ukazuje się od 1992 roku
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Budżet Gminy na 2020
- str. 9

Piece CO nabór 2020
- str. 11

Finał WOŚP 2020
– rozliczenie - str. 5
Z Feyenoordu do Zebrzydowic.
Klub kibica oddał hołd.
- str. 5

W numerze:
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 !!

ü Sołecki kiermasz
ü Noworoczny Koncert Kolęd w Zebrzydowicach
ü Informator szkolny
ü Kącik kulinarny

2016

- str.5
- str. 7
- str. 17
- str. 23

Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
tel. 32 469 35 82
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 61

cennik - www.fhustanczyk.pl

Opał
w dobrej
cenie
- WĘGIEL ORZECH

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

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

- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK
- MIAŁ WĘGLOWY
- WĘGIEL WORKOWANY

W STAŁEJ SPRZEDAŻY
PIASEK (różne rodzaje), MIESZANKA, ŻWIR,
KAMIEŃ KLINIEC, TŁUCZEŃ, KAMIEŃ CZERWONY

GRATIS !

„nowość”
Oferujemy Sprzedaż

upusty na kostkę brukową

- cement
- Kostki Brukowej Firmy
- Obrzeża
- Palisady

- Kostka Ażurowa

Zapewniamy rozładunek
samochód HDS
Transport materiałów sypkich powyżej 5 ton
na terenie Gminy Zebrzydowice GRATIS!
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-

- Donice

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

Jubileusze małżeńskie w Gminie Zebrzydowice
Co najmniej 50 lat przeżyli ze sobą małżonkowie, którzy 19 grudnia 2019 roku
świętowali Złote i Diamentowe Gody.
Jubileuszowe spotkania to zawsze wyjątkowa okazja do wzajemnych małżeńskich podziękowań oraz odnowienia przysięgi małżeńskiej.
Na uroczystości nie zabrakło gratulacji, życzeń oraz pamiątkowych fotografii. Na spotkaniu tym obecny był także Pan Antoni Nachły, który odebrał dla Siebie
i żony Hildegardy pamiątkowy list gratulacyjny z okazji 70 lecia pożycia małżeńskiego. Medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie
zostali udekorowani: Krystyna i Jan Bijok, Janina i Janusz Janusik, Dorota i Władysław Kolek, Maria i Idzi Kucharscy, Marta i Rudolf Kwiczala, Irena i Teodor Morawiec, Helena i Marian Motłoch, Jolanta i Stanisław Nowak, Maria i Eugeniusz
Ogrodniczak, Irena i Hubert Porwoł, Ewa i Władysław Sobczyk, Wanda i Władysław
Szczypka, Hildegarda i Józef Trzasko, Anna i Roman Urbańczyk, Władysława i Stefan Wójcik, Irena i Karol Zdziebło
Dostojni Jubilaci obchodzący Diamentowe Gody to: Antonina i Józef Kłopeć, Helena
i Stanisław Radomscy, Maria i Edward Rychły.
Gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu, miłości i szacunku. Korzystając z okazji przypominamy o konieczności złożenia zgłoszeń w celu uruchomienia
procedury związanej z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
USC

W 101 rocznicę walk o kształtowanie granic
Rzeczpospolitej Polskiej
W 101 rocznicę walk o kształtowanie granic Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Śląska Cieszyńskiego Śląski Oddział Straży Granicznej, Gmina Zebrzydowice
oraz parafie z Zebrzydowic i Kończyc Małych 27 stycznia 2019 r. o godz. 11.00
zorganizowały nabożeństwo w intencji poległych w obronie Śląska Cieszyńskiego
w 1919 r., w 101 rocznicę walk o kształtowanie granic Rzeczpospolitej Polskiej.
Msza Święta przy asyście Kompanii Honorowej odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych. W trakcie
uroczystości, w asyście warty honorowej, złożono wiązanki na mogile poległych
żołnierzy na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach oraz pod krzyżem (w miejscu
śmierci) mjr. Wojska Polskiego Cezarego Wojciecha Rudolfa Hallera de Hallenburga.
red

Krypty grobowe
w Zebrzydowickim kościele
Zebrzydowicki kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP jest jednym z najstarszych w powiecie Cieszyńskim. Pierwszy kościół drewniany
istniał w Zebrzydowicach już w 1355 roku. W roku 1616 szlachcic Prokop
zbudował nowy kościół murowany w miejsce pierwotnego kościoła drewnianego. Prawdopodobnie z powodu braku funduszy tylko prezbiterium
i kaplica tzw. „Kisielowska” były murowane i wykończone. Mury nawy
głównej były wyciągnięte tylko do połowy. Między muramiwybudowano
drewnianą nawę z wieżą i połączono ją z murowanym prezbiterium. 27
listopada 1751 kościół parafialny zapalił się. Wskutek pożaru zniszczeniu
uległa drewniana nawa i wieża. Cały swój majątek na odbudowę świąty-

ni przeznaczył ks. Proboszcz Andrzej Piguła. Odbudową i wykończeniem
zajął się następca ks. Piguły ksiądz proboszcz Jan Moczygęba – duszpasterz w latach 1771 – 1789.
Pod kościelną posadzką, w obrębie prezbiterium znajdują się krypty groboweniektórych właścicieli Zebrzydowic. Pierwsza krypta grobowa, w której zapewne
znalazło miejsce ostatniego spoczynku małżeństwo Liszków, istniała już w połowie XVI w. w obrębie prezbiterium. Określana jako „krypta pod wielkim ołtarzem”,
„krypta w środku kościoła” stała się tradycyjnym miejscem pochówków kolejnych
patronów kościoła – właścicieli Zebrzydowic Dolnych.
Jerzy Liszka – właściciel Zebrzydowic, zmarł
w 1572 roku. Po jego śmierci w kościele w Zebrzydowicach umieszczono wspaniałą renesansową płytę nagrobną. Mężczyzna wyobrażony został
na niej w pełnej zbroi, w hełmie na głowie, z mieczem
w jednej i tarczą herbową w drugiej ręce. Nad postacią
rycerza widnieje upamiętniający go napis: „LETA PANIE
1572 W SOBOTU PRZED PAMATKU ZWIESTOWANI PANNY
MARYGE UMRZEL GEST UROZENY A STATECNY RYTIRZ PAN
GIRZIK LISKA Z NIEMIECKEY LUTYNIE A NA ZYBRZIDOWICZYCH PRZEDESSLY SUDI KNIZIESTWI TIESSINSKIEGO SKRZECZASTNU SMRT S TIMTO
SWIETEM ROZDIELEN GEST” . W rok po nim zmarła jego żona Anna z domu Czelo.
Obok Jerzego umieszczono płytę przedstawiającą jego żonę ubraną w długi aż
do stóp płaszcz. W czterech narożach płyty znajdują się reliefowe tarcze herbowe
a wokół płyty także wykuto pamiątkową inskrypcję. Oba nagrobki wystawił swoim
rodzicom najprawdopodobniej syn Henryk któremu ojciec zapisał Zebrzydowice.
Obydwie płyty pochodzące zapewne z dawnego budynku kościoła zostały, po jego
zburzeniu przeniesione do obecnego budynku.
W 1616 roku wzmiankowane jest drugie miejsce pochówku – tzw.
Kaplica Kisielowska. Protokół powizytacyjny parafii z 1679 roku określa ją jako
„kaplicę murowaną, w której pochowanych jest wielu heretyków”. Kaplica ta została wybudowana jako trójbocznie zamknięta, przylegająca do prezbiterium przybudówka z przyporami, o jeszcze gotyckich formach, z niedostępną dziś kryptą
o kolebkowym sklepieniu. Nazwę swą wzięła od pochowanych w niej członków
szlacheckiej rodziny Kisielowskich – dziedziców Zebrzydowic Górnych. W kaplicy
tej spoczęli także kolejni właściciele górnej części wioski – rodzina de Fourneau.
W 1757 roku w „starym grobowcu pod kościołem” spoczęła Maria Agnieszka
de Mattencloit (pierwsza z tego rodu), zaś w 1768 jej mąż Franciszek Ludwik. Wtedy też zapewne, w posadzce nawy głównej kościoła, nad wejściem do starej krypty,
umieszczono dużą płytę z herbem baronów de Mattencloit. Spoczęło w niej jeszcze
parunastu przedstawicieli tej rodziny.
W latach 1774 – 76 nastąpiła przebudowa kościoła, po jego pożarze
w 1751 r. W czasie tej przebudowy baron Jan Reinhard de Mattencloit wybudował przylegającą do zakrystii nową rodzinną kaplicę grobową oraz kryptę pod posadzką nawy głównej. Nad wejściem do kaplicy od strony cmentarza umieszczono
także kamienny, rzeźbiony herb rodzinny. W „herbowym grobowcu” czy „nowej
krypcie” jak ją nazywają Księgi zmarłych, spoczęła w 1777 r. Renata de Mattencloit
– fundatorka krypty. Jako ostatni w krypcie został pochowany ostatni właściciel
Zebrzydowic z rodu baronów de Mattencloit – Emeryk. Na ścianie. Trzy tablice poświęcone pamięci pochowanych w krypcie członków tej rodziny umieszczone są
w północnej ścianie nawy kościoła. Wykonane są z czarnego marmuru, ze złoconymi literami, z napisami w języku łacińskim. Pierwsza poświęcona jest Marii de
Mattencloit, druga – Janowi Baptyscie ( zmarł w 1878 r.) a trzecia – Emerykowi
zmarłemu w 1888 r.
Starą kryptę o której mowa otwarto przy okazji remontu kościoła w 1910 roku.
Znalezione szczątki, rozrzucone po grobowcu przez liczne powodzie, zgromadzono
w jednej metalowej trumnie, którą umieszczono w rodzinnej kaplicy de Mattencloit. W latach 60. ubiegłego wieku trumna ta została przeniesiona do grobowca
rodziny Janusch na przykościelny cmentarz, natomiast w 1975 r. kryptę pośrodku
nawy zasypano, gdyż groziła zawaleniem. Płytę z herbem rodzinnym wmurowano
w południowej ścianie koło bocznego ołtarza.
Patryk Nowak
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Fotowoltaika od A do Z

