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Dorty, Kołocze, kreple i insze placki
Słodki Konkurs w Zebrzydowicach

KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 2 maja 2022r. (poniedziałek)
Urząd Gminy Zebrzydowice oraz GOPS i GZWiK będą nieczynne.
W razie zgłoszenia zgonu należy dzwonić pod nr tel.
660549341 do godz.12.00.
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Kiermasz Świąteczny w Kończycach Małych

W numerze:
ü Lasy i dawne polowania w naszej gminie
ü Złote Gody w Gminie Zebrzydowice
ü Wiadomości szkolne
ü Nowości w bibliotece
ü Pomoc uchodźcom
ü Kącik kulinarny
kupię STare motocykle -

- str. 3
- str. 5
- str. 15
- str. 20
- str. 21
- str. 23

TEL. 504 211 939
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Wiosenny Koncert Kończaneczek
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Api poleca:
• Wianuszki, rekawiczki, świece i okapniki
• Pamiątki komunijne
• Dekoracje i ozdoby na I Komunię Świętą: Aniołki,
różańce, łańcuszki i medaliki srebrne
• NAPEŁNIANIE BALONÓW HELEM
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
Polub nas na FB - Api sklep Papierniczy

str. 13

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”
! uwaga !

GRATIS !

Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie Gminy Zebrzydowice

WAŻNA INFORMACJA

Ceny węgla w dalszym ciągu są uzależnione
od zakupu na Aukcjach w PGG

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

Wiadomości Kulturalne

Lasy i dawne polowania w naszej gminie
W ostatnim artykule zostały scharakteryzowane lasy
w Gminie Zebrzydowice od 1945 roku. W niniejszym artykule chciałbym przybliżyć rolę lasów w wieku XIX oraz
w I połowie XX wieku, wspomnieć myśliwych danego okresu oraz omówić sprawę polowań, kiedy to jeszcze nie istniały koła łowieckie i nie było selekcji zwierzyny.
W minionych wiekach wielką przestrzeń kraju zajmowały lasy. W Księstwie Cieszyńskim były to w większości
lasy szpilkowe (iglaste). Lasy jednak trzebiono obficie, wyrąbywano je i wypalano. Ludzie z pozyskanego drzewa głównie
na wsiach budowali z tego materiału domy. W lasach śląskich
żyło niegdyś dużo dziczyzny – zarówno drapieżnych zwierząt,
jak i chowanych sztucznie. Z powodu wielkiej ilości zwierzyny
w lasach Księstwa Cieszyńskiego, gdzie występował bogaty
stan bażantów, zajęcy, kuropatw i saren, ważną część leśnictwa
stanowiła gospodarka hodowlana. Z gospodarką tą związane
były polowania służące regulacji hodowli i ogólnej gospodarce.
Na terenach leśnych wydzielono tzw. zwierzyńce służące hodowli zwierzyny łownej. W latach 20. i 30. minionego wieku na
terenie naszej gminy znajdowały się dwie bażanterie: w Kaczycach Otrębowie i Marklowicach Górnych.
Polowanie w minionych wiekach przysługiwało wyłącznie
księciu i szlachcie w jej posiadłościach i było ściśle przestrzegane. W czasie pańszczyzny, która w większości obowiązywała do
1848 roku zadaniem chłopów było świadczenie usług panom
– właścicielom wioski – podczas polowań. Chłopom polowania dawały się często we znaki. Nie było zbyt dobrej selekcji i
zwierzyna często niszczyła własność gospodarzy, którzy pomimo tego nie mogli zwierzęcia zabić. Chłopom nie wolno było
polować pod karą grzywny. Wielkim miłośnikiem polowań był
hrabia Henryk Larisch von Mönnich. Hrabia ten był właścicielem Marklowic Dolnych i Górnych (wioski te nabył jego ojciec),
a on sam w 1888 roku nabył Zebrzydowice. W 1899 roku nabył także Darków, Raj, Łąki (obecnie miejscowości w Czechach)
oraz Kaczyce Dolne i Górne, a także Otrębów. Nowy właściciel
na co dzień mieszkał w swoim zamku w Solcy, a w Zebrzydowicach rodzina Larisch pojawiała się tylko w czasie wspomnianych już polowań i inspekcji dóbr. O tym jak bardzo polowania hrabiowskie były uciążliwe dla mieszkańców Zebrzydowic
i Marklowic i jakie straty ponosili gospodarze przez zwierzynę
łowną informowały gazety regionalne. Często gospodarze za
złą organizację polowań i ochronę zwierzyny obwiniali leśniczych wyznaczanych przez hrabiego Larischa. W czasie jesieni
1907 roku w porozumieniu z leśniczym w Zebrzydowicach na
chłopskich polach odbyło się polowanie niemieckich studentów, którzy wyrządzili właścicielom pól wiele szkód. „Kiedy właściciele gruntów przeciw nim występują, wtenczas odzywają się
ci młokosi grubiańsko, jakoby im przysługiwało prawo polowania w Zebrzydowicach” – pisał „Głos Ludu Śląskiego”. Również
mieszkańcy Marklowic na początku XX wieku mieli problem
z leśniczym, który polował, kiedy tylko chciał, nie bacząc na to
czy nie poluje na terenie pańskim czy chłopskim. Właściciele
po tych nieszczęsnych polowaniach domagając się odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzynę spotykali się
z różnymi wymówkami leśniczego i zazwyczaj nic nie dostawali.
W polowaniach brały udział także dzieci, które naganiały zwierzynę oraz wyszukiwały w zaroślach i szuwarach zabite ptactwo.
W 1906 roku dzieci marklowickie zamiast do szkoły poszły na
polowanie, za co otrzymały wynagrodzenie 30 centów dzien-

