ukazuje się od 1992 roku
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Nagrody wręczone
Grudniowe spotkanie
dla Działaczy Kultury - str. 3
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ce Dolne
21 kwietnia (wtorek)
– sołectwo Zebrzydowi
ce górne
22 kwietnia (środa)
– sołectwo Marklowice
górne

23 kwietnia

otwarty:
(czwartek) – sołectwo
Uwagi do harmonogra
kończyce Małe
mu odbioru odpadów
• Wywóz odpadów
17 kwietnia (piątek)
komunalnych:
– sołectwo kaczyce
• Wywóz odpadów komunalnych z dnia 06 stycznia
• Wywóz odpadów komunalnych z dnia 13 kwietnia 2020 r. zostaje przeniesion
y na dzień 11 stycznia
komunalnych z
2020 r. zostaje
dnia 11 czerwca
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W dniu 24 grudnia (wtorek - wigilia)
Urząd Gminy w Zebrzydowicach będzie nieczynny.
W dniu 31 grudnia (wtorek – Sylwestra) Urząd Gminy
będzie czyny do godz. 14:00
kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

rabat 20% dla firm, przedszkoli i szkół

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 36
tel. 506 814 834
Scrapbooking, quilling, decoupage
- wszystko co potrzebne
do realizacji Twojej pasji !!

Oddali hołd górnikom
Uroczyste odsłonięcie
Pomnika w Kaczycach - str. 7

W numerze:

ü Ferie Zimowe w GOK (PROGRAM)
ü Kiermasz Świąteczny 2019
ü Informator szkolny
ü Poezja naszych mieszkańców

- str. 5
- str. 5
- str. 13
- str. 19

2016

Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
tel. 32 469 35 82

Cennik - www.fhustanczyk.pl

Transport przy zakupie już 1 tony opału Na terenie gminy zebrzydowice

Oferujemy:
-

węgiel orzech
węgiel kostka
eko-groszek
MIAŁ WĘGLOWY
koks orzech II
węgiel workowany
koks workowany

Życzenia spokojnych i dostatnich
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim
Klientom i Mieszkańcom
gminy Zebrzydowice
składa
Zbigniew Stańczyk
z pracownikami
2 Wiadomoœci znad Piotrówki

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

GRATIS !

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy Zebrzydowice
spokojnego i rodzinnego ich przeżywania.
By nowo narodzony Jezus Chrystus
przyniósł nadzieję na lepsze dni.
Życzymy także Szczęśliwego Nowego Roku
obfitującego w same radosne wydarzenia.

Gminy Zebrzydowice a otrzymali je: MałgorzataCzakon, Józef Chmiel, Maria Staniek, Gustaw Staniek, Maria Szajter, Stanisław Szczypka, Helena Tomosz, Barbara Ziemiańska, Janina
Węglorz oraz Maria Rudowska.

Janusz Król Marcin Ślęk
radni Powiatu Cieszyńskiego

Nagrody wręczone

Grudniowe spotkanie dla Działaczy Kultury

Postanowiono także uhonorować
Kamilę Ptaszyńską - Matloch, która
zdobyła 2. miejsce w konkursie „Ślązak
na medal”. Szczegółowo o tym sukcesie piszemy w osobnym artykule na
stronie 5.
Wieczór zakończył poczęstunek
oraz kuluarowe rozmowy.
Obszerny fotoreportaż na stronie
www.gok.zebrzydowice.pl

Gminy Zebrzydowice, które otrzymali: Tadeusz Guz, Wacław
Suchora, Anna Rygiel Jadwiga Bierska, Halina Urbańczyk,
Jadwiga Węglorz, Nagrodę specjalną Komisji Społecznej
otrzymałą Emilia Żesławska.Nagrody dla działaczy wręczyli
Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Mirosław Staniek wraz z Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy
– Panią Beata Piątkowską.
Z kolei zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek
wraz z dyrektorem GOK Małgorzatą Guz wręczył nagrody
za osobiste zaangażowanie w życie społeczno –kulturalne

GOK Zebrzydowice

Hokej na lodzie
Znakomity występ Wałęgi
Hokejowa reprezentacja Polski do lat 20 rozgromiła rówieśników z Włoch
15-3 w meczu otwarcia mistrzostw świata dywizji IB
(trzeci poziom rozgrywek)
w Kijowie.
W tym meczu zebrzydowianin, Kamil Wałęga zanotował znakomite otwarcie. Napastnik JKH GKS Jastrzębie
czterokrotnie wpisał się na listę strzelców.
Kamil Wałęga wpisywał się na listę strzelców kolejno
w 24., 49., 56. i 57. minucie (strzelając Italii gole na 5:2, 13:3,
14:3 i 15:3) oraz kompletując tym samym na finiszu zawodów
klasycznego hattricka. Ponadto nasz zawodnik asystował
przy trzech trafieniach .
Red.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2020 Roku
pragniemy złożyć Przyjaciołom oraz Klientom
naszych Wiadomości
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności,
odpoczynku w rodzinnym gronie,
spełnienia zamierzeń oraz wiele satysfakcji
z własnych dokonań.
życzy
redakcja WzP
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foto: jkh.pl

W środę 11 grudnia 2019 roku o godz. 17:00 w Sali Widowiskowej przy Zamku w Zebrzydowicach odbyło się tradycyjne już Grudniowe spotkanie dla Działaczy kultury.
W trakcie wieczoru wystąpił zespół Septyma, Nadolzianie
oraz Zybrzydowianki. Dyrektor Magłorzata Guz zapoznała
zaproszonych gości z najważniejszymi informacjami na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w mijającym już
roku. Nie zabrakło także życzeń i gratulacji od zaproszonych
gości, współpracujących z zebrzydowickim ośrodkiem.
Wręczono także nagrody Zasłużony Działacz Społeczny

Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

Gwarantujemy uczciwoœæ
i najwy¿sze ceny!!!
pon-pt 8.00-16.00, sob 8.00-13.00
telefon 502 163 094

do wynajęcia
pod działalność gospodarczą
Plac i hala w centrum Zebrzydowic
inf. pod tel.: 502 163 094

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

Geometria kó³
Serwis ogumienia
Regulacja œwiate³
Elektromechanika
Naprawy
Klimatyzacja - obsługa
Koñczyce Ma³e
ul. Botaniczna 10a

Kredyty bankowe, pozabankowe
na dobrych warunkach bez BIK
pod zastaw nieruchomości
Cieszyn, Stary Targ 11
tel. 798536013, 338582552

Przyjmę do pracy
osobę biegłą w naprawach
pilarek i kos spalinowych

tel. 508 216 116

skład opału

kaczyce - Dworzec PKP
F.H. KRYSBUD - Stokłosa Władysław

tel. (32) 469 25 05
tel. kom. 501 520 144

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

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
Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

32 469
40, tel.
4 tel.
Wiadomoœci
znad33
Piotrówki

kom. 607 76 45 45

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Dziękując Państwu serdecznie
za dotychczasową współpracę
pragniemy złożyć życzenia
ciepłych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów
w nadchodzącym Nowym
Roku

Wiadomości Kulturalne

Kiermasz Świąteczny 2019
Czuć było smak świąt

Kiermasze w ostatnich latach wpisały się już na stałe
w pejzaże miast, miasteczek i wsi. Nie było i u nas. W sobotę
7.12.2019 na placu zamkowym w Zebrzydowicach został zorganizowany po raz kolejny kiermasz świąteczny.

