ukazuje się od 1992 roku
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Znamy zwycięzcę konkursu
na najlepsze ciasteczko

str. 3

Wójt Gminy
Andrzej Kondziołka

Wewnątrz
numeru
kalendarz
pomocny
w segregacji odpadów
(harmonogram wywozu)

W dniu 24.12.2020 r. (wigilia)
Urząd Gminy w Zebrzydowicach będzie nieczynny.
W dniu 31.12.2020 r. (czwartek)
str. 5
czynny od godz. 7.30 do 13.00
kupię STare motocykle -

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2021 Roku
życzą

tel. 504 211 939

Wesołych Świąt !!

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Staniek

Kaczyce: Górnicy wspominają
KWK "Morcinek"

W numerze:

ü Św. Mikołaj w Marklowicach Górnych
ü Wieś szyta na miarę
ü Nowości w bibliotece
ü Poezja naszych mieszkańców
ü Kącik kulinarny

Szczęśliwego Nowego Roku!!

Polecamy się gorąco na świąteczne sprawunki

- ozdoby i dekoracje świąteczne i noworoczne
- Opakowania, wstążki, papiery i pudełka ozdobne
- Zabawki dla dzieci młodszych i starszych.
- Srebro, prezenty, śmieszne upominki, kalendarze
Sklepy Api w Zebrzydowicach w Galerii Świstak
oraz Kochanowskiego 36

Tel: 506 814 834 Zapraszamy!!

str. 5

2016

- str. 5
- str. 7
- str. 15
- str. 17
- str. 17

Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
tel. 32 469 35 82
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 61

cennik - www.fhustanczyk.pl

!!! OPAŁ

!!!

W Dobrej cenie

- WĘGIEL ORZECH

GRATIS !
Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie
Gminy Zebrzydowice

DODATKOWA

- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK

PROMOCJA !!!

węgiel workowany
MOŻLIWOŚĆ
rozładunku HDS
(dotyczy Eko Groszku)

nowość !

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

Od 1 Kwietnia możliwość

płatności kartą u kierowcy

GRATIS !

W STAŁEJ SPRZEDAŻY
PIASEK (różne rodzaje), MIESZANKA, ŻWIR, KAMIEŃ KLINIEC, TŁUCZEŃ, KAMIEŃ CZERWONY

Oferujemy Sprzedaż
-

upusty na kostkę brukową

Życzenia spokojnych i dostatnich Świąt Bożego Narodzenia
cement
oraz
Kostki Brukowej Firmy
Obrzeża
Szczęśliwego Nowego Roku
Palisady
- Donice
- wszystkim
Kostka Klientom
Ażurowa
i Mieszkańcom
gminy Zebrzydowice

- grys zielony 8-22 granulacja
- Grys Biały 8-16 granulacja
Zapewniamy rozładunek
- składa
Grys Różowy 8-16 granulacja
samochód HDS
- zGrys
granitowy 16-22 granulacja
właściciel
pracownikami
Transport materiałów sypkich powyżej
5 ton
- Kora Kamienna 11-32 granulacja
na terenie Gminy Zebrzydowice GRATIS!
- Żwir kolorowy 8 -16 granulacja
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie,
życzymy
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zebrzydowice
spokojnego, zdrowego i rodzinnego ich przeżywania.
By nowo narodzony Jezus Chrystus, który narodził się dla nas
wszystkich,
przyniósł nadzieję na lepsze dni.
Życzymy również Szczęśliwego Nowego Roku
obfitującego w same radosne wydarzenia.
Janusz Król Marcin Ślęk
radni Rady Powiatu Cieszyńskiego

--------------------------------Nagrody można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach. Ul. ks. A. Janusza 21

Znamy zwycięzcę konkursu na najlepsze ciasteczko

Powiatowy Konkurs na Ciasteczko Bożonarodzeniowe
i Kiermasz Świąteczny
W sobotę 12 grudnia w Zebrzydowicach można było poczuć magię świąt. Na placu zamkowym odbywał się coroczny
kiermasz świąteczny, zaś na scenie Sali widowiskowej do południa panie i panowie z całego powiatu cieszyńskiego walczyli
o zwycięstwo w Powiatowym Konkursie na Ciasteczko Bożonarodzeniowe. Konkurs przez zebrzydowicki Gminny Ośrodek
Kultury został zorganizowany po raz pierwszy i okazał się
sukcesem – cieszymy się z tego, że w wydarzeniu wzięli udział
mieszkańcy z całego powiatu. Patrząc na odzew, planujemy
już dziś organizację wydarzenia w roku przyszłym. Miejmy
nadzieję, że już wtedy już z pełny udziałem uczestników
i widzów – mówi dyrektor GOK Małgorzata Guz
Wyniki:
Konkurs oceniało Jury w składzie: Renata Karpińska –
przewodnicząca jury, Urszula Zwardoń – członek jury, Joanna
Gwizdała – członek jury
I miejsca:
Danuta Kochman ze Skoczowa - Pierniczki
Halina Krawczyk z Pruchnej – Świąteczne babeczki
II miejsca:
Marcin Czyż z Kończyc Małych – Makowa bajaderka ze śliwką
Adam Figula z Kończyc Małych – Rolada kokosowa
III miejsca:
Grażyna Grzybek z Pruchnej – Kruche grzybki z kremem
Janina Łupieżowiec z Marklowic Górnych – Bombki orzechowe
Wyróżnienia: Jadwiga Śmieja z Marklowic Górnych –
Orzeszki, Wioleta Cieśla z Zebrzydowic – Śnieżynka orzechowa,
Krzysztof Krawczyk z Pruchnej – Orzechowa rozkosz, Katarzyna
Wawrzyczek z Kończyc Małych – Ule z mleka w proszku, Kornela Śmieja z Marklowic Górnych – Rafaello, Janina Wawrzyczek
z Kończyc Małych – Ule
Konkurs Patronatem Honorowym
objął Starosta Cieszyński Mieczysław
Szczurek oraz Wójt
Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka. Organizacja
wydarzenia możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Gminy Zebrzydowice.
Dziękujemy firmie PRYMAT z Jastrzębia Zdroju za ufundowane dla każdego uczestnika konkursu nagrody.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz
nagrodę. Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowych i pogodnych świąt,
dużo ciepła rodzinnego, a w Nowym 2021 Roku
spełnienia wszelkich marzeń i planów

Dyrektor GOK Zebrzydowice
Małgorzata Guz
wraz z pracownikami
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Stomatolog
w
Zebrzydowicach
Informujemy o Nowootwartym w Ośrodku Zdrowia
w Zebrzydowicach Prywatnym Gabinecie
Stomatologicznym

Agnieszka Słaboń – Chmiel
Lekarz Dentysta

Rejestracja Telefoniczna pod nr. tel. 798 928 659
Zapraszamy!

skład opału

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

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

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy

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

Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

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

Zapraszamy
od pon.-pt. od 8.00-15.00 i w soboty od 8.00-13.00



Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

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

kom. 607 76 45 45

Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Wiadomości Kulturalne

„Barbórka” 2020
Kaczyce: Górnicy wspominają KWK "Morcinek"
W piątek(04.12) w Barbórkę, górnicy z naszego regionu złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą oraz pomnikiem upamiętniającym KWK "Morcinek" w Kaczycach.

i Mariusz Szopa, Kwiaciarnia Kwiaty u Beaty Luźniak, Izabela i Mariusz Waligóra, Maria i Rudolf Gabzdyl, Jolanta i Jan
Kłopeć, Alina i Dariusz Paździorko, Weronika i Jan Słotniccy,
Ewa i Mirosław Staniek, Anna Holeksa-Stęchy i Adam Stęchły,
Agnieszka i Jacek Szopa, Dorota Śmietana.
Poczuj radość z pomagania!
Ania i Tomek Staniek
Serdeczne podziękowania
za słowa wsparcia, modlitwy, wieńce i kwiaty,
przemowy nad grobem oraz liczny udział w pogrzebie
Śp.

