ukazuje się od 1992 roku
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Na podstawie Zarządzenia SG.120.28.2021
Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 24.08.2021
w sprawie zmiany czasu pracy informuję, że:
• Urząd Gminy w Zebrzydowicach w dniu
24.12.2021r piątek (wigilia) będzie nieczynny
• W dniu 31.12.2021r. (piątek) będzie czynny
od godziny 7:30 do 12:30

WSPÓLNE ĆWICZENIA STRAŻAKÓW
str. 3

Cieszynianka dla Haliny Wielądek!

str. 13

W numerze:
str. 5

kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

ü Pożar restauracji w Kończycach Małych. Można pomóc ü Zadania drogowe wykonane w roku 2021
ü HARMONOGRAM ODBIORU Z POSESJI ODPADÓW KOMUNALNYCH -

- str. 23

Api poleca:

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. 15

w 2022 r.

ü Kącik kulinarny

• Opłatki i kartki świąteczne
• Prezenty na Mikołaja
• Gry, puzle, zabawki, upominki kreatywne
• Torebki prezentowe, papiery ozdobne,
pudełka, wstążki, rozetki
• Ozdoby i dekoracje świąteczne

str. 9
str. 11

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

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza„Jedność” w Zebrzydowicach

Na początku lat 50. minionego wieku przystąpiono do uspołecznienia rolnictwa i tworzenia spółdzielczości produkcyjnej. Spółdzielnie powstawały z inicjatywy aktywu partyjnego
i społecznego wsi, który tworzył Komitet Organizacyjny. Spółdzielnie działały na podstawie
statutu, a ich powstanie zatwierdzane było przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza (RSW) „Jedność” w Zebrzydowicach powstała w 1952 roku. Pierwszy punkt statutu spółdzielni brzmiał następująco: „Chłopi
wsi Zebrzydowice w gminie Zebrzydowice w powiecie cieszyńskim łączą się dobrowolnie
w Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą, aby wspólną pracą na wspólnym gospodarstwie,
wykorzystując traktory, maszyny oraz inne zdobycze nowoczesnej techniki i wiedzy, podnieść
wydajność pracy oraz swoje dochody z rolnictwa i hodowli (…)”. Pod statutem tym podpisało
się 14 mieszkańców gminy, którzy zostali pierwszymi członkami stowarzyszenia. Byli to:
Teodor Chorągiewicz, Józef Dal, Emil Kopel, Stefania Kopel, Zofia Kopel, Ferdynand Kroczek,
Józef Matuszczyk, Augustyn Niniczka, Paweł Orszulik, Teresa Pawlak, Jan Sznapka, Edward
Tomalik i Jan Wójcik. Na jednym z pierwszych zebrań ustalono wysokość wpłat członkowskich oraz wybrano zarząd. Pierwszym przewodniczącym zarządu został Józef Dal, zaś
na członków zarządu wybrano Emila Kopla oraz Jana Wójcika. Osobą odpowiedzialną za stan
rachunkowości został Albin Herman. Spółdzielnia działała na gospodarstwie Karola Czakona
w Marklowicach Górnych. Według dokumentacji geodezyjnej z 1953 roku w przy spółdzielni
znajdowały się: dom administracyjny, spichlerz, stodoła, stajnia, wozownia, obory, owczarnia,
kurnik, chlewnia, narzędziownia, kuźnia i magazyn na paliwo. Łącznie gospodarstwo rolne
wynosiło 34.21 ha. Poza „Czakonówką” w Marklowicach Górnych spółdzielnia dzierżawiła
pola m.in. na „Baraninie” i „Nowym Dworze” w Zebrzydowicach.
W myśl statutu spółdzielnia zobowiązana była zabezpieczyć każdemu członkowi wyżywienie krów i trzody chlewnej. Rolnik – spółdzielca – miał zagwarantowany normowany dzień
pracy, ubezpieczenie społeczne, emeryturę i prawo do odpoczynku jak robotnik zatrudniony
w innych dziedzinach gospodarki. Członkom spółdzielni w razie potrzeby udzielano także kredytu
m.in. na zakup żywego inwentarza. W powiecie cieszyńskim poza Zebrzydowicami Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna działała m.in. w Dębowcu, Pruchnej, Simoradzu i Ustroniu.
Z miesiąca na miesiąc liczba członków RSW wzrastała. Każdy z nowo przyjętych członków
poza wkładem pieniężnym, jeśli miał taką możliwość, deklarował inne usługi na rzecz spółdzielni.
Usługi członków zostały wymienione m.in. w protokole z zebrania ogólnego z marca 1952 roku.
Dla przykładu: Jan Sznapka zadeklarował jako wkład 50 kg pszenicy, Paweł Orszulik 50 kg owsa,
300 kg ziemniaków, 1 konia z uprzężą, 2 wozy, pług, 2 brony, sanie, połowę plonów z zasiewów jesiennych i część obornika.Teodor Chorągiewicz natomiast przeznaczył do użytku w razie potrzeby 2 konie
z uprzężą, 2 wozy, pług, brony, dozownik do ziemniaków, sanie, bryczkę, wał drewniany oraz 200 kg
owsa i 500 kg ziemniaków. Spośród członków wybrano także kilka osób mających świadczyć inne

usługi. Nadzór nad stajnią, oborą, podwórzem i inwentarzem pełnił Emil Kopel. Pracami polowymi
kierował Teodor Chorągiewicz, a magazynierem był Jan Sznapka. W spółdzielni pracowały także
kobiety, które według zachowanych protokołów dosyć dobrze spełniały powierzone im funkcje.
Julia Rychły odpowiedzialna była m.in. za dojenie krów, Maria Kopel za obsługę trzech macior,
a MariaTomalik była kucharką traktorzystów oraz dbała o biura i świetlicę. Z biegiem czasu zmieniały
się osoby na wymienionych powyżej stanowiskach oraz tworzono inne posady m.in. stróża nocnego.
We wrześniu 1952 roku w użytkowaniu spółdzielni były 24 sztuki bydła, 3 maciory,
1 krowa, 7 koni, 18 owiec, 1 byk oraz 94 kurczęta. W roku tym przeprowadzono zasiew
rzepaku oraz dokonano orki siewnej na około 5 hektarach. Pod koniec 1952 roku na stanowisko
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powołano Teresę Pawlak, zaś członkiem komisji została
Fryderyka Rasinkiewicz. Od grudnia 1952 roku przewodniczącym spółdzielni był Bolesław Kopel.
W 1954 roku zastępcą przewodniczącego został Józef Matuszczyk, który był także brygadierem
prac polowych. Członkiem zarządu została Helena Łabudek. Zebrania zarządu odbywały się raz
w miesiącu. W 1954 roku spółdzielcy obsiali: 13.71 ha owsa, 5.88 ha jęczmienia, 2.62 ha buraka
pastewnego, 1.5 ha buraka cukrowego oraz 5.35 ha ziemniaków. Od października 1954 roku przewodniczącym spółdzielni byłTeodor Chorągiewicz.W roku tym do spółdzielni należało 25 członków.
Rok 1955 był trudny dla spółdzielni. Na zebraniu członkowskim RSW „Jedność”
w sierpniu 1955 roku przewodniczący Chorągiewicz tak mówił zebranym o trudnej sytuacji:
„(…) Rok obecny jest ciężki ze względu na warunki atmosferyczne i widzimy,
że w tej trudnej akcji żniwnej dopomagają nam ekipy, o co starają się nasze władze odgórne.
Musimy się zorganizować by należycie przeprowadzić żniwa. Członkowie jak dotychczas
lekceważąco podchodzą do pracy i na tym nasza gospodarka cierpi. Ekipy będą wychodziły,
ale członkowie też muszą, gdyż w przeciwnym razie pomocy z zewnątrz nie będzie (…)”. W roku
1955 dokonano kilku zmian w zarządzie. Do Komisji Rewizyjnej weszły Filomena Kondziołka
i Rozalia Żyłka. W tym czasie RSW liczyła 27 członków, w tym 10 mężczyzn i 17 kobiet.
Spółdzielcy obsiali pola pszenicą, żytem, jęczmieniem, owsem, kukurydzą, rzepakiem,
a także ziemniakami i lnem włóknistym. W majątku znajdowało się 13 krów, 6 jałówek,
8 cieląt, 37 trzody chlewnej i 5 koni. Produkcja mleka z jednej krowy wynosiła 2500 litrów.
Kolejny rok 1956 przyniósł trudną sytuację w spółdzielni z powodu braku zaangażowania członków, a także niewypełniania powierzonych im obowiązków. Zarząd
zwracał uwagę na brak zabezpieczenia egzystencji życiowej ze strony spółdzielni, przez
co większość członków rozpoczęła szukać pracy gdzie indziej. W ostatnim roku działalności
(1956) spółdzielnia odstawiła ponad plan 16 703 litry mleka i przekazała na poczet
obowiązkowych dostaw 2 krowy oraz 2 zakontraktowane jałowce.
W 1957 roku spółdzielnia uległa likwidacji, a gospodarstwo – majątek, na którym
prowadziła działalność – wróciło do rąk właściciela Karola Czakona.
Patryk Nowak

