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Pchli Targ nad Młyńszczokiem po raz kolejny udany

Zjazd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zebrzydowicach
Wybrano nowe władze!
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Święto Wina, miodu i sera
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W numerze:

 Z ostatniej chwili: I miejsce dla Chóru Mieszanego
kupię Stare motocykle -

tel. 504 211 939

ECHO z Zebrzydowic
 Cieszynianka dla Haliny Wielądek!
 Kącik kulinarny

- str. 7
- str. 23

Api poleca:

• kalendarze i terminarze na 2022 rok,
• opłatki i kartki bożonarodzeniowe,
• śmieszne gadżety na 30, 40, 50, 60,
• pudełka, torebki prezentowe, papiery ozdobne,
rozetki, wstążki,
• olejki i shoty do e- papierosów

Czynne:

Api w Świstaku pon- pt 7.30-18; so 8-14
Api Kochanowskiego 36 pon- pt 9-17; so 8-13
Zapraszamy!! Tel. 506 814 834
Zapraszamy na FB - Api sklep Papierniczy

- str. 5

2016

Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 15.30, w soboty od 8.00 do 12.30
tel. 32 469 35 82
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 61

cennik - www.fhustanczyk.pl

„oFeRowANY oPAŁ”
WAŻNA INFORMACJA

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

Z uwagi na zakup węgla na aukcjach
Cennik Węgla został wycofany ze strony internetowej
do odwołania

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

- WĘGIEL ORZECH
- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK
- WĘGIEL WORKOWANY

w StAŁeJ SPRZeDAŻY
PIASEK (różne rodzaje), MIESZANKA, ŻWIR,
KAMIEŃ KLINIEC, TŁUCZEŃ, KAMIEŃ CZERWONY

GRATIS !

! uwaga !
W związku ze stale rosnącymi cenami paliwa
zostaje zlikwidowany transport GRAtiS
MATERIAŁÓW SYPKICH powyżej 5 TON

Zapewniamy rozładunek
samochód HDS

WYPRZEDAŻ KOSTKI
BRUKOWEJ
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

Zarządcy dóbr hrabiego Larischa
W 1888 roku po śmierci Emeryka Mattencloita Zebrzydowice oraz sąsiednie Marklowice Górne nabył hrabia Henryk Larisch von Mönnich. Nowy
właściciel wioski na stałe mieszkał z rodziną w zamku w Solcy (Czechy), a w Zebrzydowicach pojawiał się głównie podczas polowań i inspekcji dóbr. Zamek w Zebrzydowicach za czasów rodziny Larisch (do 1945 roku) stał się ośrodkiem administracji zebrzydowickim majątkiem. Mieszkali w nim zarządcy dóbr hrabiego, którzy kierowali
gospodarką w imieniu ich właściciela oraz sprawowali ogólny nadzór nad wszystkimi
pracami wykonywanymi przez chłopów na rzecz pana. Zarządca hrabiego mógł
korzystać z niektórych urządzeń i udogodnień np. mógł używać do celów prywatnych
powozów znajdujących się w zamku, a jego rodzina miała pokrywane koszty leczenia.
Był także człowiekiem wolnym od pańszczyzny, miał stałą pensję i dodatki. Zarządcy często zmieniali swoje miejsce pracy. Za czasów hrabiego Larischa było kilku zarządców w Zebrzydowicach. Różny był stosunek zarządców do mieszkańców wioski,
a także do tych, którzy pracowali „na pańskim”.
Pierwszym zarządcą po 1888 roku był Antoni Duś (Dusch) pochodzący z Frysztatu, który do 1897 roku był także wójtem Zebrzydowic. Urzędował on
w gminie w języku niemieckim, co było wielkim utrudnieniem dla mieszkańców chcących cokolwiek załatwić. Czasopisma regionalne informowały o tym, że od zarządcy
Dusia zależny był jego następca na stanowisku wójta, który był także gazdą w zamku. W
1898 roku „Głos Ludu Śląskiego” pisał, że „ferwalter Duś jak wiadomo jest wrogiem
Polaków”. Swoją funkcję w Zebrzydowicach Antoni Duś pełnił do 1903 roku.
Kolejnym zarządcą na zamku w latach 1903-1911 był Franciszek Kucza
(Kutscha). Za czasów tego zarządcy wójtem Zebrzydowic w 1904 roku został
Rudolf Kolaczek, który przeniósł kancelarię gminną z zamku do szkoły oraz wprowadził język polski jako urzędowy w gminie. Był to wójt niezależny od
dworu hr. Larischa. Franciszek Kucza, który z pochodzenia był Niemcem,
był dobrym zarządcą oraz czynnym członkiem Śląskiej Partii Ludowej (organizacji działającej w Austro-Węgrzech od 1909 roku). Franciszek Kucza zmarł 10 października 1911 roku. Tygodnik „Ślązak” – organ prasowy Śląskiej Partii Ludowej
– we wspomnieniu pośmiertnym zarządcy pisał:
„Zmarł po krótkich i dolegliwych cierpieniach starszy zarządca dóbr, eksc. hr.
Larischa p. Franciszek Kutscha, nadzwyczaj lubiany i ceniony przez wszystkich, którzy jakąkolwiek mieli z nim styczność. Zmarły odznaczał się wielką wyrozumiałością
względem swoich poddanych i nic więc dziwnego, że serca wszystkich napełniły się po
stracie tak powszechnie lubianej osoby głęboką żałobą”.
Po śmierci Franciszka Kuczy posadę zarządcy w zebrzydowickim zamku
objął Oswald Möhwald, który wcześniej zarządzał dobrami w Zawadzie.
Człowiek ten bardzo źle zapisał się w historii Zebrzydowic, a także często był negatywnie przedstawiany na łamach gazet. Chłopi pańszczyźniani doznali od niego
wiele krzywd i obelg. Poniżej podaję kilka przypadków mających związek z zarządcą Möhwaldem, które miały miejsce w Zebrzydowicach. W czasie powstawania
w 1902 roku straży ogniowej ówczesny zarządca Kucza przeznaczył jedno miejsce
w zabudowaniach przy zamku na przyrządy dla straży ogniowej, a także załatwił u hrabiego Larischa zgodę na użytkowanie koni pańskich do
zaprzęgu sikawki. Hrabia Larisch miał powiedzieć do pierwszych druhów tak: „Nie
tylko że konie będą pod ręką, ale i bezpieczeństwo moich folwarków będzie większe,
naturalnie, że pozwalam budować skład na projektowanym miejscu”. Kłopoty przy
użytkowaniu sprzętu i udostępnianiu miejsca zaczął stwarzać zarządca Möhwald,
który odmówił dostawy zaprzęgu do sikawki podczas pożarów. Swymi surowymi
rządami doprowadził on także do tego, że ludzie, którzy pracowali już kilka lat
we dworze za czasów baronów Mattencloitów, musieli z powodu zarządcy
służbę opuścić. W maju 1912 roku miał miejsce taki incydent opisywany wówczas
przez czasopismo „Robotnik Śląski”: „(…) parobcy wiozący drzewo z Czarnego Lasu
do Karwiny, o godzinie pół do pierwszej przystanęli z końmi obok spółki spożywczej
na Granicach frysztackich, żeby zjeść mizerny kawałek chleba na obiad. Na to właśnie
natrafił hrabiowski satrapa Möhwald, który jechał powozem z Frysztatu i tam się
przedtem dobrze najadł i napił. Wyskoczył on z powozu i podniecony dobrym
winem (które mu jeszcze nie wyszumiało z głowy) zaczął wyzywać na parobków:
Wy gałgany, wy próżniacy, myślicie, że wam będę za próżnowanie płacił, wy leniwcy,
nie chce się wam robić… itd. Następnie porwał lejce z wozu i chciał sam jechać