Jana Bijoka

Św. Mikołaj w Marklowicach Górnych
Kolejny rok z rzędu, dzieci w Marklowicach Górnych miały
okazję spotkać św. Mikołaja. Niestety z uwagi na panującą
epidemię, nie było możliwości zorganizowania tego wydarzenia w remizie OSP Marklowice Górne, tak jak to miało
miejsce w ubiegłym rok.
W tym trudnym i pełnym
wyrzeczeń czasie nie mogliśmy
zawieść naszych
najmniejsz ych
m i e s z k a ń c ó w.
Dlatego św. Mikołaj zawitał do
drzwi marklowickich domów
i wręczył dzieciom prezenty. Nie obyło się bez recytowania pięknych wierszy, śpiewu świątecznych piosenek oraz szczerych uśmiechów dzieci.
W tym roku
Św. Mikołaj obdarował ponad
50 dzieci. Mikołajowi towarzyszył przyjazny
diabeł oraz uroczy renifer. Nasz
Święty
został
bardzo
przyjaźnie przyjęty,
niejednokrotnie
częstowany pysznym ciastem i szklanką mleka.
W nadziei na nadchodzące lepsze jutro oraz w tym świątecznym klimacie, oczekujmy Bożego Narodzenia.
Całe wydarzenie było możliwe dzięki wspaniałym
i szczodrym ludziom oraz firmą i organizacją pozarządowym.
W szczególności dziękujemy:
Stowarzyszenie NasiMieszkańcy.pl, Firma AN-MAR Anna

Ks. Dziekanowi Marianowi Brańce, Panu Krzysztofowi Durlowowi,
Pani Joannie Lipowczan - Stawarz za oddanie hołdu Zmarłemu
piękną muzyką, przyjaciołom z Państwowej Szkoły Muzycznej w
Cieszynie oraz jej Uczniom i ich Rodzicom, delegacjom Przedsiębiorstwa Robót Górniczych, Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładowi
Pogrzebowemu „Białończyk”, sąsiadom i znajomym
składają Żona z Synami i ich Rodzinami

Mija Rok...
Kończy się rok. Całkiem inny niż te poprzednie. Rok Pandemii, straszny Rok.
Usadził Nas w domu, ograniczył kontakty społeczne, nałożył maski, rękawiczki,
dezynfekcje. Dla naszego dobra, a mimo tego choruje bardzo dużo ludzi, umiera
także dużo ludzi. Różne są zdania na temat pandemii, nie wiadomo, które są prawdziwe, niemniej ludzie umierają.
Może, w tej sytuacji, należy się zastanowić nad swoim życiem. Już nie będzie takie jak przed pandemią, nie powrócimy do starych przyzwyczajeń, do wszystkiego…
Właśnie dowiedzieliśmy się, że Życie jest bardzo kruche, że nigdy nie wiadomo, co spotka nas jutro.
Gdy minie pandemia, życie nie będzie już takie same. Już nie będzie się beztrosko podchodzić do niektórych spraw.
Ten rok ograniczył wyjścia z domu, ograniczył kontakty społeczne, zamknął
restauracje, bary, w jakiś sposób ograniczył spożywanie alkoholu. Owszem, są
sklepy spożywcze, gdzie można zaopatrzyć się w alkohol, ale spożyć go np. w parku lub za śmietnikiem z kumplami już nie można. Pozostaje spożycie w zaciszu
domowym, a to już nie jest takie fajne.
Chciałabym tutaj zaznaczyć, że Covid-19 atakuje także osoby nadużywające
alkoholu. A osoba nadużywająca alkohol w fazie krytycznej chorująca na trzustkę,
mająca marskość wątroby jest osobą bardzo podatną na wszelkie wirusy…
Nie wiadomo jak długo będzie trwała pandemia, co będzie dalej. Wiadomo
jednak, że nie będzie już tak jak przedtem.
Dla niektórych najłatwiej, stres spowodowany odizolowaniem od innych,
obostrzeniami, zapić alkoholem, „utopić w wódce”. Tylko co to da? Co się zmieni?
Zniknie pandemia? Jedno, co się zmieni u osoby nadmiernie pijącej, to zmieni się
Zdrowie, a jeszcze gdy, nie daj Boże, dołączy do tego koronawirus…
Jest niewidoczny, niewyczuwalny, a….
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Zebrzydowicach - Ewa Czudek
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku,
życzy wszystkim Seniorom Gminy Zebrzydowice

ZARZĄD STOWARZYSZENIA AKTYWNY SENIOR
NA GRANICY
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
COMPENSA, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 505 283 631
Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00
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GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY ONLINE
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”- WYNIKI !
Znamy wyniki e-konkursu
pt. „Najpiękniejsza Kartka
Bożonarodzeniowa”.
Prace
oceniała (zdalnie) komisja
konkursowa
w
składzie:
Jadwiga Bajger, Magdalena
Gut oraz Klaudiusz Grzybek Po
dokonaniu oceny 73 prac, które
wpłynęły na Konkurs z naszej Gminy, komisja postanowiła
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii przedszkolnej nagrody otrzymują:
I miejsce – Zuzia lat 6, TOTU
I miejsce Tymon Pala, lat6
II miejsce – Emilia Kozłowska, lat 6
II miejsce Łukasz, lat 7 , TOTU
II miejsce – Borysek ,3 lata, TOTU
III miejsce – Marcel Grzybek, lat 5
III miejsce – Adrian Siwak, lat 4
III miejsce Natalia Holeksa, lat 6
Wyróżnienia:
- Rafał Botorek, lat 5
- Marysia Bugała, lat 3
- Oliwia Dawidowicz, lat 4
- Wojtek Szczypka, lat 4
- Igor Serwotka, lat 4
- Katarzyna Szewczyk
- Olga Gandzel, lat 5
W kategorii Szkół Podstawowych I- III :
I miejsce - Antonina Stęchły, kl 1
II miejsce – Mateusz Till, kl 1
II miejsce – Natasza Gruszczyk, kl 2
III miejsce- Daniel Brychcy, kl 1
III miejsce -Krzysztof Aleksiński, kl 2
III miejsce – Piotr Siwak, kl 3
Wyróżnienia:
- Agnieszka Miczek, kl 2
- Jakub Śmieja, kl 2
- Amelia Benek, kl 2
- Justyna Juraszczyk, kl 3
W kategorii Szkół Podstawowych IV - VI :
I miejsce – Wiktoria Kroczek, kl 6
I miejsce – Emilia Kroczek, kl 6
II miejsce – Gloria Wawrzyczek, kl 6
II miejsce – Lidia Prandzioch, kl 6
III miejsce – Dominika Michalik, kl 6
III miejsce – Jakub Będkowski, kl 4
Wyróżnienie:
- Nikola Śmieja, kl 6
- Monika Szewczyk, kl 6
- Nadia Twardzik, kl 6
W kategorii Szkół Podstawowych VII - VIII :
II miejsce – Monika Bugała, kl 8
Na tym protokół zakończono i podpisano.
UWAGA! Dyplom i nagrodę będzie można odebrać
w Świetlicy GOK Marklowice Górne (w budynku OSP
naprzeciwko lewiatanu) po 14 grudnia. Nagrodzonych
poinformujemy telefonicznie o terminie i godzinie
odbioru nagród. GRATULUJEMY! Wszystkie prace oglądać
można na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Stowarzyszenie realizuje projekt