skład opału

od Lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce!

780 070 704

-

Z instalacją fotowoltaiczną zyskujesz :
- dotację 5000zł z programu Mój Prąd oraz
ulgę termomodernizacyjną w wysokości 17 lub 32%
- stabilizację i bezpieczeństwo - dzięki instalacji
uniezależniasz się od wzrostu cen prądu
- 15-letnią Gwarancję Totalną oraz 25 letnią gwarancję
producenta na sprawność paneli
- montaż i zgłoszenie do Zakładu Energetycznego w 30 dni
od podpisania umowy
- całodobowy monitoring pracy instalacji wraz z 15 letnim
serwisem

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

opał w dobrej cenie
-

sprzedaż: eko-groszek,
węgiel, węgiel workowany

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy

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

Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

Do wyboru oferty kilku firm
Mo¯liwoœæ obs£ugi w domu klienta

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



Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

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

kom. 607 76 45 45

Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Wiadomości Kulturalne

Finał WOŚP 2020
– rozliczenie. MAMY REKORD!
MAMY TO. WIATR W ŻAGLE
Za nami finał tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Mamy rekord! (kolejny rok z rzędu!) udało się zebrać 36.123,50 zł (w tym 6.089,94
z licytacji) do tego dochodzi obca waluta. Dziękujemy Wam wszystkim, jesteście Wielcy!
a poniżej szczegółowe rozliczenie oraz fotoreportaż. Jesteście wspaniali, dziękuję Wszystkim zaangażowanym w tegoroczny finał! oraz tym, którzy podzielili się swoją gotówką!
Liczymy na Was Wszystkich za rok!
Zebrzydowice:11.082,84 zł + obce. Marklowice Górne:2.030,05 zł + obce.
Kończyce Małe: 10.877,57 zł + obce. Kaczyce: 6.043,10 zł + obce. ZBIÓRKA ULICZNA 30.033,56 + waluta obca. Licytacja 6.089,94. RAZEM:36.123,50 !!!!!! oraz

inna waluta obca i monety okolicznościowe

dziny, która straciła tutaj pięć najbliższych osób, nie krył łez wzruszenia. Kwiaty
złożyli także w imieniu lokalnej społeczności – zastępca wójta Karol Sitek i pastor
miejscowego zboru Kościoła Zielonoświątkowego Wiesław Kulawiec. Pod głazem
z tablicą młodzi Holendrzy położyli kamienie pamięci z nazwiskami ofiar oraz
szalik klubu Feyenoord. Jak się okazuje, wśród ofiar obozu jest mający w tamtym
czasie 16-lat, zawodnik tego znanego na świecie klubu piłkarskiego.
Goście odwiedzili także „Orlik”, na którym na co dzień trenują młodzi sportowcy gminy Zebrzydowice a także obejrzeli trening młodzików KKS Spójnia Zebrzydowice. Nie zabrakło także pamiątkowej wspólnej fotografii oraz wymiany barw
klubowych. Całość wizyty zwieńczył wspólny poczęstunek w budynku zebrzydowickiej szkoły
(red.)

WARSZTATY DEKORATORSKIE
W KOŃCZYCACH MAŁYCH
12 grudnia 2019r. na sali widowiskowej kończyckiego zamku odbyły się sołeckie warsztaty dekoratorskie. Uczestnicy
mieli okazje zapoznać się z najnowszymi
trendami dekoracji stołów wigilijnych
i pakowania prezentów. W trakcie zajęć
powstały także wyjątkowe stroiki świąteczne. Warsztaty prowadzone były przez
firmę Ślub Niestandardowy Anety Foltyn.
Najmłodsi, którzy towarzyszyli swoim
rodzicom, spędzili ten czas na wykonywaniu zawieszek do prezentów.

Szef Sztabu nr 4688
- Przemysław Lose (GOK Zebrzydowice)

Sołtys Kończyc Małych

SOŁECKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Z Feyenoordu do Zebrzydowic.
Klub kibica oddał hołd.
13 stycznia władze gminy Zebrzydowice spotkały się z przedstawicielami środowiska kibicowskiego Feyenoordu Rotterdam. Fani holenderskiej drużyny przyjechali do miejscowości nad Piotrówką, by oddać hołd swoim rodakom, którzy właśnie tam zginęli pracując w niemieckim obozie pracy podczas II Wojny Światowej.
Znajdował się on właśnie na terenie tutejszego dworca kolejowego.
Na pomniku zbudowanym przez
gminę Zebrzydowice końcem lat 80tych, znajduje się tablica upamiętniająca blisko dwieście osób narodowości
żydowskiej, które właśnie w tym miejscu zginęły podczas katorżniczej pracy.
W trakcie uroczystości odmówiono Kadisz, czyli żydowską modlitwę
za zmarłych. Edjo Frank, potomek ro-

Po sukcesie I Sołeckiego Kiermaszu Świątecznego, który odbył się wiosną 2019
r., Rada Sołecka Kończyc Małych postanowiła zorganizować kolejny – bożonarodzeniowy. Odbył się 15 grudnia w sali widowiskowej zamku w Kończycach Małych.
U licznych wystawców można było kupić ozdoby i wypieki świąteczne, choinki
a także regionalne specjały – chleb, miód, wędliny i sery. Sądząc po zainteresowaniu kiermasze wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń Kończyc Małych.
Sołtys Kończyc Małych
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
COMPENSA, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 505 283 631
Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00
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Kolędujmy wszyscy wraz!
W całej Europie, w tym także
w Polsce, kolęda
i zwyczaj kolędowania wywodzi
się z łacińskich
zwyczajów noworocznych.
Dlatego też kolęd
nigdy nie śpiewano przed Bożym
Narodzeniem. Kolędy pojawiały się w Wigilię i towarzyszyły ludziom przez cały okres
Bożego Narodzenia, aż do Święta Trzech Króli, które dawniej obchodzono bardzo
uroczyście. Gwiazda betlejemska i pokłon trzech króli były bowiem pierwszym widocznym znakiem boskości narodzonego Dzieciątka i niezwykłości Bożego Narodzenia. Chór
Mieszany ,, Echo” pielęgnuje tradycje Bożonarodzeniowe. Od 25 lat organizuje wspólnie
z GOK noworoczne koncerty kolędowe, na które co roku do wspólnego kolędowania dyrygentka zaprasza inny chór.

