ukazuje się od 1992 roku
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„Rzóndzymy po naszymu”
Konkurs gwarowy
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kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

W numerze:

ü Wybory uzupełniające
ü Harmonogram odbioru odpadów2021
ü Nowości w bibliotece
ü Kącik kulinarny

- str. 11
- str. 15
- str. 20
- str. 23

Apilandia poleca na LATO:
• Baseny, materace, koła i rękawki do pływania
• Zabawki do wody, czepkii, okularki
• Zabawki do piasku, taczki, huśtawki
• Piłki, kosze do koszykówki, badminton
• Siatki na motyle, latawce, samoloty styropianowe
Czynne:
Api w Świstaku pon- pt 7.30-18; so 8-14
Api Kochanowskiego pon- pt 8-17; so 8-13

Zapraszamy!! Tel. 506 814 834
Zapraszamy na FB - Api sklep Papierniczy

2016

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

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

DODATKOWA
PROMOCJA !!!

- WĘGIEL ORZECH

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

- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK
- WĘGIEL WORKOWANY

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

GRATIS !

! uwaga !
wyprzedaż kostki brukowej

atrakcyjna cena
Do wyczepania zapasów
Zapewniamy rozładunek
samochód HDS
Transport materiałów sypkich powyżej 5 ton
na terenie Gminy Zebrzydowice GRATIS!
2 Wiadomoœci znad Piotrówki

-

grys zielony 8-22 granulacja
Grys Biały 8-16 granulacja
Grys Różowy 8-16 granulacja
Grys granitowy 16-22 granulacja
Kora Kamienna 11-32 granulacja
Żwir kolorowy 8 -16 granulacja

Historia piekarnictwa w Zebrzydowicach

Rozwój piekarnictwa w Polsce
datuje się od dość dawna. Początkowo opierało się ono na małych
rzemieślniczych piekarniach zlokalizowanych w budynkach, w których
mieszkali ich właściciele. Piekarze
pozostawali wierni tradycyjnemu
wypiekowi, piekąc chleb najczęściej w piecach szamotowych. Z początku ciasto wyrabiano przeważnie
ręcznie, z czasem pojawiły się stalowe dzieże z mieszadłami. Wraz z wzrostem liczby
mieszkańców zwiększało się zapotrzebowanie na pieczywo i pojawiało się coraz
więcej piekarni prywatnych.
W minionych wiekach, kiedy Zebrzydowicami władał ród rodziny Mattencloit w zamku znajdował się wielki piec piekarski. Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że
rok 1846 był czasem wielkiego głodu spowodowanego ciągłymi deszczami wiosennymi,
które wyniszczyły zboża i wszelkie inne plony. W tym trudnym czasie właścicielka Zebrzydowic piekła w zamku chleby i rozdawała je głodnym. Chłopom nieposiadającym
własnego domu, mieszkającym u bogatszych gospodarzy tzw. komornikom i ich rodzinom zwierzchnicy wydzielali chleb raz w tygodniu. Kolejni właściciele – rodzina Larisch
– raz na dwa tygodnie wypiekali 6 bochnów chleba. Piec piekarski znajdował się w tym
czasie w jednej części oficyny zachodniej przylegającej do zamku. W większości domów
gospodynie piekły chleby same. Starsi mieszkańcy wspominają że kiedyś piekarnia była
także w Kisielowie.
W latach 60. XIX wieku piekarzem był Józef Żagan zamieszkały w ZebrzydowicachDolnych nr 6.
W wieku XX w domach mieszkańców Zebrzydowic zaczęły powstawać prywatne
piekarnie. Źródło z 1901 roku podaje, że piekarzem i kupcem w tym czasie był
Ferdynand Reczek zamieszkały w Zebrzydowicach Dolnych nr 129.
1 listopada 1905 roku Ferdynand Durczok otworzył piekarnię w nowo
wybudowanym domu obok kościoła. Jak zaznaczył w ogłoszeniu zamieszczonym w
„Głosie Ludu Śląskiego” piekarnia dostarczać miała najlepszego pieczywa. I tak faktycznie
było. Interes rozwijał się dość dobrze i w 1908 roku konieczne było zatrudnienie młodego
parobka do rozwożenia pieczywa. Właściciel ogłoszenia zaznaczył, że pracownik miał być
przyjęty na dogodnych warunkach i otrzymywać dobre wynagrodzenie.
W Księdze Handlu z 1908 roku wymieniony jest tylko jeden właściciel piekarni
w Zebrzydowicach – Ferdynand Durczok. Miejscowy przedsiębiorca poza handlem pieczywem był także komendantem OSP w Zebrzydowicach oraz członkiem wydziału gminnego. W 1922 roku Ferdynand Durczok wybrany został wójtem Zebrzydowic.
Liczne funkcje jednak nie sprawiły, że interes był zaniedbany. Przeciwnie, w 1925 roku
w piekarni był także skład mąki i soli.
W Księdze Adresowej Branż Polskiego Rzemiosła i Drobnego Przemysłu Województwa Śląskiego z 1932 roku wynika, że w Zebrzydowicach w tym czasie była
już druga prywatna piekarnia, której właścicielem był Antoni Bubik (na zdjęciu
obok: A. Bubik z rodziną przed swoją piekarnią). Piekarnia ta znajdowała się przy obecnej
ul. Adama Asnyka, przy wjeździe na Skotnicę – Wymysłów (budynek ten stoi w tym samym miejscu do dnia dzisiejszego). Od tego czasu były w wiosce dwie piekarnie.
W 1934 roku zmarł długoletni kupiec i piekarz, wójt Gminy Zebrzydowice
– Ferdynand Durczok.
Po II wojnie światowej Antoni Bubik wznowił działalność, a piekarnię pana Durczoka
prowadziła Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Zebrzydowic.
16 grudnia 1966 roku oddano do użytku nową gminną piekarnię na Kasztanówce. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (nr 3 z 15.01.1967 roku) tak zareklamował nową piekarnię: „GS Samopomoc Chłopska oddała do użytku nową piekarnię, zbudowaną według
projektu CRS kosztem blisko 2 300 tys. złotych. Nowy zakład produkcyjny będzie wypiekał
5 ton pieczywa na dobę. Jest to trzecia piekarnia w naszym powiecie, wybudowana przez
spółdzielczość samopomocową. Wypiekać ona będzie pieczywo dla mieszkańców nie tylko
Zebrzydowic, ale również Kończyc Małych, Marklowic Górnych, Kończyc Wielkich i Kaczyc”.
Po uruchomieniu nowej piekarni zamknięto piekarnię u pana Durczoka.
Po śmierci Antoniego Bubika piekarnię prowadził jego syn Emeryk z żoną Martą.
Emeryk Bubik zmarł nagle w 1971 roku. Po jego śmierci piekarnię nabył pan Podolski.
Taki stan piekarnictwa przetrwał do XXI wieku. Obecnie gminną piekarnią z 1966
roku zarządza pan Roman Somerlik. Piekarnia, której właścicielem był najpierw pan
Bubik, a następnie pan Podolski w ciągu ostatnich 10 lat miała kilku najemców.
Obecnie jest nieczynna.
Patryk Nowak

Świat jest zbyt ciekawy żeby się ograniczać
Piętnastu uczniów Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych brało udział w projekcie
”Interdyscyplinarne poznawanie świata” realizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników
Kończyc Małych. W ramach projektu organizowano zajęcia pozalekcyjne, których głównym
celem było poznawanie przez młodzież otaczających ich miejsc i zjawisk przy wykorzystaniu wiedzy z różnych dziedzin. Podczas zajęć w ramach projektu powstała także mapa
ogrodu zamkowego z oszacowanym przez uczestników wiekiem drzew oraz zielnik roślin
kończyckich. Podsumowaniem projektu jest Festyn Nauki organizowany 23.06.2021
w Kończycach Małych. Wydarzenie to okazja do wzięcia udziału w historycznej grze terenowej oraz do wspólnego eksperymentowania. Projekt „Interdyscyplinarne poznawanie
świata” sfinansowano ze środków fundacji PZU.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
dla osób uzależnionych i ich rodzin zaprasza
w każdy czwartek w godz. od 11.30 do 15.30, biuro nr 1
Urzędu Gminy Zebrzydowice lub telefonicznie: 792 378 333