z drzewem do Karwiny, lecz żona jego, prawdopodobnie zawstydzona postępowaniem męża, oderwała go od wozu i zmusiła wsiąść na powrót do powozu,
skąd jeszcze wyzywał (…)”. Kolejną kością niezgody pomiędzy zarządcą a mieszkańcami był spór o ziemię. W minionych latach gmina Zebrzydowice należała
w połowie do hrabiego Larischa, a w połowie do chłopów. Z tego wynikało, że prawie każde pole chłopskie graniczyło z „pańskim”. Jednym z właścicieli pól graniczących z „pańskimi” gruntami był rolnik Karol Świeży. Kawałek miedzy tego rolnika
został zaorany z polecenia zarządcy Möhwalda bez wcześniejszego uzgodnienia
z właścicielem Karolem Świeżym. Sprawa ta otarła się o sąd, który przyznał rację
rolnikowi. Kolejną osobą, z którą zarządca miał zatarg był rzeźnik Michalski, który
przez długie lata pobierał lód z pańskiego stawu, a w 1912 roku pozwolenie to
zostało mu odebrane. Oswald Möhwald zarządzał u hrabiego Larischa w Zebrzydowicach tylko dwa lata. Zmarł nagle na udar serca w 1913 roku. Dowodem na to,
że zmarły nie potrafił dostosować się do miejsca i ludzi był dzień jego pogrzebu,
w którym uczestniczyli głównie urzędnicy hrabiowscy. Ludność zaś miejscowa nie
przybyła na pogrzeb, z wyjątkiem służebników dworskich.
Kolejnym zarządcą, który zamieszkał w zamku był Jan Raszka pochodzący z Końskiej, który przybył z Górnej Suchej. Za czasów tego zarządcy
w 1919 roku odbyło się zgromadzenie robotników i służby dworskiej domagających
się polepszenia warunków pracy i płacy. Po strajku jednogłośnie uchwalono następujące żądania: skrócono dzień roboczy na 10 godzin na dobę (pracę rozpoczynano
o godz. 7. rano, a kończono z dwugodzinną przerwą obiadową o godz. 7. wieczorem), robotnicy i służba otrzymali po jednym zagonie i jednym litrze mleka więcej
oraz podwyżkę 100 koron wynagrodzenia miesięcznego. Lepsze wynagrodzenie
otrzymali także pracownicy nieposiadający dworskiego mieszkania. Parobkowie
od krów żądali wolnej co trzeciej niedzieli, gazdowie po 4 litry mleka dziennie,
o jeden zagon więcej i po 110 koron płacy miesięcznej. Wszyscy zgodnie postulowali o zniesienie pracy w niedzielę. Jan Raszka był zarządcą do połowy lat 30.
(Alojzy Gabzdyl w Kronice Szkolnej zanotował, że do 1933 roku, jednak zarządca Raszka jest jeszcze na zdjęciu z Dożynek Gminnych prawdopodobnie
z 1936 roku). Był to raczej dobry zarządca. W konflikcie, który miał miejsce w 1919 roku
w gospodzie Józefa Czaji pomiędzy mieszkańcami a żandarmerią niemiecką zarządca
bronił mieszkańców i stał po ich stronie (konflikt ten został opisany w„Ślązaku”).
Ostatnim zarządcą hrabiego Larischa urzędującym w czasie wojny był
Henryk Zwilling. Niestety, nie był on przychylny dla mieszkańców. Przed II wojną
światową miał zostać wysiedlony, ale ofiarą pieniężną na cele „Obrony Narodowej”
wykupił swój dalszy pobyt na terenie gminy. W czasie II wojny światowej był
jednym z „zakonspirowanych hitlerowców”.
Również w Marklowicach Górnych urzędował zarządca hrabiego Larischa.
Na początku XX wieku zarządcą był Tomasz Absolon pełniący przez pewien czas także
funkcję wójta gminy Marklowice. O kolejnych zarządcach brak informacji. Prawdopodobnie kontrolę nad majątkiem w Marklowicach mieli zarządcy z Zebrzydowic lub Frysztatu.

Zdjęcie dołączone do artykułu przedstawia Dożynki z 1936 roku.
W tle zamek od strony wschodniej. Widoczna jest jeszcze betonowa studnia, gdzie
dawniej był wodotrysk. Według opisu zamieszczonego do zdjęcia drugi z prawej
strony to zarządca Jan Raszka z żoną Idą i córką Hildą. Na zdjęciu także agronom
Jan Adamczyk z córką zarządcy Frydą oraz młodzież.
Patryk Nowak
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SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
UL. RYBNICKA 17

44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

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

ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

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


DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM
MO¯LIWOŒÆ OBS£UGI W DOMU KLIENTA

SKŁAD OPAŁU

KACZYCE - DWORZEC PKP
F.H. KRYSBUD - Stokłosa Władysław

oPAŁ w DobReJ ceNie

JÓZEF KROCZEK - ZEBRZYDOWICE, UL. PCK 33a

SPRZeDAŻ: eKo-GRoSZeK,

tel. kom. 607 76 45 45

wĘGiel, wĘGiel woRKowANY

Ogłoszenie

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy

Lokal o powierzchni 80 m2 do wynajęcia w Marklowicach
Górnych, w budynku sklepu Lewiatan przy ul. Dębowej 2a.

Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis

Szczegółowe informacje w biurze Zarządu Gminnej
Spółdzielni SCH w Zebrzydowicach, ul. Ks.A.Janusza 4,
lub pod nr telefonu 32 46 93 499.

Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

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

Zarząd GS SCH w Zebrzydowicach
4 Wiadomoœci znad Piotrówki

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Wiadomości Kulturalne

Pchli Targ nad Młyńszczokiem po raz kolejny udany
Mimo chłodu i dosyć uciążliwego wiatru, w Zebrzydowicach pojawiło się sporo, zarówno klientów jak i sprzedających
na Pchlim Targu. Nie brakowało przedmiotów codziennego
użytku, płyt winylowych a także prawdziwych artefaktów, jak
limitowanych pater z księżną Dianą…
Każdy z nas posiada w domu różnego rodzaju, bibeloty,
pamiątki, książki, zabawki narzędzia czy różne starocie i rzeczy używane których już nie potrzebuje, a które mogą się komuś przydać. Taki jest cel wydarzenia organizowanego przez
zebrzydowicki GOK. Impreza udała się po raz kolejny- nie
zabrakło wielu historycznych pamiątek, walut, monet, bibelotów. – Warto przyjść nawet kiedy nic się nie kupi, jest co
oglądać - zgodnie twierdzili wszyscy odwiedzający. Wiele
z wystawianych towarów znalazło jednak swojego nowego
właściciela .
Kolejna edycja Pchlego Targu już na wiosnę – Zapraszamy!
Pchli Targ odbył się w amfiteatrze w Zebrzydowicach
( w sobotę 9.10.2021 w godz. 9:00 -13:00)
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

z naturalną dziewiczą przyrodą. Australia to dość „młody”kraj, dobrze sobie radzi z polityką
socjalną swoich weteranów, którzy przez całe dorosłe życie pracowali na rzecz tego kraju.
Pomijając aspekty ulg i przywilejów to australijskich emerytów jest stać każdego roku
przebywać przez dłuższe okresy poza krajem. Jeżeli pandemia nie pokrzyżuje planów
to będą kolejne spotkania z emerytami – seniorami tego kraju.
Ryszard Wiśniewski

Sukcesy naszych zespołów!