i genialnymi improwizacjami organowymi. Miłym akcentem było wręczenie przez dyrygentów obydwu chórów Odznak Honorowych Złotych z Wieńcem Laurowym przyznanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr w Warszawie zasłużonym chórzystom chóru
,,Echo”. Odznaki otrzymali: Jadwiga Bierska, Kazimierz Pietraszek i Mirosław Kroczek.
Gratulujemy odznaczonym. A na zakończenie koncertu muzyczna niespodzianka- Marsz
Radetzkiego! kompozycji Johanna Straussa (ojca) w mistrzowskim wykonaniu na organach przez Arkadiusza Popławskiego. Było jak na Koncercie Noworocznym w Wiedniu.
Koncert tradycyjnie pięknie poprowadziła poetka cieszyńska Beata Sabath. I jeszcze
wspólne zaśpiewanie przez chóry i licznie przybyłej publiczność kolędy Bóg się rodzi.
Było pięknie, dostojnie i uroczyście.
Jadwiga Sikora

Noworoczny
Koncert Kolęd

w Zebrzydowicach
W niedzielę dnia
5
stycznia
2020
roku
w
Kościele
pw.
Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach odbył się Noworoczny Koncert Kolęd.
Tegorocznym
gościem
Noworocznego
Koncertu
Kolęd
w Zebrzydowicach był Chór Akademii Techniczno – Humanistycznej w BielskuBiałej pod dyrekcją prof. dr hab. Jana Borowskiego. Chór studencki, ogromnie
utytułowany, zaliczany obecnie do grona najlepszych chórów w Polsce. Chór
rozpoczął swoją działalność w maju 2003 roku pod kierunkiem Jana Borowskiego. Zespół
wykonuje różnorodny repertuar a cappella, a także dzieła wokalno-instrumentalne. Chór
koncertował w Grecji, Słowacji, Czechach, Hiszpanii, Macedonii, Chorwacji i Włoszech.
Zdobył ponad 70 nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach w tym trzynastokrotnie Grand Prix (ostatnie w grudniu 2019 roku na Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki im. Józefa Świdra w Cieszynie). Chór nagrał pięć płyt, wśród których Requiem for
the living Dan Forresta (2019r.) było polską premierą nagrania utworu, a Missa de Maria
a Magdala Pawła Łukaszewskiego otrzymała podwójną nominację do Nagrody Fryderyk 2014 (w kategorii Album roku muzyka współczesna oraz Najwybitniejsze nagranie
muzyki polskiej) oraz prestiżową nagrodę Orphee d’Or - Prix Hector Berlioz za najlepsze
nagranie muzyki sakralnej przyznaną przez Académie du Disque Lyrique. Chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr- Oddział Bielsko- Biała. Założycielem, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru od siedemnastu lat jest prof. dr hab. Jan Borowski. Chór zaśpiewał a’capella 5 kolęd polskich: Z narodzenia Pana, Cicha noc, Północ
już była, bracia patrzcie jeno, Do szopy hej pasterze, piękną kołysankę Lully, Lulla, Lullay
współczesnego amerykańskiego kompozytora Philipa Stopfforda z solistką Ludwiką Wirzgoń z Kończyc Małych. Na zakończenie koncertu chór zaśpiewał amerykańską piosenkę
świąteczną White Christmas Irvina Berlina z 1941 roku, która po raz pierwszy została
wykonana w 1942 roku w filmie ,,Gospoda świąteczna”. Od tego czasu pozostaje jedną
z najbardziej popularnych i znanych na świecie piosenek świątecznych, rokrocznie przypominanej przez chóry, zespoły, solistów w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast
Chór Mieszany Echo pod dyrekcją Jadwigi Sikory zaśpiewał kolędy różnych narodów, znane w Polsce, Europie i w USA. Między innymi: Born is the Light of the World - Światłość
przychodzi na świat- kolęda amerykańska, Joy to the World- Raduj się świecie- kolęda
angielska której kompozytorem jest J.Fr. Haendel, Nad Betlejem z chóralnym kwartetem
wokalnym i kołysankę U żłóbka. Nowością repertuarową Chóru Echo od ubiegłego roku
są kolędy ukraińskie które przygotował Mikołaj Blikhar z Ukrainy. Mikołaj ukończył Edukację Artystyczną na Akademii Pedagogocznej T. Szewczenka w Krzemieńcu. Aktualnie
jest studentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydziału
Artystycznego w Cieszynie. Poprzez praktykę dyrygencką w Chórze Echo, rozwija swoje
pasje muzyczne i warsztat dyrygencki. Na koncercie nie mogło zabraknąć organisty Arkadiusza Popławskiego, który jak co roku oczarował słuchaczy swoją wirtuozowska grą

XX Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Spotkania z Kolędą”

Festiwal Kolęd i Pastorałek ,, Spotkania z kolędą”- to cykliczna impreza muzyczna
organizowana przez Oddział Bielski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr od 2000 roku.
Koncerty kolędowe od 2008 roku mają charakter ekumeniczny. Odbywają się w kościołach powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Chóry kolędują przy specjalnie wybudowanych
szopkach bożonarodzeniowych, a koncertują w miejscowych kościołach. W tegorocznych
XX ,,Spotkaniach z Kolędą” odbyło się 8 koncertów, podczas których zaśpiewało 20 chórów. Chóry koncertowały w Jasienicy, Mazańcowicach, Zebrzydowicach, Bystrej Krakowskiej, Kozach, Osieku, Bielsku i Ligocie, Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic koncertował
w niedzielę 29 grudnia 2019 roku w kościele pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa
w Bystrej Krakowskiej. Wraz z licznie obecnymi na koncercie słuchaczami cieszyliśmy się
pięknem polskich kolęd i wciąż trwającą świąteczną atmosferą.
Jadwiga Sikora

Podziękowania
Dziękuję i gratuluję mojemu Chórowi Mieszanemu ,,Echo” za tegoroczne piękne koncerty kolędowe w Zebrzydowicach i w Bystrej Krakowskiej. Dziękujęi gratuluję
gościom Koncertu Noworocznego w Zebrzydowicach: Chórowi Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej pod dyrekcja prof. dr hab. Jana Borowskiego, panu
Mikołajowi Blikhar , panu Arkadiuszowi Popławskiemu i pani Beacie Sabath. Dziękuję
księdzu proboszczowi Marianowi Brańce i pani dyrektor GOK Małgorzacie Guz za współorganizację Noworocznego Koncertu Kolęd. Dziękuję również wszystkim wiernym słuchaczom którzy tak licznie zaszczycili obecnością nasze koncerty.
A na Nowy 2020 Rok życzę wszystkim Chórzystom i Artystom współpracującym
z Chórem Echo dobrego zdrowia, szczęścia, radości, pogody ducha, i wielu muzycznych sukcesów.
Podnieś rękę Boże Dziecię, Błogosław nam!
Jadwiga Sikora

Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych
poszukuje osoby na stanowisko konserwatora.
Wymiar zatrudnienia ½ etatu.
Mile widziane uprawnienia do obsługi pieców CO gazowych.

