureatem nagrody krakowskiego kwartalnika Arka
(1988), Nagrody Młodych im. St. Wyspiańskiego (1991) i Nagrody „Literatury na Świecie”
(2017). Nominowany do Paszportu Polityki, a także do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej
Silesius (2008) oraz Nagrody Literackiej Gdynia (2008) i Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego - Orfeusz (2015) - źródło: wikipedia.pl

ZAPRASZAMY
ś

ł

W Galerii nad Młyńszczokiem

Eksponaty, których można było dotknąć

Ponad 2 tysiące lat w niespełna godzinę, to było możliwe w Zebrzydowicach. Od
wtorku (19 marca), w przepięknie położonej Galerii nad Młyńszczokiem oglądać można
było wystawę Historia Biblii.
- Każdego eksponatu można dotknąć, obejrzeć przejrzeć, czy spróbować odczytać
a czasem to niełatwe, jeżeli chodzi o polskie historyczne przekłady biblii – zachęcał do
odwiedzenia wystawy pastor Wisław Kulawiec, pełniący również rolę oprowadzającego.
Wernisaż wystawy odbył się w poniedziałek, 18.03.2019 o godz. 18:00 a pojawiły się na
niej władze gminy oraz zaproszeni goście.
W pomieszczeniach galerii zebrano kopie i fotokopie licznych biblii z różnych epok
a także zwojów i rękopisów – wszystko oryginalnych rozmiarów. Eksponaty na co dzień
przechowywane są w podziemnym Muzeum Księgi w Izraelu.
Podczas wystawy, której prelegentem był Dariusz Czyszczoń, prezes Fundacji Areopag przedstawił znaczące przekłady Biblii z okresu 2 tysięcy lat np. Wulgatę Hieronima
(400 n.e.), Biblię Gutenberga (1455) która jest pierwszą księgą drukowaną czy przełożony na niemiecki przez Marcina Lutra, Stary i Nowy Testament. Ważnym elementem wystawy są przekłady na język polski - Leopolity z 1561, ks. Jakuba Wujka (1599), – Brzeska
(1563), Gdańska (1632).
- Biblia przez wieki wyzwalała w ludziach zmienne emocje. Dla jednych była inspiracją, dla innych przeszkodą, kochana i nienawidzona, całowana ze czcią i palona na stosie. Wszystkie systemy totalitarne bały się i boją Jej wpływu na społeczeństwa. Ta księga
mówi o życiu i relacji, to list miłosny Boga do człowieka, historia Zbawienia zapisana na
kartach papieru, a więc fundament wiary chrześcijańskiej – mówi portalowi ox.pl pastor
Kościoła Zielonoświątkowego Wiesław Kulawiec.
Jak powstawała i dotarła do naszych czasów, jak doszło do tego, że dzisiaj możemy
mieć do niej łatwy dostęp i czytać ją w ojczystym języku? Tego wszystkiego można było
się dowiedzieć odbywając „podróż w czasie” na wystawie Historii Biblii w dniach od 19 do
31 marca w Galerii nad Młyńszczokiem.
Organizatorem wystawy był KZ w Zebrzydowicach oraz GOK Zebrzydowice. Fotoreportaż na stornie www.gok.zebrzydowice.pl 			
(GOK)

Podziękowania za udział w ostatniej drodze
Wszystkim, którzy przyszli pożegnać moją ukochaną Mamę

Ę

śp. Elżbietę Rychły

dziękujemy za udział w pogrzebie.
Syn Marek z rodziną
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Mr Hamburger zmienia nazwe, na Maxi Burger

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
W dniu 18 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice, na którym omówiono tematykę dotyczącą działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy. Radni spotkali się z sołtysami i członkami rad sołeckich.
20 marca miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetowej, na którym omówiono gospodarkę odpadami prowadzoną na terenie gminy, stan utrzymania cmentarzy komunalnych oraz podsumowano Akcję „ZIMA”.
W dniu 26 marca br. członkowie Komisji Społecznej spotkali się z kierownikiem
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. Radni wysłuchali informacji
dot. funkcjonowania GOPS w 2018 roku, działalności w stosunku do osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i niezaradnych życiowo oraz form pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo lub patologicznym.
28 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Radni dokonali analizy
kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w UG w 2018 roku oraz skontrolowali wydatki
poniesione na realizację zadań związanych z funduszami sołeckimi.
W marcu nie zaplanowano sesji Rady Gminy Zebrzydowice.