Sukces naszej mieszkanki!
Kamila Ptaszyńska-Matloch
Wice-Ślązaczką Roku!
W niedzielę (1.12) odbył się finał 30. edycji konkursu Polskiego Radia Katowice „Po naszymu, czyli po śląsku”, w ramach
którego wręczono nagrody „Ślązoka na medal”. Drugie miejsce
zajęła mieszkanka Zebrzydowic - Kamila Ptaszyńska-Matloch!
Co ważne, o nagrodę mogli walczyć jedynie finaliści
wszystkich poprzednich edycji. Z grona 35. osób, do ścisłego
finału dostała się trójka - Jerzy Kiolbasa (który ostatecznie zajął
pierwsze miejsce), Stefan Kaczmarczyk i właśnie Kamila Ptaszyńska-Matloch. Zebrzydowianka zachwyciła jury opowieścią o zolytach i utopcach, wygłoszoną w gwarze cieszyńskiej.
Warto przypomnieć, że mieszkanka naszego regionu także w 2005 roku zdobyła tytuł „Wice-Ślązaczki na medal”.
Red/www.ox.pl

Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zorganizował kiermasz świąteczny, który odbył się
7 grudnia na placu zamkowym w Zebrzydowicach w godz.
9:00-13:00 – Tradycyjnie nie szło oderwać wzroku od cudownych wyrobów i dekoracji świątecznych. - Cieszy mnie, że grono sprzedających, z roku na rok się powiększa - powiedziała
dyrektor Małgorzata Guz, dyrektor GOK w Zebrzydowicach.
(red)

Ferie Zimowe w GOK (PROGRAM)

„Dni Seniora” w Kaczycach
Kolejny już rok Parafia w Kaczycach, w celu integracji
ludzi starszych realizuje projekt „Dni Seniora”. Tegoroczny
składał się z trzech części – pierwsze spotkanie –5 października po mszy świętej seniorzy udali się do Domu Ludowego,
gdzie przy drobnym poczęstunku i występie Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej miło spędzili czas. 11 listopada brw
ramach realizowanego projektu grupa seniorów wyjechała
na koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości do
Jastrzębia Zdroju. I na zakończenie 26 listopada zorganizowany został muzyczny wieczór przy śpiewie starych, cieszyńskich pieśni. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem
i udział w nim wzięło 170 osób.
Ilona Jasińska

Tegoroczne ferie zimowe dla ucznióww naszym województwie odbywać się będą w dniach 13.01.2020 –
26.01.2020. Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
wraz z świetlicami oraz GBP ze swoimi filiami przygotował
liczne atrakcje dla tych dzieci, które zostają w okresie przerwy w nauce w domu.
W programie m.in, zajęcia plastyczne, ceramiczne, ruchowe. Uwaga, część przygotowanego programu zależeć będzie
od pogody i może ulec zmianie. Poniżej godziny zajęć w poszczególnych placówkach. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach wraz z świetlicami:
Zebrzydowice: 9.00-13.00 – Gminny Ośrodek Kultury
w Zebrzydowicach,
Zebrzydowice, Ks. A. Janusza 21, tel. 32 469 33 34.
Kaczyce 12.00-15.00 – Świetlica Kaczyce, Dom Ludowy
Kaczyce, ul. Ludowa 10,
tel. 32 469 38 93
Marklowice Górne 9.00-12.00 – Świetlica Marklowice
Górne, Marklowice Górne
Szkolna 10, tel. 32 469 29 07
Kończyce Małe 9.00-12.00 – Świetlica Kończyce Małe,
zamek Kończyce Małe
Staropolska 5, tel. 32 469 32 88
Szczegółowy program dostępny będzie na ulotkach, plakatach oraz na stronie internetowej www.gok.zebrzydowice.pl
Wiadomoœci znad Piotrówki 5

Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
MN-HDI, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 506 833 195
Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00
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Oddali hołd górnikom
Uroczyste odsłonięcie Pomnika w Kaczycach

W środę (04.12.2019 w Kaczycach uroczyście odsłonięto
pomnik który upamiętnia istnienie Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w Kaczycach oraz jej pracowników, którzy
stracili życie pracując pod ziemią.

Honorowi Obywatele
Gminy Zebrzydowice
Na Sali Sesyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice na ścianach
pojawiły się portrety Honorowych Obywateli Gminy. Poniżej
krótkie przypomnienie, ich życiorysów.

Kopalnia w Kaczycach istniała i działała w latach 19861998 (prace projektowe rozpoczęły się jeszcze w latach
70tych). W trakcie uroczystości górnicy i pomysłodawcy
wspominali to, że w kopalni panował sprzyjający, „rodzinny”
klimat, że pracę znalazło tam ponad trzy tysiące osób. Przypomniano także wkład kopalni w rozwój gminy, sponsorowanie klubu sportowego, szkoły czy organizacji społecznych.

Dzięki zakładowi pracę w regionie miało przeszło trzy
tysiące osób. Górnicy wspominali także wkład „Morcinka”
w rozwój Kaczyc – szczególnie w postaniu stadionu, a także rozwój szkoły, przedszkola czy organizacji społecznych.
Na pamiątkowej tablicy znalazły się nazwiska tych, którzy
odeszli na wieczną szychtę: Leszek Dolatowski, Kazimierz Jachyra, Tadeusz Mikulicz, Józef Mokry, Piotr Makowiecki, Jerzy
Paluszczak, Czesław Wierzgoń, Mieczysław Morawiec, Alojzy
Walica, Tomasz Łuka, Józef Gołąb, Ryszard Lament, Edward
Radziwanowski, Andrzej Foltyn i Taduesz Bronowski. Kwiaty
pod nią złożyli m.in. przedstawiciele gminy, wójt Zebrzydowic Andrzej Kondziołka, zastępca Karol Sitek oraz przewodniczący Rady Gminy - Mirosław Staniek. Zaangażowanym
w powstanie miejsca upamiętnienia wójt gminy Zebrzydowice wręczył pamiątkowe medale.
(red)

Pan Stefan Górnik – honorowe obywatelstwo Gminy Zebrzydowice zostało Mu nadane uchwałą Rady Gminy z dnia
15 listopada 1993r. za ofiarną działalność kulturalną, a przede
wszystkim za długoletnie sprawowanie funkcji prezesa Chóru
“ECHO”, który za Jego prezesury osiągnął bardzo wysoki poziom
artystyczny i odnosił znaczące sukcesy w kraju i za granicą. 9 listopada 2005 r. podjęto uchwałę o wpisaniu Go do Księgi Zasłużonych.
Ksiądz infułat Marian Żagan - honorowe obywatelstwo
Gminy Zebrzydowice nadane 9 listopada 2005 r. wychowankowi “Ziemi Zebrzydowickiej” za niezłomną postawę w głoszeniu
słowa Bożego oraz stałe podkreślanie swoich związków z naszą
“małą Ojczyzną”. W Jego osobie uhonorowano wszystkich 12
księży Ziemi Zebrzydowickiej, którzy podejmowali decyzje o służeniu Bogu i ludziom w ciężkich czasach systemu komunistycznego.
Profesor zwyczajny doktor habilitowany - doktor honoris causaAndrzej Faruga - honorowe obywatelstwo Gminy Zebrzydowice otrzymał 9 listopada 2005 r. za wybitne osiągnięcia
naukowe oraz ofiarną prace w kole Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Olsztynie, żarliwe manifestowanie swoich związków z Ziemią
Cieszyńską i Gminą Zebrzydowice.
Red