Informacje Tel. 32 4693204
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

,,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 parasola-

mi 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 pani Małgorzacie Guz za życzliwość i udostępnienie sali
oraz wszystkim, którzy wspierają grupę w realizacji wyznaczonych celów, zadań i zamierzeń, cieszą się razem z nami z osiągnięć, a których wszystkie ,, stokrotki” mogą nazwać
swoimi przyjaciółmi.
W imieniu wolontariuszy
Agnieszka Łosińska
GRUPA INTEGRACYJNA ,,STOKROTKI”. PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ URZĄD GMINY
ZEBRZYDOWICE ZGODNIE Z UMOWĄ NR KG. SPS. 526.1.2019 Z DNIA 25.05.2019

INFORMATOR urzędowy

Budżet Gminy na 2020
1. Dochody budżetu na rok 2020 ustalono na łączną kwotę: 64.478.022,00 zł. w tym: 1)dochody bieżące
w wysokości 61.890.022,00 zł. 2)dochody majątkowe
w wysokości 2.588,000,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie: 65.471.517,00 zł. w tym: 1)wydatki bieżące w łącznej wysokości 59.166.073,58
zł. 2)wydatki majątkowe w łącznej kwocie 6.305.443,42 zł. Wydatki bieżące obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych 35.384.099,58 zł. a) wynagrodzenia
i składki od nich naliczane 22.403.649,00 zł. b) wydatki związane z realizacją zadań

statutowych jednostek budżetowych 12.980.450,58 zł. 2) dotacje na zadania bieżące
3.064.269,00 zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.144.605,00 zł. 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt
2 i 3 312.600,00 zł. 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
260.500,00 zł. Wydatki, majątkowe obejmują: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.305.443,42 zł a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 3.557.650,00 zł Różnica pomiędzy dochodami
a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 993.495,00 zł .
Deficyt budżetu Gminy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
pożyczek w WFOŚ i GW na wymianę pieców CO i budowę kanalizacji sanitarnej - 993.495,00 zł
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Różne rozliczenia

Ochrona zdrowia

Turystyka

Rodzina

Transport i łączność

Rolnictwo i łowiectwo
Gospodarka Wodno - Kanalizacyjna

Edukacyjna opieka wychowawcza

WYDATKI
Pomoc społeczna

Administracja publiczna

Działalność usługowa

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie

Obsługa długu publicznego
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

Obrona narodowa
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Kultura fizyczna
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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.
Dnia 19 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób biorących udział
w zajęciach naszego Klubu. Spotkanie miało na celu kultywowanie lokalnych tradycji wigilijnych, wspólne kolędowanie, przełamanie się opłatkiem. Uczestnicy i uczestniczki spotkania zostali ugoszczeni tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.
Specjalnie na tę okazje kilka dni wcześniej w klubie odbyły się warsztaty kulinarne - pieczenie tradycyjnych drobnych ciasteczek oraz tradycyjnej
śląskiej moczki piernikowej. Podczas warsztatów odwiedziło nas Radio Katowice, które przygotowywało reportaż o naszej Pani Asystent Osoby Niepełnosprawnej–
- P. Kamili Ptaszyńskiej Matloch – srebrnej laureatce XXX Jubileuszowego konkursu „Po
naszymu, czyli po śląsku”.
Nowy Rok 2020 rozpoczęliśmy od spotkania w Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyło się dnia 09 stycznia
2020. Na spotkanie przybyło liczne grono osób zainteresowanych poruszaną tematyką,
związaną z problemem uzależnienia od alkoholu.
Ponadto
wybieramy
się
na
spotkanie
z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczycach, które odbędzie się
dnia 28 stycznia 2020r. w Domu Ludowymw Kaczycach o godz. 16.00. Podczas spotkania członkinie KGW opowiedzą uczestnikom naszego klubu
o Bożonarodzeniowych zwyczajach i obrzędach na Śląsku Cieszyńskim. Planujemy również skromny poczęstunek, oczywiście nawiązujący do tradycyjnych na naszym terenie
potraw wigilijnych.
Od stycznia 2020r. realizujemy tzw. ścieżkę edukacyjną i zawodową w projekcie.
Osoby bezrobotne, będących uczestnikami projektu, zostaną skierowane, po indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, na właściwy dla nich
certyfikowany kurs zawodowy.
Wszystkie osoby chętne do udziału w zajęciach naszego
Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach serdecznie zapraszamy !

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2001 r. oraz osób starszych
z terenu Gminy Zebrzydowice odbędzie się w dniach 12, 13 marca 2020r., natomiast dla
kobiet w dniu 16 i 17 marca 2020r.
Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ul.
Bobrecka 29, (III piętro, p. 202).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
- Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną oraz
wyniki badań z okresu 12 miesięcy poprzedzających stawienie się do kwalifikacji;
- aktualną fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
- dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia, pobierane nauki, posiadane
kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stanienia się w terminie i miejscu wyznaczonym
w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego. Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,
w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego- Ewidencja Ludności (pok. 13A) lub pod nr tel. (32) 47 55 113.

INWENTARYZACJA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
– KOMINIARZ SPRAWDZI TWÓJ PIEC

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, iż 26 września, 2019 r.
w Rybniku zawarto porozumienie o współpracy partnerskiej między Województwem
Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim
Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz poprawy, jakości powietrza w województwie śląskim.
W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich

w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich przeprowadzają inwentaryzację
urządzeń grzewczych. Inwentaryzacja odbywa się metodą wywiadu bezpośredniego
poprzez wypełnienie Formularza inwentaryzacji urządzeń grzewczych o mocy poniżej
1 MW w województwie śląskim. Kominiarze powinni posiadać identyfikator umieszczony
w widocznym miejscu oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz
czy są związani członkostwem z organizacją kominiarską potwierdzające ich pełnomocnictwa i kompetencje do realizacji zadania. Inwentaryzacja pozwoli m.in. na pozyskanie
szczegółowych informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków, a analiza zebranych danych posłuży do poprawy, jakości środowiska, zwłaszcza
w zakresie powietrza. Kominiarz pomoże tez w ocenie, do kiedy należy wymienić kocioł
C.O. zgodnie z terminie wynikającym z uchwały antysmogowej (zob. informacja poniżej)
Uchwała antysmogowa – co należy wiedzieć.
Przypominamy!
Niniejszym przypominam o konieczności przestrzegania zapisów Uchwały Nr
V/361/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), która min:
• Zakazuje stosowania:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
• Wprowadza konieczność wymiany starych kotłów tzw. kopciuchów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017r.,w terminach:
do 31 grudnia 2021r., w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej
10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej; do 31 grudnia
2023r., w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji; do 31 grudnia 2025r., w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej
od 5 lat od daty ich produkcji;
- natomiast w przypadku kotłów c.o. spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 do dnia 31 grudnia
2027r., (jeśli masz wątpliwość, czy twój kocioł to kocioł klasy 3 lub 4 – sprawdź u Producenta)
Zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy w realizację postanowień
w/w uchwały przyczyni się do poprawy, jakości powietrza w regionie, a tym samym do
poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.

uwaga! uwaga! uwaga! uwaga! uwaga!

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę
kotłów CO w 2020 roku
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Zebrzydowice w dniu 31 sierpnia 2017r.
Uchwały Nr XXVIII/284/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki
w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice,
zmienionej Uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018r.
– niniejszym zawiadamiam, iż w terminie od 10 lutego do 28 lutego 2020 r. przeprowadzony zostanie NABÓR WNIOSKÓW dot. III etapu na rok 2019.
Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców,
którzy – w terminie najpóźniej do dnia 15 listopada 2020r.– zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe pozaklasowe, lub spełniające normy nie wyższe niż 2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012 na nowe wysokosprawne jednostki tj.
kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania i/lub kondensacyjne lub węglowe co najmniej
5 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012.
Uprawnione do dofinansowania są osoby fizyczne w tym prowadzące działalność
gospodarczą. Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze wniosków wraz
z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice (II piętro, pok. nr
51) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl (w zakładce Mieszkaniec / Programy proekologiczne).
Wypełniony wniosek ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami można składać
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice (I piętro pok. nr 22), bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu).
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 47 55 123, 32 47 55 122.
Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów w kolejnych latach,
w tym naborze nie będą rozpatrywane !!!
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Rolnicy: Zaproszenie na szkolenie uzupełniające

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie zaprasza rolników na szkolenie uzupełniające z zakresu:
„Szkolenie dla osób wykonujących zabiegi w zakresie stosowania środków
ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania
tych środków,z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz
innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”
Szkolenie odbędzie się w dniu 10 lutego w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice
w godzinach 9.00-13.00. Szkolenie jest odpłatne, koszt szkolenia uzupełniającego (jednodniowego) to 90 zł, (płatne podczas szkolenia). Szkolenie kończy się testem wiedzy i wydaniem
zaświadczeń w/w zakresu szkolenia.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację
pod numerem telefonu 33 8520894 (biuro PZDR Cieszyn) lub 515275918 (Aneta Stanek-Sikora)

Nieodpłatna
pomoc prawna
- jak skorzystać?