Wiadomości Kulturalne

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Zastępca wójta
Gminy Karol Sitek oraz Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Mirosław Staniek złożyli kwiaty pod pomnikami: w parku przy
budynku Urzędu Gminy - poległym w obozach koncentracyjnych
podczas II wojny światowej w latach 1939 - 1945 oraz ofiar „zbrodni katyńskiej”, przed kościołem - pod pomnikiem poświęconym
poległym w I wojnie światowej, na cmentarzu, gdzie znajduje się
mogiła „siedmiu” nieznanych żołnierzy poległych w obronie ziemi
Śląskiej” w roku 1919 oraz na grobie śp. Rudolfa Kolaczka - Wójta
Zebrzydowic i członka Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego.
W czwartek 11.11.2021 o godz. 8:30 odbyła się Uroczysta Msza
Święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Zebrzydowicach.

Wiadomoœci znad Piotrówki 3

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

Choinki

z plantacji
duży wybór
Czakon - Pruchna
ul. Główna 89
tel. 606 582 489
4 Wiadomoœci znad Piotrówki

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

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

501 134 571

Rada Gminy Zebrzydowice na wrześniowej sesji wyłoniła laureata do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki
– a tegorocznym laureatem została pani Halina Wielądek
z Marklowic Górnych. Laureatka swoją statuetkę odebrała z rąk
Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice Karola Sitka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice Mirosława Stańka
podczas uroczystej sesji w teatrze im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie w czwartek 11 listopada 2021
Pani Halina Wielądek
mieszka od urodzenia w Marklowicach
Górnych. W 1980 roku
wstąpiła w szeregi Koła
Gospodyń Wiejskich
w Marklowicach Górnych.
Od1996rokudziaławKole
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”.
Red.
Fot: Tomasz Staniek

Cieszynianka dla Haliny Wielądek!

Podziękowanie
Pragnę wyrazić szczerą wdzięczność
za wyróżnienie mnie tegoroczną,
srebrną Cieszynianką. Jest to dla
mnie ogromny zaszczyt znaleźć się
w gronie Wielkich społeczników
naszego powiatu cieszyńskiego.
Praca społeczna na rzecz lokalnej
społeczności, była, jest i pozostanie
ważnym aspektem mojego życia.
		 Halina Wielądek

Ale Kino!
Trzydniowy maraton filmowy w naszej gminie
W listopadzie Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
zorganizował kilka projekcji
filmów dla dzieci w ramach projektu unijnego – Jeden
region, dwa kraje. W ramach trwałości projektu odbyły
się prezentacje 2 filmów dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci
w Zebrz ydowicach i K acz ycach w yświetlono film
MOJA ŻYRAFA. Film opowiada o małym chłopcu imieniem Rafał, który urodził się tego samego dnia, co jego
najlepszy przyjaciel Raf, żyrafa. Ponieważ jego dziadek jest
opiekunem w zoo, Rafała często można spotkać w pobliżu
Rafa. Są nierozłączni i dzielą się wszystkim, aż Rafał po raz
pierwszy idzie do szkoły i dowiaduje się, że żyrafy do szkoły
chodzić nie mogą. Rafał tęskni za Rafem, a żyrafa Raf tęskni
za Rafałem. Dlatego Rafał wymyśla plan zabrania żyrafy do
szkoły i przedstawienia jej wszystkim kolegom i koleżankom.
Z kolei dla młodzieży w Zebrzydowicach zaprezentowano
film Z GŁOWĄ W CHMURACH. Ten tytuł z kolei opowiada
o 12-letni Niilasie, który mieszka z ojcem i prawie nie zna
matki. Pewnego lata chłopiec niechętnie jedzie do Laponii,
gdzie jego matka i jej nowa rodzina mieszkają wśród Saamów,
ludu hodowców reniferów. Pomimo ciepłego przyjęcia Niilas
zamyka się w sobie. Jedyną osobą, która jest w stanie do niego
dotrzeć, okazuje się jego przyrodnia siostra Sunnà. Kiedy gubi
się jeden z reniferów, Niilas dołącza do poszukiwań. Chłopiec
stopniowo odkrywa swoje korzenie i przeżywa największą
przygodę swojego życia.
GOK Zebrzydowice
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I znowu o Alkoholu…

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.
6 Wiadomoœci znad Piotrówki

Tyle się pisze, słyszy w radiu lub telewizji, ale to ciągle mało… W radiu słyszy się ilu kierowców było na podwójnym gazie, ile zabójstw, gdzie sprawca był
pod wpływem alkoholu. Wydawałoby się , że te audycje, monity, ostrzeżenia przyniosą jakiś pozytywny skutek. Niestety nie, a nawet wręcz przeciwnie.
Etanol, bo tak nazywa się substancja będąca składową alkoholu, to nic innego
jak silnie toksyczna substancja, której zaledwie kilka procent wydala się z moczem,
reszta zamienia się w aldehyd octowy, który jest 10-30 razy bardziej toksyczny
od etanolu, który wraz z krwią buszuje po organizmie, powoli i systematycznie
niszczy, uszkadza ludzkie narządy – wątrobę, trzustkę, przewód pokarmowy, układ
nerwowy, komórki umysłowe. Oczywiście to nie boli, ale efekty są przerażające.
To problemy z koncentracją uwagi, myśleniem przyczynowo-skutkowym, z pamięcią, to upośledzenie działalności wszystkich organów wewnętrznych, to zaburzenia neurologiczne – zaburzenia czucia, widzenia, niedowłady, porażenia, zaburzenia procesów poznawczych, pobudzenie lub otępienie emocjonalne, depresje,
zwidy, urojenia. Zmiany te bardzo często są dla pijącego niezauważalne, niekiedy
bagatelizuje się je, bo picie jest najważniejsze…, a prośby i groźby najbliższych
nic nie znaczą. W pewnym momencie picie alkoholu staje się nieodzowne, musi
być, bo inaczej…. Szkoda mówić. A przecież zaczynało się tak niewinnie od jednego piwa, by było wesoło, by „zabić” nieśmiałość, po przecież piwo – co to za alkohol, jakieś parę %, ale etanol jest w alkoholu, czy to 14% czy 50%, czy więcej.
Tak samo działa. I wcale nie pomaga. Picie doprowadza do uzależnienia umysłu,
który przestaje myśleć racjonalnie, logicznie, a który powoduje że w życiu najważniejsze staje się spożycie alkoholu, więc wynajduje się tysiące powodów, przyczyn,
usprawiedliwień by tylko się napić.
To manipulacje, kłamstwo, brak autooceny realnej, to życie w utopijnej rzeczywistości.
To wszyscy są źli, to wszyscy uważają go za alkoholika, a On pije tylko piwo.
A życie ma się tylko jedno. Powtórki nie będzie.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Ewa Czudek