Z okazji Świąt Bożega Narodzenia
Wszystkiego, co dobre i najlepsze
na Nowy Rok, radości codziennych,
myśli dobrych, chwil spokojnych.
Członkom Koła nr 8 ZERiJ
i wszystkim emerytom
życzy
Zarząd i Aktyw Koła nr 8
Zebrzydowice
Wiadomoœci znad Piotrówki 7

Maxi Burger zaprasza

na kurczaka z rożna

CZYNNE: od pn. do sob. 10.00-22.00
wszystkie niedziele 13.00-22.00
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tel. 32 469 10 39

Kolejny udany występ
,,Póki radość jest w nas Póki wciąż śpiewa ptak
Warto żyć, warto śnić, warto być,
warto Kochać…”
Słowa tej piosenki towarzyszyły zorganizowanemu po raz
kolejny przez Fundację ,,Moja Przyszłość przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego oraz Koła Naukowego Pedagogów Uniwersytetu Śląskiego III Lokalnego Przeglądu Małych Form Teatralnych dla młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych ,,Mój
Świat – Moja Przestrzeń”. Całemu przeglądowi towarzyszyła wystawa prac podopiecznych Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego
Sióstr Boromeuszek w Cieszynie, a na scenie widzowie mogli
podziwiać przedstawienia, inscenizacje oraz spektakle taneczne
przygotowane przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz
grupę integracyjną ,,Stokrotki”, która przygotowała inscenizację
na podstawie wiersza Marii Konopnickiej pod tytułem ,,Parasol”.
Dokładnie wyćwiczone i pięknie zagrane role bohaterów wiersza-recytacje, gesty i ruchy sceniczne sprawiły, że i tym razem otrzymaliśmy gromkie brawa i pochwałę, a zatańczony w rytm ,,Deszczowej piosenki ”taniec z kolorowymi parasolami wywołał burzę
oklasków, towarzyszących całemu występowi. Cieszymy się, że
mogliśmy pokazać na co nas stać, że potrafimy, że dajemy radę,
a piosenka, która zawsze towarzyszy naszym występom, jest
czymś co łączy, co niesie radość, buduje ,,rzeki przyjaźni i mosty serc”.
Warto jeszcze wspomnieć, że z większością uczestników tego
radosnego wydarzenia, nasza grupa spotkała się 7 października
na zabawie tanecznej, którą zorganizowaliśmy w Sali Widowiskowej i na którą zaprosiliśmy podopiecznych DPS z Kończyć Małych,
Skoczowa, Pielgrzymowic oraz WTZ z Drogomyśla. Bawiliśmy się
wyśmienicie, a w przerwach między tańcami przy pięknie udekorowanych stołach, można było zjeść ciasto i napić się kawy.
Kolorowe wazoniki i jesienne liście, będące dekoracją, wykonały
dzieci z klasy Ic, naszej szkoły ze swoją wychowawczynią panią
Moniką Holeksą, za co pięknie dziękujemy. Dziękujemy również
wszystkim, którzy wspierają grupę w realizacji wyznaczonych celów, zadań i zamierzeń i cieszą się razem z nami z jej osiągnięć.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Zebrzydowice
wszelkiej pomyślności oraz Błogosławieństwa Bożego.
				

W imieniu wolontariuszy
Agnieszka Łosińska

Foto: https://www.facebook.com/DeltaVolleyPortoViro/

GRUPA INTEGRACYJNA ,,STOKROTKI”. PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ URZĄD GMINY
ZEBRZYDOWICE ZGODNIE Z UMOWĄ NR KG. SPS. 526.1.2019 Z DNIA 25.05.2019

Jakub Turski gra w Delta Volley
Porto Viro
W sezonie 2019/20 Jakub Turski będzie grał
we włoskim klubie Delta Volley Porto Viro. Pół
roku po ostatnim meczu w Plus Lidze i dwóch
sezonach spędzonych w Jastrzębskim Węglu,
możemy oficjalnie potwierdzić, że w sezonie
2019/20 Kuba Turski, pochodzący z Zebrzydowic, będzie grał w siatkówkę na półwyspie apenińskim.
W rozpoczętym już cztery tygodnie temu sezonie, siatkarz broni barw włoskiej drużyny Delta
Volley Porto Viro, występującej w lidze Serie A3. Obecnie, po miesiącu od inauguracji rozgrywek, zespół zajmuje pierwsze miejsce
w tabeli. Mecze ligi włoskiej można śledzić na stronie internetowej
legavolley.tv. Młodemu siatkarzowi życzymy powodzenia.

Wielki Finał przed nami!!!
Gramy z Orkiestrą w całej Gminie. Koncert Finałowy
w Kończycach Małych.
Letnia zadyma w środku zimy - Wiatr w żagle Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy gra w Zebrzydowicach po raz
28! Wolontariusze będą obecni w całej gminie we
wszystkich miejscowościach. W tym roku z orkiestrowymi puszkami kwestować będzie rekordowa
liczba wolontariuszy – ponad 70 osób.
12 stycznia widzimy się w Kończycach Małych o godz. 17:00
na 28 finale WOŚP, który odbędzie się na Sali Widowiskowej przy
zamku. Przypomnijmy z orkiestrą gramy od początku. W tym roku
gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Zapraszamy