Wieś szyta na miarę
Od września w Kończycach Małych trwają warsztaty krawieckie w ramach
projektu „Wieś szyta na miarę” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników
Kończyc Małych. Ze względu na sytuację pandemiczną organizatorzy postanowili
od listopada przenieść zajęcia do sieci.
Dziesięciu uczestników doskonali swoje umiejętności
zdobywając kolejne stopnie zaawansowania. Powstają coraz
bardziej wymagające projekty krawieckie – poduszki, fartuszki czy dekoracje świąteczne. W trakcie warsztatów online uszyte zostały również maseczki ochronne, które zostaną
dostarczone do „Centrum Edukacji Socjalnej” w Cieszynie na
potrzeby schroniska dla osób bezdomnych .
Podsumowaniem warsztatów będzie wirtualna wystawa
prac uczestników. Zachęcamy do śledzenia naszych działań na
stronie Stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook.

Sołtys Kończyc Małych podsumowuje rok

Podziękowania
Koniec roku to szczególny czas kiedy mogę podziękować wszystkim wspaniałym
ludziom za współpracę, która w tym nietypowym, pandemicznym roku była szczególnie dla mnie cenna. Dziękuję również za zaufanie, wyrozumiałość i cierpliwość
w stosunku do mojej osoby. Wszystkim, którzy służyli mi dobrą radą i pomocą, którzy
mnie motywowali. Pragnę podziękować wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieli
na apel o włączenie się do szycia maseczek oraz zbiórki funduszy na zakup windy dla
Szymona. To były ogromne wyzwania, którym wspólnie sprostaliśmy. Dziękuję bardzo pracownikom GOPS i Panu Kierownikowi Danielowi Kroczek za niesienie pomocy
najbardziej potrzebującym. Dziękuję serdecznie za owocną współpracę KGW Kończyce Małe, OSP Kończyce Małe, LKS Kończyce Małe, Pszczelarzom z Koła Pszczelarzy
w Kończycach Małych, Stowarzyszeniu Miłośników Kończyc Małych, wszystkim społeczniczkom i społecznikom z wielu organizacji naszej gminy oraz pracownikom GOK,
w szczególności ekipie z Kończyc Małych - wspólnie udało nam się wprowadzić nieco
życia i aktywności w czasie pandemii. Dziękuję Sołtysom, władzom i pracownikom
Urzędu Gminy, Radzie Gminy i Radzie sołeckiej Kończyc Małych, duchownym.
Serdecznie dziękuję za miłą współpracę personelowi przedszkola i szkoły
w Kończycach Małych oraz wspaniałym dzieciom i młodzieży. To był naprawdę
dobry, owocny rok.
Przyjmijcie Państwo moje szczere wyrazy wdzięczności.
Izabela Brachaczek Sołtys Kończyc Małych

Wszystkim Chórzystom i sympatykom Chóru ,,Echo”
z Zebrzydowic życzymy zdrowych, radosnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego 2021 Roku
Jadwiga Sikora - dyrygentka
Kazimierz Pietraszek - prezes
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Mikołaj w GOK Zebrzydowice
Mimo trudnej
sytuacji epidemiologicznej Mikołaj nie
zapomniał o dzieciach
biorących
udział w zajęciach
i próbach zespołów
działających
przy
Gminnym
Ośrodku
Kultury
w Zebrzydowicach. Wszystkie
dzieci otrzymały
słodki upominek.
Tak było m.in.
podczas spotkania z Kończaneczkami na placu zamkowym
w Kończycach
Małych. Mikołaj
wraz z dziećmi oczywiście nie zapomniał o obostrzeniach
i wszystko odbyło się z zachowaniem tzw reżimu sanitarnego. Sympatyczny gość zapowiedział, że o dzieciach
z naszej gminy nigdy nie zapomni i żadna pandemia mu
w tym nie przeszkodzi.

Życzymy spokojnych, radosnych i błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w
nadchodzącym nowym 2021 roku wszystkim Seniorom oraz
mieszkańcom Gminy składa
zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
koło nr 10 Zebrzydowicach

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

Z ostatniej chwili

Nowa data 29. Finału WOŚP

Święta Bożego Narodzenia już za pasem, a w wielu rejonach Polski wciąż zachował się zwyczaj podawania prawdziwego wigilijnego smakołyku – chałki.
Jak ją jeść? Tutaj zdania są podzielone. Koniecznie z dużą ilością kruszonki,
rwącej się w lekko wilgotne strzępy. Kromkę można smarować prawdziwym masłem lub miodem lipowym. Słodka i pachnąca jest idealnym uzupełnieniem makówek a przyrządzona w sposób wytrawny pasuje do ryby - zwłaszcza tej w galarecie
lub tradycyjnego smażonego karpia.
To ozdobne, pieczołowicie wyplatane pieczywo, zna wiele kultur i tradycji ale
w każdym przypadku szykowano je na specjalne okoliczności. Narodziny i wesela
ale również pogrzeby, święta rolnicze czy inne wydarzenia kończące dany cykl miały swoje chałki, wieńce, gąski, kukiełki, strucle czy kołacze. Wygląda na to, że chleb
w odświętnym wydaniu wymaga swojego specjalnego splotu.
Skąd wziął się zwyczaj jadania chałki? Przywędrowała do nas razem
ze sławetnym już karpiem po żydowsku. Zwyczaj został zaczerpnięty z tradycji hebrajskiej. A o jego początkach czytamy już w Biblii (challah heb. „ofiara”). Chałkę
w Izrealu jadano w czasie szabasu – traktowana była jak prawdziwy rarytas.
Wbrew pozorom, przyrządzenie chałki w domowych warunkach nie jest
tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Istotą robienia chałki jest długość
czasu wyrabiania ciasta. To właśnie dzięki temu otrzymamy najprawdziwszą i przepyszną chałkę.