Hubertus 2021
Strzelby, myśliwskie zwyczaje, ale też uroczysta msza,
to wszystko z okazji św. Huberta odbywało się dziś (06.11.2021)
w lesie na „Grabinie” w Zebrzydowicach. Nie zabrakło także
licznych gości oraz mieszkańców.

wództwa. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez jury konkursowe – członków
Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.Tradycją konkursu stał się coroczny
plebiscyt publiczności, w którym każdy może zagłosować na ulubioną realizację.
Red./mat.pras.

Kończyce Małe: wyjątkowa msza św. w intencji Ojczyzny
Wyjątkowa msza święta w dniu
11 listopada w Kościele Parafialnym
Narodzenia NMP w intencji naszej
Ojczyzny zgromadziła mieszkańców
Kończyc Małych w Święto Niepodległości. Było to niecodzienne wydarzenie, po raz pierwszy zorganizowane
tak wyjątkowo, obecne były poczty
sztandarowe i służby mundurowe
w strojach galowych. Po uroczystej
Eucharystii zgromadzeni wysłuchali
patriotycznego programu w wykonaniu młodzieży Oazowej oraz Scholii , po czym udali się na cmentarz parafialny aby złożyć kwiaty
na grobach poległych żołnierzy. Całość uroczystości Ksiądz Proboszcz wraz z Wikarym zakończyli
piknikiem, gdzie Panie z KGW Kończyce Małe serwowały wyśmienitą grochówkę i częstowały
kołaczami oraz kawą i herbatą.
Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi Bogusławowi Kaleta oraz Księdzu Wikariuszowi
Damianowi za moc dobrych słów skierowanych do mieszkańców, za pyszny poczęstunek i zorganizowanie tak pięknego wydarzenia w naszym sołectwie. Wszyscy cieszymy się na kolejną uroczystość
11 listopada 2022 roku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom - paniom Z KGW, Strażakom bez których to nie istniałaby żadna lokalna integracja, Pocztom Sztandarowym, młodzieży Oazowej
i Scholii oraz osobom indywidualnym.
Izabela Brachaczek Sołtys Kończyc Małych

Internauci wybrali: Żelazny Szlak Rowerowy
najlepszą przestrzenią województwa śląskiego!
Najlepsza przestrzeń publiczna
województwa śląskiego znajduje się
wZebrzydowicachWplebiscycie,głosami
internautów najlepszą przestrzenią publiczną wybrano Żelazny Szlak Rowerowy.
Łącznie oddano na niego 4296 głosów
i jest to najwyższa liczba głosów w historii
konkursu. Żelazny Szlak Rowerowy pokonał jeszcze 29 innych przestrzeni zlokalizowanych w
naszym województwie.
Żelazny Szlak Rowerowy urzekł konkursowe jury walorami turystycznymi. Jak podkreślano, udało się tchnąć nowe życie w zdegradowane linie kolejowe, które przekształcono w długą na ponad 50 kilometrów ścieżkę rowerową. - Żelazny Szlak Rowerowy
to łącznie 55 km przygody - widokowa trasa pozwalająca znaleźć wytchnienie w otoczeniu przyrody, udostępniająca urokliwe zakątki, historię kolei, bogactwo przyrodnicze
i kulturowe pogranicza, a równocześnie umożliwia bezpieczne przemieszczanie się
między połączonymi nią miejscowościami. Całość tworzy przyjazną przestrzeń, która pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu - uzasadniali organizatorzy plebiscytu NPP.
Szlak poprowadzono po pograniczu polsko-czeskim, a dokładnie przez tereny 5 gmin:
Godów, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, a także czeską Karwinę i Piotrowice koło Karwiny.
To nie wszystko Szlak otrzymał w tym konkursie nie tylko Nagrodę Publiczności
ale także Wyróżnienie Specjalne Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego- zostało ono przyznane gminom Jastrzębie-Zdrój, Godów i Zebrzydowice
za współpracę w zakresie realizacji Żelaznego Szlaku Rowerowego.
Celem konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna jest promocja rozwoju i zmian
jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji
urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa
śląskiego. Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze realizacje z terenu woje-

Andrzejki u seniorów
W czwartek 18..11.2021 seniorzy z działającego przy GOK i Bibliotece w Zebrzydowicach Klubu Seniora uczestniczyli w spotkaniu Andrzejkowym. Panowała jednomyślność,
że podobne spotkania są wskazane do rozładowywania stresów, napięć,
które towarzyszyły nam przez ostatnie lata. Następne spotkani świąteczne – nowoworoczne z zachowaniem obostrzeń covidowych jest planowane
na 1 grudnia tego roku. Nie musimy już po całym województwie szukać punktów szczepień. Na terenie naszej gminy mamy punkty które szczepią na bieżąco
wybranymi przez pacjenta szczepionkami. W imieniu Klubowiczów serdecznie
zapraszam na spotkania i szczepienia. Bliższych informacji o spotkaniach
i działalności seniorów można zawsze uzyskać pod nr. Tel 518 358 353.
Ryszard Wiśniewski
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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

Ogłoszenia reklamowe
w Wiadomościach znad Piotrówki
informacja pod nr tel. 32 4693 425
8 Wiadomoœci znad Piotrówki

INFORMATOR urzędowy

Informacje na temat projektu budżetu gminy na 2022 r.
1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie: 59 864 134,00 zł.
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości
54 375 134,00 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości
5 489 000,00 zł.
2 Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie:
64 740 412,00 zł.
w tym:
wydatki bieżące w łącznej wysokości
53 632 469,00 zł.
wydatki majątkowe w łącznej wysokości
11 107 943,00 zł.
Wydatki bieżące obejmują:
1) wydatki jednostek budżetowych
39 229 492,20 zł.
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
24 635 992,20 zł.
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 593 500,00 zł.
2) dotacje na zadania bieżące
3 340 441,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
10 892 535,80 zł.
4) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 170.000,00 zł.
Wydatki majątkowe obejmują:
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
11 107 943,00 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1.800.000,00 zł
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 4 876 278,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW
236 993,00 zł
b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
2.444 298,00 zł
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
481 171,61 zł
d) z tytułu nadwyżki jst z lat ubiegłych
1 713 815,39 zł

Pożar restauracji w Kończycach Małych. Można pomóc
To nie było spokojne zakończenie długiego weekendu. 14 listopada po godz.
17:00 Straż Pożarna została wezwana do gaszenia restauracji Wena w Kończycach
Małych. –pożarem objęta była część restauracyjna, ogień wydostawał się
przez okna i sięgał części hotelowej. Początkowo podano jeden prąd wody
(po upewnieniu się, że media zostały odłączone), następnie podano kolejne,
3 w natarciu, 2 prądy w obronie części hotelowej i więźby dachowej – poinformował
mł. bryg. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.
Straty związane z pożarem są duże – straty oszacowano na kwotę 1,5 miliona złotych, mienie uratowane warte jest około miliona. Przyczyny pożaru ustala policja, na miejsce
wezwany został biegły z zakresu pożarnictwa – wyjaśnia Pokrzywa.
Na pomoc pogorzelcom przygotowano zbiórkę w serwisie zrzutka.pl pod adresem :
https://zrzutka.pl/nfapcp
redakcja

Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice. Lokal mieści się w Zamku
w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5. Przedmiotem najmu są: - lokal - bar
- mieszczący się w przyziemiu Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną
o łącznej powierzchni 130,73 m2 - lokal mieszczący się na piętrze Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną i hotelarską o łącznej powierzchni 212,86 m2
- lokal mieszczący się na poddaszu Zamku, przeznaczony na działalność hotelarską
o łącznej powierzchni 317,57 m2
Cena wywoławcza to 5.137.69 zł /miesiąc (czynsz dotyczy wynajmu lokalu
znajdującego się w Zamku w Kończycach Małych o ogólnej powierzchni 661,16 m2
wraz z ogródkiem letnim o łącznej powierzchni 70,00 m2)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 10:00
w Sali Zebrań w Zamku w Zebrzydowicach.
Wadium w kwocie 1000,00 zł należy wpłacać na konto Gminnego
Ośrodka Kultury w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta 66 8470
0001 2001 0033 5610 0001, w terminie do dnia 21 grudnia (wtorek) 2021 r. decyduje data wpływu na konto w/w.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
W przypadku, gdy osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zwarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach - tel. 32 4693 334
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nie wylewaj. Zlewaj.
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach przypomina o rozpoczętej już prawie dwa lata temu akcji,która dotyczy
właściwej utylizacji zużytego tłuszczu jadalnego-oleju.
Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady pozbywania się
“starego” oleju :
1. Olej po przestudzeniu wlewamy do plastikowych butelek
( np. typu PET). Nie stosujemy szklanych i metalowych opakowań.
2. Olej wlewamy do butelek bez resztek żywności.
3. Po napełnieniu butelkę dobrze zakręcamy i odnosimy
do punktu tj.najbliższej szkoły,przedszkola lub na oczyszczalnię
ścieków i wrzucamy do pojemnika z napisem “Olej”
Zbierany w ten sposób olej podlega recyklingowi i jest wykorzystywany m.in. do produkcji biopaliw ,smarów itp.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.
Dzięki temu zmniejszymy ilość awarii na sieci kanalizacyjnej , a przede wszystkim będziemy chronić środowisko.
Przypominamy również,że wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną w ramach, której pozostaje zużyty olej powinny mieć zawartą umowę na odbiór oleju.
Poniżej zamieszczamy przykłady niewłaściwego pozbywania się oleju.
Czego należy unikać
wylewania zużytych tłuszczów do zlewu czy
toalety

Przetarg na prowadzenie działalności gospodarczej
w Zamku w Kończycach Małych

Informacja o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku
w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach informuje, że został
ogłoszony przetarg na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach

wylewania na kompost (w domowych warunkach
olej się nie rozłoży w kompoście)

wylewania bezpośrednio do śmietnika
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Zadania drogowe wykonane w roku 2021

– 138 000 zł. Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 379 638,00 zł.

Zadania zrealizowane na drogach gminnych:
a. ul. Wałowa - II etap w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości
ok. 300 m i szerokości łącznej 3,5 m ograniczonej jednostronnie krawężnikiem
najazdowym, odcinkowe odwodnienie przyjezdniowym ciekiem betonowym.
Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 322 108,80 zł.

b. ul. Owocowa – I etap w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości
ok. 260 m i szerokości 3,0 m od ul. Wojska Polskiego. Wykonawcą robót była Firma
DRO-MOST z Brennej za kwotę 91 069,19 zł.
c. ul. Polna – IV etap w Marklowicach Górnych: droga o nawierzchni asfaltowej długości
ok. 280 m i szer. 3 m, odwodnienie kanalizacją deszczową oraz przyjezdniowym ciekiem
betonowym. Wykonawcą robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 261 520,31 zł.

j. łącznik ul. Górna – Szkolna w Marklowicach Górnych: droga o nawierzchni asfaltowej
długości ok. 100 m i szerokości 3-5 m, miejsca postojowe w ilości 21 szt. odwodnienie
rowem otwartym. Wykonawcą robót była: Firma WTÓRBET Sp. z o. o. z Bielska Białej
za kwotę 346 444,17 zł.
2. Zadania na drogach powiatowych realizowane przy udziale finansowym gminy:
- przebudowa drogi powiatowej 2627S ul. Korczaka w Kończycach Małych i Tuwima
w Kaczycach na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Matejki o dł. ok. 2,5 km. Całkowita
wartość zadania: 4 316 832,39 zł, w tym dofinasowanie PROW: 2 442 981,71 zł, udział
Powiatu: 954 850,68 zł i gminy: 920 000 zł.

- remont ul. Granicznej – 2628 S na odcinku od DW 937 na długości ok. 0,2 km.
Całkowita wartość zadania 141 481,73 zł a udział finansowy gminy wyniósł 79 094,00 zł.

d. ul. Pocztowa w Kaczycach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok. 370 m i 3,2 m,
odwodnienie kanalizacja deszczową oraz umocnionym rowem otwartym. Wykonawcą
robót była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 359 683,54 zł.

e. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej długości
ok. 640 m i szerokości 3 m, odwodnienie rowem otwartym. Wykonawcą robót była:
Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 316 375,63 zł.

f. ul. Botaniczna – II etap w Kończycach Małych: droga o nawierzchni asfaltowej
na długości ok. 340 m, odwodnienie odcinkowym rowem otwartym). Wykonawcą robót
była: Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 132 131,68 zł.

g. ul. Dworcowa – III etap w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej
na długości ok. 390 m, odwodnienie kanalizacja deszczową). Wykonawcą robót była:
Firma DROGRÓD z Ćwiklic za kwotę 681 166,36 zł.
i. ul. Kalinowa – Grabowa w Zebrzydowicach: droga o nawierzchni asfaltowej długości ok.
920 m i szerokości 3 m, odwodnienie odcinkowymi rowami otwartymi. Udział Woj. Śląskiego