nie. Wielu myśliwym podczas polowania towarzyszyły psy.
W okresie międzywojennym zaczęły powstawać koła
chłopskie i koła leśników zrzeszające także bogatych właścicieli ziemskich, przedstawicieli rodu Larischów i Thunów
z Kończyc Wielkich oraz przemysłowców. Od tego czasu poprawiła się selekcja zwierząt, które nie wyrządzały mieszkańcom
takich szkód jak dawniej. Niebezpieczne wypadki podczas polowań zdarzały się rzadko.
W 1931 roku w Marklowicach Dolnych, które w tym czasie
należały już do Czechosłowacji, podczas polowania spłoszona
sarna pobiegła przez drogę i wpadła do gospody właściciela
Stefka wybijając przy tym szybę w oknie.
Do II wojny światowej leśniczy hrabiego w Zebrzydowicach
posiadał własne lokum, które znajdowało się w tzw. leśniczówce mieszczącej się przy obecnej ul. J. Kochanowskiego w pobliżu kapliczki Trójcy Świętej. W miejscu tym poza leśniczówką
była także octownia. Przez pewien czas mieszkanie – biuro leśniczego – znajdowało się także w zamku na parterze. Nie tylko
hrabia Larisch miał swoich leśniczych. Także wcześniejsi właściciele Zebrzydowic – rodzina baronów Mattencloitów – miała
powołane osoby do opieki nad lasami w wiosce. W XIX wieku
pańskimi gajowymi (leśniczymi) w Zebrzydowicach byli: Karol
Konieczny, Stefan Cholewik, Antoni Hruschka, Edward Endlicher, Paweł Pieczka, Józef Cholewik, Franciszek Drapa, Franciszek Kroczek, Jan Mucha i Franciszek Konieczny. W XX wieku
leśniczym u Larischa był Jan Thomann, a ostatnim leśniczym
przed wybuchem II wojny światowej był Ludwik Badura, który
został dość dobrze zapamiętany przez mieszkańców.
W Marklowicach funkcję pańskiego myśliwego i leśniczego pełnili m.in.: Bernard Kiedroń, Jan Szczyrba i Józef Długosz.
Około 1840 roku leśniczym w Marklowicach Górnych i Dolnych
został Jan Firla, który tę funkcję pełnił jeszcze w 1879 roku.
Kaczyce.
Inne zasady łowiectwa obowiązywały w Kaczycach. Właścicielem tej wioski w wieku XIX był baron Bess, który hrabiemu
Larischowi sprzedał swoje dobra w 1899 roku. W Kaczycach
baron Bess miał wynajęte polowania u miejscowych chłopów
na kilkanaście lat. Dziczyzna jednak wyrządzała właścicielom
gruntów wielkie szkody, za które trzeba było płacić. Aby tego
uniknąć baron Bess odstąpił polowania Wawrzyńcowi Tomali – rolnikowi z Kaczyc. Obywatel ten polowania wykonywał
sumiennie i bez kłopotu. Szkody wyrządzane przez zwierzynę
znacznie się zmniejszyły. Kiedy jednak właścicielem Kaczyc został hrabia Larisch, chciał on nabyć prawo polowania w swoich
nowo nabytych dobrach. Rolnik Tomala jednak prawa polowań
nowemu zarządcy nie odstąpił, pomimo próśb, a później także gróźb ze strony ludzi hrabiego. Spór pomiędzy Larischem
a rolnikiem Tomalą znalazł swój finał w Starostwie we Frysztacie. Starostwo odebrało polowanie rolnikowi Tomali jakoby
miał on wspólników dzierżawcy. Wyrok Starostwa wywołał
oburzenie wśród właścicieli gruntów w Kaczycach, którzy nie
chcieli dopuścić do tego, aby dzierżawcą polowania był hrabia
Larisch oraz żeby nie namnożyło się w wiosce dużo dziczyzny,
wskutek czego rolnicy narażeni byliby na ciągłe spustoszenie
plonów rolnych. Ostatecznie w 1901 roku polowanie w Kaczycach za kwotę 420 koron rocznie zostało wynajęte mieszkańcowi wioski – Maciejowi Kwiczali.
Obecnie polowaniem zwierzyny łownej na terenie gminy
Zebrzydowice zajmują się głównie członkowie Koła Łowieckiego „Granica” z Zebrzydowic. Jest to także teren Koła Łowieckiego
„Remiza” z Pawłowic oraz Koła Łowieckiego „Jastrząb” z Pruchnej.
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

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


ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

DO WYBORU OFERTY KILKU FIRM
MO¯LIWOŒÆ OBS£UGI W DOMU KLIENTA
JÓZEF KROCZEK - ZEBRZYDOWICE, UL. PCK 33a

tel. kom. 607 76 45 45

USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE

„TOBAR”
Adam Jankowski
43-400 Cieszyn, Plac Wolności 3

SKŁAD OPAŁU

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

OPAŁ W DOBREJ CENIE
SPRZEDAŻ: EKO-GROSZEK,

tel.: 604 591 523

WĘGIEL, WĘGIEL WORKOWANY

Wykonujemy następujący zakres robót geodezyjnych:

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy

– aktualizacje map do celów projektowych
– pomiary inwentaryzacyjne wszystkich sieci uzbrojenia terenu
– pomiary inwentaryzacyjne budynków i budowli
– podziały nieruchomości
– wznowienie granic nieruchomości
– wszelkiego rodzaju wytyczenia na gruncie
4 Wiadomoœci znad Piotrówki

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

Pół wieku razem – Złote Gody w Gminie Zebrzydowice

Szykuje się nie lada gratka dla wszystkich!
Gmina Zebrzydowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach są partnerami i współorganizatorami wydarzenia o zasięgu transgranicznym pt. GASTROFESTIWAL. Wśród
wielu planowanych atrakcji takich jak koncerty, stoiska z żywnością, zabawy dla dzieci oraz pokaz filmu, będzie niecodzienna atrakcja - na miejsce będzie można udać się pociągiem w
stylu retro jaki wyjeżdżać będzie z zebrzydowickiego dworca
PKP. Po dotarciu do Patrowic, na miejsce imprezy uczestnicy
przewiezieni zostaną autobusami. Szczegółowe informacje (w
tym szczegółowy rozkład jazdy pociągu) na temat Gastrofestiwalu znajdą się na stronach internetowych GOK-u, UG Zebrzydowice, partnerów oraz w mediach społecznościowych.
Czekamy na Was 21 maja 2022 - Zapraszamy do udziału!

PrOgraM kuliNArny

GmIna peTrOvice u karviNé zaPrAsza na

GAstroFestiwAL
21 maJA

2022

Teren
motocRossU
MarkloVicE
Dolne

ORyginaLne
DOznania
KUlinarNe

 Pyszności czeskiej
i polskiej kuchni
regionalnej
 Specjały lokalnych
restauratorów
 Piwo tutejszych browarów
 Wino, kawa, drinki mieszane,
lemoniady domowe
 Pokazy gotowania szefów kuchni
 Ciekawe konkursy gastronomiczne

od goDz. 12:00

PrOgraM towaRzysZĄcy
 Z Ostrawy, Karwiny i Zebrzydowic
bezpośrednio na miejsce wydarzenia
dowiezie was pociąg silnikowy RETRO
z lat 60. ubiegłego wieku i zabytkowy
autobus
 Wystawa starych samochodów i motocykli
 Atrakcje rozrywkowe, warsztaty plastyczne
i kulinarne dla dzieci
 Kino letnie

WstĘ
WOlnyp

NA stoiSkAch płatnoŚć tYlkO gotóWkĄ (równieŻ w ZłOtyCh)
WystĘPy reGIonalnYch ArTystÓW i zesPOłów
AbsoluT