INFORMATOR urzędowy

GOPS informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o postępach w realizacji projektu pn. Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
W ramach tzw. działań o charakterze środowiskowym
dnia 18 listopada br. w siedzibie KIS odbył się wykład nt.
życia i malarstwa Caravaggio wraz z filmem o malarzu pt.
„Żywe obrazy”. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych słuchaczy.
Ponadto dnia 19 listopada br. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach
wybrali się wycieczkę do teatru w Cieszynie na coroczny spektakl pt. „Gość oczekiwany”.
Spektakl wzbudził duże emocje wśród uczestników wycieczki, nie brakowało łez wzruszenia.
Miesiąc grudzień rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji . Na spotkanie przybyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Kaczycach, Gminnego
Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach, Domu Ludowego w Kaczycach,Koła GospodyńWiejskich
w Kaczycach, Koła Gospodyń Kamratki, Przychodni Rejonowej w Kaczycach oraz sołtys
Kaczyc. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestię wspólnej działalności na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizowanego , biorąc pod uwagę zasoby i możliwości każdej z instytucji. Poczyniliśmy liczne ustalenia co do przyszłej wzajemnej współpracy.
Na dzień 19.12.br. zaplanowaliśmy spotkanie opłatkowe dla osób biorących udział
w zajęciach naszego Klubu. Spotkanie ma na celu kultywowanie lokalnych tradycji wigilijnych, wspólne kolędowanie, przełamanie się opłatkiem. W ramach przygotowań do
spotkania, planujemy na dzień 16 grudnia br. wspólne pieczenie tradycyjnych drobnych
ciasteczek oraz tradycyjnej śląskiej moczki piernikowej.
Nowy Rok 2020 rozpoczynamy od spotkania w Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas spotkania zaplanowanego na dzień 09 stycznia 2020
planujemy poruszyć zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem uzależnienia od alkoholu.
Ponadto dnia 28 stycznia 2020r. wybieramy się na spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kaczycach , które odbędzie się w Domu Ludowym w Kaczycach. Podczas spotkania
członkinie KGW opowiedzą uczestnikom naszego klubu o tradycjach wigilijnych na śląsku
cieszyńskim, planujemy również wspólne gotowanie tradycyjnych świątecznych potraw.
Od stycznia 2020r. rozpoczynamy realizację certyfikowanych kursów edukacyjnych
i zawodowych dla osób bezrobotnych( osoby pozostające be pracy, gotowe do podjęcia
pracy, aktywnie poszukujące zatrudnienia, niekoniecznie zarejesrtowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy) , będących uczestnikami projektu. Osoby objęte wsparciem zostaną skierowane na właściwy kurs zawodowy po indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym
i pośrednikiem pracy. Pierwsze konsultacje zaplanowane są na styczeń 2020r.
Osoby bezrobotne, zamieszkałe na obszarze rewitalizacji w Kaczycach ( ul. Morcinka, Otrębowska, Słoneczna, Stalmacha) , zainteresowane ukończeniem takich kursów,
prosimy o zgłaszanie się do Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach lub o kontakt telefoniczny po nr tel. 32 47 55 132.
Wszystkie osoby chętne do udziału w zajęciach naszego Klubu Integracji Społecznej
w Kaczycach serdecznie zapraszamy !
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Na zbliżające się Święta,
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2020,
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Wszystkim Klientom, Członkom,
Partnerom handlowym,
Emerytom oraz Sympatykom
Gminnej Spółdzielni
życzy
Zarząd i Pracownicy „
Gminnej Spółdzielni „SCh
w Zebrzydowicach

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku 2020
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
składa
HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
JERZY KOTERBICKI
Z PRACOWNIKAMI

Wiadomoœci znad Piotrówki 11

Rozpoczęto usuwanie odpadów w Kaczycach

CHOINKI

Zebrzydowice 43-410
ul. Jutrzenki 2b
tel. 508 058 741,
513 046 864, (32) 46 92 500
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22 listopada br. Powiat Cieszyński zawarł z firmą Pardi umowę dotyczącą realizacji zadania pn.
„Wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z terenu byłej KWK
„Morcinek” w Kaczycach”. Wykonawca powinien zakończyć
prace do 30 kwietnia 2020 r.. Będą one obejmować usunięcie
odpadów zmagazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu na którym prowadzi działalność firma Pardi, czyli w okolicy
dawnej hali sprężarek.
W związku z tym, iż usunięcie odpadów, które porzuciła firma Markk-Pol, budziło żywe zainteresowanie wśród mieszkańców Kaczyc, jak
również z tym, iż samorząd powiatowy ponosi znaczne koszty aby rozwiązać ten problem
warto nieco szerzej sprawę omówić.
Firma Markk-Pol rozpoczęła w Kaczycach działalności w zakresie zbierania oraz odzysku odpadów w 2011 roku. Ale już końcem 2012 roku do Starosty Cieszyńskiego wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach,
iż w wyniku przeprowadzonej kontroli działalności firmy Markk-Pol WIOŚ ustalił nieprawidłowości w zakresie sposobu magazynowania odpadów oraz wskazał, iż przedsiębiorca nie posiada żadnych urządzeń technicznych za pomocą których mógłby realizować
procesy odzysku określone w decyzji starosty z dnia 24.10.2011 r.
W związku z negatywnym wynikiem kontroli WIOŚ-u starosta początkiem grudnia 2012 roku
wezwał Markk-Pol, do niezwłocznego zaniechania naruszeń postanowień decyzji dot. miejsca i sposobu magazynowania odpadów przewidzianych do odzysku. Ustalono, że firma magazynuje odpady, natomiast nie prowadzi ich odzysku i stwarza niebezpieczeństwo m.in. przedostania się odpadów
do środowiska. W toku dalszych działań prowadzonych w 2013 r. z udziałem przedstawicieli gminy
Zebrzydowice oraz WIOŚ-u, ustalono, że odpady są nadal gromadzone natomiast nie są przetwarzane. W efekcie czego w sierpniu 2013 roku starosta cofnął udzielone firmie Markk-Pol zezwolenie na
zbieranie oraz odzysk odpadów. Cofnięcie zezwolenia spowodowało zakończenie w Kaczycach działalności objętej zezwoleniem, a Markk-Pol, jako posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie,
obowiązany był do usunięcia ich na własny koszt.
Działania prowadzące do przymuszenia firmy do uprzątnięcia odpadów nie doprowadziły do rozwiązania problemu. Pomimo wielokrotnych upomnień oraz nakładanych
na przedsiębiorcę grzywien nie podjął on działań w zakresie ich usunięcia. Nie odbierał
nawet kierowanej do niego korespondencji. Można powiedzieć, że zaczął się ukrywać,
jak można przypuszczać, aby uchylić się od ciążących na nim obowiązków. Wszczęto też
egzekucję mającą na celu wyegzekwowanie od firmy Markk-Pol wykonania obowiązku
usunięcia pozostawionych odpadów.
W międzyczasie starosta zlecił specjalistycznej firmie opracowanie opinii czy m.in. nie
doszło do skażenia terenu przez porzucone przez firmę Markk – Pol odpady. Na szczęście nie
stwierdzono skażenia gruntu na którym zostały one zmagazynowane.
Mając na względzie bezskuteczność wszelkich form przymuszenia Markk-Polu do usunięcia odpadów we wrześniu 2019 r. zarząd powiatu postanowił niezwłocznie podjąć działania
zmierzające do ich usunięcia w ramach tzw. wykonania zastępczego. Warto wyjaśnić, iż owo
wykonanie zastępcze ma na celu faktyczne usunięcie odpadów, co wiąże się z wyłożeniem na
ten cel pieniędzy powiatowych. I tak, końcem września Rada Powiatu Cieszyńskiego podjęła
uchwałę w sprawie zaciągnięcia na ten cel (realizację zadania„Wykonanie zastępcze usunięcia
odpadów z terenu byłej KWK „Morcinek” w Kaczycach) pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 720 000 zł – kwota ta stanowi 90 %
kosztów realizacji zadania ( w budżecie powiatu zabezpieczono zaś 80 000 zł środków własnych). Samą pożyczkę będzie musiał powiat w większości spłacić, możemy jedynie liczyć na jej
częściowe umorzenie ( z przeznaczeniem tych środków na inne działania proekologiczne) jeżeli
wykonanie zadania przebiegnie terminowo.
Podejmując dalsze działania, 31.10.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony celem wyłonienia firmy, która usunie porzucone odpady. W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wybrano ofertę firmy Pardi z Kaczyc. Jak napisano na wstępie obecnie rozpoczął
się etap realizacji, można powiedzieć, uprzątnięcia odpadów. Równolegle prowadzone są prace
celem uzyskania pożyczki w WFOŚ-u. O postępie prac postaramy się informować mieszkańców
gminy Zebrzydowice, a w szczególności Kaczyc na bieżąco.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować radnym powiatu za wyasygnowanie
środków, a pracownikom starostwa za włożony wkład pracy w przygotowanie rozwiązania
tego palącego problemu ekologicznego. Na koniec też warto powiedzieć, że przydałoby się
na poziomie uregulowań ustawowych tak zabezpieczyć sprawy ekologii aby do podobnych
zdarzeń, jak porzucanie odpadów, a w zasadzie śmieci przez nierzetelnych przedsiębiorców
nie dochodziło. Pewne mechanizmy wdrożono już w ostatnim czasie nowelizując prawo, ale
czy będą one skuteczne pokaże dopiero życie.
Marcin Ślęk
członek zarządu powiatu