20.10.2021 ogłoszono wyniki X OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW LUDOWYCH.
ZŁOTY TALIZMAN otrzymał zespół „Nadolzianie” z GOK Zebrzydowice.
W kategorii nr 1 – A CAPELLA: I miejsce zajęli Małokończanie
awyróżnienietrafiłodozespołuZybrzidowiankizGOKZebrzydowice.
Kategoria nr 1 – A CAPELLA:
I MIEJSCE – Regionalny Zespół Śpiewaczy„Małokończanie”z GOK Zebrzydowice
II MIEJSCE – zespół„Studzieńczanie” z PCK Pszczyna oraz zespół„Bolęcanki”
z KGW Bolęcin
III MIEJSCE – zespół „Karniowianie” z TCK Trzebinia
WYRÓŻNIENIE – zespół „Zybrzidowianki” z GOK Zebrzydowice
Kategoria nr 2 – Z AKOMPANIAMENTEM
I MIEJSCE – nie przyznano
II MIEJSCE – Zespół Śpiewaczy „Niezapominajki” z OSP Jastrzębie-Szeroka
III MIEJSCE – zespół „Karolinki” z MGOK Czerwionka-Leszczyny
WYRÓŻNIENIE – Zespół Śpiewaczy „Urbanowiczanki” ze Stowarzyszenia
Koła w Tychach-Urbanowicach
Jak zaznacza jury, wybór nie był łatwy! Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym uczestnikom gratulujemy.
GOK Zebrzydowice

Z ostatniej chwili
I miejsce dla Chóru Mieszanego ECHO z Zebrzydowic

Klub Seniora
Spotkanie z emerytami z Antypodów
W ostatni czwartek września (30.09.)
członkowie działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej
w Zebrzydowicach Klubu Seniora spotkali się
z małżeństwem australijskich seniorów czasowo
przebywających w naszym kraju. Pani Joanna
jest australijską emerytką, która od kilkudziesięciu lat mieszka w mieście Adelajda (Piąte co
do wielkości miasto w Australii z liczbą ludności
wynoszącą 1,35 mln mieszkańców – przyp.red.)
Jest aktywną działaczką australijskiego Klubu Seniora. Działa również w organizacjach
i stowarzyszeniach chrześcijańsko – polonijnych. W naszym kraju mieszka jej, będąca już
w podeszłym wieku, matka. Mąż Brian to rodowity Australijczyk o korzeniach dwóch krajów starego kontynentu. Jak mówi, zachwyca się dziewiczymi terenami naszego o kraju.
Każdego roku, gdy przebywa w Polsce, zwiedza różne zakątki naszego kraju, głównie

- Mamy I miejsce - Złoty Dyplom oraz Puchar Starosty Bielskiego w Przeglądzie Chórów Seniora w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Chórów Gaude Cantem im. Kazimierza Fobera!
- poinformował chór na swoim oficjalnym profilu FB
- To dla nas ogromny zaszczyt i wielka radość móc dzisiaj
uczestniczyć w tak pięknie zorganizowanym festiwalu! Dziękujemy Pani Dyrygent Jadwidze Sikora za przygotowanie naszych
głosów! Dziękujemy Arkadiuszowi Popławskiemu za piękny
akompaniament i wsparcie Dziękujemy Wszystkim Organizatorom Festiwalu oraz Krzysztofowi Przemyk! Cieszymy się, że mogliśmy się zaprezentować z jak najlepszej strony oraz że wyśpiewaliśmy tak wspaniałe miejsce! To bardzo miłe!
Od redakcji: Gratulujemy! Foto: Tomasz Staniek
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OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH W ZEBRZYDOWICACH
– DO DZIERŻAWY
GOK Zebrzydowice informuje, że istnieje możliwość
wydzierżawienia OSW „Młyńszczok” wraz z zapleczem
od roku 2022 i latach następnych.
Zainteresowani proszeni są o złożenie oferty z proponowaną ceną za 1 miesiąc dzierżawy ze wskazaniem miesięcy, których ona dotyczy.
Bliższych informacji udziela biuro GOK,

Zamek Zebrzydowice,
ul. Ks. A. Janusza 21,
tel 32 4693334.
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Święto Wina, miodu i sera

Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

Zebrzydowicki Ośrodek Kultury zorganizował Święto Wina,
Miodu i serów. Wydarzenie okazało się strzałem w przysłowiową dziesiątkę. Na placu zamkowym w Zebrzydowicach oprócz
sprzedających pojawiły się tłumy kupujących i do stoisk przez
niemal cały czas ustawiały się spore kolejki. Jak mówi Małgorzata Guz pomysłodawczyni imprezy, winogrona i wino obecne na śląsku Cieszyńskim były od zawsze, a ponadto święto
już na stałe zapisze się w kalendarzu gminnych wydarzeń.
Okazuje się także, że winiarzy w naszym regionie nie brakuje
i powstaje stowarzyszenie, które ma się zająć promocją winnic.
Święto miało rodzinnych charakter toteż nie zabrakło atrakcji
dla dzieci takich jak malowanie twarzy czy dmuchanego zamku.
Na scenie zaprezentowali się także gromko oklaskiwani akordeoniści oraz Zybrzidowanki - zdobywczynie I miejsca Przeglądu
Zespołów i Śpiewaków Ludowych im. Józefa Pękały.
Red.

Kolejne Targi Żywności Ekologicznej za nami!

Ostatnia sobota września w Kończycach Małych na stałe zapisała
się już jako TARGI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I TRADYCYJNEJ. Tym
razem 25.09 Gościniec Zamkowy wypełnił się wystawcami i spragnionymi certyfikowanej żywności klientami.
Organizatorzy Rada Sołecka, GOK Zebrzydowice - świetlica Kończyce Małe i Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych zadbali o
nieodpłatne porady dietetyczne, okulistyczne i podologiczne. Obecni byli także przedstawiciele Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z Cieszyna, którzy oferowali pakiet podstawowych badań.

Cieszynianka dla Haliny Wielądek!

Rada Gminy Zebrzydowice na wrześniowej sesji wyłoniła
laureata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki
– a tegorocznym laureatem została pani Halina Wielądek
z Marklowic Górnych.
Pani Halina Wielądek mieszka od urodzenia w Marklowicach Górnych. W 1980
roku wstąpiła w szeregi Koła Gospodyń
Wiejskich w Marklowicach Górnych. Od
1996 roku działa w Kole Emerytów i Rencistów nr 10, zaś od 1999 roku zasiada w Zarządzie tego Koła i pełni funkcję Skarbnika.
Chętnie angażuje się w życie lokalne
na rzecz gminnej społeczności. Jest organizatorem licznych imprez o charakterze
charytatywnym. Wspiera i chętnie pomaga przy organizacji
wydarzeń kulturalnych. Wspomaga działania strażaków z OSP
Marklowice Górne, a także wykazuje zaangażowanie w wydarzenia organizowane przez Szkołę Podstawową w Marklowicach Górnych. Jest inicjatorem spotkań z seniorami i chorymi,
a także przygotowuje dla nich drobne upominki i poczęstunek.
Pani Halina daje się poznać jako osoba życzliwa i empatyczna, pełna troski o drugiego człowieka. Jest osoba bardzo
aktywna i pracowitą, lubianą i znaną wśród lokalnej społeczności. Wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka.
Dowodem na powyższe są liczne wyróżnienia, jakie otrzymała:
- dwukrotnie Złotą Odznakę Honorową zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZERI w Warszawie (w 2005r. i 2015r.);
- dyplom za wzorową pracę na rzecz rozwoju oraz dla dobra koła w kadencji 2002-2007;
- podziękowanie za osiągnięcia w pracy na rzecz koła, co zostało zauważone i docenione przez Prezydium Zarządu Rejonowego;
- dyplom uznania za działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska oraz udział w życiu społeczno-kulturalnym
Gminy Zebrzydowice.
Swój czas poświęca rodzinie, znajomym oraz lokalnej
społeczności. Wraz z mężem została odznaczona Medalem
za długoletnie pożycie małżeńskie w 2020 roku.
Za całokształt swej działalności na rzecz społeczności lokalnej podczas długoletniej aktywności, zasługuje na wyróżnienie Laurem „Srebrnej Cieszynianki”.