Izabel

WielkokOŃcZanie
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7 kwietnia 2022 roku w Sali Widowiskowej Zamku w Zebrzydowicach miało miejsce uroczyste wręczenie Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które w ubiegłym
roku obchodziły Jubileusz Złotych Godów. Zgromadzeni
goście przywitani zostali przez Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Zebrzydowicach – Agnieszkę Balcer-Nawrat. Odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jubilaci odebrali z rąk Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice –
Karola Sitka, który pogratulował Jubilatom imponującego stażu małżeńskiego, a także złożył życzenia dalszych wspólnych
lat w zdrowiu i pomyślności. Obecny na uroczystości Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Staniek podkreślił wagę
Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i docenił możliwość
uczestniczenia wraz Jubilatami w tej wyjątkowej uroczystości.
Dodatkowo, wszystkim odznaczonym wręczono kwiaty,
listy gratulacyjne i upominek, a wieloletnią miłość uczczono
toastem przy lampce szampana.
W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów, znaleźli się:
Bronisława i Józef Bijok
Maria i Ryszard Czyż
Maria i Józef Duraj
Maria i Leopold Handzel
Maria i Tadeusz Karpiel
Małgorzata i Stanisław Piszczek
Maria i Andrzej Pszczółka
Wiesława i Stanisław Rapkiewicz
Maria i Ludwik Szewczyk
Barbara i Tadeusz Sztuła
Danuta i Stanisław Szymczak
Wiesława i Józef Wojaczek
Krystyna i Czesław Ziarnik.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu raz jeszcze składamy
wszystkim Jubilatom gratulacje i wyrazy uznania, a także życzenia wszelkiej pomyślności.
Przypominamy, że w celu przesłania przez Wójta Gminy Zebrzydowice wniosku o nadanie medali do Wojewody,
małżonkowie, którzy w bieżącym roku obchodzili lub będą
obchodzić Jubileusz 50-lecia małżeństwa mogą składać
zgłoszenia w Urzędzie Gminy Zebrzydowice wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych do dnia 31.05.2022 roku
(wniosek znajduje się na stronie 11 gazety). Druk zgłoszenia dostępny
jest dodatkowo na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz
w siedzibie Urzędu (pok. 15). Wszelkie informacje udzielane
są telefonicznie pod nr 32 4755109.
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Wynajmę powierzchnie biurowe!

Zapraszamy do Naszego Salonu (Dawne emerfoto)
KS. A. JANUSZA 4 (DOM HANDLOWY)
43-410 ZEBRZYDOWICE.

+48 606 704 823
+48 509 303 669
kserdruk@gmail.com
Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu:
•
sprzedaży, wynajmu oraz serwisu poleasingowych kserokopiarek
oraz drukarek Konica Minolta,
•
sprzedaży oraz serwisu poleasingowych komputerów stacjonarnych
i laptopów,
•
sprzedaży materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery itp.)
oraz innego sprzętu biurowego,
•
sprzedaży akcesoriów rowerowych itp.,
•
wysyłek paczek kurierskich,
6 Wiadomoœci
Piotrówkiksero.
• znad usług

Dorty, Kołocze, kreple i insze placki
Słodki Konkurs w Zebrzydowicach
Chociaż aura za oknem raczej była zimowa, to w Zebrzydowicach zapachniało zbliżającymi się świętami.
Już po raz 18-ty odbył się tutaj Regionalny Konkurs na
zapusty i Wielkanoc dorty, kołocze i insze placki. Czego
nie było na stołach – baby, murziny, dorty, kołocze, nie
brakowało niczego – o tym co na stole powinno się znaleźć obejrzyjcie w materiale filmowym
Konkurs Regionalny Potraw i Wypieków na Zapusty
i Wielkanoc „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki”
W sobotę 02.04.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbył się XVIII Konkurs Regionalny Potraw
i Wypieków na Zapusty i Wielkanoc „Dorty, kołocze, krepliki
i insze placki”
które oceniało jury w składzie:
Urszula Zwardoń – przewodnicząca jury
Dariusz Cieśla – członek jury
Joanna Gwizdała – członek jury
Małgorzata Guz – członek jury
Do konkursu zgłosiło się 9 organizacji w tym jedna szkoła.
Jury po ocenie postanowiło przyznać następujące nagrody dla:
KGW Marklowice Górne za wyroby garmażeryjne
w szczególności galaretkę z jajek
KGW Kończyce Małe za łączenie tradycji z nowoczesnością
ZSEG w Cieszynie za stół wielkanocny, jego estetykę
i smak potraw
KGW Pogwizdów za babkę gotowaną
KGW Kaczyce za zawijok z jabłkami
KGW Zebrzydowice za tort z sałatki jarzynowej
KGW Rudno za tradycję i naturalny wygląd stołu
KGW Pielgrzymowice za koszyk wielkanocny
KGW Pruchna za Ptysie słone i ich misterne wykonanie
Szczególne podziękowania kierujemy do pań z Ukrainy,
mieszkających we wsi Kaczyce, które przygotowały swoje
narodowe ciasto ukraińskie tzw. „Paschę ukraińską”
Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
Organizatorem wydarzenia, które odbyło się pod patronatem
honorowym Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka
oraz Wójta Gminy Zebrzydowice – Andrzeja Kondziołki,
zorganizował Gminy Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach.
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

PODZIĘKOWANIE
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowanie
wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowych
śp. Karola Zdziebło
Ks. Bogdanowi Biel za odprawioną Mszę Św., rodzinie, sąsiadom,
przyjaciołom, znajomym, pocztom sztandarowym kolejarzy,
delegacjom z formy API i Sądu Okręgowego w Rybniku, delegacji
Gminnej Spółdzielni „S.Ch.” w Zebrzydowicach i Koła Gospodyń
Wiejskich w Zebrzydowicach, firmie pogrzebowej „Białończyk”
za profesjonalną oprawę uroczystości pogrzebowej.
Bóg zapłać wszystkim za modlitwę, słowa otuchy, złożone wieńce
i kwiaty.

Żona i córki z rodzinami
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0502 558 649

Produkty na zamówienie

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

www.ceeb.gov.pl

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
COMPENSA, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 505 283 631

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)"
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)".

Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00

Co to jest CEEB?
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
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Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Kiermasz Świąteczny w Kończycach Małych
Po dwuletniej przymusowej przerwie, którą spowodował
koronawirus, przy słonecznej pogodzie Dziedziniec Zamkowy w Kończycach Małych wypełnił się świątecznymi straganami. Organizatorzy - Sołtys i Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Miłośników Kończyc Małych oraz GOK Świetlica Kończyce
Małe witali odwiedzających Kiermasz Wielkanocny. Dobrym
pomysłem okazał się termin 10 kwietnia w Niedzielę Palmową, był to dogodny czas aby kupić baranki, ciasta,wędliny
i piękne dekoracje świąteczne. Na zakupy przyjechał do nas
sam Pan Starosta Mieczysław Szczurek- dziękujemy za pamięć i zainteresowanie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska ze słodkościami. Panie z Kgw Kończyce Małe sprzedały swoje pyszności w ciągu godziny. Wszystkie ciasta, które miały Rady
Rodziców z przedszkoli w Kończycach Małych i Kaczycach
również szybko znalazły amatorów. Kończyce Małe zbierały
fundusze na klocki Lego, a Kaczyce na kserokopiarkę. Każdy
cel był szczytny! Natomiast Szkoła Podstawowa postawiła na
wykonane przez dzieci ozdoby świąteczne oraz żywe kwiaty.
Wyjątkowe było jedno ze stoisk z dekoracjami. Na specjalnie przygotowanym stanowisku charytatywnym ,, Nasza
paka pokona glejaka” można było kupić piękne rękodzieła ofiarowane przez mieszkańców gminy Zebrzydowice.
Wszystkie zebrane datki przekazano na kosztowne leczenie Aleksandra Fidora, 2000 zł wpłacone zostało na zrzutkę.
To wszystko dzięki hojnym sercom naszych Mieszkańców.
Prawdziwym hitem było stoisko GR WENGLORZ z Kaczyc
z domowymi wyrobami mięsnymi- kaszanką, boczkiem,
szynką, kiełbasą. Każdy klient otrzymał przepyszny smalec
i świąteczne cukierki. Obłędny był zapach - wędzenie trwało do godziny 4 rano! Koło tego straganu nikt nie mógł
przejść obojętnie.
Ciekawostkę stanowiło stoisko z pielmieni i barszczem
ukraińskim. Wszyscy przybyli byli częstowani barszczem
w podzięce za serdeczne przyjęcie i pomoc rodzinom, które
uciekając przed wojną w Ukrainie znalazły schronienie wśród
nas. Ponadto jedną z atrakcji był pokaz unihokeja, który prowadziły siostry Alina i Marta z Ukrainy.
Dzieciaki szalały rozradowane, zabawa była przednia.
O godzinie 11.00 rozpoczęło się Polowanie na ZAJĄCA
- dzieci szukały specjalnych liścików, które były wymieniane
na czekoladowe zające. Odszukano wszystkie listy i 96 za-

jączków trafiło do swoich właścicieli.
Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za rok.
Organizatorzy.

Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych
zaprasza do udziału w organizowanych wycieczkach.
21 maja w sobotę wyjazd
do Brennej - w programie
zwiedzanie Przytulii oraz
warsztaty robienia zdrowotnych herbatek, spacer po
Brennej.
11 czerwca w sobotę wyjazd do Pszczyny i Goczałkowic. W programie zwiedzanie
z przewodnikiem Muzeum
Zamkowego w Pszczynie
oraz Ogrodów Kapias.
Środki na realizację tegorocznego projektu otrzymaliśmy
z budżetu gminy Zebrzydowice w kwocie 5500 zł.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc bardzo prosimy
o zapisy telefoniczne pod nr 507 729 396.
Zarząd SMKM
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Zgłoszenie długoletniego pożycia małżeńskiego
Prosimy o wystąpienie z wnioskiem o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
Dane męża:
Nazwisko….……………………………………………………………
Imię……………………………………………………………………..
PESEL…………………………………………………………………..
Adres.…………………………………………………………………...
Dane żony:
Nazwisko………………………………………………………………..
Imię……………………………………………………………………...
PESEL…………………………………………………………………...
Adres.………………………………………….………………………...
Data zawarcia związku małżeńskiego…………………………………………………………...
Miejscowość zawarcia związku małżeńskiego………………………………………………….
Telefon………………………………………………………………………..………………….
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice z siedzibą pod adresem: ul. ks.
Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, e-mail:
iod@zebrzydowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań administratora, związanych z nadaniem
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, na podst. art. 6 RODO oraz ustawy z dnia 16.10.1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 400 z późn. zm.)
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwalnych.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych,
prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący
na administratorze, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych nie mają zastosowania.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, bez ich podania nie będzie
możliwości wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, za wyjątkiem podmiotów
uczestniczących w procedurze nadania i wręczenia odznaczeń.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dodatkowo wyrażamy zgodę na:
- przetwarzanie przez Wójta Gminy Zebrzydowice pozostałych danych osobowych (nr telefonu). Podane dane
będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu bezpośredniego kontaktu w realizowanej sprawie,
- publikację naszego wizerunku oraz imienia i nazwiska w prasie, na stronie internetowej,
- przesyłanie zaproszeń i informacji na temat organizowanych przez Wójta Gminy Zebrzydowice uroczystości
z okazji Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego w późniejszym okresie (w przypadku braku zgody odpowiednio
skreślić).

………………………………….
(podpis męża)

…………………………………..
(podpis żony)
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Wiosenny Koncert Kończaneczek

W środę 30.03.2022 w Sali Widowiskowej w Kończycach Małych odbył się
Koncert w wykonaniu ZPiT Małe Kończaneczki oraz ZPiT Kończaneczki. W trakcie
wydarzenia nie zabrakło prezentów dla babć i dziadków uczestników koncertu.
Dzieci z zespołów przygotowały także kwiaty i życzenia dla prowadzącej zespół
pani Eweliny Bałdys, której przy okazji składamy serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl

INFORMATOR URZĘDOWY
SPOTKANIE INFORMACYJNE – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
W związku z porozumieniem pomiędzy Gminą
Zebrzydowice, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”,
Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, iż 18.05.2022
o godz. 16:00 w Sali Widowskowej Domu Ludowego
w Kaczycach odbędzie się spotkanie informacyjne dla
zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy.
Celem spotkania jest krótkie omówienie przedmiotu i warunków dofinsowania, najnowszych zmian
oraz zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie
„ Czyste Powietrze”.
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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

Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

II MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO W KOSZYKÓWCE DLA UCZENNIC SP ZEBRZYDOWICE
Dn. 17 marca 2022 r. w Cieszynie odbyły się zawody
finałowe Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w piłkę koszykową dziewczyn (rocznika 2009 i młodsze).
Podczas tych zawodów nasze uczennice jeden mecz wygrały
z SP Pogórze i jeden mecz przegrały z SP Wisła i w rezultacie
zdobyły wicemistrzostwo powiatu. Aby dostać się do finału
reprezentowały naszą gminę w zawodach grupowych (tzw.
eliminacjach,) w których pokonały drużyny z SP nr2 Cieszyn
i SP Hażlach. Skład drużyny: K. Kristof, E. Żbikowska, N. Śmieja,
E. Słotwińska, M. Sabiniok, A. Piasecka, W. Giza, Z. Tomala, P.
Karakuła ( kap.) J. Kołodziej.