I N F OR M A T OR S Z K O L N Y
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

„OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA” - 2019

W sobotę 07.12.2019 r. na basenie przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach odbyły się Mikołajkowe Zawody Pływackie pn. „Od przedszkola do seniora”. W zawodach startowało w sumie 77 uczestników (40 dziewczyn i 37 chłopców)
w tym ośmiu seniorów (najstarszy miał 84 lata)
Każdy z uczestników pływał stylem dowolnym na różnych
dystansach w swojej
określonej
kategorii
wiekowej .
Głównymi organizatorami imprezy
byli Grzegorz Kukuczka i Kamil Kędzior
a w przeprowadzeniu
zawodów pomagali
Marek Mażarski, Eugenia Kania, Ilona Kędzior i Barbara Grela
– Kukuczka. Patronat
nad imprezą objęła Rada Sportu Gminy.
Sponsorem nagród był Wójt Gminy Zebrzydowice i Kamil
Kędzior. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszej sportowej imprezie i gratulujemy wyników.

Rocznik 2009: I m – Szczypka Tomasz, II m – Żyła Krzysztof,
III m – Benek Oliver
Rocznik 2007 – 2008: I m – Stoczek Robert, II m – Foltyn
Antoni,III m – Szczuka Mateusz
Rocznik 2005 – 2006: I m – Foltyn Franciszek,II m - Fojcik Jakub, III m – Wawrzyczek Michał
Seniorzy – mężczyźni: I m – Cimbalnik Miroslav, II m – Marczewski Stanisław, III m – Szymczak Stanisław, IV m – Sitek Henryk
Opr. B. G-K

PODZIĘKOWANIE
Rada Rodziców przy Gminnym Przedszkolu w Kończycach
Małych oraz Gminne Przedszkole w Kończycach Małych składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie finansowe.
Wasz gest i życzliwość przyczyniły się do możliwości zakupu
nowego stroju dla Św. Mikołaja, który sprawił wiele uśmiechu i
radości wśród naszych przedszkolaków. Podziękowania składamy na ręce naszych sponsorów: LOWIBA – BOŻENA LOSE ;
PRO-SENS IRENEUSZ BRACHACZEK ; API – IZABELA BRACHACZEK; MADOX – MAGDALENA MACIĄŻEK; F.H.U MACHEJ S.C. a
także RODZICOM NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW.
Kiedy gwiazdka wigilijna zaświeci na niebie
niech nasze myśli będą bardzo blisko siebie.
Niech magia tych świąt przyniesie nam
szczęście radość i miłość,
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności
w realizowaniu osobistych planów.
Niech te życzenia popłyną do wszystkich ludzi,
którzy byli, są lub będą związani
z naszą piękną ziemią cieszyńską.
Od zarządu i wszystkich członków Koła MZC
w Zebrzydowicach.
Szanowni mieszkańcy Gminy Zebrzydowice.
Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Wam szczerze
Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę. Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni. Niech Nowy 2020 Rok
będzie pełen nadziei By spełniło się choć jedno z Waszych
marzeń Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń. Z okazji Świąt oraz Nowego Roku wszystkiego najlepszego

Wyniki końcowe - dziewczynki:
rocznik 2013 i młodsi: I m-ce – Grygierek Milena, II m – ce
Gabzdyl Emilia, III m – Jarzyna Maja
Rocznik 2012: I m – Foltyńska Lena, II m - Benek Amelka,
III m – Krzempek Natalia
Rocznik 2011- 2010: I m – Kaczka Nicola, II m - Torbicka
Zuzanna,III m – Białończyk Nikola
Rocznik 2009: I m – Płaczek Paulina,II m – Duda Emilia,III m
– Kisiałą Lena
Rocznik2007 – 2008: I m – Trzos Martyna, II m – Woźny
Karolina,III m – Gandzel Martyna
Rocznik 2005 – 2006: I m – Żesłąwska Emilia, II m – Konieczny Jesica
Seniorzy – kobiety: I m – Śtepanova Zdenka,II m – Szymczak
Danuta, III m – Oczadły Wołoszyn Wiesława,IV m – Sitek Krystyna
Wyniki końcowe: chłopcy: Rocznik 2013 i młodsi: I m –
Chowaniec Paweł,II m – Goryczka Szymon
Rocznik 2012I m – Śmieja Jakub,II m – Jasiński Filip, III m –
Kaczka Patryk
Rocznik 2010 – 2011: I m – Krzempek Mikołaj,II m – Grygierek Mikołaj, III m – Kuś Marek

życzy Radny Gminy Zebrzydowice
Sacha Ireneusz.

Wszystkim Chórzystom i sympatykom Chóru
,,Echo” z Zebrzydowic życzymy zdrowych, radosnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku
Jadwiga Sikora - dyrygentka
Kazimierz Pietraszek - prezes
Życzenia Spokojnych, Radosnych i Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2020 roku
wszystkim Seniorom oraz mieszkańcom Gminy
składa Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, Koło nr 10 w Zebrzydowicach
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Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Górnicze Święto
w Szkole Podstawowej w Kaczycach

Szczęść Boże! Takimi słowami uczniowie przywitali górników, którzy odwiedzili Szkołę Podstawową w Kaczycach.
Z okazji Barbórki we wtorek , 4 grudnia 2019 r. naszą szkołę
odwiedzili górnicy z Kaczyc oraz górnicy z Karwiny. W mundurach i ze sztandarami górniczymi zawitali w szkolne progi
wyśpiewując piękne pieśni o górnikach. Uczniowie klas I-III
wspólnie z nauczycielami przygotowali na tę okazję piosenkę, którą odśpiewali podczas uroczystości.
Za to przyjście w szkolne progi
dziękujemy Wam,
wiedzcie o tym, że to święto
w naszych sercach gra.
Ref. I wszyscy szanujmy, kochajmy ich
I z serca życzenia składajmy,
By w radości i zdrowiu płynął im czas
I byli radością w smutku dla nas.