3. Zadania oświetleniowe:
a. przy ul Akacjowej w Zebrzydowicach o długości ok. 520 m od ul. Wałowej za kwotę
32 349,00 zł (zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Zebrzydowice Górne).
Wykonawcą robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
b. przy ul. Polnej w Marklowicach Górnych:
- etap I o długości ok. 310 m za kwotę 29 643,00 zł. Wykonawcą robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
- etap II o długości ok. 260 m za kwotę 15 000 zł (zadanie wykonane w ramach Funduszu
Sołeckiego Marklowice Górne)
c. przy ul. Zagrodowej w Kończycach Małych o długości ok. 250 m za kwotę 31 418,21 zł.
Wykonawcą robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
d. przy ul. Sadowej w Zebrzydowicach o dł. ok. 290 m za kwotę 23 915,14 zł (zadanie
wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego Zebrzydowice Dolne). Wykonawcą robót była:
Firma OBI COMPLEX z Żor.
e. przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach:
- etap I o długości ok. 200 m za kwotę 13 695,59 zł (zadanie wykonane w ramach Funduszu
Sołeckiego Zebrzydowice Dolne). Wykonawcą robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
- etap II o długości ok. 435 m za kwotę 27 158,44 zł. Wykonawcą robót był: ZUE TOMELEKTRO z Jastrzębia Zdroju.
f. przy ul. Harcerskiej w Kaczycach o długości ok. 1 km za kwotę 79 827,00 zł. Wykonawcą
robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
g. przy ul. Kłosowej w Kaczycach o długości ok. 560 m za kwotę 48 462,00 zł. Wykonawcą
robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
h. przy ul. Podleśnej w Kaczycach o długości ok.180 m za kwotę 19 434,00 zł. Wykonawcą
robót była: Firma OBI COMPLEX z Żor.
i. przy ul. Chabrowej w Zebrzydowicach o długości ok. 320 m za kwotę 35 475,92 zł.
Wykonawcą robót był: ZUE TOM-ELEKTRO z Jastrzębia Zdroju..
Niestety nie wszystkie wykonane w tym roku odcinki oświetlenia służą już mieszkańcom,
gdyż mimo zakończenia prac instalacyjnych część z nich nie została jeszcze przyłączona
do sieci energetycznych. Przedmiotowa zwłoka wynika z opóźnień Tauron Dystrybucja
S.A. w zadaniach umów przyłączeniowych. Dlatego niektóre z odcinków wykonanego
oświetlenia może zaświecić dopiero po nowym roku.
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WSPÓLNE ĆWICZENIA STRAŻAKÓW
w ramach Trwałości projektu „Razem przeciw powodzi”
30.10.2021r. nad stawem Młyńszczok w Zebrzydowicach, w ramach trwałości projektu „Razem przeciw powodzi” zostały zorganizowane wspólne ćwiczenia Partnerów Projektu. Podczas ćwiczeń
wykorzystywano sprzęt przeciwpowodziowy, zakupiony w ramach
transgranicznego projektu „Razem przeciw powodzi” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska – Polska.
Partnerzy projektu (Statutární město Karviná, Obec Petrovice
u Karviné, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, Gmina Zebrzydowice) pokazali,
jak zakupiony sprzęt wykorzystuje się w praktyce.
Głównym celem projektu było podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki staży pożarnej, ze szczególnym naciskiem
na sprawne zarządzenie w sytuacjach powodziowych.
Projekt RAZEM PRZECIW POWODZI,
numer rejestracyjny: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V - A Republika Czeska - Polska

Kolejne dofinansowanie dla kończyckiego Stowarzyszenia
Stowarz yszenie Miłośników
Kończyc Małych zakończyło kolejny
w tym roku projekt - tym razem za kwotę 5997,94 zakupiono sprzęt, który pomocny będzie przy organizacji imprez
plenerowych dla lokalnej społeczności.
SMKM nabyło grill plenerowy
wykonany przez lokalną firmę Pana
Golasowskiego , kosę spalinową, wytwornicę baniek mydlanych, maszynę
do popcornu i maszynę do waty cukrowej - te dwa sprzęty kupiono również
lokalnie od firmy „Gastromania”, której
właścicielami są Państwo Machej
z Kończyc Małych.
Projekt ,, Doposażenie zasobów
materialnych Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych w sprzęt potrzebny do organizowania pikników
na łonie natury „ został sfinansowany
przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach konkursu „Śląskie NOWEFIO na
lata 2021-2023.
Wszystkie osoby będące członkami stowarzyszenia pracują na rzecz
lokalnej społeczności nieodpłatnie,
społecznie - co jest warunkiem członkostwa w organizacji. Stowarzyszenie
zostało założone z miłości do naszej
Małej Ojczyzny, jako narzędzie do pozyskiwania dotacji i pomocy
finansowej z zewnątrz - pozyskane granty pomagają w integracji
lokalnej społeczności. Projekt realizowany w ramach MałeFIO jest
jednym z ośmiu tegorocznych projektów Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych.
Izabela Brachaczek Skarbnik SMKM

Wiadomoœci znad Piotrówki 13

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

HARMONOGRAM ODBIORU Z POSESJI ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2022 r.
Rejon ulice :

Odpad : I

Mickiewicza, Owocowa, Ustronna, Pierwiosnków, Agrestowa, Dworcowa, Nowy Dwór, zmieszane
popiół
Różana, Strażacka, Słowicza, Wojska Polskiego, Zamkowa
bioodpady
Adameckiego, Dębowa, Gajowa, Krzywa, Leśna, Lipowa, Piaskowa, Polna, Poziomkowa, zmieszane
Szkolna, Łąkowa, Asnyka, Astrów, Goździkowa, Okrężna, Palmowa, Skotnicka, Słowackiego popiół
bioodpady
zmieszane
Chmielna, Górnicza, Tulipanowa, Kochanowskiego, Wrzosowa
popiół
bioodpady
Cicha, Działkowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Makowa, Orzeszkowej, PCK, Piękna, zmieszane
popiół
Poprzeczna, Rzeczna, Srebrna, Topolowa, Tęczowa, Wesoła, Wyzwolenia
bioodpady
Akacjowa, Stawowa, Wałowa, Świerkowa, Chabrowa, Grabowa, Jesionowa, Kalinowa, zmieszane
popiół
Ks. A. Janusza
bioodpady
Jodłowa, Miodowa, Zagrodowa, Świtezianki, Dworkowa, Krótka, Matejki, zmieszane
popiół
Wojewódzka, Ceglana
bioodpady
Bławatkowa, Folwarczna, Kasztelańska, Ks. J. Świeżego, Myśliwska, Sienkiewicza, zmieszane
Staropolska, Wiśniowa, Jabłoni, Kłosowa, Ludowa, Magnolii, Malinowa, Mała, Rolna, popiół
bioodpady
Sobieskiego, Wodna, Średnicowa
Hiacyntowa, Jagiellońska , Jasna, Marekwicy,Nowa,Spacerowa ,Staffa , Wierzbowa zmieszane
,Żrodlana , Jagodowa , Jutrzenki ,Kolonii , Ogrodnicza , Pochyła ,Podleśna ,Pogodna popiół
bioodpady
Promienna ,Przedwiośnia ,Sadowa ,Stalmacha ,Słoneczna
Brzoskwiniowa, Graniczna, Jarzębinowa, Korczaka, Orzechowa, Spółdzielcza, Zielona, zmieszane
Bukowa, Czereśniowa, Groblowa, Konopnickiej, Liliowa, Morcinka, Otrębowska, popiół
bioodpady
Stroma, Tuwima, Zakątek Leśny, Olchowa
zmieszane
Botaniczna, Hallera, Jaśminowa, Wiejska, Górna, Harcerska, Pocztowa, Spokojna
popiół
bioodpady

Policjanci, strażacy, radiowcy
i nasi samorządowcy rozdawali odblaski
Cieszyńska drogówka wspólnie z Radiem Bielsko kontynuuje cykl spotkań
z mieszkańcami naszego powiatu, podczas których wręczane są elementy odblaskowe. Wystarczy słuchać radia i przyjść we wskazane miejsce, by za darmo otrzymać
niepozorny gadżet, który może uratować nam życie. Policjanci apelują “im mocniej
świecisz, tym bardziej jesteś bezpieczny”. W poniedziałek 25.10. Akcja rozdawania
odblasków odbyła się w naszej gminie.
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się Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, jego zastępca Karol Sitek oraz
sołtysowie i funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zebrzydowice.
Wspólnie z mundurowymi pojawili się w Marklowicach Górnych, Kończycach Małych,
Zebrzydowicach oraz Kaczycach.
Najlepszym sposobem, aby zadbać
o bezpieczeństwo, jest
korzystanie z elementów odblaskowych.
Wydaje się banalne.
Tymczasem, pomimo przypominania
o konsekwencjach
związanych z ryzykiem poważnego wypadku, czy konsekwencjach prawnych, wciąż wiele osób bagatelizuje
ryzyko związane z nieodpowiednią widocznością na drodze. Niezwykle
ważne jest, aby świadomość osób dotycząca noszenia elementów odblaskowych była jak największa, gdyż w wielu momentach jest to czynnik,
który wprost decyduje o tym, czy będziemy żyć.
Pamiętaj – bezpieczny pieszy to widoczny pieszy!
mat.pras.