Zebranie Wędkarzy
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KOŁA NR 68 ZEBRZYDOWICE

Atrakcją był warsztat zdobienia pierniczków finansowany z projektu Active Citizens we współpracy ze Stowarzyszeniem Cieszyńskiej Młodzieży, który poprowadziła członkini SMKM Dorota Kula.
Dziękuję serdecznie za zainteresowanie, przybycie
oraz współpracę KGW Kończyce Małe, Straż Kończyce Małe
oraz Agnieszce Rybaczuk za fotorelację.
Zapraszam na kolejne TARGI w 2022 roku.
Izabela Brachaczek Sołtys Kończyc Małych.

Zawiadamiamy
członków
naszego
Koła
PZW,
że dnia 21 listopada 2021 r. (niedziela) o godz. 8,45 (I termin), a w przypadku braku wymaganej ilości uczestników
o godz. 9 00 (II termin) w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW nr 68 Zebrzydowice.
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych wędkarzy do
udziału w obradach.
Prosimy o liczne przybycie oraz przypominamy o obowiązku
posiadania przy sobie legitymacji członkowskiej PZW.
W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID zebranie odbędzie się z dostosowaniem do wymogów sanitarnych.
Uczestników obowiązuje używanie maseczek, dezynfekcja dłoni
oraz zachowanie wymaganych odległości, a sala w trakcie zebrania
będzie intensywnie wietrzona.
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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

Produkty na zamówienie
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tel. 502 391 569

Nagrody dla nauczycieli
Jak co roku, z okazji przypadającego 14 października
Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Zebrzydowice,
na wniosek Dyrektorów, przyznał nagrody dla nauczycieli za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021
r. otrzymali:
Lucyna Król – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Ewa Dronia – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Danuta Taruc – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
Irena Kubala – nauczyciela Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym pedagogom!

INFORMATOR URZĘDOWY

UWAGA!
OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Ustawą z dnia 28 października 2020r. 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.
CEEBmawspieraćdziałaniawwymianiekopciuchów,atymsamymwalkęzesmogiem.
Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest 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 można złożyć w postaci:
elektronicznej (preferowana forma ze względu na możliwość uniknięcia
błędów podczas wypełniania deklaracji)
pisemnej – wypełniony dokument można przesłać lub złożyć w Urzędzie
Gminy Zebrzydowice (druki formularzy załączone do gazetki).
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.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana
na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE! (deklaracja wewnątrz numeru)

Uchwała antysmogowa – Ważne terminy!

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje
Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw,
zwana „uchwałą antysmogową”.
Zgodnie z jej zapisami instalacje
niespełniające wymagań, których
eksploatacja rozpoczęła się przed
1 września 2017 roku powinny
zostać wymienione zgodnie
ze wskazanymi w uchwale
antysmogowej
terminami.
W związku z tym, w naszej gminie
od 2017r. został uruchomiony
program dotacji do wymiany
kotłów pod nazwą: „ Program
Ograniczenia Niskiej Emisji”.
Do końca 2020r., w ramach
PONE wymieniono 352 kotły
na łączną kwotę 2.248 867,05 zł.
z budżetu Gminy oraz środków
WFOŚiGW. W bieżącym roku
kolejne 220 mieszkańców skorzysta
z dofinansowania do wymiany
źródła ciepła. Zaangażowana kwota
w tegorocznym budżecie gminy
na ten cel wynosi 1.477.854 zł.

w tym 662500 zł. środki WFOŚiGW. Warto zauważyć, że przez te lata, z dofinasowania
skorzystali wszyscy, którzy z takim wnioskiem wystąpili. Łącznie w latach 2017-2021
zostało wymienionych 572 kotły.
Nadal jednak część osób zastanawia się kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub
kominek. Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy sprawdzić wiek kotła na dzień 1.09.2017 r.,
a następnie na podstawie obliczonego wieku zaklasyfikować piec do odpowiedniej
grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją
4 terminy wymiany:
•
wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r.
i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
Z powyższego wynika, że najstarsze kotły muszą być wymienione
do końca bieżącego roku!!!
•
wymianado31.12.2023r. gdywiekkotłajestwprzedzialeod5do10lat(od2007r.do 2012r.),
•
wymiana do 31.12.2025 r. gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
•
wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.
Ponadto korzystający z instalacji wydzielające ciepło, lub wydzielające
ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz
powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą
wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015.
do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja:
•
osiąga sprawność cieplną min 80 % lub
•
jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.
Nie zastosowanie się do powyższych terminów skutkować będzie nałożeniem kary
grzywny na podstawie art. 334 Prawo Ochrony Środowiska: „Kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku
województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Wysokość
kary w postępowaniu mandatowym może wynieść 500 zł., a w postępowaniu sądowym
nawet 5000 zł. Zgodnie z ustawą, właściwym organem do kontroli nad przestrzeganiem
i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska w tym zawsze w gminach jest Wójt,
Burmistrz, Prezydent Miasta. Ponadto uprawnienia kontrolne posiada Inspekcja Ochrony
Środowiska oraz Policja (w gminach, gdzie funkcjonuje straż gminna/miejska także i jej
funkcjonariusze). Tak więc osoby, które pomimo ciążącego obowiązku nie wymieniły kotła,
musza się liczyć po 01.01.2022r., z możliwością kontroli i dolegliwościami finansowymi.
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Zjazd Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zebrzydowicach
Dnia 09 października 2021 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Zebrzydowicach. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zebrzydowice oraz zaproszeni
goście. Gospodarzem Zjazdu była jednostka OSP Kończyce Małe.
Prezes Andrzej Kondziołka podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego
Związku OSP RP, dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zebrzydowicach na lata 2021-2026
przedstawia się następująco: Prezes – Mariusz Gandzel, Wiceprezes – Jacek Bogacz,
Wiceprezes – Zygmunt Herman, Komendant Gminny– Stanisław Pawłowski, Sekretarz–
Iwona Cupek, Skarbnik– Józef Brzoza, Członek Prezydium– Patryk Sztefka, Członek zarządu
- Krzysztof Cupek, Członek Zarządu - Tomasz Stec, Członek zarządu - Andrzej Morawiec,
Członek Zarządu - Dariusz Chlebek, Członek Zarządu - Wiesław Brzoza, Członek zarządu Piotr Wardas, Członek zarządu - Radosław Jankowski, Członek zarządu - Wojciech Chrapek,
Członek zarządu - Zbigniew Szebesta.
Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano : Stanisława Pawłowskiego
– Komendanta Gminnego ZOSP RP
Delegatem na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP został:Andrzej Morawiec
Nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Mariusz Gandzel przedstawił propozycję
programową na najbliższe pięć lat, która po przeprowadzonej dyskusji została przyjęta uchwałą Zjazdu.
Wieloletni prezes Andrzej Kondziołka został uhonorowany godnością Prezesa Honorowego Oddziału Gminnego ZOSP RP.

obsługiwane przez pracowników urzędu - członków Gminnego Biura Spisowego.
W tych miejscach spis był przeprowadzane metodą samospisu internetowego a spisano
w nich łącznie 395 mieszkania (10,73% wszystkich do spisania, 11,82% spisanych i 17,08% spisanych
metodą samospisu internetowego) i 1066 osób (8,06% wszystkich do spisania i 8,86% spisanych)
Niestety wielu mieszkańców naszej gminy zwlekało z realizacją obowiązku
i we wrześniu zostało w sumie spisanych ok. 1/3 wszystkich spisanych mieszkań i osób.
Dziękujemy wszystkim, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu.
Gminne Biuro Spisowe

Mieszkanie na sprzedaż!