Budowa sieci wodociągowej
Obecnie Gmina Zebrzydowice prowadzi inwestycję dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki,
Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej,
Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej. Aktualnie prace
prowadzone są przy ul. Zamkowej w Zebrzydowicach i Hallera w Kończycach Małych,
natomiast na ukończeniu są roboty przy ul. Świtezianki i Miodowej.
Łączna długość nowej sieci wodociągowej wyniesie 7.869 m, natomiast przyłączy
1.623 m. Wartość zadania wynosi 2.224.193,00 zł, w tym środki pochodzące z pożyczki
WFOŚiGW w kwocie 1.873.505,00 zł.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm BESKID INVEST Andrzej Łacek oraz WIiRO
Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek z Istebnej.
Planowany termin zakończenia prac to koniec 2019 r.
Terminy w kwietniu

GPSZOK w Zebrzydowicach, ul.Dworcowa 14
GPSZOK - NIECZYNNY 20 kwietnia (Wielka Sobota )!
W kwietniu GPSZOK czynny : • 6 kwietnia
		
• 13 kwietnia
		
• 27 kwietnia
Zdrowe Marklowice Górne

Biała Sobota w Marklowicach Górnych
To była pierwsza edycja tego wydarzenia. W minioną sobotę, 2 marca br. w sołectwie Marklowice Górne odbyła się BIAŁA
SOBOTA (Dzień Promocji Zdrowia dla mieszkańców Marklowic Górnych).
Jak informuje Tomasz Staniek, organizator wydarzenia - W tym dniu mieszkańcy
sołectwa mieli możliwość skorzystać z bezpłatnych badań tj.: USG jamy brzusznej, USG tarczycy, USG piersi oraz USG Doppler, a
także z zabiegów rehabilitacyjnych.
Czas oczekiwania na badanie wypełniło spotkanie ze specjalistą, która promowała
zdrową żywność a także zdrowy tryb życia. – Nie zabrakło degustacji kawy z różnych zakątków świata przygotowanej przez baristę, a także mały poczęstunek. Była to także okazja
do spotkania się mieszkańców, wspólnej rozmowy, a także ich integracji – dodaje Staniek.
Akcja ma swoje logo, wymyślone przez pomysłodawcę wydarzanie a na nim hasło
„Zdrowe Marklowice Górne”.
Wydarzenie nie byłoby możliwe gdyby nie współorganizatorzy, którym za pośrednictwem WzP dziękujemy - Stowarzyszeniu NasiMieszkańcy.pl, bez których nie
byłoby sposobności przygotować tego spotkania; lekarzom wykonującym badania oraz
rehabilitantowi wykonującemu masaż oraz zabiegi rehabilitacyjne. - Dziękuję Prze-

OFERTA PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że przyjmie do pracy zmianowej pracownika na umowę zlecenie od dnia 01.05.2019 r. z
możliwością zawarcia umowy o pracę na stanowisko:

DYSPOZYTOR - OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

Wymagania:
- wykształcenie średnie techniczne o kierunku: wodociągi i kanalizacja, mechanika
urządzeń, ochrona środowiska,automatyka, mechanika
- umiejętność obsługi komputera
- prawo jazdy kategorii „B”
- dyspozycyjność
- mile widziana znajomość z zakresu telemetrii
- umiejętność pracy w zespole
Podania wraz z CV można składać:
1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)
2. przesłać pocztą na adres:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice
ul. Ks. A. Janusza 6
3. adres e-mailowy: fka@gzwik.zebrzydowice.pl, gzwik.zebrzydowice.pl
4. Kontakt telefoniczny: 32 4693 654
Gabaryty - terminy