W czwartek (17.12.2020) ogłoszono narodową kwarantannę, która oznacza
dodatkowe obstrzenia. Sytuację rozumie Jurek Owsiak - Ja, Jurek Owsiak, je bardzo
dobrze rozumiem. W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej (restrykcje – przyp. red.), w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem – zróbmy to. Przetrzymajmy to – powiedział Owsiak,
podając jednocześnie nową datę finału.
Kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia
2020 roku a nie jak zaplanowano pierwotnie 10 stycznia - Pamiętam jak kiedyś,
kilkanaście lat temu, kiedy Polskę nawiedziły powodzie, zmieniliśmy termin naszego Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Festiwal się odbył. Mało tego, ten nowy
termin okazał się bardzo, bardzo dobry dla festiwalu – porównał obecną sytuację
z wydarzeniami sprzed lat Owsiak.
- Jesteśmy tak skonstruowani, że bierzemy wszystkie takie przeciwności na
klatę i natychmiast szukamy dobrych rozwiązań. Bardzo cieszymy się, że 120 000
wolontariuszy gotowych grać, gotowych być razem z nami, będzie robiło wszystko,
aby to nasze hasło – WYGRAMY – było nie tylko nadzieją, że wygramy z koronawirusem, ale żeby to było hasło, które mówi o tym, że dajemy sobie radę, że jesteśmy
razem, że grając z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tworzymy społeczeństwo
obywatelskie – podkreślił Jurek Owsiak
O szczegółach WOŚP w naszej gminie szukajcie informacji na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury! Cały czas pracujemy nad tym, aby ten finał
był dla wszystkich bezpieczny i byśmy kolejny raz (a jesteśmy z WOŚP do początku)
razem zebrali górę pieniędzy przeznaczonych na leczenie najsłabszych!

Udanych wypieków życzy Piekarnia Zebrzydowice

Sztab WOŚP w Zebrzydowicach

Chałka rzecz święta – szczególnie na święta
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Zmiany: już nie będzie obowiązku
posiadania przy sobie prawa jazdy
Od grudnia polscy kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Od 5 grudnia br.
weszły w życie przepisy, które znoszą obowiązek posiadania
przy sobie tego dokumentu.
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1517). Od 5 grudnia br. blankiet
prawa jazdy nie będzie więc wymagany podczas policyjnej
kontroli, natomiast dane kierowcy będą przez Policję sprawdzane bezpośrednio w centralnej ewidencji kierowców.
Red.

Podwyżka cen biletów MZK
Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą
w Jastrzębiu zdroju informuje, że 30 listopada 2020 r Zarząd
Związku podjął Uchwałę dotyczącą zmian w Taryfie przewozowej. Zmiany dotyczą wzrostu cen biletów komunikacji organizowanej przez Związek. Uchwałą wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2021.
Cennik biletów okresowych
miesięczny

okresowy

tygodniowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy normalny

ulgowy

S1 - jedna
gmina

120,00

60,00

72,00

36,00

42,00

21,00

S2 - wszystkie

136,00

68,00

78,00 39,00

44,00

22,00

Cennik biletów jednorazowych
Ilość przystanków

Normalny
Cena (zł)

do 3 (cena preferencyjna)

1,60

0,80

od 4 do 7

3,20

1,60

od 8 do 12

4,20

2,10

od 13 do 18

5,00

2,50

powyżej 18

6,00

3,00

bilet jednorazowy

6,00

3,00

dobowy

14,00

7,00

Bilet kupiony u
kierowcy

Ulgowy
Cena (zł)

MZK

HARMONOGRAM ODBIORU Z POSESJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W MIESIĄCU STYCZNIU 2021r.
Rodzaj odpaDzień:
Ulice:
dów:
zmieszane
4
popiół
18
Mickiewicza, Owocowa, Ustronna, Pierwiosnków,
Agrestowa, Dworcowa, Nowy Dwór, Różana, Stra- bioodpady
4
żacka, Słowicza, Wojska Polskiego, Zamkowa
zmieszane
5
Adameckiego, Dębowa, Gajowa, Krzywa, Leśna,
popiół
19
Lipowa, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szkolna,
Łąkowa, Asnyka, Astrów, Goździkowa, Okrężna,
bioodpady
5
Palmowa, Skotnicka, Słowackiego
Chmielna, Górnicza, Tulipanowa,
zmieszane
9
Kochanowskiego, Wrzosowa
popiół
20
bioodpady
9
Cicha, Działkowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Mazmieszane
7
kowa, Orzeszkowej, PCK, Piękna, Poprzeczna,
popiół
21
Rzeczna, Srebrna, Topolowa, Tęczowa, Wesoła,
bioodpady
7
Wyzwolenia
zmieszane
8
Akacjowa, Stawowa, Wałowa, Świerkowa, Chapopiół
22
browa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Ks. A.
bioodpady
8
Janusza
Jodłowa, Miodowa, Zagrodowa, Świtezianki,
Dworkowa, Krótka, Matejki, Wojewódzka, Ceglana
Bławatkowa, Folwarczna, Kasztelańska, Ks. J.
Świeżego, Myśliwska, Sienkiewicza, Staropolska,
Wiśniowa, Jabłoni, Kłosowa, Ludowa, Magnolii,
Malinowa, Mała, Rolna, Sobieskiego, Wodna,
Średnicowa
Hiacyntowa, Jagiellońska, Jasna, Marekwicy,
Nowa, Spacerowa, Staffa, Wierzbowa, Źródlana,
Jagodowa, Jutrzenki, Kolonii, Ogrodnicza, Pochyła, Podleśna, Pogodna, Promienna, Przedwiośnie, Sadowa, Stalmacha, Słoneczna
Brzoskwiniowa, Graniczna, Jarzębinowa, Korczaka, Orzechowa, Spółdzielcza, Zielona, Bukowa,
Czereśniowa, Groblowa, Konopnickiej, Liliowa,
Morcinka, Otrębowska, Stroma, Tuwima, Zakątek Leśny, Olchowa
Botaniczna, Hallera, Jaśminowa, Wiejska, Górna,
Harcerska, Pocztowa, Spokojna

zmieszane
popiół
bioodpady
zmieszane
popiół

11
25
11
12
26

bioodpady

12

zmieszane

13

popiół

27

bioodpady

13

zmieszane

14

popiół

28

bioodpady

14

zmieszane
popiół
bioodpady

15
29
15

Rada Gminy przyjęła nowe stawki opłat za odpady komunalne. Od 1 stycznia
2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:
- 21,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny
- 42,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, gdy właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Wzrost opłaty wynika ze stale rosnących kosztów funkcjonowania systemu.
Od nowego roku wprowadzono także zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2,00 zł
miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, co oznacza, że kompostujący
odpady zapłaci 19,00 zł miesięcznie za osobę.
Warunkiem udzielenia zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy, że posiada kompostownik
c.d.s. 13
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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 choinki świąteczne
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

tel.: 508 058 741, 513 046 864, (32) 46 92 500

Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

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

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

janusz.rzepecki@op.pl

i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Stosowne druki deklaracji będą dostępne w Urzędzie Gminy po 1 stycznia 2021 roku.
Formularz do wydruku będzie udostępniony także na stronie internetowej Urzędu Gminy tj.
www.zebrzydowice.bip.info.pl Deklaracje będzie można składać w Urzędzie Gminy (skrzynka
podawcza znajduje się przed budynkiem Urzędu) lub przesłać pocztą albo wypełnić i przesłać
za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej
pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) dostępnego pod adresem internetowym www.sekap.pl
Wójt w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia w razie stwierdzenia,
że właściciel nieruchomości, który złożył taką deklarację:
- nie posiada kompostownika przydomowego
- lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym
stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wymienionych przesłanek. Ponowne
skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,
w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dodatkowo przypominamy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa wyżej lub jeżeli złożona nowa deklaracja zmniejszająca
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została złożona w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