GMINNY OŚRODEK KULTURY
I RADA SOŁECKA KOŃCZYC MAŁYCH
ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE:

6 lutego 2020r.
11:00-13:00
Sala widowiskowa Zamku w Kończycach Małych
Spotkanie z przedstawicielami Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i Narodowego Funduszu Zdrowia nt.
zdrowego stylu życia, e-recept i profilu zaufanego.
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Od 1 stycznia br. każdy, kto nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej porady prawnej może skorzystać z takiej pomocy bezpłatnie w kilku punktach na terenie powiatu. Jak to wygląda w praktyce?
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się. Następnie należy przyjść w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem do punktu w wybranej miejscowości.
Należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami złożenie oświadczenia, jest jedynym,
ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Każda
wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia – jego
prosty wzór jest dostępny w punkcie. Jednocześnie, o czym warto pamiętać, nie ma obowiązku udokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest
wystarczającym warunkiem do uzyskania porady prawnej.
W jakich dziedzinach prawa można uzyskać poradę? Zakres świadczonych porad prawnych udzielanychw punktach jest dość szeroki
i obejmuje m.in.: sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego,
a także prawa do opieki zdrowotnej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Jaką pomoc uzyskamy w punkcie? Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać
sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo
w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.
Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Cieszyńskim:
1. ZEBRZYDOWICE (budynek Urzędu Gminy), poniedziałek, wtorek i czwartek
w godz. 8.00-12.00, środa w godz. 14.00-18.00, piątek w godz. 13.00-17.00
2. HAŻLACH (budynek Urzędu Gminy), poniedziałek, wtorek i czwartek w godz.
15.30-19.30.
3. POGWIZDÓW (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), środa i piątek w godz.
14.00-18.00.
4. CHYBIE (budynek Urzędu Gminy), poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 8.0012.00, wtorek w godz. 12.30-16.30, środa w godz. 11.00-15.00.
5. CIESZYN (budynek Szpitala Śląskiego, Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy wejście
A3), od poniedziałku do czwartku w godz. 15.00-19.00, piątek w godz. 8.00-12.00.
6. WISŁA (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), wtorek i piątek w godz. 8.0016.00, środa w godz. 8.00-12.00.
7. GOLESZÓW (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), poniedziałek

i piątek w godz. 9.00-14.00.
8. SKOCZÓW (budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej),
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-12.00, środa w godz. 12.00-16.00.
9. GÓRKI MAŁE (budynek Ośrodka Zdrowia, ul. Zalesie 3), środa w godz. 10.0015.00, piątek w godz. 9.00-14.00
Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Cieszyńskiego jest również dostępny na stronie Starostwa Powiatowego: https://www.powiat.cieszyn.pl
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
Rejestracja na wizyty: W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji. Można to zrobić na dwa sposoby:
telefonicznie – pod numerem telefonu:(33) 47 77 239, elektronicznie – pod adresem:
https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/185. Rejestracja telefoniczna odbywa
się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej i finansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego
pochodzących z budżetu Państwa

Ośrodek Sportów Wodnych w Zebrzydowicach
do wynajęcia
OGŁOSZENIE GOK-u

GOK Zebrzydowice podaje do wiadomości, że istnieje możliwość dzierżawy części
akwenu wodnego na stawie „Młyńszczok” wraz z zapleczem z możliwością urządzenia
sezonowego kąpieliska oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w roku 2020 i latach następnych. Zainteresowani proszeni są o złożenie oferty z proponowaną ceną za 1 miesiąc
dzierżawy ze wskazaniem miesięcy, których ona dotyczy. Bliższych informacji udziela
biuro GOK, Zamek Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel 32 4693334.

Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci
e-recepty

Od dn. 8 stycznia 2020 roku lekarz ma obowiązek wystawić receptę elektroniczną.
Pacjent otrzymuje informację o e-recepcie w postaci:
•
SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, lub/i
•
e-maila z załączoną w PDF-ie informacją o e-recepcie, albo
•
wydruku informacyjnego.
Bezpłatny SMS oraz e-mail są wysyłane z systemu e-zdrowie tylko wtedy,
gdy pacjent zalogował się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl
i uzupełnił w zakładce „Moje konto” nr telefonu lub/i adres poczty elektronicznej.
Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lekarz przekazuje
mu wydruk informacyjny.
Wydruk informacyjny jest też przekazywany zawsze na żądanie pacjenta, nawet
jeśli ma on aktywowane IKP.
Podczas wizyty domowej, czyli w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego

Dlaczego zmiany w decyzjach podatkowych

Podatek od gruntów i budynków – zmiany w ewidencji
W ostatnim czasie, część właścicieli nieruchomości otrzymuje nowe decyzje podatkowe. Jest to związane z prowadzonymi z urzędu od listopada 2017 r. do stycznia 2019 r. przez
Starostwo Powiatowe w Cieszynie pracami związanymi z modernizacją operatu ewidencji
gruntów i budynków Gminy Zebrzydowice stanowiącego podstawę do dokonywania wymiaru podatków.
W wyniku modernizacji został opracowany projekt operatu opisowo – kartograficznego, który podlegał wyłożeniu na okres 15 dni roboczych. Wyłożenie miało miejsce
w dniach 02.09.2019 r. do 20.09.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie
przy ul. Szerokiej 13 – w wydziale Geodezji, Kartografii i Kastratu, gdzie każdy czyjego interesu prawnego dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu opisowo –kartograficznego,
mógł w tym okresie zgłaszać do nich uwagi.
Po tym terminie Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Cieszynie dokonał zmian
w gminnej ewidencji gruntów i budynków o czym poinformował Urząd Gminy przesyłając
zawiadomienie o zaistniałych zmianach w dniu 29 listopada 2019 r. w ilości około 10.000
stron zmian w całej gminie. Zmiany te stanowią podstawę do naliczenia podatków,
a tym samym jego wysokości.
Jednocześnie należy zauważyć, że za zgodność danych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym odpowiada właściciel nieruchomości, a wszelkie zmiany należy
zgłaszać do Wydziału Geodezji, Kartografii i Kastratu Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
w miejscu wezwania albo w przypadku świadczenia udzielanego telemedycznie, jeśli
lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie ma aktywnego IKP, należy
wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci (np. odręczny dokument,
e-mail) zawierającej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczniczego (art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy prawo farmaceutyczne).
W przypadku, gdy pacjent ma aktywne IKP, a podczas wizyty w gabinecie występują jedynie problemy z drukarką – należy wystawić e-receptę. Pacjent otrzyma wówczas
SMS lub/i e-mail (w zależności od tego, jaki rodzaj powiadomień ustawił na swoim IKP),
który umożliwi mu realizację e-recepty. Dodatkowo pacjent może w dowolnym momencie zalogować się na IKP i sprawdzić jak przyjmować lek.
W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedostępności systemu informatycznego należy postępować zgodnie z instrukcją „Wystawianie i realizowanie e-recept w razie
braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)”. Lekarz w sytuacjach opisanych w instrukcji,
wystawia tradycyjną receptę w postaci papierowej.
Źródło: nfz.gov.pl
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Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości w Kaczycach

WYCIĄG z ogłoszenia Wójta Gminy Zebrzydowice
o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy
ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, w tym jej powierzchni:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
położona w jednostce ewidencyjnej 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie nr 0002 Kaczyce Górne, oznaczona jako działka nr 153/18 o powierzchni 0,1761 ha, opisana w księdze
wieczystej nr BB1C/00070175/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.
2.
Informacja o formie zbycia:
Sprzedaż w trybie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego.
3.
Cena wywoławcza:
200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto).
4.
Termin i miejsce przetargu:
03 marca 2020r. o godz. 1200, w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice (ul.
ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, I piętro).
5.
Wysokość wadium:
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w pieniądzu na konto
Urzędu Gminy Zebrzy-dowice w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011, w terminie do dnia 27.02.2020r.
6.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 31 stycznia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. Antoniego Janusza 6, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zostaje opublikowany w dziennikach internetowych:
www.infopublikator.pl i www.infoinwestycje.pl, w prasie lokalnej tj. we„Wiadomościach znad Piotrówki”, oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice.
7.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Szczegółowych informacji dot. przetargu udziela Referat
Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755123 lub 32 4755122.