INFORMACJA

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), że w dniu
29 października 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. A. Janusza 6, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokalu mieszkalnego
jako przedmiotu odrębnej własności zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu - Zdroju położonym w miejscowości Kaczyce, przy
ul. G. Morcinka 17C/407 wraz z udziałem wynoszącym 4761/277940 w nieruchomości
wspólnej, tj. działki o nr 388/49 w obrębie Otrębów o powierzchni 0,1684 ha stanowiącego
własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonego do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego.

Zamek Kończyce Małe poszukuje najemcy!
INFORMACJA
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
że w dniu 22 października 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice przy
ul. ks. A. Janusza 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz dotyczący oddania w najem lokalu mieszczącego się
w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Konsultacje społeczne dot. linii energetycznej

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku

W 2021 roku w edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 2021r.
Gmina Zebrzydowice na wniosek Rad Sołeckich złożyła łącznie sześć wniosków. Pozytywną procedurę konkursową przeszedł jeden wniosek. Zrealizowane zostało zadanie
pn.„Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej”– wniosek zgłoszony przez sołectwo Kaczyce. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 11 962,80 zł, z budżetu gminy dodano
7.975,21 zł. W ramach zadania zakupiono pianino cyfrowe, zestaw nagłośnieniowy – głośnik muzyczny z oprogramowaniem, laptop i pojemnik na nakrętki.
Zakupiony sprzęt jest dostępny nieodpłatnie. Będzie służyć lokalnej społeczności,
wspomagać aktywność organizacji działających na terenie sołectwa i gminy, pomagać
w nauce, pracy i integracji lokalnej społeczności.

Narodowy Spis Powszechny - podsumowanie

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godziny 24:00) trwał Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w nim był obowiązkowy. Realizowany
był następującymi metodami: obowiązkowo metodą samospisu internetowego oraz
uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego i metodą wywiadu bezpośredniego.
W Gminie Zebrzydowice spisano 90,79% mieszkań (3341 z 3680) i 90,97% osób
(12026 z 13220). Spośród wszystkich spisanych mieszkań 69,20% zostało spisanych metodą
samospisu internetowego a 20,83% zostało spisanych przez rachmistrzów i na infolinii.
Od początku spisu w celu ułatwienia mieszkańcom spełnienia obowiązku spisowego w
Urzędzie Gminy Zebrzydowice przygotowane było stanowisko do samospisu internetowego,
na którym można było się spisać ze wsparciem pracowników urzędu - członków Gminnego
Biura Spisowego. Zostały też uruchomione mobilne punkty spisowe podczas imprez
(łącznie 7 imprez, 25 godzin) i w sołectwach we wrześniu (łącznie 17 dyżurów po 4 godziny)

19 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury pracownicy spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA zorganizowali spotkanie konsultacyjne,
w trakcie którego mieszkańcy Zebrzydowic mogli
zapoznać się z planowaną trasą nowej linii elektroenergetycznej, przebiegającą przez miejscowości
Marklowice Górne, Marklowice Dolne, Zebrzydowice Górne oraz Zebrzydowice Dolne. W konsultacjach wzięli udział mieszkańcy oraz radni gminy Zebrzydowice reprezentujący
mieszkańców z terenów przez które linia będzie przebiegać.
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne każdy projekt budowy nowej infrastruktury przesyłowej konsultują z władzami samorządowymi i mieszkańcami. Dokładamy wszelkich starań,
aby każdy zainteresowany miał możliwość zapoznać się z najważniejszymi informacjami
na temat inwestycji i zgłosić uwagi do przebiegu trasy linii – mówi Aleksander Maicher
z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE Centralna Jednostka Inwestycyjna
Spotkanie konsultacyjne w gminie Zebrzydowice cieszyło się dużym zainteresowaniem,
wzięło w nim udział blisko stu mieszkańców oraz radni.- Zdajemy sobie sprawę, że budowa linii
elektroenergetycznej, może budzić wiele wątpliwości. Dlatego też w trakcie spotkań odpowiadamy
na wszelkie pytania dotyczące inwestycji i zbieramy propozycje zmian, które zdaniem mieszkańców
ułatwią wprowadzenie linii w miejscowy krajobraz – komentuje Aleksander Maicher
Co ważne, zebrane w trakcie konsultacji uwagi zostaną przeanalizowane przez projektantów
i – w miarę możliwości – wprowadzone do projektu. - Trzeba bowiem zaznaczyć, że nie wszystkie
sugestie zmian mogą zostać uwzględnione m.in. z powodów technicznych. Realizowana inwestycja
jest wyjątkowo trudna ze względu na uwarunkowania urbanistyczne i ukształtowanie terenu. Po
zakończeniu prac projektowych, doprecyzowany przebieg linii zostanie ponownie przedstawiony
mieszkańcom. Następnie przeanalizujemy potencjalny wpływ linii na środowisko – dodaje Maicher
Budowa nowego połączenia elektroenergetycznego jest niezbędna dla stworzenia tzw.
południowego pierścienia Śląska, który w przyszłości zapewni bezpieczne dostawy energii
elektrycznej do wszystkich odbiorców w regionie. Inwestycja jest zaplanowana na 7 lat i ma
zostać oddana do eksploatacji w 2028 roku.
Redakcja
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GZWiK: Wywóz nieczystości
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem:

510 468 978
w godzinach pracy biura t.j.:

pn-śr 7.30-15.30 ,czwartek 7.30-17.00 i pt 7.30-14.00

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

Kolejna „Biała sobota” w Marklowicach Górnych

W sobotę, 16 października 2021r. w OSP
w Marklowicach Górnych
odbyła się III edycja Białej
Soboty – dzień promocji
zdrowia dla mieszkańców
Gminy Zebrzydowice.
W tym dniu, mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystać z bezpłatnych badań tj. USG jamy
brzusznej, USG tarczycy,
USG Doppler oraz USG
piersi. Dodatkowo można było poddać się zabiegom rehabilitacyjnym. W sumie wykonano 50 różnych badań (w tym: 40 badań USG oraz 10 zabiegów rehabilitacyjnych).
Czas oczekiwania na badania upłynął przy kawie i herbacie oraz pysznych wypiekach
przygotowanych przez Panie z KGW w Marklowicach Górnych.
Tego dnia mieliśmy także okazję posmakować różnych serów i przetworów mlecznych
z Gospodarstwa Przewoźnikówka – Sery kozie i krowie. Za sprawą Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Oleju, mogliśmy posłuchać o właściwościach prozdrowotnych rzepaku, po czym spróbować tłoczonego na miejscu oleju rzepakowego. Dzięki
Gospodarstwu Lovendowo, przenieśliśmy się w okolice Prowansji i poczuliśmy niesamowity
zapach lawendy, wąchając piękne olejki, hydrolaty, kosmetyki, a także próbując fenomenalnego i pełnego właściwości zdrowotnych syropu lawendowego.