INFORMACJA W SPRAWIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA(KOTŁÓW C.O.)
NA NOWO WYSOKOSPRAWNE JEDNOSTKI W RAMACH PROGRAMU
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W LATACH 2017 – 2020R.
Nowe źródło C.O.
2017 2018
2019
2020
Gazowy kocioł kondensacyjny
17
74
62
94
Kocioł z automatycznym podajnikiem
14
36
22
20
paliwa klasy 5 opalany węglem sort groszek
Kocioł z automatycznym podajnikiem
3
4
4
2
paliwa klasy 5 opalany pelletem
Razem:
34
114
88
116
Łączna ilość modernizacji
352
Całkowity koszt zadania w tym:
4.178 162,17 zł.
Środki z budżetu gminy w tym WFOŚ i GW
2.248 867,05 zł
Środki własne mieszkańców
1.929 295,12 zł.
Jednocześnie informuję, iż Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Zebrzydowice został opracowany na lata 2017 – 2022, w związku z tym zapraszam
zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w programie oraz skorzystania
z możliwości dofinansowania do wymiany starego nieefektywnego kotła na nowe
wysokosprawne jednostki w roku przyszłym.

Wnioski będą przyjmowane po ogłoszeniu terminu nowego naboru, co jest planowane
w I kwartale 2021r., UWAGA: Poza terminem naboru wnioski nie są przyjmowane!
Informujemy także, że na terenie gminy prowadzone są kontrole palenisk
i kotłowni pod kątem przestrzegania przepisów antysmogowych. Kontrolujący
posiadają upoważnienie Wójta Gminy do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje

Inwentaryzacja przyłączy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy muszą uzupełnić
obowiązek wykonania inwentaryzacji przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyj-

nego informujemy, że na naszej stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl
w zakładce obsługa klienta, znajdziecie Państwo wykaz geodetów wraz z ich danymi adresowymi, gdzie można zlecić powyższą usługę.
Faktury elektroniczne
Zachęcamy wszystkich naszych Klientów do korzystania z usług elektronicznych
( wniosek o wystawianie efaktury dostępny jest na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl
w zakładce obsługa klienta) dzięki czemu zaoszczędzicie Państwo pieniądze oraz przyczynicie się do ochrony środowiska.

Ulgi dla seniorów
Ulgi komunikacyjne

- Komunikacja Miejska Cieszyn Seniorzy 60+ korzystając z 50% zniżek a seniorzy
70+ z bezpłatnych przejazdów na terenie Cieszyna. Potwierdzeniem uprawniającym jest
dokument tożsamości. Na linii Cieszyn Kaczyce niestety przywilej ten nie przysługuje. informacja PKM telefon 33 479 41 00
- Komunikacja Miejska Jastrzębie Zdrój Seniorzy 65+ płacą połowę biletu. Seniorzy 70+ bezpłatnie. Dotyczy to wszystkich linii PKM Dokumentem potwierdzającym
ulgę jest posiadanie karty wydanej przez PKM. Informacja PKM tel. 324751402
- PKP Zniżki dla seniorów są skomplikowane i zależne od wielu czynników takich
jak: właściciela sieci, właściciela linii kolejowej, pory roku, okresu przedsprzedaży.
Seniorzy powyżej 60 lat mogą mieć zniżki od 10% do 50% Na PKP Intercity zniżki 30%
przy jednorazowych przejazdach. Ulga do dwóch przejazdów w ciągu roku ze zniżką 37%
przysługuje seniorom na podstawie specjalnej wkładki wydawanej prze pozarządowe organizacje stowarzyszeniowe np. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Osoby
powyżej 70-tego roku życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów w szybkich kolejach
miejskich. Seniorzy 65+ mogą podróżować ulgowo przez posiadanie specjalnych biletów
całorocznych. Wszelkie informacje uzyskać można na infolinii od nr tel. 703403043
- Polskie Koleje Linowe W zależności od terminu kupna biletu czy przedsprzedaży, sezonu turystycznego przy biletach indywidualnych zniżki do 20%. Dyrekcje PKL
preferują korzystne ulgi na bilety grupowe. Informacja PKL tel 182020300
- Polskie Linie Lotnicze Seniorzy 60+ mogą uzyskać zniżkę na bilety po specjalnej cenie. Na niektórych liniach po zarezerwowanie terminu - znacząca zniżka nawet do
25% dokładne dane dotyczące cen biletów można uzyskać w kasach lotnisk
- Pasażerskie promy morskie Ulgi dla grup, świąteczne, sezonu rejsu, rezerwacji
tam i z powrotem. Wskazane są negocjacje do ceny. Dokładnej Informacji udziela Polska
Żegluga Bałtycka tel. 222302222
- Żegluga śródlądowa Tutaj zniżki są również skomplikowane. Preferowane są rejsy
dla grup, długie, krótkie w określonych terminach pory roku, cena zależy od środka transportu ( statek, kajak, Łódź, tratwa) przeważnie są zniżki dla seniorów. Najczęściej ceny biletów są negocjowane. Dokładne dane uzyskane w kapitanatach akwenu wodnego
- Śląska Industriada Święto Szlaku Zabytków Techniki. Raz w roku to największy festiwal dziedzictwa przemysłowego w naszej części Europy. W dniu industriady do zwiedzania
jest kilkadziesiąt obiektów. W dniu wydarzenia bilety są w promocyjnych cenach a większość
atrakcji jest bezpłatna. Najbliższe obiekty znajdują się Cieszynie i Pszczynie. informacje można
znaleźć na początku każdego roku na stronie Marszałka Województwa Śląskiego.
- Hotele, pensjonaty, ośrodki rehabilitacyjno-wypoczynkowe które korzystały z Funduszy Unijnych przy remontach, adaptacji obiektu, przebudowie, czy przy wyposażeniu
mają w swoich ofertach zniżkowe pakiety dla seniorów - niższą czasem nawet o 1/3 ceny
normalnego pobytu. Należy pytać przy zamawianiu usługi.
- Posiadanie legitymacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK upoważnia do wielu zniżek w turystyce Krajowej i zagranicznej oraz pobytu we własnych obiektach
rekreacyjno-wypoczynkowy. Legitymacja upoważnia do posiadania karty korzystnego ubezpieczenia na życie, nieszczęśliwego wypadku w kraju i za granicami RP Najbliższy oddziały
znajdują się w Cieszynie telefon 33 852 11 86 oraz w Jastrzębiu-zdroju 32 471 94 88
- Bezpłatne kursy komputerowe organizowane dla seniorów 65 + przez Fundację Partycypacji Społecznej oraz przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Na zakończenie szkolenia uczestnik
za darmo otrzymuje tablet dyplom i świadectwo ukończenia dwustopniowego szkolenia
- Coraz więcej sklepów kim punktów usługowych obiektów użyteczności publicznej
oferuje ulgi dla seniorów posiadających ogólnopolską Kartę Seniora Wniosek na kartę
można otrzymać w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub Klubie Seniora działającym przy GOK i GBP w Zebrzydowicach.
W imieniu Rady Klubu Seniora dziękuję wszystkim, którzy w tak trudnym okresie
bezinteresownie nam pomagali (a jest nas 3000) w życiu codziennym. Liczymy, że służby
medyczne całego świata uporają się z epidemią i niebawem wrócimy do normalności
Tak jak do tej pory, członkowie Rady Klubu będą nadchodzącym roku dzwonił
wspierać i im pomagać
Ryszard Wiśniewski
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GBP Informuje