I miejsce zdobyły Zuzanna Augustyn i Maja Trzaskalik z
kl.7d za grę „ Cieszyńska wieża zdrowia”, II miejsce uzyskały
Katarzyna Majer i Weronika Szewczyk z kl. 7d za grę „Czerwona perełka”, zaś III miejsce trafiło do chłopców z klasy 6aBartosza Brzóski i Szymona Salamona, którzy stworzyli
grę „Odkrywcy znad Olzy”. Uczniów do konkursu przygotowała polonistka Katarzyna Dynek. Zwycięzcom gratulujemy
kreatywności i życzymy dalszych sukcesów!

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

HAPPY WEEK

Zachwycić słowem
W Międzynarodowym Dniu Poezji, który przypada
w pierwszym dniu wiosny -21 marca nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Klasycznej „Między Słowami” Celem konkursu było propagowanie poezji
wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego jako
utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem, posiadający regularną średniówkę. Należało nadesłać dwa utwory,
które jurorów zachwycą słowem i formą.
Na konkurs wpłynęło 214 wierszy od 106 uczestników. Z
ogromną przyjemnością i dumą pragniemy ogłosić, że laureatem został uczeń naszej szkoły OSKAR AUGUSTYN z klasy
8a. Oskar zajął III miejsce- warto dodać, że dziwnym zbiegiem
okoliczności oceniony został w kategorii osób dorosłych, co
jeszcze bardziej podkreśla prestiż Jego nagrody. Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów literackich!

21.03 rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Z tej okazji
przez cały tydzień dużo działo się w szkole w Kończycach
Małych. WIOSENNY HAPPY WEEK był radosny, kolorowy, pełen wyzwań i szalonych zabaw. Wśród nich, min wiosna w
ubiorach, dzień bez plecaka i dzień w kapciach. Na zajęciach
uczniowie tworzyli papierowe żonkile i uczestniczyli w quizach i konkursach.
Choć wiosna w tym roku bardzo powoli przychodzi do nas
w słońcu, zieleni i kwiatkach, to w ciągu tych kilku fantastycznych dni zagościła w sercach naszych uczniów i nauczycieli.

Podium dla uczniów z Zebrzydowic
Dnia 20 kwietnia 2022r. nastąpiło uroczyste rozdanie
nagród w powiatowym konkursie „Zdrowie po cieszyńsku”.
Celem konkursu jest promowanie szeroko pojętego zdrowia w połączeniu z tradycją i kulturą Śląska Cieszyńskiego.
Zadaniem uczestników było stworzenie pracy, której fabuła
będzie zawierała rozpoznawalne elementy charakterystyczne dla powiatu przy jednoczesnym upowszechnieniu zasad
promocji zdrowia z czytelnym morałem prozdrowotnym.
Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować,
że w kategorii gra edukacyjna bezkonkurencyjnie podium
przyznano reprezentantom z zebrzydowickiej podstawówki.
Wiadomoœci znad Piotrówki 15

Ruszył program dofinansowania mikroinstalacji
fotowoltaicznych Mój prąd

POMPY CIEPŁA
Bezpłatny Audyt, atrakcyjne ceny,
krótkie terminy realizacji!
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WSZYSCY JESTEŚMY RÓŻNI, A TA „RÓŻNOŚĆ” CZYNI
NAS ZAWSZE WYJĄTKOWYMI
Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest w
pierwszy dzień wiosny - 21 marca. Ta data nie jest przypadkowa, jej zapis (3/21) symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi przyczynę tego syndromu. W naszej szkole uczniowie i nauczyciele
chętnie włączyli się do akcji. Jako wyraz solidarności z osobami z Zespołem Downa, chętni założyli tego dnia kolorowe
skarpetki nie do pary. W czasie zajęć rozmawiali na temat
różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji.
POLA NADZIEI WIOSNA 2022
Szkoła w Kończycach Małych włączyła się w kampanię
społeczną - POLA NADZIEI.
31.03 każdy mógł zakupić żonkile (żywe lub papierowe,
robione przez uczniów).
Te piękne kwiaty, w ruchu hospicyjnym są międzynarodowym symbolem nadziei na chwile radości, na bliskość drugiego człowieka, na życie mimo cierpienia. Przypominają nam o
ludziach chorych, oczekujących naszej pomocy i opieki.

Dzięki ofiarności uczniów, rodziców i pracowników szkoły
udało się zebrać 843,51zł. Cała kwota została przesłana dla
dzieci w Podkarpackim Hospicjum.
Serdecznie dziękujemy Panu Jurkowi Szmyt za żonkile z
kwietnej plantacji w Zebrzydowicach.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest „Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu”. Jego celem jest propagowanie
wiedzy na temat autyzmu. W geście wsparcia, akceptacji i
zrozumienia osób z zaburzeniami ze spectrum, 2 kwietnia
cały świat zapala się na niebiesko.
Nasza szkoła również włączyła się w akcję jako znak
solidarności z osobami z autyzmem.
Z uwagi na to, że w tym roku dzień przypadł w okresie
świątecznym, wydarzenie obchodziliśmy 07 kwietnia.
W naszej szkole nie zabrakło niebieskich akcentów
i symboli Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Przygotowania zaczęliśmy od zrobienia gazetki na korytarzu,
która przedstawia najważniejsze informacje, wyjaśniające
„Co to jest autyzm” „Czy osoby z autyzmem są geniuszami” i
„Czy autyzm dotyka tylko dzieci”.
Tego dnia wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami
przyszli do szkoły ubrani w kolorze niebieskim, ponieważ to
kolor solidarności z autyzmem.
W klasach zorganizowano zajęcia poświęcone tematyce
autyzmu. Nauczyciele przybliżyli uczniom zagadnienia
autyzmu poprzez projekcie filmów „O tym co chciałyby
Ci powiedzieć osoby z autyzmem” „Tacy jak Wy” „Amazing
things happen” oraz „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”
z udziałem polskiego aktora Bartłomieja Topy. Uczniowie
uczestniczyli w pogadance i uświadomili sobie, że osoby ze
spektrum autyzmu, chociaż wyglądają zupełnie zwyczajnie,
to odbierają świat inaczej niż większość z nas.
Wszystkie podjęte działania miały na celu podniesienie
świadomości naszych uczniów na temat autyzmu oraz
zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem.
Świećmy na niebiesko nie tylko w kwietniu, ale przez cały rok!
Iwona Piechaczek – Duda, Bożena Borucka

