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K o ń c z y c e
Spokojnych i pogodnych  
Świąt Wielkanocnych,  
pełnych miłości i rodzinnego ciepła  
Życzą pracownicy DOK Kończyce  
i redakcja Czarnawki.

Niech święta 
Zmartwychwstania Pańskiego

umocnią nas w wierze, nadziei i miłości.
Życzę Wielkanocy pełnej spokoju, 

radości i głębokiego
przeżywania Triduum Paschalnego.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Miasta Zabrze

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne

przyniosły Wam radość 
oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, 

które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę 
w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość

Szczęść Boże!
Ks. Andrzej Żmuda



Od wielu lat zabrzanie mogą decydować o  tym, na 
co przeznaczane są środki z budżetu miasta. Dzieje 
się tak przy okazji konkursu Inicjatyw Rad Dzielnicy 
czy w ramach dotacji na działalność organizacji po-
zarządowych. W tym roku uruchomiona została nowa 
możliwość, mianowicie Budżet Partycypacyjny.
 Budżet Partycypacyjny - najkrócej mówiąc - to wy-
odrębniona część wydatków gminy, o  której prze-
znaczeniu decydują mieszkańcy. Jest to również sku-
teczna forma konsultacji społecznych, dzięki którym 
zabrzanie mogą wskazać potrzebne miastu inwesty-
cje. W ramach tego budżetu mieszkańcy mogą przed-
stawiać pomysły na inwestycje w  swojej dzielnicy. 
W pierwszej edycji do dyspozycji mieszkańców prze-
kazano aż trzy miliony złotych. 30 marca zakończy-
ło się składanie wniosków. Około 20 kwietnia ogło-
szone zostaną wyniki wstępnej oceny wniosków. Na 
tym etapie odpadną projekty, które nie spełniają wa-
runków formalnych. Pierwszego maja rozpocznie się 
najbardziej emocjonujący moment, czyli głosowanie. 
Mogą w  nim wziąć udział mieszkańcy Zabrza, któ-
rzy ukończyli 16 lat. Głosowanie odbywa się drogą 
elektroniczną, albo w sposób standardowy, w wyzna-
czonych punktach na terenie miasta. Maksymalnie 
można oddać głos na trzy projekty. Szczegółowe za-
sady głosowanie znajdują się na stronie internetowej 
magistratu oraz w materiałach informacyjnych, które 
przygotowało miasto. Około 22 maja poznamy listę 
inwestycji, które w 2015 roku zostaną zrealizowane 

w Zabrzu w ramach tego budżetu. Jeszcze w tym roku 
przewidziana jest druga edycja Budżetu Partycypa-
cyjnego na 2016 rok. Szczegółowe informacje znaj-
dują się na stronie www.um.zabrze.pl w zakładce Bu-
dżet Partycypacyjny.
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu mia-
sta na finansowanie działań podejmowanych przez 
stowarzyszenia mieszkańców. Wspieramy organiza-
cje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic, 
które ubiegają się o środki
w ramach konkursów inicjatyw rad dzielnic. Od 2015 
roku przeznaczamy na rzecz społeczności lokalnej 
kolejną kwotę w  ramach budżetu partycypacyjne-
go. O jej wydatkowaniu zdecydują zabrzanie. Jestem 
przekonana, że budżet partycypacyjny przyczyni się 
do aktywizacji i integracji mieszkańców wokół projek-
tów inwestycyjnych o wymiarze sublokalnym. Miesz-
kańcy zostaną też bezpośrednio włączeni w  proces 
współdecydowania o  kierunkach rozdysponowania 
środków publicznych. Sami wskażą na potrzeby inwe-
stycyjne, a następnie w głosowaniu zdecydują, które 
z nich zostaną realizowane. Nie zapomnijmy również 
o możliwości przekazania zabrzańskim organizacjom 
pożytku publicznego 1% naszego podatku dochodo-
wego. Sprawmy, aby nasze pieniądze wsparły inicja-
tywy służące mieszkańcom Zabrza.