Nowości w bibliotece
G. Musso- Kim byłbym bez Ciebie ?
Myślał, że stracił ją na zawsze. A jednak
Martin, młody paryski policjant, rzucił się w wir pracy, aby zapomieć o złamanym
sercu. Za cel postawil sobie złapać Archibalda Mac Leana, słynnego złodzieja dzieł sztuki,
ściganego na całym świecie. Po szalonym pościgu przez Paryż śledztwo prowadzi Martina do San Francisco. A tam, oprócz śladu Mac Leana, znajduje Gabrielle, ukochaną kobietę, którą stracił piętnaście lat wcześniej. Która okazuje się córką Mac Leana.
Archibald i Martin są gotowi walczyć ze sobą na śmierć i życie. Gabrielle nie chce
wybierać, pragnęłaby obu zatrzymać przy sobie, zwłaszcza że obaj wrócili do jej życia
tego samego dnia. Niestety, niektóre pojedynki muszą niechybnie zakończyć się czyjąś
śmiercią. Chyba że...
Zapierajacy dech w piersiach thriller, z domieszką romansu i opowieści o dojrzewaniu. Le Figaro Littraire
Najważniejsza w tej powieści jest moc miłości, ale nie zabraknie w niej też ani napięcia, ani nutki fantazji.
Guillaume Musso zręcznie prowadzi nas przez labirynty fabuły, gwarantując napięcie, tajemnicę i miłość.
A. Kapłanek- Gizdy
Problemy, z jakimi boryka się czwórka głównych bohaterów, nie różnią się od tych,
które dotknęły wszystkich mieszkańców kraju położonego między Odrą a Bugiem. Ostatnie
ćwierćwiecze zostawiło w pamięci Polaków ekscytujące i straszne ślady. Wiedza o działalności
niektórych instytucji państwowych, które powołane do egzekwowania prawa, same stawiały
się ponad prawem, zdemolowały naszą wiarę w człowieka. Na szczęście nie odebrały nadziei,
że można odbudować i przywrócić szlachetne wartości. Dlatego pokazując rozmiar wykreowanych w przeszłości patologii, mam nadzieję, że kolejne pokolenie uchroni się przed powielaniem naszych błędów. Mołczanje znak sogłasija - mawiają Rosjanie. Nie wolno milczeć, jeśli
dotknęliśmy zła, jeśli chcemy stworzyć lepszy świat, zbudować piękniejszą Polskę.
W. Goldkorn- Osioł Mesjasza
Włodek Goldkorn ma szesnaście lat, kiedy w 1968 roku wyjeżdża z Polski do Izraela.
Zafascynowany nowym krajem, obdarza go żywiołową miłością. Szybko jednak rusza pod
prąd, zaczyna stawiać niewygodne pytania, kwestionuje jedyną słuszną drogę, którą mu
wskazywano. Zamiast tańczyć horę, słucha egipskich piosenkarek, zostaje aktywistą radykalnej lewicy, protestuje przeciwko okupacji Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu, jako rekrut
sprzeciwia się przełożonym Z czasem młody buntownik wyrasta na niezależnego humanistę, który unika wydeptanych ścieżek. Jest człowiekiem o tożsamości złożonej jak mozaika,
który w wielu językach czuje się jak w domu i nie odrzuca żadnej ze swoich ojczyzn (do Polski i Izraela wkrótce dołączą Włochy) dużo im zawdzięcza, jeszcze więcej od nich wymaga.
B. Sabała- Zielińska- Pięć stawów
Kiedyś, żeby zarezerwować tu miejsce, trzeba było wysłać list - tradycyjnie, pocztą. Do skrzynek
wpadały więc kartki i koperty opisane:„Schronisko w Pięciu Stawach Polskich.Tatry!”.
„A gdzie adres?!”, zżymali się urzędnicy Poczty Polskiej, dopytując o nazwę ulicy, numer budynku
i kod pocztowy.To dom bez adresu!, tłumaczyli oczywistą oczywistość miłośnicyTatr, rwąc włosy z głowy,
że można nie wiedzieć, o jakie miejsce chodzi.
Do Pięciu Stawów nie dojedziesz. I nie zawsze dojdziesz! Tu wciąż warunki dyktuje natura. To najwyżej położone schronisko w polskichTatrach, a jednak rezerwacje robi się z rocznym wyprzedzeniem bo
przecież to legendarna„Piątka”.
Tu szarlotka od zawsze smakuje tak samo, czyli wyśmienicie; niedźwiedź co rusz zagląda do spiżarni, a Biała Dama ponoć nadal strąca taterników z Zamarłej Turni. I obowiązkowo zima na kilka tygodni
odcina niekiedy dolinę od świata.
Od blisko stu lat schronisko prowadzi jedna rodzina - słynny ród Krzeptowskich. Z czym się mierzą,
jak żyją, jak wychowują dzieci i jak tworzą miejsce, które stali bywalcy nazywają domem? Czy każdy znajdzie w nim miejsce? O codzienności, tej zwykłej i niezwykłej, opowiadają szefowe schroniska: Marychna
i Marta (a w swoim pamiętniku ich babcia - Maria Krzeptowska) oraz ludzie przez lata z nim związani.
To nie tylko historia domu gdzieś na końcu świata z własnym duchem i tożsamością.
To także opowieści o tym, co wszyscy kochamy w górach: o pasji, braterstwie i pokorze.
I punkcie, gdzie krzyżują się szlaki górskie i ludzkie.
Beata Sabała-Zielińska - rodowita góralka, publicystka i dziennikarka radiowa,
przez lata związana z Radiem ZET. Autorka i współautorka książek o Zakopanem. Zajmuje
się głównie tematyką górską. Jej ostatnia książka „TOPR. Żeby inni mogli przeżyć”, opisująca misję i pracę ratowników TOPR-u, szybko stała się bestsellerem. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzi studencką rozgłośnię UJOT FM.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach w 2020 roku pozyskała
z MKiDN 15076 zł na zakup nowości wydawniczych.
Nasze bibloteki dzięki dotacji wzbogaciły się o 609 książek

Niech w ten grudniowy wieczór, Maleńki Jezus obdarzy łaskami
wszystkich czytelników i mieszkańców Zebrzydowic.
Zdrowych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia
życzą Państwu Poeci z Niezrzeszonej
Grupy Poetów "SAFFO" w Zebrzydowicach