Wydarzenie to stało się także świetną
okazją do rozmowy, spotkania mieszkańców oraz ich wspólnej integracji.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację tego
wydarzenia, w szczególności lekarzom,
fizjoterapeutom, Panią z KGW w Marklowicach Górnych, wystawcą oraz strażakom
z OSP Marklowice Górne. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli na
nasz dzień promocji zdrowia. Było to wspaniałe spotkanie, które mam nadzieję na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Jak co roku, wydarzenie to cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem co z pewnością
będzie motywujące w planowaniu kolejnej edycji Białej Soboty w naszej Gminie Zebrzydowice.
Wsparli inicjatywę:
Bąk Andrzej, Bilińska Anna, Biliński Bogdan, Foraiter Arkadiusz, Gabzdyl Maria,
Gabzdyl Rudolf, Gospodarstwo Przewoźnikówka – sery kozie i krowie, Grochowski Marek,
Holeksa Magdalena, Lovendowo, Martinek Erika, Mazurek Justyna, Milewska-Grochowska
Agnieszka, Myśliwiec Ewa, OSP Marklowice Górne, Polskie Stowarzyszenie Producentów
Oleju, Przewoźnik Marlena, Staniek Ewa, Staniek Mirosław, Stowarzyszenie NasiMieszkańcy.pl, Szczypka Irena, Śmieja Jadwiga, Wielądek Halina.
Pamiętajmy, że nasze zdrowie jest najważniejsze. Zacznijmy od profilaktyki!
Ania i Tomek Staniek

CZYSTE POWIETRZE

UWAGA !

NA TERENIE GMINY PROWADZONE SĄ KONTROLE PALENISK I KOTŁOWNI ,TAKŻEWSOBOTY,NIEDZIELEIŚWIĘTA.
OSOBY KONTROLUJĄCE POSIADAJĄ UPOWAŻNIENIE WÓJTA GMINY. ISTNIEJE USTAWOWY OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIENIA WEJŚCIA NA POSESJĘ.

INFORMATOR SZKOLNY
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach.

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

1 października 2021r. z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia zaproszono uczniów klas 4-8 do współzawodnictwa. Przez cały tydzień, poprzedzający ten dzień, uczniowie przypominali sobie i utrwalali tabliczkę mnożenia. Wchodząc do klasy, podawali wyniki z „kart Grabowskiego”, natomiast
w piątek zostały przeprowadzone egzaminy z tabliczki mnożenia w każdej klasie. Klasa
5c najlepiej poradziła sobie z tym sprawdzianem, toteż otrzymała bon z dodatkowym
„dniem klasowym”. Ponadto odbyły się dwa konkursy indywidualne. Pierwszy z nich matematyczno- plastyczny przeznaczony był dla uczniów z klas 4-6. Przyznano trzy pierwsze
miejsca: dla Mai Kwolek z kl. 4b, Leny Czyrnek z kl. 5a oraz Sandry Wierzgoń z kl. 5c. Drugi
z konkursów polegał na rozwiązaniu łamigłówek z tabliczką mnożenia w tle. Był on przeznaczony dla chętnych uczniów z klas 7 i 8. Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Rudnicka,
drugie miejsce Aleksandra Zborek, a trzecie Magdalena Kania. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok…

A. Ziętek

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
,,Moja miejscowość, to moja mała ojczyzna”
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III, szkół z naszej gminy,
a jego celem było umożliwienie dzieciom zaprezentowania umiejętności plastycznych, wyrażania wrażliwości artystycznej, pobudzanie wyobraźni twórczej i wykazanie się aktywnością twórczą oraz motywowanie
do poznawania swojej ,,małej ojczyzny” i jej promowania.
Wykonanejróżnymitechnikamiplastycznymi,bardzopomysłowepraceuczniów,
przedstawiały ważne obiekty, miejsca, walory przyrodnicze, turystyczne Kaczyc,
Kończyc Małych i Zebrzydowic, takie jak: kaczycki las, kaczycką stadninę koni, zabawy
w kaczyckim lesie, pomnik górników, zabytkowy kończycki kościół, cztery pory roku
w Kończycach Małych, łabędzie na kończyckim stawie, stację PKP w Kończycach
Małych, zamek i szkołę w Zebrzydowicach, zebrzydowicki Młyńszczok, amfiteatr,
jako miejsce marzeń i inne.
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Bezpłatny Audyt, atrakcyjne ceny,
krótkie terminy realizacji!
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Jury w składzie: Jadwiga Bajger, Lucyna Kondziołka, Maria Kościelny, przyznało
następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce- Julia Ochodek, Liliana Kubica SP Kończyce Małe, Zuzanna Oreł SP
Kaczyce, Amelia Benek SP Zebrzydowice
II miejsce- Maja Jarzyna SP Kaczyce, Mikołaj Stuś SP Kończyce Małe, Daniel Czepczor SP Zebrzydowice
III miejsceAnna Czapla SP Kaczyce,
SP Kończyce Małe, Liliana Szewczyk, Alan Walica SP Zebrzydowice

Lena

Sławińska

Wyróżnienia: Zuzanna Żyła, Iga Więzik, Błażej Kwiczala, Alina Owczarzy,
Piotr Nowak, Błażej Biernat- SP Kaczyce
Oliwia Cierpiał- Gąska, Nikola Tomassi, Lena Dereń, Dominik Wajsman,
Arkadiusz Zieliński, Wojciech Janko, Nikodem Maciążek, Marta Pala, Dorota
Kolińska, Magdalena Jurga, Zuzanna Strzelczyk – SP Kończyce Małe
Agata Stawarczyk, Lena Tomica, Rozalia Frysz, Wojciech Standura- SP Zebrzydowice
Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy! Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.
Dziękujemy firmie Lakma z Warszowic za przekazanie drobnych upominków.
Monika Holeksa

Na szlaku…
Korzystając z pięknej jesiennej aury,
w czwartek 23 września, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kończycach Małych wraz z
opiekunami wybrali się
na szkolny rajd górski.
Miłośnicy górskich
wędrówek przebyli trasę Szlakiem Rycerskim
(Ustroń - Poniwiec Mała Czantoria - Wielka Czantoria), który
wybrał
organizator
wyjścia – Pan Piotr Piłkowski (nauczyciel wychowania fizycznego).
W schronisku Koliba na uczestników rajdu czekała gorąca herbata oraz pyszne kiełbaski. Wszyscy podziwiali piękno
przyrody oraz ładowali akumulatory do dalszej pracy i nauki.
Wyznając zasadę, że ruch to zdrowie, nie możemy doczekać się następnego wyjazdu.