Zabrzański Budżet Partycypacyjny

Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego

oraz pełnych pokoju 
Świąt Wielkanocnych
z radosnym ,,Alleluja’’

życzy Radna Miasta Zabrze 
Czesława Kowalczyk

Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności i sukcesów
życzy Dyrektor ZS nr 18

Wojciech Werner

Radosnych, pełnych błogosławieństwa 
Świąt Wielkanocnych, wielu chwil 

spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, 
uśmiechu, optymizmu i wiary 

która góry przenosi
życzy Dyrektor Katarzyna Sputo 

wraz z personelem 
Przedszkola nr 29

Gdy nadejdą święta 
niech nadzieja i radość

zastukają do Waszych drzwi,
a Wielkanoc przyniesie pomyślność,

szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
 Życzy Przewodniczący Rady Dzielnicy 

Jan Szulik



Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca nam drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym

Przewodniczący Rady Parafialnej
 Mirosław Goliński

Niech zmartwychwstały Chrystus  
napełni Was radością,  

spokojem i wiarą w dobro świata.
Życzenia spokojnych, rodzinnych  

i spędzonych w pięknej atmosferze  
Świąt Wielkanocnych
życzy Katarzyna Flak

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia, 

obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.
 z najlepszymi życzeniami

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
Adam Widera wraz z Druhami.

Wiadomości z DOK-u
Od początku nowego roku działo się oj działo.
11 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie 
władz miasta w  osobie Pani Prezydent Małgorzaty 
Mańki-Szulik z przedstawicielami stowarzyszeń, grup, 
instytucji działających na terenie Kończyc. Z wiązan-
ką kolęd wystąpiła grupa„ Promyczki” z kończyckiej 
szkoły. Nie zabrakło życzeń i  podziękowań. Spotka-
nie przygotował Dzielnicowy Ośrodek Kultury i Rada 
Dzielnicy Kończyce. red.

Ferie były bardzo udane. Było dużo atrakcji dla malutkich i trochę większych takich jak ja. Były zajęcia plastyczne, 
wyjazdy do kina, wyjazd do Muzeum Górnictwa na zwiedzanie wystawy o rodzinnych tradycjach, wyjazd do MOK-u na bal 
karnawałowy z niespodziankami, zajęcia sportowe i oczywiście kółko teatralne i dziennikarskie. Na zakończenie była 
słodka niespodzianka. Nie było czasu na nudę. Bardzo lubię tu przychodzić. Agnieszka Gryzek

Bal karnawałowy dla kl. 1–3 i dyskoteka 
dla klas 4–6. Tak się przebraliśmy 
i super się bawiliśmy. Dominika Sroka



7 marca uczestniczyłam w  babskim combrze z  oka-
zji „Dnia Kobiet’ zorganizowanym przy współpracy 
Rady Dzielnicy, DOK-u Kończyce, MOK-u Zabrze i re-
stauracji „U Greka”. Pamiętam imprezy organizowa-
ne w DOK-u: małe, kameralne, a jednak fantastyczne, 
mające swój klimat, ostatnia w MOK-u – duża, bawiło 
się nas około 145 osób. Babskie combry są świetne, 
żadnego jeszcze nie opuściłam. Zawsze czekają na 
nas atrakcje i niespodzianki np.: pokazy tańca towa-
rzyskiego, skecze wykonywane przez naszych dziel-
nicowych mężczyzn i nie tylko, grupę AktiV, pokazy 

magików, slonskie godanie i  wiele innych atrakcji. 
Oczywiście jest wspaniała atmosfera, duży przekrój 
wiekowy, ale wszyscy wspólnie się bawią, biorąc 
udział w  różnorodnych konkursach. Zawsze fanta-
styczna oprawa muzyczna i  bezkonkurencyjna Pani 
Inga Papkala i nasze Panie. Występy Pani Ingi chy-
ba nikomu i nigdy się nie znudzą. Oczywiście jeszcze 
bardzo dobre jedzenie i wspaniali kelnerzy od „Gre-
ka”. Doszły mnie słuchy, że DOK zakłada Klub Kobiet. 
Jestem za. Fanka BC