KKS Spójnia - Gala Piłkarska za nami
Wyróżnienia dla zawodników
W niedzielę 20.12.2020 odbyła się tradycyjna, corocznie organizowana GALA PIŁKARSKA. Niestety, ze względu na pandemię musiała się ona odbyć w nieco skromniejszej formie
i z zasadami zachowania reżimy sanitarnego, toteż w głównej mierze odbyła się online.
Wyróżnieni zawodnicy, otrzymali
nagrody ufundowane przez klub,
sponsorów (BeskidEnergy, DecoCar) oraz Gminę Zebrzydowice.
Wyróżnieni nagrody odebrali z rąk
Radnego, Zastępy Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady
Gminy Zebrzydowice - Marka Lipki
Wyróżnieni Zawodnicy to: Kategoria Żak: Jakub Śmieja, Stanisław Chmiel, Piotr
Kotorc, Kategoria Orlik: Paweł Lose, Mateusz Wójcikowski, Dawid Morawiec, Kategoria
Trampkarz: Radek Gojowy, Oliwier Stuchlik, Mateusz Tyrała, Kategoria Junior: Kamil
Mokry, Patryk Czudek, Kamil Kliś, 11 sezonu: Bramkach: Borys Machej, Obrona: Bartek
Pieczonka, Łukasz Lipka, Mateusz Kubicjus, Łukasz Feruga, Pomocnik: Kacper Wąsowski,
Kacper Loter, Magdalena Piekarska, Konrad Połomski, Napastnik: Antek Zając, Igor
Śleziona. Nagroda specjalna, ufundowana przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy
Zebrzydowice Eugeniusza Lose trafiła na ręce Pawła Kawika.
Galę oglądać można na profilu Facebook Szkółki Piłkarskiej KKS Spójnia Zebrzydowice
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Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku 2021
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
składa
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
JERZY KOTERBICKI
Z PRACOWNIKAMI

Uwaga!
Wielka wyprzedaż
materiałów związanych z ogrodzeniami

m.in. słupki, kątowniki itp.

tel. 728 998 644

OFERTA PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
informuje, że przyjmie do pracy od zaraz pracownika
na stanowisko :

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o kierunku: mechanicznym,
elektrycznym mechaniczno - elektrycznym lub pokrewny,
- mile widziana obsługa komputera
- prawo jazdy kategorii „B”
- dyspozycyjność
- 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
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w późniejszym terminie również
prosimy o kontakt!

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
UL. CIESZYŃSKA 107
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (RUPTAWA)

SKLEP CZYNNY PN - PT W GODZ. 8.00 - 16.00
PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH

ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH
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Poezja naszych mieszkańców

Świąteczna refleksja
Zapewne przyjdzie taki czas,
a temu przecież jesień służy,
że się zamyśli każdy z nas cóż nam przypadło z tej podróży?
Czy smutek po nas pozostanie,
który wyzierać zewsząd będzie,
czy może jakieś ciepłe zdanie,
ktoś o nas szepnie, w swej legendzie?
Więc tak dumając o przeszłości
otwórzmy się na przyszłe lata
bo, wszak wyroki Opatrzności
mogą nam jeszcze figla spłatać !
Autor: Włodzimierz Nikonowicz

Kącik Kulinarny
ORZECHOWA KRAJANKA

W czasie pandemii

SKŁADNIKI:
20 dkg orzechów włoskich mielonych,20 dkg cukru pudru,25 dkg margaryny
(temperatura pokojowa),18 dkg mąki pszennej,6 białek,
polewa:
3 żółtka,15 dkg cukru pudru, sok z cytryny lub spirytus

Pomimo wszystko,
Bóg się Narodzi.
Lęk nie zagłuszy
przyjścia Mesjasza.
I ożyjemy tym
świętowaniem.
W oknach powieją
białe firany.
Słońce, co właśnie
wpadło na chwilę,
ożywi blaskiem
świerkowe drzewko.

Margarynę utrzeć z cukrem pudrem na gładką masę, dodać mielone orzechy
i mąkę - wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę i delikatnie wmieszać w ciasto.
Blaszkę (dużą) wysmarować tłuszczem i wylać na nią ciasto. Piec w 180°C przez ok
30 minut. Polewa: żółtka utrzeć z cukrem pudrem na puszystą, gęstą masę, dodać
sok lub spirytus (niekoniecznie) i polewą oblać jeszcze ciepłe ciasto. Ciasto pokroić
w kwadraty i na każdy kwadrat położyć połówkę orzecha.

Śledzie Świąteczne
4 filety śledziowe lekko solone,słoik 300 ml grzybów marynowanych, duża
czerwona cebula,natka pietruszki,sok z cytryny, pieprz, olej lub oliwa z chili oliwek
50 - 60 ml
Wykonanie;
Wymoczone śledzie z nadmiaru soli pokroiłam w paski ok centymetr szerokie. Do pokrojonych śledzi dodać pokrojone w kostkę odsączone z zalewy grzyby.
Dołożyć pokrojoną drobno cebulę, garść drobno pokrojonej natki pietruszki. Całość
wymieszać dokładnie z pełną łyżką soku z cytryny, oliwą i pieprzem do smaku.
Przełożyć do pojemnika, zamknąć, schować do lodówki na kilka godzin by się smaki przegryzły.
Pokrojoną cebulę przed dodaniem do przystawki sparzyć gorącą wodą. Następnie przepłukać wodą zimną - odsączyć dobrze z wody.

Kuchnia rozgada się
zapachami ciast, karpia,
barszczu, uszek z grzybkami.
Stół zaszeleści
białym obrusem
pod porcelaną.
I tylko zdjęcia,
wypełnią miejsca
w oczekiwaniu.
Opłatki, które
wcześniej przesłane
będą szeptały nasze życzenia.
A kiedy gwiazda
błyśnie nadzieją
kolęda cichuteńko popłynie.
Pomimo wszystko
Bóg się narodzi.
Autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Składniki na kokosanki z czekoladą:
ciasto:
1 kostka margaryny,3/4 szkl. cukru,2 łyżki śmietany,2 całe jajka,2 żółtka,
2 szkl. mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia
polewa czekoladowa:
1 kostka margaryny, 3/4 szkl. cukru, 2 łyżki śmietany, 4 łyżki ciemnego kakao,
dodatkowo:
opakowanie wiórków kokosowych
WYKONANIE;
Zaczynamy od przygotowania biszkoptu.
Kostkę margaryny rozpuszczamy z 3/4 szkl. cukru, dodajemy 2 łyżki śmietany
i zostawiamy do ostudzenia.
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Następnie dodajemy 2 całe jajka i 2 żółtka. Mąkę mieszamy z proszkiem do
pieczenia i przesiewamy do masy. Wszystko dokładnie miksujemy. Pieczemy
w temp. 180°C przez około 30-40 minut. Po upieczeniu ciasto odstawiamy do wystudzenia. W tym czasie przygotowujemy polewę czekoladową. Kostkę margaryny
rozpuszczamy z cukrem, śmietaną i kakao. Masę gotujemy na małym ogniu do
czasu aż składniki dokładnie się rozpuszczą, a masa będzie gładka i błyszcząca. Polewę studzimy. Ostudzone ciasto kroimy w kostkę. Każdą kostkę ciasta zanurzamy
w ostudzonej polewie czekoladowej i obtaczamy w wiórkach kokosowych.