Przemyślcie to sobie

O alkoholu, alkoholizmie napisano wiele, a jeszcze więcej o nim mówiono …
I co? Właściwie to niewiele, a w sensie globalny nic się nie zmieniło. Przepraszam, nie
mam zamiaru obrażać tych osób, którzy przestali pić i nie piją już więcej niż rok. Przed
trzeźwiejącymi Alkoholikami chylę czoła, podziwiam ich za walkę z uzależnieniem,
determinację. Są to ludzie godni szacunku. Piszę o tych, którzy uważają, że nie są
alkoholikami, nie są uzależnieni pomimo tego, że i po alkoholu spowodowali wypadek,
będąc nietrzeźwym urządzili awantury, pobili, biją żonę, dzieci, że są pasożytami, bo nie
łożą na utrzymanie, nie płacą alimentów. Oj, można by tak wymieniać i wymieniać.
Tyle się mówi i pisze, że alkohol to największa trucizna, której nie widać, a która
zatruwa rocznie w kraju około 1500 osób.
Pod wypływem alkoholu dochodzi do: wypadków, przestępstw, napadów,
samobójstw, pobić, przemocy. Jedno jest pewne, że ludzie Ci będąc trzeźwymi,
zdrowymi na pewno by tego nie uczynili. Dowód, że alkohol powoduje takie zmiany
w mózgu człowieka, że dostaje „małpiego rozumu”, nie obrażając małp.
Tego się nie odczuwa od razu, ale pijąc ciągle lub z przerwami, ale pijąc, doprowadza
się do pogorszenia zdrowia, dochodzi do depresji, uszkodzenia trzustki i wątroby,
zaburzeń neurologicznych, problemów z poruszaniem się, do choroby nerek, chorób
nowotworowych. Czerwona twarz, nabrzmiały nos to doprawdy drobnostka, nie
wspomnę już o tym, że ręce podejrzenie drżą, nie można sobie wiele rzeczy przypomnieć
itd.. Oczywiście Alkoholizm jest chorobą śmiertelną…
Pije się z Kumplami, to przyjaciele od kieliszka, ale przyjaźń alkoholowa jest płytka,
krótka, niszcząca człowieka.
Nie wiem czy ktokolwiek z pijących zadał sobie pytanie i się nad nim zastanowił.
Zastanówcie się na poniższymi pytaniami, pomyślcie i odpowiedzi na nie zapisując
odpowiedzi na kartce -ku pamięci.
Oto pytania: 1. Co daje Tobie picie? 2. Jakie korzyści masz z picia? 3. Jakie
straty masz z picia?
Chodzi między innymi o strefę emocjonalną, społeczną, finansową, zdrowotną. I co wyszło?
Ewa Czudek, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
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Ważne!
Nowy adres email Wiadomości znad Piotrówki
Uwaga! Dla ułatwienia kontaktu, oraz uporządkowania spraw
związanych z wydawaniem Wiadomości znad Piotrówki prosimy
pisać na adres wzp@gok.zebrzydowice.pl a nie jak dotychczas
gci@gok.zebrzydowice.pl
Dziękujemy!
Redakcja

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
ul. Rybnicka 17
Jastrzębie-Zdrój (Zofiówka)

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

Produkty na zamówienie

ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH
tel. 502 391 569

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

Rzóndzymy Po Naszymu – wyniki

Powiatowy Konkurs gwary za nami!
We wtorek 1 czerwca odbył się IX Powiatowy Konkurs Gwary Ludowej„Rzóndzymy Po Naszymu”, który odbył się w dniu 01.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zebrzydowicach.
Jury w składzie:
Tomasz Sochacki – przewodniczący jury
Henryk Franek – członek jury
Stanisław Konopka – członek jury
po przesłuchaniu i obejrzeniu 20 uczestników przyznało
w kategorii: 4-6 –lat
nie przyznano
w kategorii: 7-9 lat
1 miejsce: Antonina Bromnik
2. miejsce: Antonina Stęchły
3. miejsce: Zuzanna Żyła
wyróżnienie: Amelia Tabat, Maria Piksa, Oliwia Puzoń, Natalia Krzempek. Oliwia
Parchańska, Zuzanna Kopiec, Maria Brachaczek
w kategorii: 10-12 lat
1. miejsce: Paweł Piekarczyk
2. miejsce: Karol Kłopeć
2. miejsce: Piotr Giza
3. miejsce: Lena Strzelczyk
wyróżnienie: Weronika Boruta, Kamila Kowal, Paulina Płaczek
w kategorii: 13-15 lat
1. miejsce: Martyna Bąkowska
2. miejsce: Monika Korycka
3. miejsce Łukasz Lipka
w kategorii: 16-18 lat
nie przyznano
Fotoreportaż oraz zapis wideo na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Bądź po trzykroć uwielbiony
W niedzielę (27 czerwca) odbył się koncert - Bądź po
trzykroć uwielbiony. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 17:00
w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach.
Koncert odbył się w związku z promocją 10-tej już płyty
w dorobku zebrzydowickiego Chóru Mieszanego ECHO, która
tym razem ma charakter ekumeniczny.
W koncercie udział wzięli:
• Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic- dyrygent Jadwiga
Sikora
• Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna- dyrygent Piotr
Sikora
• Arkadiusz Popławski- organy
• Beata Sabath- prowadzenie koncertu
Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz Chór Mieszany ECHO z Zebrzydowic.
Fotorelacja na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
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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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Szkolenia dla seniorów 65+
Dzięki staraniom szefowej i pracowników Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach udało się zorganizować dwa szkolenia komputerowe dla seniorów 65+ już
w systemie stacjonarnym (system online szkoleń w okresie
obostrzeń sanitarnych nie cieszył się wśród seniorów dużym
zainteresowaniem).
Seniorzy którzy na koniec czerwca ukończą szkolenie
otrzymają od Fundacji Partycypacji Społecznej Śląskiej Akademii Seniora w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na własność bezpłatnie tablety oraz fundusze
pomocowe na zakup materiałów do przyswojenia wiedzy
w zakresie komputeryzacji.
Są to już ostatnie szkolenia w ramach dotychczasowego
rozdania unijnych środków. Seniorzy nie tylko z naszej gminy czekają na nowe unijne fundusze Klub Seniora przy GOK
i GBP w Zebrzydowicach jeszcze przed pandemią zgłaszał
propozycję aby oprócz dalszego szkolenia seniorów z zakresu komputeryzacji uruchomić ze środków unijnych programy podstawowego nauczania Języków Obcych w szczególności dotyczy to języka naszych południowych sąsiadów.
Seniorzy czekają Ile i na co z unijnego tortu otrzymają…

INFORMATOR urzędowy
Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Ryszard Wiśniewski

Tegoroczne Wianki przeniesione…
Ze względu na pandemię COVID-19, Wianki 2021 decyzją
organizatora zostają przeniesione na przyszły rok.
- Niestety to już drugi raz z rzędu pandemia pokrzyżowała nam plany –
mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach – tegoroczne
lato w naszej gminie rozpocznie rodzinna zabawa na amfiteatrze i terenach
wokół zamku. W niedziele 4 lipca zaplanowaliśmy szereg wydarzeń. Odbędzie
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon dla Wszystkich”, będzie
pokaz z ogniem, zamki dmuchane, zaprezentują się także strażacy, którzy zapowiadają już moc atrakcji dla wszystkich. Całość zwieńczy koncert Damiana
Holeckiego na amfiteatrze - informuje Małgorzata Guz, szefowa
zebrzydowickiego GOK-u
Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej
www.gok.zebrzydowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
przystąpiła do wypożyczalni Academica
Academica to zbiór publikacji naukowych ze wszystkich
dziedzin wiedzy. Publikacje
niechronione prawem autorskim lub licencjonowane,
oznaczone zieloną kropką, sąndostępne dla każdego użytkownika Internetu bez
żadnych ograniczeń.
Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych
terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.
Aby skorzystać z publikacji wystarczy przyjść do zebrzydowicackiej biblioteki
i na miejscu skorzystać z terminala przeznaczonego tylko do tego celu. Dostęp
zapewniamy przede wszystkim zarejestrowanym czytelnikom, ale możliwe jest
również skorzystanie ze zbiorów osobom nie posiadającym karty bibliotecznej.
Wówczas użytkownik wypełnia oświadczenie.
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NAJWIĘKSZEJ BAZY DANYCH PUBLIKACJI
NAUKOWYCH W POLSCE

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym
grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce
publicznej.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź
na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.
Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021
r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione
z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby
dokonać samospisu.
Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia
udziału w Loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!
Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w Loterii
Zgłoś go na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.
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Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Loterii trwa do
7 lipca 2021 r. Im szybsze zgłoszenie do udziału w Loterii,
tym większa szansa na wygraną!
Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub
odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu,
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca do spisania się
przez Internet. Stanowisko do samospisu dostępne jest również w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach (po
wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 32 77 91 233).
Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, aby przeprowadzić spis.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie. Oznacza to, że rachmistrzowie
mogą się kontaktować z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie
uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez
rachmistrza jest obowiązkowy.
Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można
sprawdzić na kilka sposobów:
• poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną
na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
• poprzez kontakt z infolinią spisową numerem
22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
• w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowa8 Wiadomoœci znad Piotrówki

dzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem
standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien
bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego,
a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli
respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową,
wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ
chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach
statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani
do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co pytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą
spisową? Wejdź na https://spis.gov.pl/ i bądź na bieżąco!