Kończyce - Do Hymnu!
6
października
w Szkole Podstawowej im. Jarosława
Dąbrowskiego
w Kończycach Małych
odbyło się przesłuchanie w ramach IV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
Podstawowych
Do
Hymnu w 103. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W przedsięwzięciu wzięło udział stu
młodych
śpiewaków i śpiewaczek
z klas 1-8. Trzymając
się zasad wytyczonych regulaminem, uczniowie wykonali
a cappella i jednogłosowo utwory: Mazurek Dąbrowskiego
( 4 zwrotki), Rotę (4 zwrotki ) i Marsz Pierwszej Brygady
( aż 9 zwrotek). Pomimo iż na przygotowanie się do konkursu
dzieci miały zaledwie 4 tygodnie, spisały się na medal. Podkreślić trzeba również fakt, że gdyby nie mocne wsparcie
i współpraca Rodziców, Dyrekcji szkoły i całego Grona
Pedagogicznego przedsięwzięcie nie powiodłoby się.
Werdykt
jury
zostanie
podany
końcem
listopada.
Trzymamy
kciuki,
chociaż
najważniejsze właśnie się spełniło - wszyscy byliśmy razem.
Beata Pilśniak- Hojka
Występ uczniów zarejestrowany podczas próby generalnej można zobaczyć na stronie szkoły: www. spkonczycemale.
szkolna.net

1 października
w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
obchodzono XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Reprezentanci klas 4-7 uczestniczyli
w konkursie sportowo- matematycznym.
W konkursie matematycznym wykorzystano
karty Grabowskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo
dobrą znajomością tabliczki mnożenia. Po podaniu wyniku
działania uczestnicy strzelali do bramki z różnych odległości.
Królem strzelców został Arkadiusz Zając, który jednocześnie odpowiedział prawidłowo na wszystkie zadania matematyczne.
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W ramach konkursu odbyło się siedem rund, w wyniku
których wyłoniono zwycięzców:
I miejsce klasa 4b
II miejsce klasa 6 oraz 7b
III miejsce klasa 7a
Poza tym uczniowie rywalizowali w swoich klasach
o tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia”. Niektórzy pełnili funkcje egzaminatorów oraz asystentów. Każdy uczeń miał
dziś szansę wykazać się znajomością tabliczki mnożenia.
Przy okazji dobrej zabawy wszyscy z pewnością utrwalili tę
ważną umiejętność.
Za rok znowu planujemy wesołe świętowanie, więc zaczynamy ćwiczyć już od dziś!
Agnieszka Setlak i Sylwia Pawlas

Światowy Dzień Zwierząt

04
października
w kończyckiej szkole
rozpoczął się tydzień
poświęcony zwierzętom. W tym czasie uczniowie i pracownicy
zebrali ogromną ilość
karmy i akcesoriów
typu: miski, zabawki,
kuwety, ręczniki i koce.
Wszystko zostało przekazane do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju.
Podczas całego tygodnia uczniowie poznawali
ciekawostki
o zwierzętach, dużo
czytali, słuchali, oglądali. Każdy mógł się pochwalić swoim
pupilem, pokazać zdjęcie i opowiedzieć. Obchodzenie TYGODNIA DLA ZWIERZĄT, którego koordynatorem był Samorząd Szkolny (pod opieką opiekuna – Pani Doroty Kłopeć),
miało na celu uświadomienie wszystkim, że zwierzęta,
to istoty żywe, które również mają swoje prawa, przede
wszystkim do opieki i dobrego traktowania.
SP KM

Szkoła pachnąca kawą

01.10., w dniu, kiedy obchodzono Międzynarodowy Dzień Kawy,
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych wypełniła się zapachem
kawy zbożowej. Wszyscy uczniowie zostali
poczęstowani przez
Samorząd Szkolny tym
aromatycznym, zdrowym napojem. Nie
kawa po wiedeńsku
czy turecku, ale kawa
po naszymu podawana
była z uśmiechem i ku
radości każdego. Tego
dnia szkolna społeczność nie zaponiała, że
na całym świecie obchodzony jest również
Dzień Uśmiechu :-)
SP KM
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Dzień Papieski w SP Kończyce Małe
Dzień Papieski obchodzony był w naszej szkole 18.10.
Podczas apelu uczniowie usłyszeli słowa św. Jana Pawła II,
które pomagają mieć nadzieję na lepsze jutro.
Z tej okazji na szkolnym korytarzu, pojawiły się wyjątkowe myśli papieża Polaka z przesłaniem Nie lękajcie się!.
Wspólnie zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń papieża - Barkę i posłuchali piosenki Arki Noego - Nie lękaj się. Na każdego czekała też słodka niespodzianka. Wszyscy poczęstowani zostali
papieskimi kremówkami.
Dziękujemy serdecznie Manufakturze Smaku z Brennej za
ich przygotowanie i dostarczenie, Komitetowi Rodzicielskiemu za ufundowanie, a Pani Joannie Gwizdale za inicjatywę
i pomoc. Mamy nadzieję, że hasło tegorocznego wspomnienia, będzie zachętą do odważnego życia. Oby lęk nigdy nas
nie zamykał na dobro i piękno!
SP KM

Nowości w bibliotece
W. CHMIELARZ- DŁUG HONOROWY
Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad jeziorem
w województwie lubuskim. Miejscową społecznością
wstrząsnęła tragedia, kiedy zamordowano tam młodą
dziewczynę. Mordercę szybko złapano. Okazał się nim
skłonny do wybuchów agresji odludek Traszka. Są jednak
osoby, które nie wierzą w jego winę.Bezimienny bohater,
znany z Prostej sprawy, pojawia się w Wilkach, żeby zbadać
sprawę. Sam jednak nie wie, w co się pakuje. Będzie się
musiał zmierzyć z miejscowymi, którzy nie lubią obcych,
holenderskimi gangsterami i tajemnicami przeszłości, które
miały nigdy nie wyjść na jaw.

L. SHUKRI- JESTEM CÓRKĄ SZEJKA
Poruszająca historia córki jednego z najbogatszych
szejków. Córki szejków od najmłodszych lat otoczone
są niewyobrażalnym luksusem i liczną służbą. Wiodą
bajkowe życie, nie martwiąc się o sprawy dnia
codziennego. Noszą najdroższe ubrania, buty, torebki
i biżuterię, podróżują do najbardziej ekskluzywnych
miejsc świata, a jako prezenty otrzymują okazy dzikich
zwierząt, które stają się ich domowymi pupilami oraz
warte miliony dolarów supersamochody, produkowane
w kolekcjonerskich, limitowanych do kilkunastu sztuk seriach.
Laila Shukri opowiada historię najlepszej przyjaciółki
swojej córki. Jak wygląda życie córek szejków? Czy
są one szczęśliwe? Jakie sekrety skrywają? I jaką
cenę przychodzi im płacić za życie w luksusie?
Amira jest jedną z tych pochodzących z wpływowych arabskich

rodów dziewczyn. Niestety, z biegiem lat coraz bardziej zdaje
sobie sprawę z tego, że żyje w złotej klatce, która atrakcyjnie
wygląda tylko z zewnątrz… Kiedy spotyka miłość swojego
życia, wie, że bogactwo może stać się jej przekleństwem.
Barwny świat Wschodu, ociekający przepychem,
a zarazem pełen zatrważających tajemnic, w najnowszej
książce Laili Shukri, która zdradza tajemnice córek
szejków i stawia podstawowe pytanie: Czy wielkie
pieniądze
potrafią
dać
prawdziwe
szczęście?