Harmonogram przeprowadzenia zbiórek
odpadów wielkogabarytowych na 2019 r.
Zbiórka wiosenna:
• 08 kwietnia (poniedziałek) – Sołectwo Zebrzydowice Dolne
• 09 kwietnia (wtorek) – Sołectwo Zebrzydowice Górne
• 10 kwietnia (środa) – Sołectwo Marklowice Górne
• 11 kwietnia (czwartek) – Sołectwo Kończyce Małe
• 12 kwietnia (piątek) – Sołectwo Kaczyce
Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:
stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, okna (do 5 skrzydeł), opony do
średnicy 1000 mm.
Odpady należy wystawić przed teren posesji najpóźniej do godz. 7.00.
Uwaga: w czasie zbiórek odpadów wielkogabarytowych nie będzie odbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Pytania dotyczące odbioru odpadów (w szczególności reklamacje) - należy kierować
pod nr tel. + 48 32 4755151 lub drogą elektroniczną na adres gk@zebrzydowice.pl
wodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice, Panu Mirosławowi Staniek za objęcie swoim
patronatem tego wydarzenia. Dziękuję Paniom z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich
w Marklowicach Górnych za przygotowanie pysznego słodkiego bufetu. Dziękuję Naszej
Braci Strażackiej z Marklowic Górnych za udostepnienie remizy OSP w tym dniu. Dziękuję
swoim bliskim za wsparcie i pomoc a także wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie
przybyli na nasze wydarzenie. Było to wspaniałe spotkanie, które mam nadzieję na długo
pozostanie w naszej pamięci – podsumowuje Staniek i dodaje - Pamiętajmy, że nasze
zdrowie jest najważniejsze. Zacznijmy od profilaktyki!
(red./mat.pras.)

Fot: Anna Rojek

Z prac Rady Gminy
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UWAGA! Zagrożenie ASF! Prosimy uważnie przeczytać

Jak postępować w przypadku znalezienia
padłego dzika?
Afrykański pomór świń to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie
świnie i dziki.
Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo
poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus może przez długi czas utrzymywać się w
zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego
rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w
których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w
wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, jak również
kości dzików.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
- jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia lprzez właściwe służby;
- powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
- zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej
lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane
osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok
dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego
rozkładu,wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- nie spuszczać psów ze smyczy;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom
mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym
mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna
wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii
Zatwierdził: Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii

UWAGA! Szczepienia lisów
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2019 r.
na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów. Szczepionka zostanie zrzucona z
wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. Śląskiego.
Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie
podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy
pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu
akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest
niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje
się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.
Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć
wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem
telefonu: 32 42 88 615
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Turnieje dla dzieci

W dniach 23 i 24 luty oraz 2 i 3 marca odbyły się na hali sportowej w Zebrzydowicach
turnieje dla dzieci, których organizatorem był klub KKS Spójnia Zebrzydowice. Łącznie
we wszystkich zmaganiach uczestniczyło około 200 dzieci z 22 klubów. Bardzo dobrze
we wszystkich turniejach zaprezentowały się nasze drużyny, które w każdym turnieju
zajmowały miejsca w czołówce.
23 luty turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice Pana
Mirosława Stańka - Kategoria 2008
1. Górnik Radlin
2. MKS Lubomia
3. KKS Spójnia Zebrzydowice
4. LKS Tworków
5. FP Kęty
24 luty turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
Pana Mirosława Stańka - Kategoria 2010
1. SMS Żywiec
2. APN Góral Istebna
3. Spójnia Zebrzydowice I
4. Pniówek Pawłowice
5. FP Jasienica
6. Spójnia Zebrzydowice II
2 marzec turniej o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice Pana Eugeniusza Lose - Kategoria 2011
1. KKS Spójnia Zebrzydowice
2. Dąb Gaszowice
3. Naprzód Rydułtowy
4. TS 1909 Piast Cieszyn
5. APN Góral Istebna
3 marzec turniej o Puchar Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice Pana Eugeniusza Lose - Kategoria 2010
1. Lukam Skoczów
2. GKS Jastrzębie
3. Mitech Żywiec
4. KKS Spójnia Zebrzydowice
5. Zamek Grodziec
6. FA Czechowice Dziedzice
Organizator dziękuje wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji turniejów.

X Otwarty Turniej Wielkanocny w siatkówce
o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
Już po raz dziesiąty odbędzie się Otwarty Turniej Wielkanocny w siatkówce o puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych.
Turniej rozegrany zostanie 6 kwietnia 2019 r. (sobota) na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56 Zgłoszenia: - telefoniczne nr tel.
668237925 lub osobiście u p. J. Wanat w SP. do 30.03.2017 r. (piątek). Regulamin turnieju
dostępny jest u organizatora. 				
(red)

Panu Markowi Rychły
Sołtysowi Zebrzydowic Górnych
wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Mamy - śp. Elżbiety Rychły
składają

Wójt Gminy oraz pracownicy UG w Zebrzydowicach
Przewodniczący Rady i Radni Rady Gminy Zebrzydowice
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowej

śp. Hildegardy Czagan
księdzu proboszczowi Bogdanowi Bielowi,
delegacjom GS „Samopomoc Chłopska” w Zebrzydowicach,
OSP w Marklowicach Górnych, PZERI - Koło Terenowe nr 10,
UP w Zebrzydowicach, krewnym, przyjaciołom, sąsiadom.
Dziękujemy za modlitwę, złożone wieńce, kwiaty
i za otrzymane wyrazy wsparcia i życzliwości.
Rodzina

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

PRZYJMĘ DO PRACY

osobę z doświadczeniem naprawy
sprzętu ogrodniczego w szczególności pilarek i kos spalinowych.
Może być emeryt lub rencista.

Szczegóły tel.

508 216 116

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIU PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Gabinet Weterynaryjny REKSIO lek.wet.Maria Krzystała w Zebrzydowicach przeprowadzi w kwietniu
2019 r. obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w miejscowościach:
• Zebrzydowice( 6 kwietnia)
• Marklowice(13 kwietnia)
Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia
ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego
szczepienia.

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ :
Zebrzydowice dnia 6 kwietnia
9:00 Pętla autobusowa Zebrzydowice-Kisielów
9:40 Kotucz (ul. Jesionowa most)
10:20 Ulica Świerkowa przy posesji nr 6
10:50 Ulica Akacjowa u P .Kopiec
11:20 parking przy Piekarni Zebrzydowice
12:00 Przedszkole To tu ul. Elizy Orzeszkowej
13:00 Boisko ul. Wojska Polskiego
13:40 Skrzyżowanie Owocowa-Dworcowa
14:20 Skrzyżowanie (wjazd ul.Przedwiośnia)
15:00 Nowy Dwór(przy kapliczce)
15:30 Skrzyżowanie ul.Różana-ul.Słowicza
16:00 przystanek autobusowy ul. Poziomkowa
Marklowice Górne dnia 13 kwietnia
9:00 strażnica OSP ul. Szkolna
9:45 Skrzyżowanie ul. Szkolna z ul. Piaskową
10:30 Ulica Polna (obok posesji nr 18)
11:15 Przystanek rowerowy ul. Dębowa
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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
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

Dzień liczby π w Szkole Podstawowej
w Zebrzydowicach
W dniu 14.03.2019 r. w szkole podstawowej obchodzono kolejny raz dzień liczby π.
W tym roku to umowne święto matematyki było szczególne, gdyż rok 2019 jest rokiem
matematyki. W szkole pojawiło się wiele gazetek dotyczących historii odkrycia liczby π,
a uczniowie klas 5,6,7 i 8 uczestniczyli w konkursie zorganizowanym z okazji dnia liczby π. Każda klasa miała wykonać trójwymiarowy model liczby π. Ponadto wytypowane
z każdej klasy trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w pięciu konkurencjach. W
pierwszej musieli wypisać wyrazy zawierające „pi”; w drugiej szukali w rozwinięciu liczby
π liczb określających numer sali muzeum szkolnego, sumy oczek na kostce do gry oraz
liczby lat, która upłynęły od śmierci Einsteina; trzecia konkurencja polegała na znajdowaniu kolejnych cyfr w rozwinięciu ukrytych pod znakami rzymskimi i powinni otrzymać
numer telefonu do szkoły; kolejną konkurencją było ułożenie z rozsypanki wyrazowej
wiersza wykorzystującego mnemotechnikę liczby π; na końcu uczniowie mieli za zadanie ułożyć w poprawnej kolejności wiersz Wisławy Szymborskiej „Liczba π”, który został
pocięty na kawałki. Konkurencje były przeplatane pokazem slajdów oraz muzyką jaka
została skomponowana na podstawie rozwinięcia liczby π. W kategorii klas 5 i 6 pierwsze
miejsce zajęła klasa 5a, drugie 5d, a trzecie 6a i 6b, w kategorii klas 7 i 8 pierwsze miejsce
zajęła klasa 8c, drugie 7c, a trzecie 7b. Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Organizatorkami zabawy były panie Bożena Piguła i Agnieszka Ziętek.