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
W GMINIE!

Informujemy, iż 28 maja 2021r., Gmina Zebrzydowice zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczące
wspólnego realizowania założeń Programu „Czyste Powietrze”
W związku z tym od 1 lipca 2021r. w Urzędzie Gminy otwarty zostanie punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Biuro będzie czynne dwa dni w tygodniu tj. w środy w godzinach 8:00 -13:00 oraz w czwartki od
12:00-17:00. W ramach działania punktu mieszkańcy będą
mogli bezpośrednio zasięgnąć informacji od przeszkolonych
w tym zakresie pracowników obsługi punktu oraz skorzystać
z możliwości bezpośredniego złożenia wniosku o podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania m.in do wymiany źródeł ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
Mieszkańcy chcący skorzystać z bezpośredniej pomocy przy wypełnianiu wniosku proszeni są o wcześniejszy
kontakt telefoniczny pod numerem: 660519106 oraz
790402577 w celu umówienia konsultacji.

Jedna śmieciarka odbiera wszystkie śmieci !!!

Akcja lato 2021 w GOK Zebrzydowice

Po co segregować śmieci skoro odbiera je jedna śmieciarka?
To bardzo powszechne stwierdzenie. Czy kiedy przyjeżdża
śmieciarka i zabiera dwa różne pojemniki do jednego wozu,
to znaczy, że odpady nie są segregowane? Tak myślą niektórzy
mieszkańcy, a my dementujemy te domysły. Firma odbierająca
odpady z naszej gminy dysponuje śmieciarką dwukomorową
do zbiórki dwóch różnych rodzajów odpadów w tym samym
czasie. Tylna zabudowa podzielona jest na dwie części:
większa komora pomieści ok.13 m3 zmieszanych odpadów
oraz mniejsza komora o pojemności – ok.4 m3 przeznaczona
do odbioru odpadów BIO.
Co ważne, odpady nie lądują w tym samym zbiorniku,
a więc nie są wymieszane. Wielokrotnie można spotkać
śmieciarki, które zbierają śmieci ze wszystkich pojemników.
Część z nich posiada system dwu i trzykomorowy, który
zbiera śmieci oddzielnie.

Gminny
Ośrodek
Kultury w Zebrzydowicach zaprasza do udziału
w Akcji Lato 2021 która będzie się odbywać
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach
oraz jej świetlicach wg.
następującego harmonogramu
Uwaga
ograniczona ilość miejsc
obowiązują
wcześniejsze zapisy!

Akcja lato w placówkach:
• Kończyce Małe od 5.07.21 do 16.07.21
• Zebrzydowice od 19.07.21 do 30.07.21
• Kaczyce od 02.08.21 do 13.08.21
• Marklowice Górne od 16.08.21 do 27.08.21
Od 1 lipca rusza również sezon na Ośrodku Sportów
Wodnych. Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy korzystać
będzie można z wypożyczalni sprzętu wodnego w Zebrzydowicach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian
w programie.
GOK Zebrzydowice

nad
Szczepienia przeciw COVID-19 budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
Urząd Gminy w Zebrzydowicach informuje o możliwości
zaszczepienia się osób w wieku 18 – 70 lat przeciw COVID-19
jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.
Szczepienia odbędą się w dniu 04.07.2021 (niedziela) r.
w godzinach 15:00 – 20:00 w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Zebrzydowicach przy ul. ks. A. Janusza 21.
Szczepienie to nie wymaga dodatkowej rejestracji –
wszelkie formalności zostaną dopełnione na miejscu w Mobilnej Jednostce Szczepień.
Zainteresowane osoby proszone są o posiadanie maseczki,
własnego długopisu, dowodu osobistego, wypełnionego kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 oraz zgody RODO
(dokumenty do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy).
Informacje na temat szczepienia można uzyskać pod numerem tel. 32 47 55 126.
Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 oraz
Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych pobrać można ze strony www.zebrzydowice.pl
red
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15:00-16:30 Festiwal Piosenki Polskiej dla Dzieci

STAR

i Młodzieży "Mikrofon dla wszystkich"

Amfiteatr

16:30- 17:15 Teatrzyk dla dzieci: "Złota Rybka"
Studio Teatralne KRAK-ART

17:20 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

owice

Zebrzyd

17:30 Pokaz ratownictwa pierwszej pomocy
OSP Zebrzydowice
Pokaz szkolenia psów poszukiwawczych
OSP Jastrzębie

18:30 Wschodzące Gwiazdeczki:

występ Nikoli Świerczek na ksylofonie
występ solistki Emilii Żesławskiej, Martyny Bąkowskiej
- saksofon, Hanny Rybaczuk - flet

19:00 Koncert: Damian Holecki z zespołem
20:15 Pokaz tańca z ogniem Inferis pt. "My som stela"

Bezpłatn

e atrakc
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ane zam
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Euroba
ngee

zieci:
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
przy współpracy z Radą Sołecką Zebrzydowice Dolne i Górne
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BEZPIECZEŃSTWO PSZCZÓŁ A ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Wiosna to okres intensywnych prac polowych i ogrodowych, związanych
również ze stosowaniem środków ochrony roślin. Rolnicy i ogrodnicy stosujący
środki ochrony roślin nie mogą stwarzać zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt
i środowiska. Na szczególną uwagę zasługują pszczoły - ich rola w ekosystemie
jest nie do zastąpienia!
Pszczoły to owady o złożonej strukturze i zachowaniu. Pracują niemal nieustannie – nie mają określonej normy godzinowej pracy. Ich czas pracy zależny jest od
pory roku, pogody, temperatury a także warunków atmosferycznych.
Nieprawidłowo wykonywane zabiegi niosą niezwykle duże zagrożenie dla
pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne
korzystanie ze środków ochrony roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć
do minimum.

Osoby wykonujące zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, muszą bezwzględnie przestrzegać niżej wskazanych zasad:
1) nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:
• na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
• kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
• na rośliny pokryte spadzią,
• w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek,
• na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu
prewencji,
2) unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny,
3) stosować środki ochrony roślin, co najmniej 20 m od pasiek, przy prędkości
wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającym 4 m/s
4) dobierać starannie porę wykonywania zabiegu ochrony roślin, najlepiej
wykonywać zabiegi wieczorem (po oblocie pszczół)
5) wybierać preparaty selektywne (bezpieczne dla owadów pożytecznych),
nietoksyczne dla pszczół, lub o krótkim okresie prewencji,
6) współpracować z pszczelarzami, w celu ewentualnego zabezpieczenia uli
w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin,
7) informować o zabiegach ochronnych,
8) wykonywać zabiegi po przekroczeniu progów ekonomicznej szkodliwości,
9) ograniczać wykonywanie zabiegów zabiegów ochronnych do pasów brzeżnych,
10) stosować dawki dzielone lub obniżone,
11) postępować ze środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą – instrukcją
stosowania,
12) nie zanieczyszczać wód,
13) przestrzegać przepisów prawnych.
Wykonując zabiegi ochrony roślin należy zwracać uwagę nie tylko na efektywność zabiegu, ale także na skutki, jakie mogą one spowodować dla organizmów
pożytecznych, w tym owadów zapylających, bez których uzyskanie oczekiwanego
plonu w przypadku szeregu gatunków roślin uprawnych byłoby niemożliwe.
Mając na uwadze powyższe apelujemy o rozsądek i rozwagę podczas
wykonywania oprysków!