W piątkowe popołudnie 20 marca w DOK-u 
odbyła się premiera przedstawienia pt. „Calinecz-
ka” (prapremiera była 18 marca na kole emerytów). 
Ośrodek wypełniony był po brzegi naszymi rodzi-
cami, rodzeństwem, a także babciami i dziadkami.  
Atmosfera była bardzo miła i serdeczna. Nasz występ 
został nagrodzony oklaskami. Przedstawienie wyko-
naliśmy jako grupa teatralna ISKIERECZKI. Reżyse-
rem przedstawienia jest pani Grażyna Białas. Deko-
rację wykonaliśmy pod czujnym okiem pani Karoliny 
Gabryś. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział  
w tym przedstawieniu przy którym każdy z nas się 
dużo napracował i uczył gry aktorskiej. Czekam na 
kolejne próby i występy przed publicznością. Basia 

Hoszkiewicz

21 marca Święto Wiosny
21 marca robiliśmy ekologiczną Marzannę z okazji 
pierwszego dnia wiosny. Przyszły koleżanki i koledzy 
z kółka plastycznego ,dziennikarskiego, teatralnego 
„Iskiereczki” i ,,Promyki”. Byli również nasi star-
si koledzy z plastyka. Razem stworzyliśmy piękną 
Marzannę, całą w kwiatach, które sami robiliśmy. 
Madzia i Karolinka zrobiły korale. Nasza Marzanna 
jest ekologiczna, zrobiona cała z naturalnych surow-
ców: papieru, bibuły i drewnianych listewek. W cie-
pły wiosenny dzień nie zabrakło również konkursów 
sportowych. Na koniec dzieciaki spotkała naprawdę 
miła niespodzianka – pyszny poczęstunek. Sądząc po 
minach, pierwszy dzień wiosny był naprawdę SUPER! 
Magdalena Kotas

Było super – za rok znowu się spotkamy, 
ale ja mam nadzieję będę już uczennicą 
naszego plastyka.
Sandra Rymisz

Babski Comber



Wywiad z Panią Sandrą Chylińską – Kierownikiem 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” 
w Zabrzu.

Jak ,kiedy, i dlaczego została Pani kierownikiem schroniska 
dla bezdomnych zwierząt?
– Kierownikiem schroniska zostałam 1 lipca 2012 roku po 
tym jak zachorowała ówczesna pani kierownik i nie było 
osoby, która miałaby wiedzę i doświadczenie do prowadze-
nia takiego schroniska. W związku z tym, że byłam w tam-
tym czasie zastępcą pani kierownik, a ogólnie pracowałam 
w schronisku na różnych stanowiskach od 2002 roku by-
łam najodpowiedniejsza osobą by przejąć tę funkcję.
Czy to łatwa czy trudna praca prowadzić schronisko dla bez-
domnych zwierząt?
– Praca kierownika schroniska jest trudna, bo jest to 
przede wszystkim praca z ludźmi. Codziennie do schroniska 

przychodzi kilkanaście osób z  różnymi sprawami, jest to 
praca polegająca na zarządzaniu pracownikami, wolonta-
riuszami. Trzeba często podejmować bardzo trudne decy-
zje dotyczące zwierząt, kiedy bardzo chorują trzeba podjąć 
decyzje o uśpieniu takiego psiaka. Są to chwile które na 
długo pozostają w pamięci.
Ile zwierząt aktualnie mieszka w schronisku, i czy to są tylko 
psy i koty czy są też inne zwierzaki?
– W tej chwili przebywa w schronisku ok 230 psów i ok 
20 kotów. Nie mamy innych zwierząt. Czasami zdarza się, 
że do schroniska trafiają również inne zwierzęta domowe 
takie jak: tchórzofretki, świnki morskie, króliki, żółwie, 
papugi ale wtedy staramy się znaleźć im domki jak naj-
szybciej, bo nie mamy przystosowanych pomieszczeń dla 
takich zwierząt.
Na czym polega praca w schronisku, jak wygląda taki dzień 
w schronisku?  (ciąg dalszy na następneh stronie)