SAŁATKA ŚWIĄTECZNA
Składniki:
2 płaty śledziowe solone,6 ogórków kiszonych,4 jajka ugotowane na twardo,
1 cebula,2 buraczki czerwone,majonez,pieprz.
WYKONANIE;
Buraczki ugotować, zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Śledzie, ogórki i cebulę pokroić w drobną kostkę. Białka oddzielić od żółtek, zetrzeć na tarce. Układać
warstwami: śledź, majonez, cebula, buraczki, majonez, ogórki, majonez, białko,
żółtko. Między warstwami można doprawić pieprzem. Nie solę, ponieważ śledź
i ogórki są dość słone. Jeśli mamy dużą salaterkę to warstwy można powtarzać.

Ryba w zalewie cytrynowej
Dowolny filet z ryby - np. kilogram pstrąga,po połowie dużej papryki
czerwonej,żóltej, zielonej,2 średnie cebule,sól, pieprz,mąka, olej
Rybę pokroiłam na porcję. Oprószyłam solą, pieprzem - obtoczyłam w mące usmażyłam na rumiano
Na 3 łyżkach oleju zeszkliłam pokrojoną w grubą kostkę cebulę. Do miękkiej
cebuli dodałam pokrojone w grubą kostkę papryki. Smażyłam mieszając ok 5 minut. Papryka ma zachować chrupkość. Warzywa doprawiłam solą i pieprzem
W naczyniu układałam warstwami: ryba, warzywa, ryba, warzywa. Całość zalałam gorącą zalewą. Gdy zalewa ostygła naczynie z rybą schowałam do lodówki.
Do spożycia po 24 h
Zalewa
Sok z cytryny 150 ml ( 3 duże cytryny ) litr wody, 2 płaskie łyżeczki soli,
2 łyżeczki gorczycy, 2 kopiaste łyżki cukru, 6 kulek ziela angielskiego, 3 liście laurowe, 10 - 15 kulek pieprzu prawdziwego,
Do garnka wlałam wodę. Dodałam ziele angielskie, liście laurowe, gorczycę,
pieprz, sól, cukier - zagotowałam. Od zagotowania gotowałam całość 5 minut wyłączyłam ogień. Do gotowej zalewy wlałam sok z cytryny - wymieszałam.
Makowiec z pianką i kruszonką
ciasto:
3 szkl mąki krupczatki ,3/4 szkl oleju ,3/4 szkl cukru ,4 żółtka ,2 łyżeczki proszku do pieczenia ,2 łyżki śmietany.
masa makowa
puszka gotowego maku,2 żółtka i dwa ubite na sztywno białka,1 szkl. kaszy
manny, skórka kandyzowana z pomarańczy, cukier waniliowy , olejek rumowy,
2 jabłka (starte na grubych oczkach ), ( wszystkie składniki wymieszać )
pianka
4 białka, 1 budyń śmietankowy, 2 łyżki cukru,
( białka ubijamy na sztywno, dodajemy cukier i na końcu
wsypujemy suchy budyń dokładnie mieszając )
Wszystkie składniki na ciasto mieszamy i (ciasto ma konsystencję mokrego
piasku) Następnie dzielimy na dwie części ( 2/3 i 1/3 ) Większą częścią ciasta wykładamy spód blaszki i pieczemy 10 min w 180 st C.Na podpieczony spód nakładamy masę makową , na mak wykładamy piankę a na piankę resztę ciasta w formie
kruszonki. Pieczemy około 35-40 min. w 180 st C

PIERNICZKI ZARAZ MIĘKKIE

Przepis :
1 kg mąki, 250g cukru, 250g miodu płynnego, 300 g masła, 1 opakowanie
przyprawy korzennej, 2 łyżeczki cynamonu, 4 łyżki kakao, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, 2 łyżeczki sody, 3 żółtka, 4-5 łyżek słodkiej śmietanki,
WYKONANIE
Masło, cukier, miód, kakao, przyprawę i cynamon podgrzać w rondelku, do
połączenia składników. Wystudzić. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia. Sodę
rozpuścić w 2 łyżkach wody i wlać do masy miodowej, następnie dodać roztrzepane żółtka. Masę wlać do mąki, dodać śmietankę i zagnieść ciasto. Schłodzić
w lodówce min. 1 godz. Rozwałkować i wykrawać pierniki. Piec w temperaturze
180 °C ok. 7-8 minut. Udanych wypieków.
Lukier królewski do dekoracji.
30 g białka (jajko M), 150 g cukru pudru, kilka kropli soku z cytryny
Cukier puder przesiać, by pozbyć się grudek. W misie umieścić białko i cukier
i miksować na bardzo wolnych obrotach ( aby nie napowietrzyć zbytnio lukru)
przez ok. 10 minut.
Po tym czasie dodać sok z cytryny i wymieszać. Lukier powinien być gładki,
gęsty i lśniący. Przełożyć do rękawa cukierniczego lub woreczka strunowego i można dekorować. Gdy nie zużyjemy całości, śmiało można przechować w lodówce
i wykorzystać na drugi dzień.

Rurki z bitą śmietaną
Ciasto:
2,5 szklanki mąki, 250g masła, Szczypta soli, Cukier waniliowy, Śmietana
kwaśna 1 szklanka.
Ciasto szybko zagnieść i włożyć na godzinkę do lodówki.
Rozwałkować i pociąć na paski ok 2 cm szerokości-długość 30 cm. Zawinąć na
foremki do pieczenia rurek i piec 15 min w 200 stopniach.

KAPUSTA W CIEŚCIE FRANCUSKIM
250 g pieczarek, 1/2 cebuli, odrobina oleju do smażenia, 300 g kapusty kiszonej, sól, pieprz, cukier do smaku, 1 duże opakowanie (300 g) ciasta francuskiego,
1 jajko roztrzepane z 1 łyżką mleka do posmarowania kapuśniaczków, czarnuszka,
kminek lub sezam do posypania.
Przygotowanie:
Pieczarki umyć, obrać i drobno posiekać. Cebulę również obrać, posiekać
i zeszklić na patelni z olejem. Gdy będzie miękka, wrzucić pieczarki i dusić chwilę,
aż nadmiar wody odparuje. Kapustę kiszoną przepłukać pod bieżącą wodą, by nie
była zbyt kwaśna, po czym drobno posiekać i dodać do pieczarek z cebulą. Całość
przyprawić solą, pieprzem i cukrem. Smażyć jeszcze przez 1-2 minuty, następnie
odstawić do wystudzenia.
Ciasto francuskie odwinąć z papieru. Nożem przeciąć na dwa równe prostokąty.
Farsz rozprowadzić po cieście zostawiając z jednej strony wolny margines, który wysmarować jajkiem roztrzepanym z łyżką mleka.
UDANYCH WYPIEKÓW ŻYCZY TERESA KONDZIOŁKA
Pada śnieg, suną sanki,jest renifer i bałwanek.
Śnieżki z nieba spadają,życzenia zdrowych ŚWIĄT
składają.
Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty wyjątkowe.
Dla wszysykich czytelników serdeczne życzenia składa
Teresa Kondziołka.
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