KOMUNIKAT!

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną
Ewidencję Emisyjności Budynków zwaną CEEB i nałożono
nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami
lub lokalami.
CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu
CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach
ciepła lub źródłach spalania paliw.
Deklaracja dotyczy źródła (źródeł ciepła) i spalania paliw do
mocy 1MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Deklarację będzie można złożyć w postaci:
•
elektronicznej
•
pisemnej – wypełniony dokument będzie można
przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak: imię
i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku
czy lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródła ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie
i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu
i wykorzystywanych w nich paliwach; numer telefonu właściciela lub zarządcy; adres poczty e-mail.
Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących licząc od 1 lipca
br. oraz 14-dniowy dla budynków nowo powstałych.
ZŁOŻENIE DEKLARACJI BĘDZIE OBOWIĄZKOWE.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15 W KACZYCACH
Okręg wyborczy Nr 15 – część sołectwa Kaczyce
ulice: Kolonii, Gustawa Morcinka, Ogrodnicza, Słoneczna,
Pawła Stalmacha.
Wybierany będzie jeden radny.
Wybory przeprowadzone będą w dniu 29 sierpnia 2021r.
Lokale wyborcze będą otwarte
od godziny 7:00 do godziny 21:00.
Więcej informacji dot. wyborów znajduje się na stronach:
• www.zebrzydowice.bip.info.pl
• https://bielsko-biala.kbw.gov.pl.

UWAGA!
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach PILNIE
poszukuje do pracy Ratowników Wodnych
informacje pod numerem telefonu: 32 4693 334
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INFORMATOR urzędowy

Absolutorium dla wójta
Na XIX sesji, w dniu 24 czerwca 2021r. radni przyjęli Raport o stanie Gminy
Zebrzydowice za 2020 rok.
Radni udzielili Wójtowi Gminy Zebrzydowice wotum zaufania, uchwałą
Nr XIX/235/2021, jednogłośnie, 12 głosami za.
Zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Zebrzydowice za 2020 rok, uchwałą Nr XIX/236/2021, jednogłośnie, 12
głosami za, oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2020 rok,
uchwałą Nr XIX/237/2021, jednogłośnie, 12 głosami za.
Informacje finansowe
Dochody wykonano w wysokości 66 311 933,52 zł , co stanowi 102,11
% dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe 4 256 106,25 zł co
stanowi 6,42 % w stosunku od dochodów wykonanych ogółem i 110,38 % do
planowanych dochodów majątkowych.
Wydatki zrealizowano w wysokości 59 310 415,93 zł , co stanowi
91,42 % w tym:
• wydatki majątkowe - 4 572 287,15 zł
• wydatki bieżące - 54 738 128,78 zł
Budżet gminy na 31.12.2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 7 001 517,59 zł.
Zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych długoterminowych
pożyczek w WFOŚiGW wynosi 5 151 280,00 zł, z terminem spłaty ostatniej raty
pożyczki do 15.12.2027 r.
Wydatki na Fundusz Sołecki wynosiły 160 049,53 zł.

REGIONALNE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Na co pozyskano dofinansowanie

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem wdrażania funduszy
europejskich, dzięki któremu część środków pozostawiona jest w zarządzanie
związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej
2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność pozyskiwania środków
unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy
dzięki zintegrowaniu działań.
W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, z czego cztery w województwie śląskim
w ramach subregionów: centralnego, zachodniego, północnego i południowego.
Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W maju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór dedykowany RIT subregionu południowego. Dzięki temu możliwe jest pierwsze podsumowanie działań realizowanych w subregionie dzięki środkom RIT dla subregionu.
Na realizację RIT subregion południowy otrzymał środki europejskie
wysokości ponad 105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 20142020). Wśród projektów zakończonych wyróżnić należy Rozwój Zrównoważonego
Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej jako największą inwestycję realizowaną w
ramach RIT (wartość dofinansowania powyżej 55 mln zł). Projekt dotyczył zakupu
nowego taboru autobusowego dla MZK w Bielsku-Białej oraz wdrożenia inteligentnego systemu transportowego wraz z dynamiczną informacją pasażerską,
podobny projekt zrealizowany został także w Żywcu. Na niskoemisyjne tabory
autobusowe postawiły również Czechowice-Dziedzice, Cieszyn oraz Beskidzki
Związek Powiatowo-Gminny, który dla Komunikacji Beskidzkiej wywalczył ponad
22,5 mln zł dofinansowania na zakup 26 autobusów zasilanych CNG. W sumie na
projekty „transportowe” realizowane w subregionie południowym trafiło ponad
106 mln zł dofinansowania z puli środków zakontraktowanych na realizację Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
Skutecznym działaniem w celu uzyskania dofinansowania na budowę węzłów przesiadkowych czy też parkingów typu Park&Ride mogą pochwalić się
Żywiec, Szczyrk, Wisła, Rajcza, Łodygowice, Jeleśnia i oczywiście Cieszyn, gdzie

teren przy dworcu kolejowym przeszedł spektakularną metamorfozę i zmienił się
w nowoczesną, przyjazną podróżującym przestrzeń dzięki 10,3 mln zł wsparcia
w ramach RIT.
Natomiast nowoczesnym oświetleniem ulicznym już mogą cieszyć się m.in.
mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, Wisły i Strumienia, a wkrótce również Goleszowa, gdzie projekt jest w trakcie realizacji.
Z efektów realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych korzystają mieszkańcy m.in. Łękawicy i Zebrzydowic (budowa sieci kanalizacyjnej), Ślemienia (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji), Łodygowic i Milówki (modernizacja stacji
uzdatniania wody), Brennej oraz Buczkowic (rozbudowa sieci wodociągowej),
Wilamowic (rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji). W sumie, przy dofinansowaniu przekraczającym 54,3 mln zł, w subregionie powstało m.in. 23 km
nowej sieci kanalizacyjnej i ponad 41km wodociągów.
Wreszcie dzięki 78 inwestycjom z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, na dofinansowanie których pozyskano blisko 135 mln zł, udało się pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w subregionie.
Największą popularnością cieszyły się inwestycje z zakresu termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej. Ze środków RIT skorzystały 33 samorządy,
a wśród nich Gminy: Bestwina, Chybie, Świnna, Wilkowice, Ujsoły, Strumień,
Szczyrk, Dębowiec, Porąbka, Wisła, Gilowice, Ustroń.
Natomiast w projekty ukierunkowane wyłącznie na odnawialne źródła
energii, dzięki dofinansowaniu na poziomie 11,6 mln zł, zainwestowały nie tylko samorządy (Gminy: Węgierska Górka, Jasienica, Jaworze, Lipowa oraz Miasto
Cieszyn), ale również inne instytucje, np. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
w Bystrej.
Wiele gmin skorzystało również ze środków przeznaczonych na wsparcie inwestycji z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W Łodygowicach i Lipowej
powstały Centra Aktywności Lokalnej, a w Bielsku-Białej przeprowadzono rewitalizację Wilii Teodora Sixta (wartość dofinansowania blisko 5,5 mln zł). Dofinansowanie otrzymał również Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej.
Centra Usług Społecznościowych powstały m.in. w Łękawicy, Istebnej, Lipowej (w Twardorzeczce) czy Goleszowie. W sumie dofinansowanie na rewitalizację
oraz infrastrukturę społeczną i zdrowotną w naszym subregionie przekroczyło 35
mln zł.
Rodzice maluchów niewątpliwie doceniają fakt, że ze środków RIT sfinansowano również 14 inwestycji w infrastrukturę przedszkolną. Rozbudowano/przebudowano 11 przedszkoli w różnych częściach subregionu – 8 publicznych (Gminy:
Hażlach, Brenna, Zebrzydowice, Węgierska Górka, Skoczów, Lipowa, Koszarawa
i Miasto Bielsko-Biała) oraz 3 niepubliczne. Na budowę nowych przedszkoli w
sumie blisko 10 mln zł dofinansowania otrzymały Gminy: Kozy i Radziechowy
Wieprz oraz Miasto Żywiec
Zmodernizowana została również baza dydaktyczna szkolnictwa zawodowego w ramach projektów zrealizowanych przez Miasto Bielsko-Biała, Powiat Bielski
i Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Powiaty Cieszyński i Żywiecki. W ramach
RIT zrealizowano również szereg projektów „miękkich” dla przedszkolaków, seniorów, uczniów szkół zawodowych czy też osób poszukujących pracy.
Więcej szczegółów o realizowanych projektach można znaleźć na naszej stronie
w zakładce galeria oraz na stronach internetowych gmin i powiatów subregionu.
Trwają prace przygotowujące subregion i jego samorządy do nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Ich realizatorem jest, powołane m. in. w tym celu,
Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. Szersze informacje na ten temat dostępne są na stronie https://aglomeracjabeskidzka.eu/
Dokończenie na stronie 15
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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
ZADBAJ O SWÓJ WZROK !