Gmina w liczbach. A to ciekawe!
Na koniec 2019 roku Gmina Zebrzydowice liczyła 13.077 mieszkańców.
Zdecydowana większość zameldowana była na pobyt stały - 12.833 osoby.
Na pobyt czasowy zameldowane były zaledwie 244 osoby. Liczba ludności
Gminy Zebrzydowice w poszczególnych miejscowościach w ubiegłym roku
kształtowała się następująco: Kaczyce – 3.099 osób (1.538 mężczyzn, 1.561
kobiet), Kończyce Małe – 3.463 osoby (1.673 mężczyzn, 1.790 kobiet), Marklowice Górne – 1.082 osoby (529 mężczyzn, 553 kobiet), Zebrzydowice
– 5.433 osoby (2.632 mężczyzn, 2.801 kobiet).
Wobec roku 2018 roku ogólna liczba mieszkańców spadła o 25 osób. W każdej
z miejscowości liczba kobiet przewyższała liczbę mężczyzn.
W 2019 roku urodziło się 124 dzieci, 62 chłopców i 62 dziewczynki.
W poszczególnych miejscowościach liczba urodzeń kształtowała się następująco: Kaczyce – 35 osób (20 chłopców, 15 dziewczynek), Kończyce Małe – 37
osób (23 chłopców, 14 dziewczynek), Marklowice Górne – 9 osób (2 chłopców, 7 dziewczynek), Zebrzydowice – 43 osoby (17 chłopców, 26 dziewczynek). W porównaniu do roku wcześniejszego liczba urodzeń wzrosła o 10
osób. Zwiększyła się także liczba zgonów, w 2018 roku zmarły 124 osoby,
a w 2019 roku 128 osób.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w 2019 roku zarejestrowano łącznie 62 małżeństwa. 16 z nich to małżeństwa zawierane przed Kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego, 40 małżeństw zawieranych było w formie konkordatu. Pozostałe małżeństwa zawarte zostały przez mieszkańców naszej gminy poza granicami kraju,
a następnie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach. W porównaniu do roku 2018 liczba par, które zawarły związek małżeński wzrosła o 11.
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Ciekawostki statystyczne
W 2019 roku ukazała się publikacja „Największe wsie Polski według liczny ludności”
Józefa Juliusza Orlika. Z broszury wynika, że największą wsią w Polsce są Kozy, w powiecie
bielskim, województwie śląskim, będące jednocześnie gminą. Zamieszkiwało je 12939 mieszkańców. Zebrzydowice, jako najliczniejsza miejscowość naszej gminy znalazły się w tym
zestawieniu na 54 miejscu z 5481 mieszkańcami (na 2804 wsie z liczbą ludności powyżej 1000 osób ujętych w tym zestawieniu). Najwięcej wsi pow. 1000 mieszkańców
w tym zestawieniu jest w woj. Małopolskim (578), a najmniej podlaskim (34). W naszym
województwie jest ich 307. Oprócz Zebrzydowic w pierwszej „setce” znalazły się jeszcze
z naszego powiatu Brenna (6130) i Istebna (5161) osób.

GOPS informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zebrzydowicach zaprasza osoby zainteresowane na spotkania Ośrodka Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów
Osób Niesamodzielnych. Ta forma wsparcia
przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub
umiarkowanym. Ośrodek funkcjonuje 1 raz
w tygodniu (czwartek) przez 3 godziny zegarowe. Zapewniono transport. Zajęcia
odbywają się w sali na poddaszu UG Zebrzydowice z aneksem kuchennym i WC.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Aktualnie wolne są miejsca
dla nowych członków. W miesiącu grudniu 2019r. uczestnicy w ramach zajęć wykonali piękne ozdoby świąteczne, stroiki, torebki na prezenty oraz upiekli smaczne
ciasteczka które samodzielnie udekorowali. Prowadzone zajęcia są dynamiczne
dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób
Niesamodzielnych utworzono w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie
dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.
Ponadto w ramach projektu prowadzone są:
- Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze
zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, zapraszamy również do udziału
w tej formie wsparcia. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, arteterapeutę oraz prowadzone są warsztaty infpormacyjne.
- Usługi Asystenta Osobisty Osoby Niepełnosprawnej który wspiera podopiecznych
w ich miejscu zamieszkania.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania.
Szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia możecie znaleźć Państwo TUTAJ.

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO)
Przypomina się o możliwościach płynących z Regionalnego Systemu Ostrzegania.
RSO jest aplikacją służącą do przekazywania komunikatów dla ludności o zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia.
Powiadomienia i ostrzeżenia RSO pojawiają się: Na stronach internetowych urzędów, Na kanałach w TVP (telegazeta str.430 lub 190, platforma
hybrydowa(HbbTV), napisy DVB),W aplikacji mobilnej (systemy operacyjne Android,
iOS, WindowsPhone).
RSO jest darmową usługą, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach.
RSO pełni również rolę edukacyjną. W systemie dostępne są poradniki dotyczące m.in. tego jak udzielić pierwszej pomocy lub jak zachować się podczas burzy,
powodzi czy ataku terrorystycznego.Aplikację można wyszukać w sklepach po
słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania” lub pobrać pod
adresem: Google Play (Android), Microsoft Store (Windows), iTunes (iOS).
W razie zagrożenia prosi się mieszkańców korzystających z aplikacji RSO
o informowanie mieszkańców mających problem z obsługą urządzeń mobilnych
(starszych, chorych) o zagrożeniach.

Apel Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji do mieszkańców naszej gminy
Prosimy o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej
Pracownicy GZWiK w Zebrzydowicach średnio kilka razy
w miesiącu interweniują w celu usunięcia awarii spowodowanych zatorami. Liczba usuwanych zatorów z roku na rok
rośnie! Ilość zatorów, a tym samym awarii na sieci kanalizacyjnej możemy znacząco ograniczyć, stosując prostą zasadę,
do kanalizacji wprowadzamy tylko zużytą wodę pochodzącą z czynności higienicznych, nieczystości sanitarne i papier toaletowy.
Czego nie możemy wrzucać do toalety:
•
Żywność, resztki jedzenia- tworzą zatory.
•
Odpady kuchenne- obierki, kości, tłuszcze i olejepod wpływem zimnej wody oblepiają rury i zmniejszają ich
średnicę, jak również łączą się z innymi nieczystościami tworząc nieprzepuszczalną bryłę.
•
Odpady higieniczne: ręczniki papierowe, patyczki
kosmetyczne, podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, płatki kosmetyczne, nici dentystyczne , itd.
•
Chusteczki nawilżane - są wykonane z tkaniny,
która nie rozpuszcza się w wodzie i nie ulega rozdrobnieniu.
Wrzucone do kanalizacji zapychają , blokują pompy i prowadzą do ich uszkodzenia.
•
Patyczki higieniczne-blokują pompy i powodują
ich awarie. Trudno je odpowiednio wcześnie wyłowić ze ścieków, dostają się do najbardziej niedostępnych, newralgicznych części pomp.
•
Odpady stałe: torebki foliowe, opakowania po
kostkach zapachowych do wc, prezerwatywy, włosy, nakrętki od butelek, zabawki, żwirek z kuwety- zmniejszają przepustowości przewodów kanalizacyjnych.
•
Odpady tekstylne: części garderoby (bielizna, rajstopy, skarpety), materiały opatrunkowe (bandaże), szmaty, czyściwa- zawierają włókna nierozpuszczalne w wodzie,
zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają
swobodny przepływ ścieków.
•
Oleje, smary, tłuszcze: substancje, które odkładają
się na przewodach kanalizacji sanitarnej. Powodują zmniejszanie się ich średnic, czego efektem jest konieczność czyszczenia kanalizacji specjalistycznym sprzętem.
•
Farby, lakiery, rozpuszczalniki, węglowodory ropopochodne, substancje chemiczne, lekarstwa – zakłócają, a w konsekwencji zmniejszają skuteczność biologicznego
procesu oczyszczania ścieków (kolejny etap po mechanicznym oczyszczaniu ścieków) zachodzący w oczyszczalniach.
Mogą stanowić zagrożenie dla pracowników usuwających
zatory w kanałach
•
Zużyte igły- potencjalne zagrożenie zranienia pracowników serwisujących sieć i obiekty kanalizacyjne.
•
Niedopałki papierosów- zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą pożytecznym mikroorganizmom
oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
•
Odpady budowlane: gruz, piach, glina, cement,
gips, kleje: powodują tworzenie się stałych, trudno usuwalnych barier, które w skrajnych przypadkach doprowadzić
mogą do zalania fekaliami najniżej położonych odpływów
na pionach kanalizacyjnych. Usunięcie takiej bariery może
wiązać się z kosztowną wymianą danego odcinka kanalizacji.