Złożono projekty
Policjanci cieszyńskiej drogówki wspólnie z dziennikarzami stacji radiowej Radio
Bielsko kontynuują cykl spotkań z mieszkańcami. W ramach przedsięwzięcia poruszane
są tematy dotyczące bezpieczeństwa pieszych na naszych drogach, podczas których
rozdawane są odblaskowe opaski. W sumie, do mieszkańców naszego regionu trafiło już
kilka tysięcy odblasków.
Pomimo tego, że obowiązek noszenia odblasków dotyczy tylko obszaru niezabudowanego w miejscu, gdzie nie ma chodnika, mundurowi już od dawna zachęcają pieszych
do tego, by mieć je na sobie zawsze po zmroku, w myśl zasady, że„element odblaskowy
na pewno nie zaszkodzi, a często może pomóc”.
W poniedziałkowe popołudnie bezpieczeństwo promowali nie tylko policjanci
drogówki i radiowcy z Radia Bielsko, ale także samorządowcy z gminy Zebrzydowice. W poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie naszego powiatu włączyli

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ogłosił programy na rok 2022. Narodowe Centrum
Kultury zarządza trzema z nich: Infrastrukturą domów kultury, Kulturą dostępną
i Edukacją kulturalną.
W ramach tych projektów Gminny Ośrodek Kultury złożył trzy projekty . W chwili
wydania tego numeru gazety w przygotowaniu jest 4 projekt z zakresu edukacji
teatralnej. Przygotowane projekty, o ile uda się pozyskać środki, przeznaczone
zostaną na poprawę infrastruktury ośrodka (zakup sprzętu do realizacji nagrań
oraz transmisji na żywo), przygotowano projekt na przeprowadzenie konkursu
gwarowego, którego efektem będzie wydawnictwo połączone z zapisem żywej
gwary. Trzeci projekt dotyczy organizacji imprezy Wianki 2022.
GOK
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POMPY CIEPŁA
Bezpłatny Audyt, atrakcyjne ceny,
krótkie terminy realizacji!
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Madagaskaru. Ogólnopolska komisja konkursowa doceniła
nie tylko treść, ale i formę. To kolejny sukces poetycki Oskara,
który pokazuje, że młodzi ludzie potrafią być ambitni, wrażliwi, a zarazem dowcipni. Szczególnie dumna z osiągnięć jest
polonista Katarzyna Dynek, która dopinguje ucznia i wierzy
w Jego poetyckie możliwości.

„Przebudowa dróg gminnych
na terenie Gminy Zebrzydowice”
17.11.2021r. Gmina Zebrzydowice otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych, Priorytet 1: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej.
W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa dróg gminnych,
w tym ul. Agrestowej w Zebrzydowicach, ul. Stawowej w Zebrzydowicach, drogi
bocznej od ul. Sobieskiego w Kaczycach oraz ul. Magnolii w Kaczycach.
Przewidywana wartość inwestycji: 4.800.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 4.560.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Działo się!
1. W ostatnim tygodniu października uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych uczestniczyli
w ciekawych warsztatach w ramach programu„Czyste powietrze”.
Ta niecodzienna i niezwykle ciekawa lekcja fizyczno – chemiczna
przypomniała uczniom jak ważną sprawą jest czyste powietrze,
którym oddychamy i jak istotne jest aby o niego dbać.

INFORMATOR SZKOLNY
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

Jesienny sukces wojewódzki
Jesienne dni
sprz yjają ref lek sji
i rozmyślaniom, pozwalają pobudzić wyobraźnię. Z tej okazji
skorzystało kilkunastu
uczniów naszej szkoły i wzorem lat ubiegłych wzięło udział
w wojewódzkim
konkursie literackim
„Chcecie bajki… oto
bajka” zorganizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury oraz
Bibliotekę Publiczną
w Buczkowicach. Zadaniem uczestników było stworzenie baśni z wyrazistym
morałem. Poziom tegorocznej edycji zdaniem jurorów
był niezwykle wysoki. Z ogromną radością pragniemy poinformować, że na podium znalazła się uczennica naszej
szkoły. III miejsce w konkursie uzyskała Zuzanna Augustyn
z klasy 7d za baśń O Edwardzie Wspaniałym i trzech elfach.
W zmaganiach konkursowych uczennicę dopingowała nauczycielka języka polskiego Katarzyna Dynek. Jesteśmy niezwykle
dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

2. „Szkoła Pamięta” i „Niepodległa Do Hymnu”
– to dwie akcje przeprowadzone w kończyckiej szkole.
Uczniowie wędrując Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej
na terenie Kończyc Małych odwiedzali Grób Nieznanego
Żołnierza, porządkowali miejsce i złożyli kwiaty pod Krzyżem
majora Cezarego Hallera, przy kościele parafialnym oddali
hołd poległym mieszkańcom w 1919 roku, w latach 1939-1945
oraz Powstańcom Śląskim. Nie zapomniano również o zapaleniu
zniczy przy kamiennym krzyżu na dawnym cmentarzu.
Przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej
godzinie 11:11, wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami wyszli
na korytarze szkoły i wspólnie zaśpiewali„Mazurka Dąbrowskiego”.
Obie akcje były ważnymi lekcjami wychowania
patriotycznego.

Rymowanie na medal!

Dom Literatury w Łodzi zaprosił młodych twórców w wieku
od 12 do 18 lat do wzięcia udziału w konkursie poetyckim. Zadaniem konkursowym było napisanie wiersza inspirowanego
twórczością Juliana Tuwima. Z ogromną radością pragniemy
poinformować, że najwyższe miejsce uzyskał uczeń naszej
szkoły. Na I miejscu znalazł się Oskar Augustyn z klasy 8a,
który zachwycił komisję konkursową swoim rymowanym
wierszem „ O Bolku Bolczykiewiczu”. Oskar w szesnastu strofach ujął zabawną historię Bolka, który marzył o zwiedzeniu

3. „Śniadanie daje moc” – pod takim hasłem,
03.11 obchodzony był w Szkole w Kończycach Małych
„Światow y Dzień K anapk i ”. Tego dnia uczniowie
Wiadomoœci znad Piotrówki 17

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!

Produkty na zamówienie

przygotowywali kanapki i następnie w klasach zjedli ten
najważniejszy posiłek dnia. Akcja ta, była świetną okazją
do tego, aby porozmawiać wspólnie o zdrowych posiłkach
i zdrowych nawykach żywieniowych.

W ofercie:

produkty wędzone, szynka, boczek, schab,
baleron, kiełbasa firmowa (a'la śląska),
szynkowa, pieczona necówka z polędwiczką.

Zamówienia na święta

do dnia 6 grudnia włącznie!
Więcej informacji pod nr telefonu:

502 391 569
Zapraszam!
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4. 5 listopada przypadł Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek. Tego dnia Nasza Szkoła zamieniła się
w niezwykła krainę bajkowych, roześmianych postaci, które
wypełniły korytarze i klasy. Dzieci ze świetlicy stworzyły
wspaniałe portrety swoich ulubionych bohaterów.
5. Od początku listopada w Szkole Podstawowej
w Kończycach Małych trwają dwie akcje charytatywne :
GÓRA GROSZA – zbiórka drobnych monet. Celem akcji
jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza rodziną,
w domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

KOLOROWE KREDKI – zbiórka starych, używanych kredek,
które będą poddawane w szkole obróbce, segregacji kolorami,
temperowaniu, a następnie w specjalnie uszytych piórnikach
zawędrują do szpitali, szkół przyszpitalnych, świetlic
środowiskowych lub do fundacji wspierających dzieci.