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

Szersze informacje na ten temat dostępne są na stronie https://aglomeracjabeskidzka.eu/
REGIONALNE INWESTYCJE TERYTORIALNE - PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA
(Zebrzydowice)
REGIONALNE
INWESTYCJE TERYTORIALNE - PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA (Zebrzydowice)

Uwaga korekta !!!
Harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych 2021 r.
Wypełniając wykonanie zapisu Art.6 znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 t.j. Dz. U. 2021 poz.
888 z dnia 15 kwietnia 2021 r tj ,,…….zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów,
z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych”dokonano
korekty harmonogramu odbioru w/w odpadów . Jednocześnie informuję , że podmiot odbierający odpady na bieżąco będzie informował o zmianie terminu wywozu dla
poszczególnych rejonów .
Rejon ulice :

Odpad :

Mickiewicza, Owocowa, Ustronna, Pierwiosnków, Agrestowa, Dworcowa, Nowy Dwór, Różana, Strażacka,
Słowicza, Wojska Polskiego, Zamkowa
Adameckiego, Dębowa, Gajowa, Krzywa, Leśna, Lipowa, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, Szkolna, Łąkowa,
Asnyka, Astrów, Goździkowa, Okrężna, Palmowa, Skotnicka, Słowackiego
Chmielna, Górnicza, Tulipanowa, Kochanowskiego, Wrzosowa
Cicha, Działkowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Makowa, Orzeszkowej, PCK, Piękna, Poprzeczna, Rzeczna, Srebrna,
Topolowa, Tęczowa, Wesoła, Wyzwolenia
Akacjowa, Stawowa, Wałowa, Świerkowa, Chabrowa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, Ks. A. 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, Przedwiośnia, 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

VII

zmieszane
12;26
popiół
bioodpady 12;26
zmieszane
13;27
popiół
bioodpady 13;27
zmieszane
14;28
popiół
bioodpady 14;28
zmieszane
8;22
popiół
bioodpady
8;22
zmieszane
9;23
popiół
bioodpady
9;23
zmieszane
5;19
popiół
bioodpady
5;19
zmieszane
6;20
popiół
bioodpady
6;20
zmieszane 7;21
popiół
bioodpady
7;21
zmieszane 1;15;29
popiół
bioodpady 1;15;29
zmieszane 2;16;30
popiół
bioodpady

2;16;30

VIII
9;23
9;23
10;24
10;24
11;25
11;25
5;19
5;19
6;20
6;20
2;16;30
2;16;30
3;17;31
3;17;31
4;18
4;18
12;26
12;26
13;27
13;27

IX

X

6;20
4;18
21
19
6;20
4;18
7;21
5;19
22
20
7;21
5;19
8;22
6;20
23
21
8;22
6;20
2;16;30 14;28
24
22
2;16;30 14;28
3;17 1;15;29
20
18
3;17 1;15;29
13;27 11;25
27
26
13;27 11;25
14;28 12;26
28
27
14;28 12;26
1;15;29 13;27
29
25
1;15;29 13;27
9;23
7;21
30
28
9;23
7;21
10;24
8;22
17
29
10;24

8;22

XI

XII

8
17
8
9
18
9
3
19
3
13
22
13
12
23
12
15
24
15
16
25
16
10
26
10
4
29
4
5
30

6
20
6
7
21
7
1
15
1
2
16
2
3
17
3
13
27
13
14
28
14
8
22
8
9
23
9
10
24

5

10

Gminny Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
że obecnie prowadzi akcje roznoszenia umów o dostawę wody i odbiór ścieków z mieszkańcami
na terenie sołectwa Kaczyce.”
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Bezpłatny Audyt, atrakcyjne ceny,
krótkie terminy realizacji!
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Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

Konkurs Kubisza

Zostań pisarzem z…
Podczas nauki zdalnej uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego
w Zebrzydowicach nie próżnowali. Byli tacy, którzy zaangażowali się w konkursy
na różnych szczeblach. Z przyjemnością informujemy, że w gronie laureatów XII
edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego z cyklu „Zostań pisarzem z…” pt.
„Histo(e)ryjki domowe” znalazło się troje naszych uczniów. W kategorii klas VII- VIII
zaszczytne I miejsce zajęła Milena Duraj z kl. VIII a, II miejsce uzyskała Amelia Szuścik z kl. VIII b. W grupie młodszej wyróżnienie zdobył Stanisław Nikonowicz z kl. Va.
Dodatkowo szkoła została wyróżniona nagrodą specjalną, którą w tym roku jest
pakiet książek autorstwa patrona konkursu Michała Rusinka. Uczniów do konkursu
przygotowały polonistki: Aldona Kopiec, Jadwiga Nowakowska i Katarzyna Dynek.
Gratulujemy!!!

Bo na naszej śląskiej niwie / kwitnie kwiatów dużo...
W wierszu Pierwiosnek nadolziański Mickiewicz napisał:
I wybiegło dziecię rankiem,
Zobaczyło kwiatki
I zerwało kilka drobnych
Na bukiet dla matki.
W tych paru prostych rymach zawarły się najważniejsze wartości: umiłowanie rodzimej ziemi, uroda ojcowskiego domu, silny związek z tradycją, miłość do matki.
Stokrotki, pierwiosnki, liście, ptaki, woda, kłosy zbóż przypominają,
że żyjemy, by sycić się Chlebem niebieskim, jak pisze Poeta w jednym z utworów.
Celem tegorocznej XIV edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kubisza było ukazanie w formie wiersza piękna przyrody Śląska Cieszyńskiego - kwiatów, drzew, krzewów oraz związanych z nimi legend i opowieści. Przewodniczącą
jury, jak co roku, była Aleksandra Błahut-Kowalczyk, prawnuczka Jana Kubisza.
Uczennica klasy 7d Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego - Martyna
Bąkowska, pisząca pod kierunkiem polonistki Aldony Kopiec, uzyskała I miejsce
za wiersz Wiosna.
Wiosna
przycupnęła nieśmiało
skulona niespełnieniem
bladej cieszynianki
uchyliła okno
pod maską strachu
by przejrzeć się w kropli bzu
wyłuskała piwonię
z bladych policzków
łypnęła okiem niezapominajki
na niesfornego wróbla
w słońcu nadziei
rozprostowała ramiona
Wszyscy nagrodzeni z naszej gminy:
Nagrodzeni z naszej gminy:
W kategorii uczniów klas -4-6
II nagroda - Julia Stelmach z SP w Kaczycach za wiersz „ Dzień z życia łąki
(opiekun Mirela Sikora)
III nagroda - Aleksandra Mariańska z SP w Kaczycach za wiersz „Czeremcha
optymistka” (opiekun Mirela Sikora)
W Kategorii wierszy uczniów klas 7-8
I nagroda - Martyna Bąkowska z SP w Zebrzydowicach za wiersz „Wiosna”
(opiekun Aldona Kopiec)
III nagroda - Emilia Dronia z SP w Kaczycach za wiersz „łzy szczęścia (opiekun
Mirela Sikora)
Wyróżnienie - Oliwia Karczmarczyk z SP w Kaczycach za wiersz „Magnolie”
(opiekun Mirela Sikora)