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Piękną tradycją naszej szkoły są świąteczne spotkania klasowe.
Ostatni dzień przed wiosenną przerwą świąteczną był
okazją do wspólnego przeżywania tradycji Wielkiej Nocy,
integrowania zespołów klasowych i umacniania szkolnych
więzi. Był to też dzień z niespodziankami, nagrodami w konkursie wiosennym.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Kończycach Małych za słodkie upominki dla
uczniów w postaci czekoladowych jajeczek.
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Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Małe Kaczoki
pielęgnują stare tradycje
Topienie Marzanny to zwyczaj, który utrzymał się do drugiej połowy XIX wieku na Śląsku Cieszyńskim. Marzanna symbolizowała zimę i zamarłe w przyrodzie życie. Małe Kaczoki
wraz z opiekunami postanowiły powrócić do tego starego
zwyczaju i na jednych z zajęć zrobiły kukłę z gałązek, którą
przyozdobiły. Na kolejnych zajęciach, by przegnać zimę udały
się na pobliski strumyk by ją utopić przy śpiewie. W powrotnej drodze dzieci narwały zielonych gałązek by w domu przygotować palmy na Niedzielę Palmową, którym przypisuję się
cudowną i magiczną moc. Na ostatnim spotkaniu by tradycji
stało się zadość dzieci malowały jajka i wydmuszki ,które kolorowo zdobiły - takie jaja nazywano malowanymi wajcami.
Bożena Tomosz

„Już koniec zimy – czas na wiosnę”
29.03.2022 na scenie Domu Ludowego odbyło się przedstawienie słowno - muzyczne „Już koniec zimy – czas na wiosnę”.
W przedstawieniu wzięły udział zespoły dziecięce i młodzieżowe działające przy świetlicy: zespół folklorystyczny taneczno-śpiewaczy „Małe Kaczoki” pod kier. Urszuli Wiśniowskiej
z akompaniamentem Piotra Latosa, zespół śpiewaczy „Taka melodia” pod kier. Mariana Zaleskiego oraz kółko teatralne pod kier.
Ewy Błahut. Po przedstawieniu wszyscy udali się na poczęstunek.
Bożena Tomosz

STOMATOLOG
W
ZEBRZYDOWICACH
Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia
w Zebrzydowicach

Agnieszka Słaboń – Chmiel
Lekarz Dentysta

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

IZBA REGIONALNA WSI CIESZYŃSKIEJ
ul. Staropolska 8. Kończyce Małe
20 MAJA 2022

GODZ. 19:00 -22:00

WSTĘP WOLNY!

Zapraszamy na zajęcia !

Co odpowiesz, czytelniku, na pytanie „Kto to jest alkoholik?” Czy się kiedykolwiek nad tym zastanowiłeś?
Najczęstsza odpowiedź to jest taka: „Alkoholik to ten co
pije codziennie, z gwinta, chodzi brudny, zwymiotowany,
nieogolony, nogi mu się plączą, leży w rowie, ma przekrwione oczy, patologia, margines” itd..
Owszem, może to być alkoholik, ale nie jest to reguła. Rozróżniamy dwa typy osób pijących: Alkoholików i Pijaków. Jaka
różnica? I czy jest? Tak. Pijacy to ludzie, którzy lubią wypić, a Alkoholicy to osoby, które muszą się napić (by żyć), którzy rano
idąc do pracy już myślą jak to się napiją, gdy wrócą z pracy.
To tacy, którzy w torbie mają „małpeczkę” by móc ją wypić w
pracy, gdy będzie ich ssało. I niekoniecznie ten brudny, bełkoczący jest alkoholikiem. Jakże dużo osób uzależnionych (alkoholików) jest wśród ludzi wykształconych, w garniturach, fartuchach lekarskich i sutannach. Można się uzależnić nie tylko
od piwa, wina, wódki, ale i od koniaków, drinków. Tak, tak – od
drinków można się także uzależnić. Niby nic – trochę %, jakiś
soczek, lód, ładna szklanka, trochę cukru. Wspaniały kamuflaż.
Smakuje dobrze, % prawie nie czuć więc pije się jeden, drugi,
trzeci, n-ty i w końcu zupełny odlot.
Pije się wszędzie – w barach, na skwerkach, w parkach,
w bramach, na budowach, w pracy, w domach, na weselach,
na urodzinach, na stypach. Naprawdę znajdźcie mi miejsce,
gdzie się nie pije?
Piją także prawie wszyscy, ale nie wszyscy się uzależniają,
nie wszyscy muszą pić.
To jest bardzo trudny temat. I podobno wstydliwy. Kto
powinien się wstydzić? Ten, który jest uzależniony, który pije,
bije, zastrasza, którego dzieci cierpią, nie czują się bezpieczne, ale temat „Dzieci z rodzin alkoholowych” to całkowicie
inny, ale bardzo ważny temat. Może innym razem…
Ewa Czudek
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Poezja naszych mieszkańców
W GOK Zebrzydowice działa  Mistrzowska
Szkoła Kung – Fu, która zaprasza wszystkie
dzieci i młodzież na zajęcia. Zajęcia odbywają
się w poniedziałek i środę o godz. 17:00.
Aby zapisać na te bezpłatne zajecia dziecko,
wystarczy przyjść na zajęcia.
Szkoła oferuje 10 styli kung fu oraz wiele
innych styli dalekowschodnich. Zajęcia
podzielone są na grupy dla dzieci i dorosłych
oraz grupy początkujące. Oferowane są różne
poziomy nauki.

Majowa muzyka
Maj zielony, kolorowy
wprost uderza nam do głowy
kwitną łąki pachną zioła
ptactwo śpiewa dookoła.

Muzyka majowa
wszystkim w duszy gra,
dzięki Tobie Panie
za ten cudny świat.

Zapraszamy! – zajęcia bezpłatne
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Taka proza
Taka proza
szarość dnia
codzienność ta sama,
zegar odmierza czas
w kalendarzu nowa data
taka proza życia trwa,
spójrz inaczej
w tej szarości mały promyk
wielka jasność i czyjś uśmiech,
spójrz, twój kot się nie spieszy
ufnie patrzy w twoje oczy,
słuchaj, to ptak na pąku jabłoni…
Bogu podziękuj co dnia
za powszedniość zwykłych spraw.

Jak ptak
Rozdzwoniły się liliowe dzwonki
znad strumyka wychynęły złociste kaczeńce
zielenią się drzewa, kwieciem pachną łąki
zewsząd słychać chóry ptaszęce.

Jabłonie już wystrojone w suknie ślubne
zapraszają do ogrodu,
zaproś ty i kogoś
niech zachwyca się z tobą.