Tłuszcz w przepompowni
Co robić z odpadami?
Odpady z gospodarstw domowych, które trafiają do sieci kanalizacyjnej powinny trafić do pojemników na odpady
komunalne. Są to odpady, które nie podlegają segregacji i należy je umieszczać w pojemnikach na odpady w kolorze czarnym. Obowiązkowo, każda łazienka i toaleta powinna być wyposażona w kosz na śmieci. W zlewozmywakach kuchennych
powinny być zamontowane sitka zbierające resztki jedzenia.
Przedsiębiorstwa produkcyjne
powinny gromadzić
niebezpieczne odpady i substancje
w specjalistycznych
pojemnikach, a następnie przekazywać
je podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenie na unieszkodliwienie tego
rodzaju odpadów.
Pompa zatkana m.in. chusteczkami

Nieczystości „ różne” z przepompowni ścieków.

Informacja
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach świadczy odpłatnie następujące usługi:
-czyszczenie i udrażnianie kanalizacji
-budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Zgłoszenia przyjmuje oraz dokonuje wyceny: Tomasz
Lebioda tel. 324693654 wew 4. Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 (siedziba GZWiK)
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I N F OR M A T OR S Z K O L N Y
Szkoła Podstawowa w Hażlachu

O BOŻYM NARODZENIU WIERSZEM
10. grudnia w hażlaskiej Szkole
odbyła się jubileuszowa V edycja
Międzygminnego
Świątecznego
Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III pt. „OTO NARODZIŁ
SIĘ WAM ZBAWICIEL”.
Wśród czternaściorga dzieci
z wszystkich trzech gmin, największe uznanie jury zdobyli:
I miejsce: Nataniel Dziadek (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kończycach Wielkich)
II miejsce: Zuzanna Torbicka (Szkoła Podstawowa
w Zebrzydowicach)
III miejsce: Zofia Trzos (Szkoła Podstawowa w Dębowcu,
filia w Iskrzyczynie)
Wyróżnienie: Dagmara Landek (Szkoła Podstawowa
w Zebrzydowicach)
Wyróżnienie: Lena Małysz (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Hażlachu).
Gratulujemy!

GBP Informuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach w 2019 roku pozyskała kwotę
20660 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1: Zakup
nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Za tę kwotę zakupiono 789 woluminów oraz 10 audiobooków

Kolejni seniorzy przeszkoleni
W II półroczu 2019 roku grupa 40 seniorów z Gminy Zebrzydowice doskonaliła
swoje kompetencje cyfrowe . Szkolenia odbyły się dzięki Śląskiej Akademii Seniora- szkolenia komputerowe dla seniorów 65+. W dniu 22.01.2020 r. uczestnicy
kursu otrzymali tablety, dzięki którym będą mogli wyruszyć w wirtualny świat.
Dzięki uprzejmości Fundacji Partycypacji Społecznej będzie możliwe przeprowadzenie kolejnych szkoleń dla 30 seniorów naszej gminy już do lutego.
Organizatorem szkoleń jest Gmina Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach,
które dzięki uprzejmości P. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury mogą się odbywać
w sali zebrań zebrzydowickiego zamku.

Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Halowy Turniej DZIKICH DRUŻYN
o Puchar Sołtys Kończyc Małych

Seniorzy odbierają tablety i dyplomy

W sobotę 18.01.2020 w Sali Sportowej SP w Kończycach
Małych odbył się Halowy Turniej DZIKICH DRUŻYN o Puchar
Sołtys Kończyc Małych.
W zmaganiach wzięło udział 10 drużyn, a najlepsi okazali się:
1. miejsce - Naprzód do tyłu
2. miejsce - Rio de Bażaneiro
3. miejsce - Fc Pioskowiec

ZAPROSZENIE!

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza
na kolejne spotkanie literackie, które odbędzie się
08.02.2020 (sobota) o godz. 9.00.
ZAPRASZAMY !!!

Wspomnienia z ferii
W czasie ferii w bibliotece odbywały się zajęcia i gry dla dzieci.

Nagroda ufundowana przez Piekarnię Zebrzydowice (dla
króla strzelców) powędrowała do Tomasza Szyper z drużyny
Rio de Bażaneiro.
Nagrody i puchary wręczały wspólnie - Pani Poseł Małgorzata Pępek oraz sołtys Izabela Brachaczek.
Organizator Przemysław Pilorz dziękuje za naszym pośrednictwem wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu wydarzenia oraz sponsorom, którymi byli: Restauracja
Mateo, Restauracja Wena, Sklepy API, Piekarnia Zebrzydowice oraz RemoTour.

Prace nad prezentami
dla babci i dziadka

Zabawy i gry w GBP Zebrzydowice
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Ferie, ferie i po feriach…
Dobrej zabawy nie brakowało

Przez dwa tygodnie zimowej laby w placówkach GOK oraz GBP nie brakowało
wyśmienitej zabawy i ciekawych zajęć. Na nudę na pewno nikt nie narzekał a w zajęciach wzięło udział kilkadziesiąt najmłodszych mieszkańców z całej naszej gminy!
Dzieci biorące udział w AKCJI ZIMA organizowanej przez GOK Zebrzydowice
odwiedzili policjanci (dzielnicowi z posterunku w Zebrzydowicach), którzy opowiedzieli o swojej pracy i o bezpieczeństwie. Podróżniczka Małgorzata Gut, opowiedziała o swoich dwóch wyprawach na odległe lądy. Były warsztaty, zajęcia
plastyczne a także mnóstwo gier i zabaw – Mimo sporej grupy i to różnorodnej
wiekowo, każdy znalazł dla siebie coś ciekawego – powiedziała „wiadomościom”
dyrektor GOK Zebrzydowice, Małgorzata GUZ. Tradycyjnie na medal spisali się strażacy z OSP, którzy zagwarantowali uczestnikom kilka godzin wyśmienitych zabaw
edukacyjnych i pokazów a także profesjonalnie przeszkolili wszystkich z zasad
pierwszej pomocy. Podczas wycieczki do Zoo we Wrocławiu, dzieci zwiedziły Oceanarium i Afrykanarium. Przez cały okres przerwy wakacyjnej nie zabrakło także
ciepłej herbaty i poczęstunku. GOK Zebrzydowice dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji tegorocznej edycji AKCJI ZIMA.
(GOK Zebrzydowice)