Obchody Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Zebrzydowicach
„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, polskiej
niepodległości i polskiej kultury, w 100-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia
Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej - Tadeuszowi Gajcemu, Janowi
Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi
Trzebińskiemu”.
To dla naszej szkoły szczególnie ważny rok, gdyż poświęcony Patronowi.
W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Patrona Szkoły uczniowie zostali
zapoznani bliżej z życiem i twórczością żołnierza- poety. Część klas oglądała
film pt. „Baczyński”, zapoznawała się z różnymi materiałami dokumentalnymi,
publikacjami prezentacjami poświęconymi K. K. Baczyńskiemu. Chętni uczniowie
wzięli udział w konkursach poświęconych życiu i twórczości przedstawiciela pokolenia Kolumbów. Zaangażowali się w konkursy literackie, plastyczne, a także
historyczne organizowane na różnych szczeblach- od szkolnego po ogólnopolski,
osiągając sukcesy.
Swoistą formą uczczenia Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego okazała się zmiana,
jaka nastąpiła w głównym wejściu szkoły. W miejsce portretu, który znajdował się tam
od 33 lat ( nadanie imienia miało miejsce 1988r.) pojawił się wielki mural uwieczniający
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle mrocznego czasu, w jakim przyszło mu żyć. Dzieło
Marcina Skurowskiego –„Wnętrza z charakterem graffiti na zlecenie”- skłania do głębokiej
refleksji, a poprzez swoją trójwymiarowość sprawia, że Patron spogląda na społeczność
szkolną z każdej strony, jakby zachęcał nas do pamiętania o sprawach ważnych i ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, Ojczyzna. Miejsce poświęcone Patronowi Szkoły
dopełnia wystawa, w której znalazły się prace konkursowe uczniów naszej szkoły- ich
własne utwory poetyckie inspirowane twórczością Poety, efekt II edycji konkursu „Być jak
Krzysztof Kamil Baczyński”. Na półkach ponadto wśród tomików poezji można zobaczyć
książki poświęcone Baczyńskiemu z cennymi dedykacjami. Wśród nich znajduje się wpis
pani Anieli Kmity- Piorunowej – ciotecznej siostry Baczyńskiego oraz dwie dedykacje Wiesława Budzyńskiego, autora publikacji o Baczyńskim, tj. „Taniec Baczyńskiego”, „Warszawa
Baczyńskiego”, „Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila”, które pozyskaliśmy podczas spotkania
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z autorem w czasie wycieczek szkolnych do Warszawy. Wyeksponowane zostały także
życzenia, które dotarły do naszej szkoły w związku z tak zacnym Jubileuszem.

przed

p0

„Zdrowie po cieszyńsku”,
czyli... sukcesy w konkursie
Chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach wzięli udział w kolejnej edycji powiatowego konkursu „Zdrowie po cieszyńsku”, którego ideą jest promowanie zdrowego stylu życia w połączeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskiego.
W kategorii bajka z kolorowanką III miejsce zajął Oskar Augustyn z klasy 7a,
który napisał teksy „Kumka w Żabim Kraju”. W kategorii gra edukacyjna na podium znalazły się uczennice klasy 6d- Maja Trzaskalik i Wiktoria Pala- laureatki III
miejsca, które przygotowały grę „Cieszyńska ścieżka zdrowia”. Uczniów do zmagań
konkursowych przygotowała polonistka Katarzyna Dynek. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Zapatrzeni w Baczyńskiego

Krzysztof Kamil Baczyński to od 33 lat patron Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach, który zachwyca nie tylko młodością i talentem, ale urzeka patriotyzmem. Taki patron zobowiązuje i uskrzydla, bo przecież Baczyński pozostaje na
kartach historii i literatury polskiej, jako poeta -żołnierz, który nie uchylił się przed
najwyższą dla Ojczyzny ofiarą i jest „ jednym z największych meteorów poetyckich”.
To o Nim myśląc, Stanisław Pigoń powiedział: „Cóż, należymy do narodu, którego
losem jest strzelać do wroga z brylantów…”.
Włączając się w obchody Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, chętni uczniowie zaangażowali się w ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki „Zapatrzeni w Baczyńskiego”, którego celem było napisanie wiersza dotyczącego postaci
K. K. Baczyńskiego lub czasów, w jakich żył. I miejsce w kategorii klas VII- VIII zajął
uczeń naszej szkoły- Jakub Kwolek z klasy 7a. W poetyckich zmaganiach wspierała
go polonistka Katarzyna Dynek. Utwory konkursowe znajdą się w okolicznościowym tomiku poezji, który zostanie wydany jesienią.
Cieszy fakt, że w XXI wieku, w którym człowiek nie ma czasu na rozmowę
z samym sobą, z innymi ludźmi, na chwilę refleksji i zadumy, znajdują się wśród
młodzieży miłośnicy poezji, ludzie na nią wrażliwi, mający potrzebę tworzenia
słowa poetyckiego.
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

Nasze sukcesy - wiadomości ze Szkoły Podstawowej
w Marklowicach Górnych
Cieszymy się, że pomimo pandemii i związanych z tym trudności, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych są aktywni i chętnie podejmują dodatkowy wysiłek, przystępując do ogłoszonych konkursów.
W ostatnim czasie nasi wychowankowie zdobyli nagrody w konkursach na
szczeblu powiatowym.
• W powiatowym konkursie „Zdrowie po cieszyńsku” w kategorii bajka/ baśń
z kolorowanką II miejsce zdobyła Zuzanna Augustyn.
• W IX Powiatowym Konkursie Gwary Ludowej „ Rzóndzymy po naszymu”
• w kategorii 7-9 lat II miejsce Antonina Stęchły
• w kategorii 10-12 lat
• I miejsce Paweł Piekarczyk
• II miejsce Karol Kłopeć
• III miejsce Lena Strzelczyk
• wyróżnienie Weronika Boruta
Serdecznie wszystkim nagrodzonym uczniom i ich opiekunom gratulujemy,
a rodzicom dziękujemy za okazaną pomoc.
J.Fuchs
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

„Sztuka jest wszędzie”

W dniu 1 czerwca 2021, na terenie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
odbyła się wystawa plenerowa. Prezentacja prac była podsumowaniem projektu
artystyczno-edukacyjnego „Sztuka jest wszędzie” w klasach 7.

Zadaniem klasy 7a było wykonanie kompozycji abstrakcyjnych, z kolorowych
kwadratów oddającymi „Radość i szczęście”. Barwne kompozycje zaprezentowano
w oknach szkoły.
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Szkolny rajd górski

Złagodzenie obostrzeń epidemicznych pozwoliło miłośnikom górskich wycieczek ze Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych wybrać się w kolejną trasę.
W słoneczną środę (09.06.) liczna grupa uczniów z klas 4-8 wraz z opiekunami
wyruszyła autokarem do Brennej, aby stamtąd wyjść na Trzy Kopce Wiślańskie. Pogoda dopisała, humory również i cała grupa sprawnie wędrowała zielonym szlakiem, aby
dotrzeć do schroniska„Telesforówka”, gdzie można było zregenerować siły przy ognisku.
Jeszcze przed końcem roku szkolnego na podobną wycieczkę wyruszą uczniowie klas 1-3.
Klasa 7b malowała, inspirowane naturą, obrazy na dużych formatach. Malarskie obrazy tworzone były w charakterze sztuki street-art i eksponowane na
płocie przy parkingu szkoły.
Kolorowe dzieła były wspaniałą dekoracją dopełniającą radosne obchody Dnia
Dziecka. Dzieci zostały zainspirowane do twórczości przez Panią Katarzynę Gorycką.

Sportowy Dzień Dziecka

Konkurs gwarowy

Tegoroczny Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych przebiegał na sportowo. Nauczyciele wychowania fizycznego – Jadwiga Wanat i Piotr
Piłkowski zorganizowali I Szkolną Spartakiadę z okazji Dnia Dziecka.
Nauczyciele przygotowali wymagający tor przeszkód, z którym (na czas)
musieli zmierzyć się uczniowie. Rywalizacja, w atmosferze fair play, przyniosła
wszystkim wiele radości.