Aniela Stoś

BIBLIOTEKA POLECA
O. PAVEL- ŚMIERĆ PIĘKNYCH SAREN Za co tak bardzo kochamy Otę Pavla? Co
sprawia, że kilka dekad po jego przedwczesnej śmierci wciąż sięgamy po jego książki? Z pewnością
są to zawarte w tych tekstach ponadczasowe wartości: miłość, przyjaźń, rodzina i przyroda, a także
podszyte delikatnym humorem nostalgia i bezradność wobec przemijającego świata i czasu. Lecz
najważniejsza jest być może ta, tak charakterystyczna dla Pavla, magia życia, nieuchwytna, utkana ze słów i przypominająca, że każdy nasz dzień, nawet nie najpiękniejszy, ma olbrzymią wartość,
którą jednak musimy odnaleźć przede wszystkim w naszych sercach.
Opowiadania z niniejszego tomu napisał autor doświadczony ciężką, wieloletnią
chorobą. Ota Pavel prawdopodobnie przeczuwał, iż tworzy najważniejsze dzieło swojego
życia. Czy spodziewał się, że przetrwa ono wszystkie przemiany, do których doszło na
świecie w ciągu ostatniego półwiecza?
Po raz pierwszy Śmierć pięknych saren ukazuje się w Polsce w wersji autorskiej, bez cenzury.
D. VAN EIJKELLENBORG- KIEDY BĘDZIEMY DESZCZEM Inga de
Graaf prowadziła na pozór zupełnie normalne życie. Mieszkała wraz z rodziną w niewielkim
holenderskim miasteczku. Pewnego dnia wyszła na spacer i ślad po niej zaginął.
Policja natrafia na mejle, które Inga wysyłała, a na które nigdy nie dostała odpowiedzi. W tym na tajemnice, które mogłyby dla wielu osób oznaczać koniec kariery. Wkrótce
zostaje odnalezione niezidentyfikowane ciało.
Komu Inga zdradzała sekrety swej duszy? Kim tak naprawdę była spokojna, przykładna i kochająca żona? Co stało za jej normalnym i zwykłym życiem?

Wesołek wiatr gra mazurki Szopena,
hen przez pola wiosna idzie
w jaskrawo żółtej sukience,
bukiet polnych kwiatów niesie
uplecie z nich kolorowe wieńce.
Będzie przeglądać się w srebrnym strumyku
tam, gdzie zakwitły złociste kaczeńce.
Wtul się w jedwabistą łąkę
upajaj wonią kwiatów
wsłuchaj w śpiew ptaków
wznieś oczy wysoko ku lazurze nieba
gdzie figlarny wietrzyk lekkie chmurki gna.
Rozkoszuj się tą chwilą…
poczuj się lekki
wolny jak ptak.
Wiosenne nastroje
Wiosna zapukała do okna
przyszła w promieniach słońca,
świergot ptasi przywiodła
o poranku.
Wiosna pachnie czeremchą
uśmiecha się do wszystkich
ciepło się robi na sercu.
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Dochód z koncertu w całości zostanie przeznaczony na Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, utworzony przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Bilety można kupić
w kasie teatru jak również on-line na stronie teatru

Pomagamy Ukrainie!

OGŁOSZENIE
Kurs - nauka podstaw języka polskiego
Kurs nauki podstaw języka polskiego. Bezpłatny.
Kiedy? 27 kwietnia w środę od godziny 17.00
Gdzie? W Kończycach Małych Świetlica GOK w Zameczku
ul. Staropolska 5
Dla kogo? Dla wszystkich chętnych obywateli Ukrainy
mieszkających na terenie gminy Zebrzydowice
Zapraszamy serdecznie!
To nic nie kosztuje. Zabierz tylko zeszyt i długopis.
Kurs będzie również okazją do spotkania się przy kawie
i ciasteczkach oraz poznaniu innych osób z Ukrainy.
Курс вивчення основ польської мови. Безкоштовно.
Коли? 27 квітня у середу з 17.00 год
Де? У Кончицах Малих, Загальна кімната GOK у Замку,
вул. Старопольська 5
Для кого? Для всіх бажаючих громадян України,
які проживають у ґміні Зебжидовіце
Щиро запрошуємо!
Це безкоштовно. Просто візьміть блокнот і ручку.
Курс також дасть можливість зустрітися за кавою та
печивом та познайомитися з іншими людьми з України.

GOK Zebrzydowice informuje,
że istnieje możliwość wydzierżawienia „Grzybka”
przy Stawie Młyńszczok na cele gastronomiczne
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.

Nie ustaje pomoc
niesiona uchodźcom z
Ukrainy. Pomagają zarówno osoby prywatne
jak i samorząd lokalny.
Z informacji posiadanych
przez UG Zebrzydowic
wynika, że na ternie gminy przebywa ok 200 osób
– uchodźców z Ukrainy.

Do szkół i przedszkoli uczęszcza 27. dzieci.
Na dzień 27-04-2022 złożono 108 wniosków o przyznanie jednorazowego
świadczenia w kwocie 300 zł dla 200 osób. Dotychczas wypłacono 188 świadczeń
na łączną kwotę 56 400 zł.
W przypadku świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
wnioski o wypłatę świadczenia złożyło 25 osób. Dotychczas przyznano i wypłacono
świadczenie dla 15 wnioskodawców na łączną kwotę 61 760,00 zł. Terminy wypłaty świadczeń, w głównej mierze uzależnione są od otrzymania środków na ich
realizację. Wsparciem w formie posiłku objęto 25 uczniów i dzieci w przedszkolu
(10 w przedszkolu i 15 w szkole).
Ukraińskie dzieci uczęszczające do polskich szkół mogą skorzystać ze stypendium szkolnego (kryterium dochodowe 600 zł na osobę w rodzinie) oraz, w przypadku spełnienia kryteriów ze świadczeń rodzinnych na dzieci.
Ponadto, osoby posiadające na wychowaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia
mogą złożyć za pośrednictwem platformy PUE ZUS wniosek o przyznanie świadczenia 500+. W przypadku problemów ze złożeniem wniosku prosimy o kontakt
z ośrodkiem pomocy w Zebrzydowicach. Dodatkowo w przypadku gdy w rodzinie
jest co najmniej dwoje dzieci i drugie lub kolejne dziecko jest w wieku pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia, rodzic lub opiekun tymczasowy może wystąpić z
wnioskiem o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego - za pośrednictwem
platformy PUE ZUS.
- Pomagamy także w wielu sprawach niefinansowych związanych z codziennym funkcjonowaniem. Uchodźcy zwracają się do nas w wielu sprawach i zawsze
staramy się pomóc – powiedział WzP Daniel Kroczek, kierownik GOPS Zebrzydowice.
Przypominamy, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren Polski po dniu
24.02.2022r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego
państwa, mogą uzyskać numer PESEL i Profil Zaufany. Rejestracji można dokonać w
Urzędzie Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji udzielą
pracownicy referatu Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem tel. 32 47 55 113.
Osoby chcące pomóc w jakikolwiek sposób proszone są o kontakt z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – www.
gops.zebrzydowice.pl tel: 32 4755128
Bieżące informacje na temat pomocy uchodźcom publikowane są (również
w języku ukraińskim) na stronie www.zebrzydowice.pl oraz na stronie Starostwa
Powiatowego w Cieszynie www.powiat.cieszyn.pl