Nowości w bibliotece
M. Wilk - Kwiatkowska. Żarty się skończyły
W wieku siedemnastu lat zdecydowała, że nigdy nie będzie
mieć dzieci.
Nie chciała sławy, ale sława ją pociągała.
Nawet, kiedy opiekowała się chorym mężem, w pokoju
obok odbywały się próby.
Przyrzekła sobie, że jeśli nie zostanie artystką, to pójdzie do
klasztoru.
Solidna, punktualna i niebywale pracowita. Legenda polskiego radia i telewizji.
Imponowała mistrzostwem w teatrze i na estradzie. To dla niej teksty pisał Gałczyński.
Rozśmieszała do łez.
Prywatnie – pełna sprzeczności. Manewrowała między domem a pracą, luksusem
a skromnością, skupieniem a przygnębieniem. W wywiadach oszczędna, tajemnicza,
skłonna do konfabulacji.
Jaka naprawdę była Irena Kwiatkowska?
Marcin Wilk jako pierwszy dotarł do nie publikowanych dotąd pamiętników artystki,
dokumentów, listów oraz fotografii. Rozmawiał z osobami, które Irenę znały najlepiej – z
bratanicą Krystyną, czy z wieloletnią gosposią Zofią. To pierwsza pełna biografia artystki.
Bo z Ireną Kwiatkowską żartów nie ma.
Irena Kwiatkowska żarty zostawia na scenie.
D. Steel - Cicha noc
Dziewięcioletnia Emma jest uwielbianą przez widzów dziecięcą aktorką. Mimo młodego wieku gra główną rolę w znanym
serialu, a jej życie to piękny hollywoodzki sen.
Jednak tragiczny wypadek, w którym ginie mama Emmy,
niszczy wszystko. Dziewczynka, niesprawna i dotknięta amnezją,
zamieszkuje ze swoją ciotką, Whitney, kobietą bezdzietną, niezależną i całkowicie poświęcającą się karierze.
Kiedy w życiu Whitney pojawia się bezbronna, wymagająca opieki siostrzenica, kobieta postanawia zrobić wszystko, aby jej pomóc, choć nie jest pewna, czy starczy jej sił.
Nie wie jednak, ile cudów może się zdarzyć, gdy odważymy się otworzyć przed kimś serce.
Najnowsza powieść Danielle Steel przypomina o nieprawdopodobnej sile miłości,
która niczym cicha noc po wieczornej burzy potrafi ukoić niespokojne serca.

Najczęściej czytane książki w bibliotekach
Gminy Zebrzydowice w 2018 roku:
1. Za zamkniętymi drzwiami/ B.A. Paris
2. Cześć, co słychać ? / W. Witkiewicz
3. Dzień cudu/ W. Sawicka
4. Ona i dom, który tańczy/ M. O. Sobczak
5. Oszukana/ Ch. Link
6. Wyspy szczęśliwe/ W. Sawicka
7. Za jakie grzechy/ A. Karpińska
8. Cztery płatki śniegu/ J. Szarańska
9. Dziewczyna z pociągu/ P. Hawkins
10. Karuzela/ A. Lis

„Wielkanocne co nieco”

Filia Biblioteczna w Kończycach Małych zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia
plastyczne „Wielkanocne co nieco”. Zajęcia
odbędą się w dniach 15 i 16.04.2019 r. od
godz. 9.00 do 11.00. Zapisy przyjmowane
są w kończyckiej bibliotece lub pod nr tel.:
324693040.

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach pozyskała z MKiDN
6950 zł na zakup nowości wydawniczych. GBP oraz Filia w Kończycach Małych i Kaczycach wzbogaciła swoje zbiory o 280 woluminów.
W dniu 21.03.2019 seniorzy zakończyli kurs komputerowy. Pełni pozytywnych wrażeń i cyfrowych umiejętności
ruszają w wirtualny świat.

Z powodu inwentaryzacji w dniach 08.04 do 10.04.2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach będzie nieczynna

ZAPROSZENIE!

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza
na kolejne spotkanie literackie, które odbędzie się
13.04.2019 (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!!

janusz.rzepecki@op.pl
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Wszystkim Naszym Klientom oraz Czytelnikom
życzymy
Spokojnych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
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Kolorowych pisanek i koszyczka pełnego,
Smacznego śniadania wielkanocnego,
Kurczaczków, zajączków i innych zwierzątek,
By radość zajrzała w każdy domu zakątek.
Wiosennych kwiatów i wypieków udanych,
czasu spędzonego w gronie ukochanych.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy

Kącik Kulinarny
Makowiec z bakaliami - Składniki: 2 1/2 szklanki mąki, 1/2 szklanki mleka, 1/2
szklanki cukru, 25g drożdży, 2 żółtka, 1 jajko, 3 1/2 łyżki masła, 1 łyżeczka cukru waniliowego. Składniki na nadzienie: 2 1/2 szklanki maku, 1 szklanka cukru, 150g masła,
100g posiekanych migdałów (orzechów), 50g startej skórki z pomarańczy, 2 białka, 4
łyżki miodu, garść rodzynek. Wykonanie: Masło utrzeć z cukrem. Kolejno dodawać jajko i żółtka, stale ucierając. Dodać drożdże rozpuszczone w letnim mleku, powoli wsypywać mąkę i cukier waniliowy. Wyrobić gładkie ciasto i odstawić do wyrośnięcia. Mak zalać wrzątkiem i gotować 10 minut. Odcedzić i zemleć trzykrotnie. Masło roztopić, dodać
miód, skórkę pomarańczową, rodzynki, migdały (orzechy). Połączyć z makiem, cukrem
i białkami ubitymi na sztywną pianę. Ciasto rozwałkować na cienki prostokąt, rozsmarować nadzienie tak, aby na brzegach pozostało ok. 3 cm pustego ciasta bez nadzienia.
Puste brzegi zwinąć do środka. Zrolować ciasto i ułożyć na natłuszczonej blaszce. Upiec.
Babka świąteczna - Składniki: 2 1/2 szklanki mąki, 1 szklanka mleka, 100g rodzynek, starta skórka z cytryny, 50g masła, 30g drożdży, 2 jajka, 0,5 szklanki cukru. Lukier:
3 szklanki cukru pudru, 4-5 łyżek wrzącej wody. Wykonanie: Drożdże rozetrzeć z łyżką
cukru i mlekiem, łyżką mąki i odstawić rozczyn do wyrośnięcia. Do mąki dodać resztę
cukru, roztopione i chłodne masło, jajka, rodzynki, skórkę cytrynową (obtoczyć w mące,
dzięki czemu nie będą opadać na dno) i dokładnie wyrobić ciasto. Włożyć do formy na
babkę wysmarowaną tłuszczem i odstawić do wyrośnięcia na 10-15 min. Piec 30-35 minut. Lukier: do cukru dodać wrzącą wodę i rozetrzeć. Na koniec udekorować lukrem babkę.
Mazurek morelowy - Składniki: 2 szklanki mąki, 150g masła, 2 żółtka, 1 opakowanie cukru waniliowego, 8 łyżek cukru, 300g dżemu morelowego. Wykonanie: Do
mąki dodać masło i posiekać, gdy będą drobne grudki zrobić wgłębienie, dodać żółtka,
cukier waniliowy, 2-3 łyżki zimnej wody. Zarobić ciasto nożem, szybko zagnieść i odstawić na ok. 30 min. Ciasto podzielić na 3 części, każdą część cieniutko rozwałkować i
wyłożyć na natłuszczonej blaszce. Każdy placek nakłuć widelcem i piec ok. 20 min. (na
złocisty kolor). Ostudzone placki posmarować dżemem, ułożyć jeden na drugim, udekorować według uznania.
Domek z herbatników i sera - Składniki na masę serową: 3/4 szklanki cukru,
600g białego sera, 100g masła, 2 jajka, 2 łyżki kakao. Polewa: 1/4 szklanki cukru pudru,
80g margaryny, 3 łyżki wody, 2 łyżki kakao. Ponadto: 4 opakowania herbatników (po
60g), 3 łyżki rodzynek, 3 łyżki posiekanych orzechów, skórka pomarańczy. Wykonanie:
Masa serowa: oddzielić białka od żółtek, ser zemleć, dodać cukier, żółtka, masło i zmiksować. Białko ubić na sztywną pianę, dodać do masy. Masę serową podzielić na 2 części,
do jednej dodać kakao. Polewa: wszystkie składniki zagotować, ciągle mieszając. Na
kartce papieru A4 ułożyć 15 herbatników w 3 rzędach, na ciastkach rozsmarować białą masę i wyłożyć drugą warstwę herbatników. Na środku rozsmarować ciemną masę
posypać rodzynkami, skórką pomarańczy i orzechami. Całość złożyć jak domek z kart.
Włożyć do lodówki. Na koniec polać polewą, dowolnie udekorować. Kroić w plastry.
Ciasto wielkanocne - Składniki: 1/2 kostki margaryny, 2 łyżki cukru, 1/2 łyżeczki
soli (płaskiej), 2 jaja, 2 1/2 dkg drożdży, 1/2 szklanki mleka, 25 dkg mąki. Składniki na
nadzienie: 25 dkg białej, ugotowanej kiełbasy, 10 dkg boczku wędzonego. Wykonanie: Z drożdży zrobić rozczyn i zostawić do wyrośnięcia. Później dodać pozostałe składniki i wyrobić ciasto, zostawić do wyrośnięcia. Ciasto podzielić na 2 części. Pierwszą część
włożyć do blaszki prostokątnej wysmarowanej tłuszczem. Następnie na ciasto ułożyć
kiełbasę i boczek pokrojony w paski. Przykryć drugą połową i zostawić do wyrośnięcia.
Upiec.
Sałatka ziemniaczana - Składniki: 50 dkg ziemniaków, 50 dkg kapusty, 2 cebule,
pęczek kopru, 4 ząbki czosnku, 50 ml oliwy, 25 ml octu winnego lub soku z cytryny,
cukier, sól, pieprz, pomidory, papryka, ogórki kiszone - do dekoracji. Wykonanie:
Ziemniaki ugotować, pokroić w plastry. Kapustę drobno poszatkować, posolić, posypać
cukrem i po chwili lekko wycisnąć. Na dnie naczynia ułożyć plastry ziemniaków, na nich
poszatkowaną kapustę, na to posypać pokrojoną drobno w kostkę cebulę. Ozdobić papryką, pomidorem, ogórkiem i posypać posiekanym koperkiem. Oliwę wymieszać z posiekanym drobno czosnkiem i octem winnym, dodać pieprz. Tak przygotowanym sosem
zalać sałatkę. 		
Udanych przepisów życzy Teresa Kondziołka