Po długiej przerwie uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych mogli wziąć udział w kolejnym międzyszkolnym konkursie.
1 czerwca w Zebrzydowicach odbył się IX Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej. Kończycką szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy 6a: Kamila Kowal
i Paulina Płaczek. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że dziewczyny otrzymały
wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy!
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Nowości w bibliotece
C. GREBE- STĄPAJĄC PO CIENKIM LODZIE
W marmurowym korytarzu mieszkania słynnego potentata biznesowego zostaje
znaleziona bestialsko zamordowana kobieta. Ofiarę pozbawiono głowy… Tymczasem pewien charyzmatyczny i kontrowersyjny biznesmen znika bez śladu.
Kim jest ofiara? A kim psychopatyczny morderca posługujący się maczetą?
Dwa miesiące wcześniej życie Emmy Bohman, asystentki sprzedaży w Clothes
& More, przewraca się do góry nogami za sprawą przypadkowego spotkania ze
swym przełożonym. Jesper Orre jest uosobieniem jej marzeń, więc kobieta szybko

wdaje się z nim w romans. Po pewnym czasie Jesper znika, równie niespodziewanie, jak się pojawił, nie obdarzając Emmy słowem wyjaśnienia.
Gdy po pierwszym nieszczęściu przychodzą kolejne, Emma zaczyna podejrzewać,
co się stało. Tylko dlaczego Jasper chciał ją zranić? Niebawem okazuje się, że nie
tylko ona próbuje go odnaleźć…
K. NEUS- SEKCJA LEGALNYCH MORDERCÓW. PRELUDIUM
Gdy stracisz wszystko, nie musisz już bać się ryzyka.
Cel jest jeden – złoto ukryte przez Inków. Żeby je zdobyć, oddelegowano specjalny
samolot, zebrano grupę garimpeiros gotowych do ciężkiej pracy w dżungli oraz przetransportowano sprzęt mający ułatwić i przyspieszyć pracę poszukiwaczy złota. A czasu nie ma zbyt wiele – raptem jakieś trzy i pół miesiąca, nim zacznie się pora deszczowa. Wszystko zostało dokładnie przemyślane, a skarby zdają się
być na wyciągnięcie ręki. Henry McGregor, dowódca wyprawy,
nie wziął pod uwagę tylko jednego – tego, że nie wszyscy członkowie eskapady są gotowi poddać się jego woli i że jest wśród
nich ktoś, komu wcale nie zależy na złocie. Wkrótce okaże się,
że ten wyjątkowo sprytny gracz może zamienić zaplanowaną
w najdrobniejszych szczegółach akcję w niebezpieczną walkę
o przetrwanie…
A. FREDRIKSSON- POŻEGNALNE PRZYJĘCIE
Czy istnieją szczęśliwe rozwody?
Rebecca i Jacob podjęli decyzję o rozwodzie. Nie ma w tym niczyjej winy. Zabrakło namiętności, a w miejsce miłości pojawiła się
przyjaźń. Gdy jednak dzielą się tą nowiną z przyjaciółmi podczas
corocznego grzybobrania, eksploduje bomba towarzyska. Przez
dwadzieścia cztery lata małżeństwa nikt nie zauważył, żeby
mieli jakiekolwiek problemy. Ich przyjaciele reagują na tę szokującą wiadomość emocjonalnie, każdy po swojemu, a Rebecca
bezskutecznie próbuje ich przekonać, żeby potraktowali ten
weekend jako spontaniczne przyjęcie pożegnalne. Pożegnanie
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z tym, co było, i początek czegoś nowego i ekscytującego. Rebecca chce udowodnić,
że rozstanie wcale nie musi oznaczać tragedii – ani dla nich dwojga, ani dla całego
towarzystwa. Przecież wszyscy mogą się dalej spotykać, tak jak to robili do tej pory.
Po rozwodzie nic jednak nie wygląda tak, jak sobie to wyobrażała Rebecca. Relacje
z paczką przyjaciół nie układają się tak, jakby chciała. Rebecca uświadamia sobie
w końcu, że jako singielka nie jest już mile widziana podczas wspólnych kolacji.
"Przyjęcie pożegnalne" to powieść o tym, co się czuje, gdy kończy się wieloletnie małżeństwo i trzeba zacząć żyć nowych okolicznościach. I o tym, że w dojrzałym wieku
też można odnaleźć samego siebie.
R. STEINKE- FRITZ BAUER
Fritz Bauer – człowiek który nie pozwolił Niemcom zapomnieć o przeszłościPracując
w wymiarze sprawiedliwości rodzącej się Republiki Federalnej Niemiec, prokurator
Fritz Bauer starał się być głosem jej sumienia. Więzień obozów, zbiegły Żyd, który
w 1949 r. powrócił do kraju, by objąć stanowisko prokuratora generalnego Hesji we
Frankfurcie nad Menem.Za jego sprawą zrehabilitowano uczestników zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944 r., a III Rzesza oficjalnie została uznana przez sąd za „państwo bezprawia”. To Bauer przekazał izraelskiemu Mosadowi trop, który doprowadził do porwania i osądzenia Adolfa Eichmanna. Ogromny był także jego wkład w przeprowadzony
w latach 60. we Frankfurcie proces zbrodniarzy SS z KL Auschwitz-Birkenau.Działając
w powojennej, a więc pozornie sprzyjającej rzeczywistości, Fritz Bauer często natrafiał na niechęć czy wręcz sprzeciw kolegów, mających nierzadko niejasną przeszłość
uwikłaną w narodowy socjalizm. Również państwo niemieckie starało się unikać rozliczania z udziału w zbrodniach nazistowskich. Dlatego Bauer nie ufał jego organom.
Stąd też o większości jego dokonań dowiedzieliśmy się dopiero po jego śmierci. Śmierci nader tajemniczej. Kim tak naprawdę był ten osamotniony wojownik o prawdę?
Ronen Steinke – także prawnik, a zarazem dziennikarz – zarysowuje historię
człowieka, który po wojnie atakowany był w RFN jak nikt inny. Korzystając z niepublikowanych wcześniej źródeł, odtwarza dzieje wielkiego prawnika i humanisty,
którego osobiste losy stały się sprawą polityczną. Spisuje biografię niemieckiego
Żyda, który cudem uniknął nazistowskich prześladowań, po to, by przywracać elementarne poczucie sprawiedliwości.
J. Małecki- Saturnin
Przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, którym jeździ do szkoły
w Radziejowie, zahacza o tajemniczą krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przebywa jego milczący, skryty dziadek. Dwadzieścia lat później Saturnin
mieszka w Warszawie, pracuje jako sprzedawca i trzyma się z dala od tajemniczych
krain. Pewnego dnia dziadek znika i Saturnin musi wrócić w rodzinne strony.
Wspólnie z matką rusza jego śladem i coraz głębiej zapuszcza się w przeszłość. To,
co odkryje, zburzy jego świat. Saturnin to intymna, choć skomponowana na wiele
głosów opowieść, w której marzenia potrafią łamać kości, muzyka jest silniejsza
niż wojna, a mama daje w nagrodę półtora kilograma słońca. Zmarli otrzymują tu
głos, a prawdziwe postaci z życia autora doświadczają rzeczy, których nie dane im
było zakosztować poza tą książką.
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ANIELA STOŚ
Pod plafonem
Żyrandol ogromny z tysiąca kryształków
w pałacowej balowej Sali
pamięta
wspomina
tych co przed wiekami tu w tańcu wirowali
Kuszące spojrzenia
spod przymkniętych powiek
szarmanckie ukłony
ona mu rękę podaje w mitence
on uśmiecha się do niej.
Oni tam ciągle wirują
wysoko aż pod plafonem
w poświacie księżyca srebrzy się jej suknia
głęboki fraku aksamitu.
Żyrandol zdumiony podzwania do taktu
Kryształki radośnie dźwięczą
A cienie ich kręcą się szybciej i szybciej
Ten taniec się jeszcze nie skończył…

W poświacie księżyca
Kareta na dziedzińcu stoi
Stangret sztywno trzyma lejce
z pałacu wybiega krucha postać dziewczęca
szeleści jedwabna sukienka.
On drzwi karocy otwiera
ona wchodzi
stangret batem świszcze
ręce lgną do rąk stęsknione namiętne
omal im serce nie pęknie.
Szóstka karych koni rusza z kopyta
księżyc znaczy im drogę
spieszcie się konie spiesz się woźnico
bo każda chwila im droga
Nim słońce wzejdzie
ona powróci w złocone ramy
a jego powiozą te konie rącze jak najdalej
I tak co noc w poświacie księżyca
spotykać się będą
bo przed wiekami
tajemnie przed światem złożyli
sobie przysięgę.