Z ostatniej chwili
Bieg charytatywny w Zebrzydowicach
W dniu 4.06.2022r. w godzinach 17.00-18.00 przy
Zamku w Zebrzydowicach ul. Księdza Janusza 21 zorganizowany będzie charytatywny bieg oraz marsz Nordic
Walking mający na celu wsparcie mieszkańca Zebrzydowic
Aleksandra Fidora.
Zabezpieczeniem imprezy zajmie się jednostka OSP
w Zebrzydowicach.
Szczegóły wydarzenia znajdą się na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz plakatach.
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Kącik Kulinarny
BUŁKI NA ŚNIADANIE
Składniki;
W 200 ml letniego mleka rozpuścić
30 g świeżych drożdży z łyżeczką cukru.
Do misy dodać 550 g mąki
jedno jajko
4 łyżki jogurtu greckiego naturalnego
łyżeczkę soli
mleko z drożdżami i 2-3 łyżki oliwy
Wyrobić całość kilka minut ciasto gotowe ciut klei się do
rąk. Podsypać odrobinę mąką i wstawić do misy, nakryć i zostawić na ok. 60 min do wyrastania. Po tym czasie wyrzucić
na posypany mąką blat, zarobić chwilę i podzielić na ok. 10
części. Uformować bułeczki i ułożyć na blaszce z papierem
do pieczenia. Zostawić na kolejne 15 min. pod ściereczką. Posmarować rozmąconym jajkiem, posypać ziarnami i Wstawić
do nagrzanego piekarnika góra dół 190’ na ok. 18-20 min.
SERNIK Z PIANKĄ KOKOSOWĄ
Ciasto na spód
200 g mąki
75 g cukru
100 g margaryny
1 jajko
1 Łyżeczka proszku do pieczenia
Wszystko do miski zarabiamy ciasto rozwałkować i wyłożyć
na dużą blachę
Masa serowa
1 kg białego sera zmielić
300 g cukru pudru
6 żółtek
800 ml mleka (jeśli ser jest z wiaderka dac mniej np 500 ml)
2 budynie waniliowe
4 łyżki oleju
Żółtka utrzeć z cukrem pudrem i olejem dodając po łyżce
sera. Na koniec wlewać po trochę mleka z rozpuszczonymi
budyniami cały czas miksując po skończeniu wyłożyć na blachę z ciastem i włożyć do piekarnika 160° 1 godzina 15 minut
Między czasie ubijamy białka które po 15 minutach sernika w
piekarniku wykładamy na górę
Piana
6 białek
6 łyżek cukru
200 g kokosu
Białka ubijamy na sztywno razem z cukrem jak cukier się rozpuści dodajemy kokos i wykładamy na górę sernika i pieczemy jeszcze godzinę
MAKOWIEC BARDZO ŁATWY
Składniki: (na 2 mniejsze lub 1 większy makowiec)
1 szklanka mąki pszennej
1 szklanka cukru pudru
1 szklanka niebieskiego maku (suchego)
150 g masła lub margaryny
1 mniejsze jabłko

4 jajka klasy
2 łyżeczki proszku do pieczenia
3-4 krople aromatu migdałowego (można dać inny, ale ten
pasuje najlepiej)
dodatkowo: cukier puder lub lukier do oprószenia ciasta
Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzewamy do 170 stopni (termoobieg) lub 180
stopni (grzanie góra-dół, bez termoobiegu).
Przygotowujemy dwie foremki aluminiowe z papierem do
pieczenia lub jedną keksówkę 11×30 cm wyłożoną papierem do pieczenia. U mnie dwie foremki, dzięki temu mam
dwa mniejsze makowce.
Masło lub margarynę rozpuszczamy i odstawiamy do przestudzenia (potrzebujemy lekko ciepłego tłuszczu).
Do miski wbijamy jajka i wsypujemy cukier puder. Miksujemy
całość 2-3 minuty. Następnie wlewamy rozpuszczone masło
(lekko ciepłe, ale nie gorące!). Krótko miksujemy.
Do składników w misce wsypujemy mąkę, dodajemy proszek
do pieczenia, suchy mak i aromat migdałowy. Miksujemy
składniki do połączenia (nie za długo).
Jabłko obieramy i kroimy w drobną kosteczkę, dodajemy do
naszej masy. Mieszamy składniki łyżką.
Całość przekładamy do foremek lub 1 większej keksówki i
wkładamy do nagrzanego piekarnika na środkowy poziom.
Pieczemy do tzw. suchego patyczka.
SALATKA WARZYWNA.
1 kg marchewki
1 kg pietruszki ( korzen)
1 puszka kukurydzy
1/2 selera
0,5 kg ogorkow malosolnych
5 jajek
1 puszka groszku zielonego
2 jablka
500 ml jogurtu naturalnego odtluszczonego
3 lyzki musztardy
Sol, pieprz
Warzywa gotujemy na parze , studzimy ,obieramy i kroimy w
kostke. Ogorki obieramy i kroimy w kostke. Groszek, kukurydze odcedzamy i pozostawiamy na sitku. Jajka gotujemy na
twardo, studzimy, obieramy ze skorupki i kroimy w kostke.
Jablka obieramy, myjemy i kroimy w kostke. Wszystkie
skladniki wrzucamy do miski. Do miseczki wrzucamy jogurt,
musztarde ,sol, pieprz imieszamy po czym dodajemy do salatki.
SZYBKA BABKA CYTRYNOWA
przepis:
4 duże jaja ubić do białości
z 1 szkl.cukru dodać 3/4 szkl.oleju
sok i startą skórkę z 1 cytryny
1szkl.mąki tortowej
1 szkl.mąki ziemniaczanej z 1 łyżeczką proszku do pieczenia
wymieszać delikatnie wszystkie skadniki łyżką, piec na złoty
kolor do suchego patyczka Ok 45 minut w formie do babki
lub keksówce.
WSZYSTKIM ŻYCZĘ UDANYCH WYPIEKÓW TERESA KONDZIOŁKA.
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