T.Kondziołka
Poezja naszych mieszkańców

Coraz cieplej

Jezu

To ona idzie na paluszkach,
polnymi kładzie się trawami,
wypełnia gniazda klekotaniem,
zalotnym śpiewem.
A ona pachnie ciepłym wiatrem,
który roztańczył się w gałązkach,
a wśród pierwiosnków i krokusów
zbiera zapachy.
I jak się teraz nie zakochać
w jej ulotności, pięknych barwach nawet szarości napełniają się zielenią
Bo ona wchodzi na paluszkach,
zalotnie z pełną elegancją
jak miłość, która w jednej chwili
muśnie zachwytem.

Rozmodlę się i zapłaczę,
fioletem okryję duszę
i ze wstydem słabości
poproszę o wybaczenie.
Za krzyżem najpokorniej,
cierpiąc przy każdym upadku,
by prosząc o zmiłowanie
w modlitwie odnaleźć wytchnienie.
A ty mój Zbawicielu
wybaczysz niegodziwości najcudowniejszym westchnieniem
obmyjesz serce grzesznika.
I Zmartwychwstajesz dla mnie
Grób pozostanie pusty.
wtedy Niebo i Ziemia
rozgłoszą Alleluja…

To ten dzień
Ławy kościoła wypełniają się bólem
przyszli, a z nimi ich wielkie cierpienie,
wózek inwalidzki, balkonik - jak cień,
twarze obolałe i nadzieja w oku.
Zaproszeni najbliżej stołu przeistoczeń.
Tabernakulum rozbłyśnie
blaskiem Bożych łask.
Wybaczaniem przemówi spowiednik.
I popłynie modlitwa paciorkami wiary.
Matka Boska Fatimska przysiądzie tuż obok
ciepłem wypełni obolałe członki czas przystanie na chwilę.

Z gałązką w dzióbku
Ptaku skrzydlaty,
gdyby to było możliwe poszłabym do ciebie
na naukę życia.
Ja człowiek i ty
maleńki braciszku rozśpiewany, mądry
i jakże zaradny.
Uczyłbyś mnie
twojego spojrzenia radośnie witać poranki,
zasypiać spokojnie.
Dom spleść jak gniazdo
gałązkami miłości,
gdzie wiatr, deszcz co smaga
nie będą mu straszne..
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Radosnych, rodzinnych i pogodnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Redakcji, czytelnikom oraz
mieszkańcom Zebrzydowic życzy,
Jadwiga Bujak-Pisarek z rodziną.
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Poeci...
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Pozostanie małą bez światła nicością...
Brygida Simka
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