28 marca w  godz. 10.00–13.00 Plastyk organizował 
Dzień Otwarty, na który zaprosił dzieci i młodzież wraz 
z rodzicami. Było zwiedzanie szkoły, były ciekawe warsz-
taty artystyczne, zajęcia sportowe i  językowe, można 
było porozmawiać z nauczycielami, a  także kupić prace 
wykonane przez uczniów szkoły.
 „Zabrzański Plastyk” to dwie szkoły artystyczne: cztero-
letnie Liceum Plastyczne oraz sześcioletnia Ogólnokształ-
cąca Szkoła Sztuk Pięknych (po szkole podstawowej).
Podstawą kształcenia w naszej szkole jest rozległa wie-
dza plastyczna zdobywana na zajęciach z  rysunku, ma-
larstwa, rzeźby, podstaw projektowania, fotografii, filmu, 
technik graficznych, dekorowania wnętrz oraz historii 
sztuki. Podbudowę całości stanowi rozległa wiedza ogól-
na na poziomie liceum i gimnazjum ze szczególną troską 
o naukę języków obcych (język angielski jako obowiązko-
wy dla wszystkich uczniów oraz język niemiecki lub fran-
cuski jako drugi obowiązkowy język obcy) oraz przedmio-
tów humanistycznych. Zarówno w jednej jak i w drugiej 
szkole uczniowie kształcą się w trzech specjalizacjach – 
fotografia artystyczna, aranżacja przestrzeni, projekto-
wanie graficzne. – które przygotowują do podjęcia pracy 
zawodowej (nauka kończy się egzaminem dyplomowym) 
oraz do dalszego kształcenia się już na poziomie akade-
mickim (po zdaniu matury).
Absolwenci naszej szkoły najchętniej kontynuują naukę 
na akademiach sztuk pięknych w całym kraju i Europie. 
Każda polska wyższa uczelnia tego typu ma wśród swoich 
studentów byłych uczniów zabrzańskiego Plastyka. Z kie-
runków politechnicznych wybierana bywa najczęściej ar-
chitektura. Absolwenci szkoły studiują również kierunki 
humanistyczne (m.in. historię sztuki, kulturoznawstwo, 
języki obce).

W  trakcie nauki w  naszej szkole uczniowie uczestni-
czą w plenerach krajowych i zagranicznych, biorą udział 
w  wycieczkach dydaktycznych (do muzeów, galerii, te-
atrów, filharmonii,) a także konkursach i warsztatach ar-
tystycznych czy spotkaniach z wybitnymi twórcami.
Szkoła na stałe wrosła w  krajobraz Zabrza, odgrywając 
od początków istnienia, ważną rolę w życiu miasta, jest 
bowiem współorganizatorem wielu ważnych wydarzeń 
takich jak Międzynarodowy Festiwal Rysowania czy Indu-
striada. Uczniowie przygotowują prace na różnego rodza-
ju aukcje charytatywne, aranżują wnętrza takich miejsc 
w  mieście jak szpital położniczy w  Biskupicach, (cykl 
portretów „Macierzyństwo”), gmach Urzędu Miejskiego 
(szopka Bożonarodzeniowa).
Tradycją szkoły stały się jarmarki świąteczne: Bożonaro-
dzeniowy i Wielkanocny – na których uczniowie i nauczy-
ciele sprzedają swoje prace, wspólne uczniów i nauczycie-
li przedstawienia teatralne, wernisaże prac, wydawanie 
kalendarza z pracami uczniów. Aleksandra Przybyła

I Ty zostań wolontariuszem w schronisku.

LIFE IN PLASTYK IS FANTASTIC!