Nowości w bibliotece
J.K. ROWLING - GWIAZDKOWY PROSIACZEK
Jack jest bardzo przywiązany do swojej przytulanki,
Daj Prosia. DP jest z nim zawsze, na dobre i na złe. Nagle
w Wigilię staje się coś strasznego – DP ginie. Na szczęście
Wigilia to noc cudów i przegranych spraw. W tę noc życie
wstępuje nawet w zabawki. Gwiazdkowy Prosiaczek,
nowa przytulanka Jacka (beznadziejny zamiennik starej),
ma śmiały plan: udadzą się razem w magiczną podróż, aby
odnaleźć to, co utracone, i ocalić najlepszego przyjaciela,
jakiego Jack kiedykolwiek miał…
Gwiazdkowy Prosiaczek to emocjonująca i podnosząca
na duchu powieść przygodowa o więzi chłopca i jego ukochanej
przytulanki oraz o tym, na jak wiele potrafi się on zdobyć,
by odzyskać swój skarb. To książka jednotomowa,
niepowiązana z wcześniejszymi utworami J.K. Rowling,
skierowana do dzieci w wieku 8+.
Tę powieść pióra autorki zaliczanej do największych pisarzy
świata pokochają całe rodziny.
J. TISCHNER- WIARA LUDZI WOLNYCH
Jak wierzyć w świecie, który żongluje iluzjami? Czy kierować
się sumieniem, jeśli inni idą na kompromis? Dlaczego Bóg tak
często milczy wobec naszego cierpienia? Ile w Jego oczach
warte są nasze starania i nasza praca?
Powrót do refleksji księdza Józefa Tischnera budzi do myślenia,
wzięcia odpowiedzialności za czyny i przyjęcia postawy
zaufania. Filozof z Łopusznej przypomina o zapomnianych

prawdach i odkurza niemodne słowa. Wciąż fascynuje.
Wiara to droga do prawdziwej wolności.
G. GARGAŚ- DOBRZE, ŻE JESTEŚ
W mroźny, grudniowy wieczór ulice Warszawy wypełnia gwar
świątecznych przygotowań, a gwiazdkowy nastrój rozgrzewa
wszystkie serca. Wśród zabieganych mieszkańców stolicy
jest też ona – dziewczyna, która tęskni. Borys nie wierzy
w magię świąt i zdecydowanie odrzuca wszystko, co związane
z Bożym Narodzeniem. Praca jest dla niego najważniejsza
nawet wtedy, gdy inni zajmują się przystrajaniem choinki
i pakowaniem prezentów dla najbliższych. Wszystko zmienia
się, kiedy los stawia na jego drodze Zoję. Rudowłosa,
spontaniczna, roześmiana – jest jego ciepłym promieniem
słońca w mroźny dzień. Zakochani szybko orientują
się jednak, że spotkali się nie w tym miejscu i nie w tym
czasie, a miłość nie jest w stanie przyćmić wszystkiego,
co ich dzieli. W chwili rozstania obiecują sobie jedno – jeśli
za dwa lata o tej porze wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą
sobie jeszcze jedną szansę.
Gdy Zoja z drżącym sercem i nadzieją w oczach dociera na miejsce
spotkania, odkrywa, że Borysa tam nie ma. Może zapomniał o ich
umowie? A może ułożył Gabriela Gargaś opowiada o odwadze
do bycia sobą, blaskach i cieniach prawdziwej miłościsobie
życie bez niej? Czy to możliwe, że po prostu przestał ją kochać?
Przecież ona tęskniła za nim każdego dnia…
Dobrze, że jesteś to zimowa, nostalgiczna opowieść, która otuli
wasze serca. i przyjaźni, która pomaga przetrwać najtrudniejszy
czas. Bo niekiedy trzeba po prostu uwierzyć z całych sił, pomóc
losowi i ruszyć dalej!
M. ROBOTHAM- RAJ NIE ISTNIEJE
Nazywa się Agatha. Ani brzydka, ani ładna. Układa towary
na sklepowych półkach. Dręczy ją bolesna przeszłość
i obsesyjne pragnienie dziecka, miłości i rodziny. Ukradkiem
obserwuje Meghan, kobietę, która ma wszystko, o czym ona
może tylko marzyć. Powoli zdobywa jej zaufanie, z perfidią
realizuje plan, który nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.
Uparcie dąży do celu i jest zdolna do najgorszego, bo dawno
przestała odróżniać dobro od zła.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
oraz Grupa Poetycka SAFFO zaprasza wszystkich
chętnych na spotkanie poetów, które odbędzie się
11. grudnia 2021 r. (sobota) o godz. 9.00
w siedzibie zebrzydowickiej biblioteki.

ZAPRASZAMY

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach informuje, że otrzymała dofinansowanie dla bibliotek publicznych
na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek formatach e-booków i/lub audiobooków
i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0. w wysokości 15077 zł. Kwota zasili księgozbiór Gminnej biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
oraz Filii w Kaczycach i Kończycach Małych.
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Uwaga na jeże!

W związku z trwającym
okresem jesiennym i pracami
polegającymi na zgrabywaniu
i wywożeniu liści z terenów zieleni, zwracam się do Państwa
z prośbą o zwrócenie uwagi na
potrzebę ochrony jeży.
W Polsce można spotkać dwa bardzo podobne
do siebie gatunki. Jeż wschodni występuje na terenie całego kraju. Jeż
zachodni spotykany jest w zachodniej części Polski. Obydwa gatunki
są objęte częściową ochroną, w związku z czym, aby je chronić, ustanowiono szereg zakazów określonych w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098
z późn. zm.). Należą do nich m.in. zakaz umyślnego zabijania, oraz zakaz
niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk lub innych schronień.
Jesienią jeże przygotowują się do zimy poprzez zgromadzenie
zapasów tłuszczu, potrzebnych im do przetrwania snu zimowego.
Te prowadzące nocny tryb życia ssaki często możemy spotkać w parkach, zieleńcach czy w ogrodach, w których poszukują pokarmu oraz
odpowiedniego schronienia na zimę, którym często są sterty liści.
Sytuacja, w której liście zbierane są dopiero po kilku tygodniach,
może stanowić dla jeży śmiertelne zagrożenie. Niepotrzebnie obudzone mogą już nie znaleźć nowego schronienia. Jeże zaczynają
poszukiwania miejsca na zimowy sen po zgromadzeniu odpowiednich zapasów tłuszczu oraz po spadku temperatury otoczenia. Korzystne jest więc w miejscach w których to możliwe pozostawianie
stert liści aż do wiosny bądź z góry zaplanowanie przy pracach porządkowych urządzenia takiego miejsca dla zimowania jeży w którym zdeponowane liście nie będą zbierane w tym okresie.
W sytuacji znalezienia jeża rannego, ze znaczną ilością pasożytów lub aktywnego podczas mrozów lub kiedy występuje pokrywa
śnieżna, należy kontaktować się z najbliższym ośrodkiem zajmującym
się pomocą dziko występującym zwierzętom. Ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
https://www.gov.pl/web/gdos/wykaz-osrodkow-rehabilitacji-zwierzat.
Materiał powstał na podstawie pisma WPN.600.194.2021.MS1z dnia
08.11.2021 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Poezja naszych mieszkańców