Dzień Pluszowego Misia
Światowy Dzień Pluszowego Misia to świetna okazja, by
spotkać się z najmłodszymi czytelnikami. Z okazji tego święta
do biblioteki zaproszono uczniów klas I-III. Na stoliku w bibliotece wyeksponowano książki dotyczące misiów bajkowych jak
i misiów prawdziwych. W tym dniu dzieci przyszły do biblioteki ze swoimi ulubionymi pluszakami. Już w drzwiach witał ich
ogromny pluszowy miś, któremu podawały rękę. Dzieci poznały historię powstania pluszowego misia a potem opowiadały
o swoich misiach. Po zapoznaniu się z historią święta, dzieci
wysłuchały bajek o misiach z czterech stron świata oraz wierszyków polskich autorów. Później dzieci odgadywały zagadki
o znanych misiach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa w rytm piosenki „Jadą, jadą misie” oraz zabawa polegająca na rysowaniu misia z zakrytymi oczami. Bardzo przyjemne
było także podsumowanie konkursu na wykonanie plakatu
z wizerunkiem misia. Wystawa prac można zobaczyć na łączniku szkoły podstawowej z dawnym budynkiem gimnazjum.
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

21 listopada w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie odbyła się Gala Rozdania Nagród
Wojewódzkiego
Konkursu
Języka Angielskiego „English Vocabulary Genius VI”.
W tym roku w konkursie „EVG VI”
z 36 szkół województwa śląskiego wzięło udział ponad 100 uczniów, z których tylko 20 otrzymało puchar i tytuł Geniusza
Słownictwa z Języka Angielskiego. Szkołę Podstawową w Kończycach Małych reprezentowały
dwie uczennice, tj. Hanna Górka
(kl.5b) i Karolina Gwizdała(kl.8).
Miło nam poinformować, iż Karolina wykazała się prawie bezbłędną znajomością 250 wyrażeń oraz zwrotów i zdobyła trzecie miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
14 Wiadomoœci znad Piotrówki

W dniu 15 listopada odbył się w Szkole Podstawowej
w Kończycach Małych konkurs „Spelling bee”. Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
oraz zwiększenie kompetencji językowej w zakresie poprawnego literowania. Konkurs składał się z dwóch części. Uczniowie klasy trzeciej najpierw musieli
zapisać przeliterowane słowa przez
nauczyciela, a następnie sami przeliterować wylosowane wyrazy.
A oto wyniki:
I miejsce Emilia Wojnarowska
II miejsce Milena Strzelczyk
III miejsce Karolina Szczypka
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
oraz drobne upominki.
Wszystkim uczestnikom
gratulujemy!

Turniej SCRABBLE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
mogli wziąć udział w I Szkolnym Turnieju SCRABBLE.
16 dzieci (przedstawicieli klas IV - VIII), na przełomie października i listopada, rywalizowało w czterech grupach. Najlepsi wzięli udział w finale, który odbył się w środę 27 listopada.
Po emocjonującej rozgrywce, okazało się, że zwyciężyła
Roksana Pastuszak (kl. 8), II miejsce zajął Mateusz Kulawiec (kl. 7a), III miejsce przypadło Amelii Brożynie (kl. 7a),
a IV Gabrieli Piekarczyk (kl. 6b).
Konkurs zorganizował i przeprowadził Pan Artur Kukla.

Nowości w bibliotece
Apoleika Maria- Psie sucharki. Wszystko, co powiedziałby
twój pies, gdyby umiał mówić. Kim jest pies?
Pies jest przeważnie mniejszy niż człowiek i bez porównania puchaciejszy. Natura
wyposażyła go w łapki, zęby i wdzięk, choć i tak składa się głównie z noska. Wabi się
różnie, najczęściej kiełbaską.
Jedzenie jedzeń to jedno z ulubionych zajęć uczciwego psiska. Jego specjalnością są
dania podwędzane. Poza tym preferuje radości skromne i proste. Jego nastrój podnosi
się proporcjonalnie do liczby otrzymanych głasków. Do pełni szczęścia wystarczy mu, że
wjedzie brzuszkiem w błotnistą kałużę albo oszczeka złowrogi słupek.
Nie wszystkie zawiłości ludzkiej psychiki są dla psa zrozumiałe. Nie pojmuje na
przykład dziwnego przywiązania emocjonalnego do obuwia. Dlatego jego człowiek
musi się ciągle uczyć.
Jeśli masz psa, znaczy to, że po prostu cenisz sobie kontakt z istotą milszą, subtelniejszą i zabawniejszą niż większość ludzi. (opis pochodzi od wydawcy)
Nele Neuahaus- Wśród rekinów
Nowy Jork, rok 1998. Młoda i piękna Alex Sontheim jest bankierem inwestycyjnym
i całe życie walczy o to, by przebić szklany sufit. Dzięki ciężkiej pracy i dyscyplinie już
osiągnęła ogromnie dużo w męskim świecie, w którym teraz musi udowodnić swoją
wartość. Miliarder Sergio Vitali zaczyna ją adorować, lecz przystojny burmistrz Nowego
Jorku Nick Kostidis systematycznie ją ostrzega przed podobno skorumpowanym Vitalim.
Alex z początku puszcza plotki mimo uszu, ale gdy dokona pewnego odkrycia, znajdzie
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie…
Akcja i napięcie rodem z thrillerów Johna Grishama. Pieniądze, chciwość i władza
na Wall Street – Nele Neuhaus w doskonałym amerykańskim wydaniu. (opis pochodzi
od wydawcy)
Wojciech Dutka- Czerń i purpura
Opowieść oparta na faktach.
Miłość młodego esesmana do żydowskiej więźniarki. I przerażające piekło Auschwitz. Słowacja, 1939.
Wywodząca się z szanowanej żydowskiej rodziny prawniczej, niezwykle uzdolniona
muzycznie Milena Zinger właśnie zostaje studentką konserwatorium. Jej beztroskie życie
przerywa wybuch II wojny światowej. Zingerowie momentalnie stają się obywatelami
drugiej kategorii, którzy każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie. Austria, 1939.
Franz Weimertulega wpływom nazistowskiej ideologii: wstępuje do Hitlerjugend,
a po śmierci brata – żołnierza poległego podczas walk o Warszawę – zgłasza się ochotniczo do SS. Szybko przestaje odróżniać dobro od zła… Wiosną 1942 roku wybiera służbę
w obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Drogi Mileny i Franza przetną się w najmniej spodziewany sposób. Przerażona, skazana na powolną śmierć dziewczyna, która znalazła się w pierwszym kobiecym transporcie do Oświęcimia, chce za wszelką cenę przeżyć piekło niemieckiego obozu zagłady. I los
daje jej szansę: ma zaśpiewać na suto zakrapianych urodzinach swego wroga – młodego
esesmana, który na jej oczach z zimną krwią zamordował bezbronnego więźnia.
Poruszony śpiewem Mileny Franz zaczyna się nią interesować. Tak zrodzi się jedna
z najbardziej poruszających i niezwykłych historii miłosnych czasów Holocaustu. (opis
pochodzi od wydawcy)
CeceliaAhenr- PS Kocham Cie na zawsze
Akcja „PS Kocham Cię na zawsze” rozpoczyna się siedem lat po śmierci Gerry’ego.
Jego żona Holly Kennedy poukładała swoje życie na nowo. Ma stabilną pracę i zamierza
zamieszkać ze swoim nowym partnerem, Gabrielem. Ciara, siostra Holly, namawia ją
do udziału w podcaście, w którym miałaby opowiedzieć o swoich doświadczeniach po
śmierci Gerry’ego i o listach, które jej zostawił.
Fenomen „PS Kocham Cię” sprawił, że do dziś książki Ahern sprzedały się łącznie
w ponad 25 milionach egzemplarzy. (opis pochodzi od wydawcy)