(ciąg dalszy z poprzedniej strony)
– Praca pracownika schroniska polega na codziennym 
sprzątaniu boksów, kojców, szpitalika, kociarni, karmieniu 
kotów i psów, wypuszczaniu psów na wybiegi spacerowe. 
Pracownik zaczyna pracę o godzinie 7 i w pierwszej kolej-
ności wypuszcza psiaki na wybiegi spacerowe, następnie 
rozpoczyna sprzątanie i mycie boksów zewnętrznych ( tych 
znajdujących się na dworze), następnie myje i dezynfeku-
je boksy wewnętrzne( część gdzie zwierzaki śpią i jedzą) 
i inne pomieszczenia w których przebywają zwierzęta. To 
zajmuje ok 5-6 godz. W międzyczasie zmienia psiaki na wy-
biegu spacerowym tak, żeby każdy miał szansę pobiegać 
w danym dniu. Po wszystkich czynnościach sprzątających, 
rozpoczyna karmienie psiaków. Bardzo często pracownik 
musi w którymś boksie stać chwilę i pilnować, ponieważ 
niektóre psy nie lubią się dzielić z innymi. Pracownik, któ-
ry jest kierowcą, musi dodatkowo jeździć po psy na inter-
wencje czy zawozić chore psiaki do kliniki weterynaryjnej. 
Natomiast praca kierownika schroniska polega na tym, że 
codziennie rozpoczynam dzień od zrobienia obchodu tzn. 
chodzę i sprawdzam w jakiej kondycji są zwierzęta, czy ko-
muś coś nie dolega, następnie kontroluje pracowników czy 
rzetelnie wykonują swoją pracę, odbieram telefony, obsłu-
guję biuro i klientów schroniska.
W jaki sposób zwierzaki trafiają do schroniska?
– Zwierzęta do schroniska trafiają z  różnych powodów, 
najczęściej przyprowadzane są przez osoby prywatne 
jako, że zostały znalezione lub przywożone są z interwen-
cji oznacza to, że otrzymujemy zgłoszenie od dyżurnego 
Straży Miejskie czy Policji o błąkającym się psie lub kocie, 
często są to zwierzęta które ulegają wypadkom komuni-
kacyjnym. Zdarza się też tak, że zwierzęta przywożone są 
w związku z aresztem lub zgonem właściciela, w skrajnych 
przypadkach kiedy odbieramy inspektorzy Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami odbierają w asyście Policji zwie-
rzęta od właścicieli którzy znęcali się nad nimi.

W jaki sposób zwierzaki znajdują domy, jak można adopto-
wać zwierzaka?
– Najczęściej jest tak, że przychodzą bezpośrednio do 
schroniska ludzie zainteresowani adopcją psa, wtedy opro-
wadzamy klientów po schronisku, żeby mogli dobrać odpo-
wiedniego psa dla siebie. Pracownik doradza który z nich 
byłby najbardziej odpowiedni. Czasem jest tak, że ludzie 
najpierw oglądają nasze psiaki na oficjalnej stronie www.
psitulmnie.pl lub na facebook’u i pytają o konkretne psy. 
Zawsze proponujemy spacer z wybranym psem w celu za-
poznania się i nawiązania kontaktu.
Psiaki i  koty mogą zaadoptować tylko osoby pełnoletnie 
posiadające własne gospodarstwo domowe, musi to być 
odpowiedzialna i przemyślana decyzja, na podstawie do-
wodu osobistego wypisujemy umowę adopcyjną i  doku-
ment czipowania( wprowadzamy dane właściciela do mię-
dzynarodowej bazy danych safe-animal). Właściciel musi 
być przygotowany czyli musi posiadać ze sobą smycz, ob-
rożę. W zamian otrzymuje psiaka oraz książeczkę zdrowia, 
w  której zwarte są wszystkie szczepienia, odrobaczenia 
oraz sterylizacja lub kastracja.
Czy można zostać wolontariuszem w schronisku, jeśli tak to 
jakie są warunki przyjęcia?
– W zabrzańskim schronisku można zostać wolontariuszem 
jednak trzeba spełniać parę warunków. Przede wszystkim 
należy mieć ukończone 16 lat oraz musi się wypełnić doku-
menty w tym: porozumienie wolontarystyczne, zgodę ro-
dziców , oświadczenie o zagrożeniach wynikających z wy-
konywania pracy w schronisku, ankietę). Jeśli osoba nie ma 
ukończonych 16 lat to jeszcze nic straconego może przyjeż-
dżać ze swoim rodzicem lub pełnoletnim opiekunem.
Czy lubi Pani swoja pracę?
– Lubić to zbyt małe słowo, ja kocham swoją pracę, bo ko-
cham zwierzęta, staram się by czuły się w schronisku do-
brze, ale wiem też że schronisko to nie prawdziwy dom. 
Kiedyś też byłam wolontariuszem a  teraz kontynuuję tą 
misję jako kierownik.
Bardzo Pani dziękuje.
Jeśli ktoś szuka przyjaciela takiego prawdziwego na całe 
życie to zapraszamy do Schroniska „Psitulmnie” w Zabrzu-
-Biskupicach. Czekają tam na Was psiaki i  kociaki małe, 
duże, młodsze i trochę starsze wszystkie spragnione miło-
ści człowieka i prawdziwego domu. Alicja Tumidajewicz