Czwarta nad ranem
Słońce rozplata warkocz na połaci wody,
blaskiem toń przenika,
to bryzą rozbłyśnie.
Rozgadane fale mkną do brzegu,
znosząc białe muszle,
jako dary głębin.
I chciałabym się w chwili zatracić,
unieść ponad, to całe
ziemskie bytowanie.
Wiatr roznosi oddech morza
i jak spod ręki mistrza,
wypełnia obraz zapachem bursztynu.
Drzewa i trawy na wydmach
w bezruchu zostają
i tylko dusza próbuje ulecieć.
Autor: Jadwiga Bujak-Pisarek
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Zanim nadejdą chłody
wiatr
ciepłymi powiewami
powstrzymuje mrozy
siada miedzy gałązkami
zrywa jarzębinę
słońce
droczy się z księżycem
o każdą minutę
i trawniki stokrotkami
wciąż jeszcze się śmieją
a kalendarz
zrzuca kartki zapraszając zimę
żadnej ulgi w jego smutnym
tykaniu zegara
sen zimowy
wchodzi dumny o zgodę nie pyta
i wprowadza w zapomnienie
posłuszną przyrodę
Autor: Jadwiga Bujak-Pisarek
Razem
wiem że tu jesteście
na płatkach chryzantem
zniczami ogrzewam
ognik naszych wspomnień
i snują się w ciszy
obrazy z przeszłości
które pielęgnuje
ta szczególna miłość
roztańczony płomyk
wysyła uśmiechy
wierzę że jesteście
szczęśliwi w wieczności
Autor: Jadwiga Bujak-Pisarek
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Kącik Kulinarny
Kruche ciasto z budyniem , rabarbarem
składniki:
3 szkl mąki krupczatki
3 żółtka ( białka osobno )
1/2 szkl cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
cukier waniliowy
200 ml oleju
3 łyżki kwaśnej śmietany
1 kg rabarbaru
2 budynie waniliowe z cukrem
1 litr mleka
( szklanka poj. 250 ml, tortownica o średnicy 26 cm )
Obrać rabarbar, pokroić , zasypać cukrem i odstawić aż puści sok.
Mąkę , cukier , proszek do pieczenia wymieszać w misce, wlać olej i dodać żółtka
oraz śmietanę. Szybko wymieszać ciasto do konsystencji kruszonki, podzielić ciasto
na dwie części (2/3 i 1/3 ) większą część wyłożyć na blaszkę , podpiec około 10 min
w 180 st C.W tym czasie ugotować budyń i jeszcze ciepły wyłożyć na upieczony spód.
Na budyń ułożyć wcześniej przygotowany i lekko odciśnięty rabarbar Ubić białka
na sztywną pianę z 2 łyżkami cukru , dodać 1 łyżkę budyniu śmietankowego w proszku,
delikatnie wymieszać i wyłożyć na rabarbar .Z drugiej części ciasta zrobić drobniutką
kruszonkę i wysypać na pianę z białek. Piec w 170 st C około 35 min
KULKI Z TWAROGU
Składniki;
250 g twarogu
80 g cukru pudru
80 g wiórków kokosowych
10 g kakao
do obtoczenia wiórki kokosowe
wykonanie;
Twaróg razem z cukrem zmiksuj na gładką masę, do której dodaj wiórki kokosowe.
Wymieszaj.
Połowę mieszanki oddziel i dodaj kakao.
Następnie uformuj małe kuleczki, które obtocz we wiórkach kokosowych.
Odstaw do lodówki.
CIASTKA ŚWIĄTECZNE
składniki;
4 szt. jajek
200 g cukru pudru
200 g rozpuszczonego masła
1 op. cukru waniliowego
2 łyżki rumu
1/2 szt. cytryny - skórka
szczypta soli
200 g mąki
6 g proszku do pieczenia
Wierzch:
100 g mielonych orzeszków
cukru pudru do posypania
wykonanie;
Przygotuj blaszkę, dno wyłóż papierem do pieczenia a piekarnik rozgrzej do 180 stopni.
Masło rozpuść na małym ogniu i pozostaw aby trochę ostygło. Następnie zmiksuj
je razem z cukrem pudrem (150 g) i cukrem waniliowym, dodaj skórkę z cytryny, sól i rum
a na koniec również żółtka jaj.
Białka ubij na sztywną pianę, dodaj do nich pozostałe 50 g cukru pudru i ubijaj
aż otrzymasz błyszczącą piankę. Delikatnie wymieszaj pianę z masą z żółtek, dodaj mąkę
i proszek do pieczenia.
Ciasto wylej na blaszkę, ładnie wygładź i posyp mielonymi orzeszkami.

Piecz 20 - 25 minut a upieczone ciasto pozostaw do ostygnięcia.
Z ciasta powycinaj półksiężyce okrągłą foremką lub inne kształty w zależności do tego
jakie foremki masz do dyspozycji. Jeszcze przed podaniem posyp cukrem pudrem.
ROLADA BEZ PIECZENIA
składniki;
Ciasto:
600 g herbatników maślanych
200 g cukru pudru
4 łyżki kakao
do smaku rum cca
400 ml mleka
Nadzienie:
200 g masła
3 łyżki delikatnego twarogu
150 g cukru pudru
150 g wiórków kokosowych
wykonanie;
Herbatniki zmiksuj za pomocą miksera na drobny proszek, dodaj cukier puder, kakao,
rum a na koniec również mleko. Dolewaj je stopniowo aby uzyskać zwartą, klejącą masę.
Masło wymieszaj z twarogiem i cukrem pudrem do osiągnięcia pianki. Na koniec dodaj
kokos i jeszcze chwilkę krótko ubijaj.
Ciasto z herbatników rozwałkuj na papierze do pieczenia (lub użyj folii spożywczej)
na cieńszy płat, nałóż kokosowy krem i ostrożnie zroluj za pomocą papieru
do pieczenia albo folii.
Obtocz w wiórkach kokosowych. Odłóż do lodówki do zastygnięcia, pokróić na kawałki
i podawaj.
SZYBKIE GRZYBKI
składniki;
150 g mielonych orzechów włoskich
150 g cukru pudru
1 szt. mniejsze białko
wykonanie;
Po prostu wymieszaj wszystkie składniki do przygotowania deseru. Jeśli źle Ci się pracuje
z ciastem albo za bardzo się klei to dodaj troszkę więcej orzeszków lub cukru.
Z ciasta odrywaj mniejsze kawałki, z których formuj nóżkę i kapelusz.
Pozostaw nóżki i kapelusze aby zaschły i potem sklejaj je czekoladą. Następnie zamocz
kapelusze w czekoladzie i poczekaj aż stężeje.
ŚLEDZIE NA ŚWIĘTA
składniki;
1/2 kg filetów śledziowych lekko solonych
1/2 kg cebuli
10 dag rodzynek
koncentrat pomidorowy
ketchup, ocet, sól, pieprz
wykonanie;
Śledzie wymoczyłam w zimnej wodzie. Pozbawione nadmiaru soli pokroiłam
na kawałki i włożyłam do zimnej przegotowanej wody z octem na 3 h - 1/2 l wody
+ 50 ml octu
Cebulę pokroiłam w kostkę. Na niewielkiej ilości rozgrzanego oleju zeszkliłam.
Do zeszklonej cebuli dodałam ok 3 - 4 łyżki przegotowanej wody - wymieszałam.
Patelnię nakryłam pokrywką i dusiłam cebulę ok 5 minut na małym ogniu.
Do miękkiej cebuli dodałam odsączone rodzynki które wcześniej namoczyłam
w ciepłej wodzie, 150 g koncentratu pomidorowego, 4 łyżki ketchupu, łyżkę octu,
sól i pieprz do smaku. Wlałam ok 100 ml wrzącej wody - smażyłam kilka minut
aż składniki się dokładnie połączyły - wystudziłam
Odsączone śledzie z zalewy połączyłam z zimnym sosem - wymieszałam.
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