Królowo Polski
Święta Maryjo z przydrożnej kapliczki
w szatach o barwie bławatka
do Ciebie się uciekamy
Tyś dobra dla nas jak matka.
Święta Maryjo z płótna Rafaela
tak pełna słodyczy i wdzięku,
do Ciebie prośby swe zanosimy
Gdy serce pełne lęku.
Matko Boska z cudownego obrazu
z Jasnej Góry
do Ciebie pielgrzymujemy z daleka
pobłogosław swoich synów i córy
Królowo Polski, naszą ojczyznę
Ci zawierzamy z nadzieją
boś Ty orędowniczką naszą
od zarania dziejów.
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SKŁAD OPAŁU
MARKLOWICE GÓRNE
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Kącik Kulinarny
Biszkopt z pianką cytrynową i truskawkami
masa piankowa
- 400 ml mleka
- 2 śnieżki
- 1 jogurt typu greckiego 400 g,
- 2 galaretki cytrynowe
- 1 szkl wody z sokiem cytrynowym
warstwa truskawek z galaretką
2 galaretki truskawkowe
- 1 litr gorącej wody
- 1 kg truskawek
biszkop ( skl. poj. 250 ml, blaszka o wym. 28 cm na 36 cm )
5 jaj
1 szkl. mąki
1 szkl. cukru
1 budyń śmietankowy 40 g bez cukru
łyżeczka proszku pieczenia
1 łyżeczka octu 10 %
szczypta soli
WYKONANI : Zaczynamy od rozpuszczenia galaretek cytrynowych w szklance gorącej wody
z sokiem cytrynowym i zostawiamy do schłodzenia, Ubijamy białka ze szczyptą soli na pianę i stopniowo dodajemy cukier, jak piana będzie lśniąca dodajemy żółtka, mąkę, budyń
w proszku , proszek do pieczenia i ocet. Następnie wylewamy ciasto na blaszkę i pieczemy
około 25-30 min. w 180 st C Po upieczeniu odstawiamy do całkowitego wystudzenia. W tym
czasie ubijamy śnieżki z mlekiem i jogurtem , dodajemy ostudzone galaretki cytrynowe i
mieszamy do uzyskania jednolitej masy, a następnie wykładamy masę piankową na ciasto i
wstawiamy do lodówki na godzinę. Na schłodzoną piankę układamy truskawki i zalewamy
zimną , lekko tężejącą galaretką truskawkową i do lodówki najlepiej na całą noc.
BISZKOPT DO TORTU
SKŁADNIKI
7 jaj
250 g drobnego cukru
6 łyżek wody
270 g mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 łyżeczki cukru z wanilią
Formę o średnicy 20 cm wyłóż papierem do pieczenia (samo dno). Piekarnik nagrzej do
temperatury 170°C.
WYKONANIE: Mąkę przesiej do miski razem z proszkiem do pieczenia, wymieszaj dokładnie. Białka oddziel od żółtek i ubij na pianę. W połowie ubijania zacznij dodawać stopniowo
cukier z cukrem z wanilią, małymi partiami. Ubijaj do całkowitego rozpuszczenia cukru ,
aż powstanie gęsta piana. Następnie wlej wodę i ciągle ubijaj do połączenia składników.
Nie przerywając ubijania, dodawaj kolejno żółtka i miksuj na jednolitą masę. Na koniec na
najmniejszych obrotach lub przy pomocy szpatuły wmieszaj w 2-3 turach suche składniki.
Gotową masę przełóż do formy, wyrównaj i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz około
40-45 minut do suchego patyczka. Po upieczeniu wyjmij z piekarnika, uderz lekko dnem
formy o blat (połóż na nim ściereczkę) i odstaw do wystudzenia.
Drożdżówka z rabarbarem i kruszonką
Składniki:
Ciasto drożdżowe:
mąka pszenna 2,5 szklanki
mleko ciepłe: 125 ml
jajka: 3 szt.
cukier: 2 łyżki
cukier z prawdziwą wanilią: 2 łyżki
olej: 5 łyżek
drożdże świeże: 25 g
szczypta soli
rabarbar: 3 – 4 łodygi
Kruszonka:
mąka pszenna: 2 łyżki

masło: 1 łyżka
cukier z prawdziwą wanilią: 1 łyżka
odrobina zimnej wody oraz: cukier puder
WYKONANIE: Mąkę przesiewamy. Do drożdży dodajemy ciepłe mleko, cukier i 3 łyżki mąki,
a następnie dobrze mieszamy. Kiedy drożdże zaczną pracować, dodajemy jajka, olej i sól.
Ponownie mieszamy, aż powstanie jednolita masa.
Masę wlewamy do mąki i wyrabiamy przy pomocy łyżki, aż mąka przestanie być widoczna.
Przykrywamy folią oraz ręcznikiem i odstawiamy, aby urosło.
KRUSZONKA WYKONANIE: Mąkę, masło oraz cukier rozgniatamy palcami. Jeśli kruszonka
jest zbyt drobna, dodajemy odrobinę zimnej wody.
Kruszonkę wstawiamy do lodówki na 15 – 20 minut. Dzięki temu zachowa swoją chrupkość.
Pieczenie: Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia lub smarujemy masłem i oprószamy mąką. Wyrośnięte ciasto wykładamy wprost z miski do foremki i równomiernie rozprowadzamy. Na cieście układamy pokrojony w kilkucentymetrowe kawałeczki rabarbar. Delikatnie wciskamy go w ciasto. Przykrywamy ponownie ściereczką i odstawiamy na 20 minut,
aby ciasto wyrosło. Mąkę, masło oraz cukier rozgniatamy palcami. Jeśli kruszonka jest zbyt
drobna, dodajemy odrobinę zimnej wody. Wyrośnięte ciasto posypujemy kruszonką, wstawiamy do piekarnika (półka niżej niż środek). Piekarnik ustawiamy na 180 stopni i pieczemy
35 – 40 minut. Po upieczeniu, wyjmujemy drożdżówkę z piekarnika. Kiedy lekko ostygnie,
wyciągamy z formy, aby się nie odparowała. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem.
SKŁADNIKI NA CIASTO SĄ DO KEKSÓWKI.
SERNIK SZYBKI
Składniki
Tortownica o średnicy 18 cm
800 g twarogu z wiaderka
50 g masła
4 jajka
20 g mąki pszennej
2 łyżki cukru wanilinowego
100-150 g cukru pudru
Wykonanie: Masło rozpuścić. Wszystkie składniki umieścić w misce i dokładnie wymieszać przy pomocy miksera. Sernik piec w 170 stopniach 70 minut. Po upieczeniu pozostawić
w piekarniku do całkowitego przestygnięcia.
CIASTO CZEKOLADOWE Z MALINAMI *przepis na blaszkę 25x25cm
SKŁADNIKI
MASA CZEKOLADOWA
-800 ml mleka
-200 g masła
-0,5 szkl cukru
-2 budynie czekoladowe bez cukru po 40 g
-2 łyżki mąki
-1 łyżka kakao
-100 g czekolady deserowej lub mlecznej
MASA ŚMIETANKOWA
-500 ml śmietany 30%
-0,5 szkl cukru pudru
-125 ml wrzątku
-2 płaskie łyżki żelatyny
DODATKOWO
-500 g malin
-czekolada do posypania ciasta
-około 100 g okrągłych biszkoptów
WYKONANIE Dno blaszki wykładamy papierem do pieczenia a potem biszkoptami. Ja kupiłam takie z kakaową górą, ale mogą być normalne, jasne.
MASA CZEKOLADOWA: Do garnka wlewamy mleko, dodajemy 2 budynie, kakao,cukier,mąkę
i wszystko dokładnie mieszamy i zagotowujemy. Mieszamy by się nie przypaliło, najlepiej
trzepaczką. Masę gotujemy do zgęstnienia. Ściągamy z ognia i dodajemy pokruszoną czekoladę i pokrojone masło. Wszystko mieszamy do rozpuszczenia i połączenia. Tak przygotowaną masę wykładamy na biszkopty, wyrównujemy i studzimy. Gdy masa przestygnie
układamy na niej maliny. Następnie śmietanę ubijamy na sztywno z cukrem pudrem, dodajemy ostudzoną żelatynę rozpuszczoną w 125 ml wrzątku, wszystko miksujemy chwilę na
najwyższych obrotach i wykładamy na maliny. Posypujemy ciasto czekoladą i wstawiamy do
lodówki najlepiej na całą noc.
UDANYCH WYPIEKÓW ŻYCZY TERESA KONDZIOŁKA.
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