Książki polskiej noblistki
w zebrzydowickiej bibliotece

W październiku tego roku świat obiegła informacja o Nagrodzie Nobla dla Polki: Olgi
Tokarczuk. Jest to sódmy„Nobel”dla Polaka, piaty w dziedzinie literatury, a drugi dla kobiety.
Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie. Jest laureatką wielu nagród literackich, m.in.: Nagrody Nike za powieść Bieguni (2008 r.) i powieść
Księgi Jakubowe (2015 r.).
Książki O. Tokarczuk dostępne są w zebrzydowickiej bibliotece oraz w jej filiach
w Kończycach Małych i w Kaczycach (http://katalog.biblioteka.zebrzydowice.e-bp.eu/katalog/)

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
wraz z Filiami w Kończycach Małych i Kaczycach zapraszają
dzieci z roczników 2013-2016
do udziału w projekcie Instytutu Książki:
Mała książka- wielki człowiek.
„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA –
półmetek tegorocznej edycji kampanii Mała książka – wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.
Wierzymy, że wizyta w bibliotece może być początkiem wspaniałej przygody
na całe życie, a wspólne czytanie książek w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój
dziecka i wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki kontynuuje i rozwija program prowadzony od 2017 roku. Wówczas rozpoczęliśmy dystrybucję
wyprawek czytelniczych dla noworodków w szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano już około 600 tysięcyksiążek. Teraz w 5200 bibliotekach, biorących udział
w programie, na młodych czytelników w wieku 3–6 lat czeka wyjątkowy prezent
– książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do
potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i
mądrych książek dla najmłodszych. Od września 2019 roku już ponad 80 tysięcy dzieci
odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to nowi użytkownicy –
dzieci, które po raz pierwszy zapisały się do biblioteki.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą książką, to także okazja
do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak
najczęściej. Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość na pozyskanie nowych
i wiernych czytelników.
W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława
Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam
Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński,
Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający
dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty
Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie
do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o
korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona będzie
w najbliższym czasie kampanią telewizyjną, radiową oraz promocją w Internecie
i mediach społecznościowych. Bierze w niej udział para aktorów Tamara Arciuch
i Bartłomiej Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek.
Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki
ekspozycji prezentowanej na nośnikach outdoorowych. Aktywnie działa grupa facebookowawww.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/.
Więcej informacji na temat kampanii oraz pełną listę biorących w niej udział
bibliotek znajdą Państwo na stronie www.wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie publikujemy na bieżąco informacje o naszych działaniach
i ciekawe materiały, pomocne w pracy z dziećmi.
Przed Świętami warto pomyśleć nie tylko o prezentach pod choinkę, ale i o najwspanialszym prezencie, jaki możemy dać naszemu dziecku. To czas, który mu poświecimy na wspólne czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że już
niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz
z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek!
Instytut Książki
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Choinki

z plantacji
duży wybór
Czakon - Pruchna
ul. Główna 89
tel. 33 8573 521

KUP OKULARY
PROGRESYWNE, A DRUGĄ PARĘ
SOCZEWEK dostaniesz
w cenie specjalnej

Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

43-246 STRUMIEŃ ul. Dębowa 8
tel. 33 8570 122
Administrator Cmentarzy Komunalnych
w Gminie Zebrzydowice

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
UL. CIESZYŃSKA 107
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (RUPTAWA)
SKLEP CZYNNY PN - PT W GODZ. 8.00 - 16.00
SO W GODZ: 9.00 - 13.00

PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH
ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

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

Wieczór poetycki
W niedzielę 17 listopada
w sali widowiskowej w Zebrzydowicach
poeci z grupy poetyckiej
SAFFO
przygotowali wieczór poetycki
pt. 80 rocznicowy szeptamy cię wierszem. Prezentowali wiersze jesienne, zaduszkowe, patriotyczne. Spotkanie uświetnił chór Melodia i Melodyjka działający przy Szkole
Podstawowej w Zebrzydowicach pod dyrekcją Pani Beaty Pilśniak- Hojki. Poeci stworzyli nastrój pełen zadumy
i podniosłości, a obecni goście wyszli ze spotkania zadowoleni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz
z Fundacją Partycypacji Społecznej zaprasza wszystkich seniorów powyżej 65 roku życia do udziału w kursie komputerowym. Zapisy przyjmuje oraz informacji udziela Gminna
Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach, ul. ks. A. Janusza 21
(zamek), nr tel.: 32 4692 020.

Ferie w bibliotece
FILIA KOŃCZYCE MAŁE
Zaprasza dzieci na zajęcia od 13.01 do
17.01.2020 w godz. od 9.00 do 12.00. W programie
: zajęcia plastyczne, zabawy grupowe, możliwość
gry w tenisa stołowego oraz w planszówki. Ilość
miejsc ograniczona, zapisy w bibliotece osobiście lub pod nr tel. : 324693040 .
FILIA KACZYCE
Zaprasza dzieci na zajęcia od 13.01 do 24.01.2020 r. w godz. 10.00 do 12.00.
W programie konkursy plastyczne, czytelnicze, rozgrywki „planszówkowe” . Dla
najmłodszych zabawy w Kaciku Malucha. Więcej informacji pod nr tel.: 324694191

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZEBRZYDOWICACH
Zaprasza dzieci na zajęcia od 13.01 do 24.01.2020 r. w godz. 9.00 do 13.00.
W programie zajęcia plastyczne, zagadki dla najmłodszych, rozgrywki w grach
planszowych. Polecamy ciekawą lekturę, wspólną zabawę. Więcej informacji pod
nr tel.: 324692020

UWAGA!