Zajęcia plastyczne  
dla mamy i córy.
W Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu- Kończy-
ce dwa razy w  tygodniu odbywają się zajęcia pla-
styczne dla mamy i córy. Prowadzi je Pani Karolina, 
która uczy nas tworzyć przepiękne rzeczy z wikliny 
papierowej, ozdabiać techniką decoupage, haft mate-
matyczny i filcowanie na mokro.
To tutaj na zajęciach poznałam wiklinę papierową. 
Ozdoby z  niej wykonuje się ze zwykłych szarych, 
bądź kolorowych gazet, zwijanych w rureczki. Można 
zrobić z nich wszystko np. koszyczki, osłonki do do-
niczek, podkładki, wieńce, choinki.
Słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasow-
nika „decouper” – wycinać. Decoupage  to technika 
zdobnicza polegająca na przyklejaniu doodpowied-
nio (drewno,  metal,  szkło,  tkanina,  plastik,  cerami-
ka) wyciętego wzoru z serwetki papierowej.
Technika dekupażu jest bardzo prosta i  niezwykle 
efektowna. Dzięki niej zwykła, banalna przygoto-
wanej powierzchni rzecz może stać się prawdziwym 
dziełem sztuki. Kartka wykonana własnoręcznie ha-
ftem matematycznym jest oryginalna. Nie jest on 
trudny. Wystarczy przyswojenie kilku prostych za-
sad, aby móc igłą wykonać piękne wzory. Haft ten 
głównie wykonuje się na sztywnych materiałach, na 
kartonie lub tekturce.
Biżuteria tworzona metodą filcowania na mokro jest 
niepowtarzalna i  kolorowa. Można z  niej wykonać 
korale, kolczyki, bransoletki. Pod czujnym okiem 
Pani Karoliny z nieciekawej, szarej, pospolitej formy 
powstaje coś oryginalnego i niepowtarzalnego, a co 
najważniejsze zrobione przez nas samych. Wszystkie 
te rzeczy powstają w  przyjaznej, sympatycznej at-
mosferze. Często ma się wrażenie, że pokój, w któ-
rym tworzymy jest przepełniony magią.
Serdecznie zapraszam wszystkie mamy z córami i nie 
tylko do współtworzenia ciekawych ozdób do na-
szych domów.
Razem z córką nie możemy doczekać się następnych 
zajęć plastycznych w naszym DOK-u tu w Kończycach.
Mama Anna Cholewa
Córka Weronika Cholewa

Koło nr 13 P.Z.E.R.i.I w Kończycach  
działa od 20-lat
Drodzy państwo – nie ma chyba zawodu, czy grupy 
społecznej której przedstawiciela nie mielibyśmy 
w naszym kole, a wszystkich łączy jedno: mimo po-
deszłego wieku i  kłopotów zdrowotnych wszyscy 
chcą być aktywni. Chcą brać czynny udział w rozwoju 
swojej małej ojczyzny.
Koło nr 13, bo to o nim mówię doskonale potrafi zor-
ganizować Seniorom, rencistom, inwalidom czas po-
przez wspólne wyjazdy - na wycieczki, pielgrzymki, 
a nawet wyjazdy na basen czy w zimie – kuligi, które 
cieszą dużą popularnością.
Mamy wiele spotkań na świeżym powietrzu majó-
wek z grillem i biesiadns muzyką. Ostatni plan jaki 
chcemy wykonać to: Zagrać w piłkę na boisku Startu 
Zabrze – przy takiej aktywności koła jest to do osią-
gnięcia a przy okazji liczymy na dużą publiczność.
Jako Związek uczestniczymy w  imprezach organizo-
wanych przez P. Prezydent takich jak: „Dzień Senio-
ra” w hali MOSIR czy w Koncertach w DMiT Zabrze 
ale także M.O.K i D.O.K Kończyce.
Nasze koło organizuje zabawy Barbórkowe, Sylwe-
strowe z okazji Dnia Seniora, czy Dnia Kobiet ale rów-
nież – spotkania Opłatkowego. Drodzy Państwo koło 
działa na podstawie statutu P.Z.E.R.i.I.
Zarząd koła nie zapomina o  najstarszych swoich 
członkach, tych, których los dotknął najokrutniej. Dla 
nich w miarę swoich skromnych możliwości organizu-
jemy pomoc socjalną – paczki czy dotacje.
Moi mili każdy Emeryt, Inwalida czy Rencista, który 
powie czy zapisze w kalendarzu, że w co drugą śro-
dę postanawia się ubrać i przyjść do koła, nie zależ-
nie od pogody, stanu ducha – jest po pro stu takim 
małym bohaterem, a przede wszystkim jest człowie-
kiem, który nie chce być sam.
Jak widać mimo wieku zarząd i członkowie koła po-
trafią wiele zrobić dla siebie i społeczności seniorów 
z Kończyc. Korzystając z okazji chciałbym złożyć pań-
stwu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających 
się świąt wielkiej nocy. Przewodniczący KERiI nr 13.
Bogdan Mnich
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DOK zaprasza na:
drugą edycję zajęć „MŁODY RATOWNIK” 