J. FLANAGAN- UCIECZKA Z ZAMKU FALAISE.
ZWIADOWCY. T.16
Próba uwolnienia gallijskiego księcia kończy się katastrofalną
porażką, mimo starannie przygotowanego planu. Teraz
to Will oraz jego uczennica, Maddie, stali się więźniami
w Zamku Falaise.Niebezpieczny i przebiegły baron Lassigny
nie zamierza wypuścić ani przetrzymywanego księcia,
ani ich. Aralueńscy zwiadowcy są wyłącznie pionkami
w intrydze, której celem jest obalenie króla Philippe’a i
przejęcie tronu Gallii.
Zwiadowcy od samego początku planują ucieczkę i powrót
do Araluenu, ale w tym celu muszą przechytrzyć barona
i wymyślić, w jaki sposób uwolnić się z wieży, w której zostali
zamknięci. Jak się okazuje, mogą liczyć na nieoczekiwaną
pomoc przyjaciół, z których jeden ukrywa się znacznie
bliżej, niż mogliby się spodziewać.Życie Willa i Maddie
wisi na włosku, a szanse na zwycięstwo w pojedynku
z zakutym w zbroję rycerzem albo też na powodzenie
nowego ryzykownego planu uratowania księcia wydają
się wyjątkowo nikłe. Zwiadowcy są jednak szkoleni w taki
sposób, aby w pełni wykorzystywać swoje nadzwyczajne

umiejętności i szukać nawet najbardziej szalonych sposobów
na wybrnięcie z opresji. Bo najważniejsze jest zawsze to,
by zrealizować powierzoną misję
R. MAŁECKI- NAJSŁAbSZE OGNIWO
Zło czai się w każdym z nas. Dlatego wszyscy jesteśmy
podejrzani. Spokojna podtoruńska wieś i kapryśne lato
2019 roku. Znany pisarz powieści obyczajowych, Piotr
Warot, przeżywa najpotworniejsze wakacje swojego życia.
W tajemniczych okolicznościach znika jego brat z dziewczyną.
Policjanci podejrzewają, że Aleks i Alina wyskoczyli na krótki
romantyczny urlop i odcięli się od świata. Jednak kiedy oboje
milczą zbyt długo, Piotr nie ma wątpliwości, że stało się coś złego.
Tylko co stało się z Aleksem i Aliną oraz kto stoi za ich zaginięciem?
I dlaczego – w tym samym czasie – nastoletni syn sąsiadów
ucieka z domu? Czy to możliwe, że coś łączy obie te sprawy?
Aby poznać prawdę, Warot będzie musiał wyplątać
się z pajęczyny pełnej kłamstw, którą tkają także
jego najbliżsi. A w solidnym i trwałym łańcuchu
tajemnic trudno trafić na jedno, najsłabsze ogniwo…
Ekscytujący thriller o sile rodzinnych więzów i o złu
przekraczającym niepostrzeżenie próg każdego domu.
Gminna biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
oraz Grupa Poetycka SAFFO zaprasza wszystkich
chętnych na spotkanie poetów, które odbędzie się
13. listopada 2021 r. (sobota) o godz. 9.00 w siedzibie
zebrzydowickiej biblioteki.
ZAPRASZAMY

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!
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Kącik Kulinarny
SAŁATKA DLA GOŚCI
składniki:
1 puszka czerwonej fasoli;
1 puszka kukurydzy;
2 garści grzanek;
3 jajka na twardo;
ok 150 gram twardego sera;
do smaku: czosnek, majonez, pieprz i sól
Przygotowanie:
Płyn z fasoli i kukurydzy odcedź,
Warzywa włóż do miski, zetrzyj jajka, Czosnek posiekaj i dodaj go do miski
( daję 1 ząbek, ale tutaj trzeba eksperymentować i samemu zdecydować o ilości, która
najbardziej odpowiada kubkom smakowym),
Na grubej tarce zetrzyj ser i również dodaj go do miski,
Dodaj przyprawy: pieprz, sól do smaku. Dodaj majonez i dokładnie wymieszaj,
2,3 kromki chleba pokrój w kostkę, podpraż na patelni bez oleju i posyp nimi sałakę.
można skorzystać z gotowych kupnych grzanek w kostkach.
bOUNTY MAŁE bATONIKI
składniki:
200 gram mlecznej czekolady,
3 szklanki wiórków kokosowych
1 szklanka mleka skondensowanego słodzonego.
Przygotowanie:
Do miski wlej mleko skondensowane słodzone, wrzuć wiórki kokosowe i dokładnie
wymieszaj. Zwilżonymi dłońmi formuj małe, podłużne batoniki i układaj obok siebie
na talerzu. Następnie włóż do zamrażarki na 20 minut.
Rozpuść czekoladę mleczną w kąpieli wodnej i ostrożnie zanurz każdy batonik
w rozpuszczonej czekoladzie i odłóż na czysty talerz. Gotowe batoniki schłodź przez
20 minut w lodówce, żeby czekolada dobrze zastygła. Jeżeli formowanie małych batoników wydaje Ci się czasochłonne, uformuj jeden lub dwa duże batony, ułóż na talerzu
i oblej rozpuszczoną czekoladą.
KOTLECIKI INACZEJ
Składniki (około 11-12 sztuk):
200 g białego ryżu
100 g żółtego sera (gouda, edam)
garść posiekanej natki pietruszki
2 jajka
bułka tarta do obtoczenia
olej do smażenia
sól i pieprz (lub ulubione przyprawy, np. sos sojowy, sól czosnkowa, vegeta)
WYKONANIE:
Ryż ugotuj w osolonej wodzie według przepisu na opakowaniu. Pozostaw
do ostygnięcia. Przełóż do większej miski. Dodaj ser starty na dużych oczkach, posiekaną
natkę, jajka oraz przyprawy. Wszystko dokładnie wymieszaj. Masę odstaw na 5 minut,
a następnie uformuj z niej średniej wielkości kotleciki. Obtocz je w bułce tartej i usmaż
na oleju z obu stron na złoty kolor.
Można dodać też: wędlinę (szynkę, boczek, kiełbasę), suszone pomidory, pieczarki,
grzyby, marchewkę, kukurydzę, ugotowane jajka, papryczka chili.
Usmażone i ostudzone kotlety nadają się do mrożenia
SAŁATKA Z KURCZAKIEM I FASOLĄ
Składniki:
600 g fileta z kurczaka
6 jajek
6 ogórków konserwowych
1 cebula czerwona
1 puszka kukurydzy
1 puszka czerwonej fasoli
3 łyżki majonezu

2 łyżki jogurtu naturalnego
2 ząbki czosnku
papryka słodka
przyprawa do gyrosa
sól
pieprz
szczypta chilli
Kurczaka myjemy i kroimy w kosteczkę. Następnie doprawiamy przyprawą
do gyrosa, papryką słodką, solą, pieprzem oraz szczyptą chilli.
Jajka gotujemy na twardo, następnie obieramy i kroimy w kosteczkę.
Kukurydzę oraz fasolę odsączamy z zalewy.
Czerwoną cebulę oraz ogórki kroimy w kosteczkę.
Majonez mieszamy z jogurtem oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem.
Wszystkie składniki umieszczamy w misce, dodajemy przygotowany sos, mieszamy.
W razie potrzeby doprawiamy do smaku solą oraz pieprzem.
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
Sernik
składniki
1 kg twarogu mielonego
6 jaj L
Masło 25 dkg rozpuszczone,wystudzone
4 łyżki mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki proszku do pieczenia ,płaskie
Olejek pomarańczowy
1 mała śmietana 30%
3/4 szklanki cukru
wykonanie:
Wszystko wrzucam do miski-oprocz bialek-i mikserem mieszam. Dodaje ubite
ze szczyptą soli białka i delikatnie mieszamy. Wkładamy do piekarnika na godzinę
w 170stopni.Po godzinie wyłączamy i przez minut nie otwieramy piekarnika. Następnie
uchylamy drzwiczki i czekamy znów 15 minut.Wyciągamy z piekarnika, studzimy
i wycinamy.
To jest duża blacha i podwójna porcja
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka.
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