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach oraz Filie w Kończycach Małych i Kaczycach w Wigilię Bożego Narodzenia będą nieczynne.
Wszystkim czytelnikom
życzymy spokojnych,
zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
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Spotkanie ze Św. Mikołajem w remizie
w Marklowicach Górnych

W piątek, 6 grudnia br. w sali OSP Marklowice Górne odbyło się spotkanie ze Św. Mikołajem. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież z Marklowic Górnych i okolic.
Spotkanie zaczęło się od poczęstunku, ciepłej herbaty oraz
malowania twarzy dzieci.
Następnie wspólnie oczekiwaliśmy na przyjście św. Mikołaja. Zanim się pojawił, odwiedził nas diabeł (był bardzo
przyjazny, ponieważ wszystkie dzieci były grzeczne w tym
roku). Zwiastunem nadejścia św. Mikołaja było pojawienie
się dwóch radosnych aniołów.
Po dłuższym oczekiwaniu i nawoływaniu, św. Mikołaj
przybył do nas. Dzieci śpiewały my, recytowały wiersze oraz
składały życzenia z okazji Jego imienin, zatem za rewelacyjne
zachowanie i miłe przyjęcie, Mikołaj rozdał wszystkim przybyłym dzieciom prezenty. Każde dziecko miało okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie ze Św. Mikołajem oraz opowiedzieć
o swoich marzeniach. Po skończonej zabawie, Mikołaj w asyście aniołów i diabła, pożegnał się i wyruszył w dalsze odwiedziny do grzecznych dzieci.
Dzieci były zachwycone zabawami oraz spotkaniem ze
Św. Mikołajem. Mam nadzieję, że za rok również spotkamy się
w tak licznym gronie.
Wydarzenie to nie odbyłoby się gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu życzliwych ludzi. Serdecznie dziękuję Ks.
Proboszczowi, Bogdanowi Bielowi za wsparcie w organizacji
naszego spotkania. Dziękuję Paniom z KGW w Marklowicach
Górnych za pyszne ciasto oraz gorącą herbatę. W szczególności Paniom: Krystynie Bartas, Erice Martinek, Jadwidze Śmieja,
Zofii Klocek, Władysławie Węglarzy oraz Anastazji Chmielniak.
Dziękuję: firmie Gastro z Zebrzydowic za smaczne kanapki,
Studiu Fryzjerskiemu DORI z Marklowic Górnych za malowanie
twarzy dzieciom, Stowarzyszeniu Rybackiemu Żabi Kraj oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina. Dziękuję
osobom prywatnym za wsparcie finansowe i pomoc z przygotowaniu upominków dla naszych najmłodszych mieszkańców.
W szczególności dziękuję: Ewie i Mirosławowi Staniek, Justynie
Mazurek oraz Arkadiuszowi Forajter, Jolancie i Piotrowi Sierny,
Gabrieli i Jerzemu Gajda oraz Renacie i Antoniemu Rychły. Dziękuję naszym aniołom, Justynie i Patrycji, diabłu, a w szczególności
Św. Mikołajowi za jego wizytę w naszych Marklowicach Górnych.
Poczuj radość z pomagania!

Tomasz Staniek
Fotografia i oprawa muzyczna: Anna Staniek
Fotoreportaż na stronie www.zebrzydowice.net

Poezja naszych mieszkańców

W święta
Bożego Narodzenia
Słucham „Sonaty Księżycowej” Beethovena…
Choć grudzień
Za oknem pada deszcz…
Na stole nie zapalona świeca
Obok porcelanowa stajenka
Dzieciątko… Maryja… Józef…
Na nimi gwiazda…
Boże
Ty zsyłasz Aniołów
Ta muzyka to jakby z nieba…
Ona tak wzrusza
Koi w sercach ból
W ciszy otula…
On jak to Dziecię
Ubogi był
A tyle daje po dzień dzisiejszy…
Muzyka Beethovena i małą Betlejemska Stajenka
Łączy coś w sobie samym…

Zima radosna
Różne zimy bywają…
Ta zima jest radosna…
Przy piecu siedzieć nie będzie
pończoszki na drutach robić nie będzie
Fasoli ani grochu łuskać nie będzie
Na coś innego ma ochotę…
Chce się bawić
Śmiać się
Tańczyć
Tak
Chce koniecznie tańczyć…
Z kimże ma tańczyć?
Niezdarne bałwany zimie odmówiły
Wolą stać
Patrzeć…
Z chochołami tańczyć zaczęła
Wiatr o muzykę poprosiła
Śniegiem się zadymiło
A huczeć poczęło
Hejże!
Jak na weselisku na wsi…
Tylko jadła i wódy nie było!
Brygida Simka

Przedświąteczne refleksje
Mija kolejny rok. Powoli rozpoczynają się
gorączkowe przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia (w supermarketach Jingle Bells
słychać już od listopada). Nie może niczego
zabraknąć , a najlepiej niech będzie nadmiar,
bo przecież to czas obfitości, w którym pragniemy odpocząć, dobrze zjeść i pobyć w miłej,
rodzinnej atmosferze. Trzeba więc wszystko
odpowiednio przygotować . Sałatka jarzynowa , karp, zupa rybna, barszcz z krokietami
lub bardziej wyszukane potrawy jak moczka
czy makówki , nie wspominając już o świątecznych ciasteczkach, a przy tym wszystkim
musimy jeszcze posprzątać , aby w końcu mógł
nadejść ten długo oczekiwany moment Kolacji
Wigilijnej. Jakże często słyszałem z ust swoich
znajomych (sam zresztą tak mówiłem), że
następnym razem nie będziemy tak „ szaleć” ,
bo ileż można zjeść . Jednak czas leczy wszelkie
bóle i niestrawności , więc za rok pewnie znowu
pozwolimy się wkręcić w ten świąteczny wir .
Dobrze, wystarczy, zatrzymajmy się na
chwilę, bo przecież nie o nas tutaj chodzi , lecz
o naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
którego Bóg Ojciec posłał na świat, aby każdy,
kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie
wieczne.
To właśnie Jego „urodziny” świętujemy
w tym umownym dniu 25 grudnia. W Ewangeliach Mateusza i Łukasza możemy znaleźć
obszerne fragmenty opisujące to wydarzeń,
dlatego skupmy swoją uwagę na tym, co,
a właściwie kto jest istotą zbliżających się
Świąt. Spróbujmy wyobrazić sobie scenerię

tamtej nocy ,
gdy Jezus się
urodził. Oto
Józef ze swoją
żoną szukają
noclegu w zatłoczonym Betlejem i w końcu znajdują go w
stajni. W tym samym momencie nadszedł dla
Marii czas rozwiązania , a gdy urodziła Jezusa
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.
Kilka chwil później wchodzą jacyś mężczyźni,
którzy rozglądają się uważnie i gdy dostrzegają
niemowlę, oddają Mu pokłon. To pasterze z pobliskich wzgórz. Oni to właśnie zostali osobiście
zaproszeni przez Anioł na pierwszą audiencję
u Króla Królów. Pismo Święte powiada, że Pan
Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają i do
grzeszników. Niewątpliwie pasterze należeli do
tej kategorii ludzi.
Na koniec jeszcze jedna refleksja - Jezus został położony w żłobie
i myślę, że nie jest to przypadek. Żłób
był tym miejscem do którego gospodarz wkładał pokarm dla trzody. Trzodą
Bożą my jesteśmy, pokarmem Pan Jezus,
a gospodarzem Bóg Ojciec, który troszczy się
o nasze życie. Pan powiedział w nawiązaniu do Słowa Bożego „ ciałom oje jest
prawdziwym pokarmem”. Tak więc pośród
wielu potraw na wigilijnym stole niech nie
zabraknie również Bożego Chleba – Pisma
Świętego i niech nie będzie ono tylko rekwizytem , lecz „daniem głównym”.
Wiesław Kulawiec
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