dla dzieci i młodzieży szkolnej 
zajęcia prowadzą ratownicy Grupy Ratownictwa Polskiego 

 Czerwonego Krzyża Oddział w Zabrzu 
14 i 28.04 w godz. 17.00–19.00

oraz na warsztaty RAPU z Fundacją Dobrzy Ludzie Dzieciom 
9 i 16.04 w godz. 16.00–18.30

Nasza babcia Radzi
Jedna z popularniejszych babek 
wielkanocnych – babka cytrynowa. 
Wyrośnięta, piaskowa, pachnąca 
skórką startą z cytryny, ze słodkim 
lukrem. Prawdziwy symbol Świąt 
Wielkanocnych. Taka babka cytryno-
wa w moim domu rodzinnym gościła 
z różnych okazji – była jednym  
z kilku ulubionych wypieków mojej 
mamy. Można udekorować ją na 
wiele sposobów – posypać cukrem 
pudrem albo polać polewą z białej 
czekolady, za to najbardziej klasycz-
ną dekoracją jest lukier, przygoto-
wany  na soku z cytryny.

Składniki: 
– ½ szklanki mąki ziemniaczanej 
– ½ szklanki mąki pszennej  
– 4 jajka  
–  150g masła  
– ¾ szklanki cukru 
– 1 łyżeczka proszku  
 do pieczenia 
– skórka starta z 1 sparzonej  
 cytryny 
– sok z 1 cytryny

Wykonanie:

Nastawiamy piekarnik na temperaturę 160 °C (czas przygotowania masy jest 
czasem nagrzewania piekarnika).Masło o  temperaturze pokojowej ucieramy 
mikserem na wysokich obrotach na puszysty krem (prawie do białości).Do-
dajemy do masła cukier i miksujemy nadal, aż się rozpuści.Wbijamy do masy 
po 1 jajku, za każdym razem dokładnie rozmiksowując całość przed dodaniem 
kolejnego. Dosypujemy obie mąki do masy i ucieramy przez ok. 2 minuty do 
gładkości.Dodajemy do masy skórkę startą z cytryny, sok i proszek do piecze-
nia, miksujemy przez ok. 1 minutę.Przelewamy masę do foremki wysmarowa-
nej tłuszczem i wysypanej bułką tartą lub kaszą manną.
Wstawiamy blaszkę do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez ok. 40 minut, 
na złocisty kolor. Nie otwieramy piekarnika w trakcie pieczenia – dopiero kie-
dy wierzch jest delikatnie zrumieniony, na 5 minut przed końcem, sprawdza-
my w najgłębszym miejscu suchość ciasta, za pomocą drewnianego patyczka. 
Jeśli patyczek jest suchy, ciasto zostało upieczone. Od razu po upieczeniu 
wyjmujemy babkę z piekarnika i studzimy na wyjętej z piekarnika kratce (że-
berkach), obróconą do góry dnem.
Całkowicie zimne ciasto wyjmujemy z formy i dekorujemy.