Podsumowanie
konkursu plastycznego
„Kartka
na Boże Narodzenie”
W gminnym konkursie plastycznym pt. „Kartka na Boże Narodzenie”, zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową w Kończycach
Małych, wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych z Marklowic
Górnych, Zebrzydowic, Kaczyc
i Kończyc Małych. Kartki miały być
ilustracją kolędy „Mizerna cicha,
stajenka licha” wykonane techniką
wycinanki. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Prace przygotowane przez uczniów były bardzo pomysłowe, barwne i estetycznie wykonane. Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech
kategoriach wiekowych – klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8.
Wycinanki prezentowano na wystawie w budynku Gminy Zebrzydowice.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. Organizatorki
konkursu: Katarzyna Gorycka i Urszula Budzińska
Laureaci w konkursie plastycznym „Kartka na Boże Narodzenie”
KATEGORIA klasy 1-3: I miejsce Adam Orszulik klasa2b SP Kończyce Małe,
II miejsce Julia Orszulik klasa 3b SP Kaczyce, III miejsce Maksymilian Foltyn klasa
2b SP Kończyce Małe. WYRÓŻNIENIA: Robert Ilczuk klasa 1a SP Zebrzydowice, Maja
Stoszek klasa 3b SP Kaczyce, Aleksandra Bernaciak klasa 2a SP Kończyce Małe, KATEGORIA klasy 4-6: I miejsce Maja Plichta 5c SP Kończyce Małe, II miejsce Szymon
Szewczyk 5 SP Marklowice Górne, III miejsce Julia Krętosz klasa 5 SP Zebrzydowice.
WYRÓŻNIENIE: Stanisław Brachaczek klasa 4a SP Zebrzydowice, KATEGORIA klasy
7-8: I miejsce Zuzanna Kasza klasa 7b SP Zebrzydowice, II miejsce Amelia Brożyna
klasa 7a SP Kończyce Małe, III miejsce Julia Golińska 7b SP Kończyce Małe, WYRÓŻNIENIE: Mateusz Mikulski klasa 7c SP Zebrzydowice

Pan Krzysztof Karpeta jest właścicielem kilku tysięcy autografów bardziej i mniej znanych ludzi.
Na spotkaniu będzie można zobaczyć nie tylko autografy, ale posłuchać wielu ciekawych historii
związanych z ich zdobywaniem oraz dowiedzieć się ile i jakich przyjaźni zostało w związku z nimi
zawartych. Krzysztof Karpeta kolekcjonuje również plakaty. Niektóre, z nich będzie można
zobaczyć w Bibliotece kilka dni przed i kilka dni po spotkaniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
serdecznie zaprasza

Spotkanie z Panem
Krzysztofem Karpetą

14.02.2020 r. (piątek) o godz. 16.00
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J o l a n ta M a r c z y ń s k a

SZKÓŁKA KRZEWÓW

z e b r z y d o w i c e

Ladnekrzewy.pl
l DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
l KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
l KRZEWY JAGODOWE
l choinki świąteczne
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

tel.: 508 058 741, 513 046 864, (32) 46 92 500

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

Dzieci listy piszą
W I – wszym semestrze Roku Szkolnego 2019-2020, G.K.R.P.A w Zebrzydowicach zorganizowała wśród uczniów Szkół
Podstawowych na terenie gminy konkurs
pt. ,,List do Alkoholika’’. Nie był to łatwy konkurs, wymagał
bowiem od uczestników nie tylko wiedzy o Uzależnieniu od Alkoholu , ale i stworzenia listu o treści przekonującej, i trafiającej
do adresata.
W konkursie wzięło udział 20 uczniów z Szkół Podstawowych z terenu gminy Zebrzydowice. Wybrano cztery
najlepsze prace: Bartosza Kominka ze Szkoły Podstawowej
w Marklowicach Górnych, Hanny Matuszyńskiej ze Szkoły
Podstawowej w Zebrzydowicach, oraz Marcina Lipowczana
i Igi Zabłockiej ze Szkoły Podstawowej w Kaczycach.
Listy te będą publikowane na łamach kolejnych wydań ,, Wiadomości znad Piotrówki’’.

Kredyty bankowe, pozabankowe na
dobrych warunkach bez BIK

Cieszyn, Stary Targ 11
tel. 798536013, 338582552

Stomatolog
w
Zebrzydowicach
Informujemy o Nowootwartym w Ośrodku Zdrowia
w Zebrzydowicach Prywatnym Gabinecie
Stomatologicznym

Agnieszka Słaboń – Chmiel
Lekarz Dentysta

Rejestracja Telefoniczna pod nr. tel. 798 928 659
Zapraszamy!
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Poezja naszych mieszkańców

Ja matka

Droga w przyszłość

Ofiaruję Ci go,
Boże wszechmogący
i niech się dokona
Twoja święta myśl.
Zaopiekuj się nim,
obdarzaj łaskami,
na maleńkiej dziecinie
połóż dłoń ojcowską.
Ty już wiesz,
że on jest Prorokiem,
za nim pójdą rzesze
ufających Tobie.
Ja pozostanę,
w cieniu Jego chwały w bólu lecz silna
przy Twojej miłości.
Jadwiga Bujak-Pisarek

Mój Walenty
Dziękuję za ten bukiet
kolorowych kwiatów
chociaż często mówisz,
że pełno ich ogrodzie
Dzisiaj pachną inaczej
inaczej się śmieją,
może dlatego, że
to z twoich dłoni.
A ja znowu powiem,
że jestem szczęśliwa,
kocham drobne gesty
nie tylko w tym dniu.
I rozśpiewam dla ciebie
zimowe uśpienie
zaproszę ptaki -słyszysz
zaczynają kwilić.
Jadwiga Bujak-Pisarek

Za moje winy
Dzisiaj proszę mój Boże –
proszę najpokorniej,
pozwól raz kolejny
pożałować win.
Pochylić głowę
ze wstydem
i na znak pokuty
posypać popiołem.
Może mi lżej będzie Panie
uklęknąć przed Tobą,
i przepraszać
za każdą złą myśl.
A ty spojrzysz jeszcze raz
i jak dobry ojciec,
wybaczysz ułomności.
Może jeszcze ten raz.
Jadwiga Bujak-Pisarek

Gdy zmierzasz przed siebie
Spojrzyj za siebie…
Za sobą pozostały mądrości przodków
Skorzystaj z nich idąc
Przyszłość oszałamia Cię…
Widzisz najlepsze cele… idee… sukcesy…
Bądź roztropny
Stawiając kroki
Krok za krokiem
Nie potykaj się
Jeśli…
To wstań…
Idź dalej…
Zobacz ja to jest trudne
Zdobywać laury
By potem odpocząć
Słuchać muzyki…
Poza kręgiem codzienności
Marnych wartości
Otacza nas niebiańska boskość
Uskrzydlona muzyka…
Tkwi w bezstworza nieuchwytna
Nie zniewoli ją nikt…
Jest sama w sobie wielkością…
Brygida Simka

Kącik Kulinarny
Rolada z żółtego sera Składniki: ½ kg żółtego sera, ½ kostki masła, 10-15 dkg
sera topionego śmietankowego, 3 jajka na twardo, 1 ogórek kiszony, 1 średnia gotowana
marchewka, szczypiorek lub natka pietruszki, sól, pieprz. Ser w foliowej torebce włożyć
do gorącej wody. Obracać torebkę tak aby ser równomiernie zmiękł. Masło utrzeć z serem
topionym. Dodać drobno pokrojone jajka, ogórek, marchewkę, szczypiorek. Wszystko dobrze rozetrzeć i doprawić solą i pieprzem. Można dodać również trochę pokrojonej szynki.
Miękki żółty ser wyjąć z wody. Rozwałkować jak ciasto na makaron (rozwałkować ser w tej
folii). Posmarować masą, zwinąć jak roladę i włożyć do lodówki. Schłodzoną roladę kroić
w plasterki. Pasztet z kury: Składniki: kura (około 2 kg), włoszczyzna bez kapusty,15
dkg wątróbki kurzej, 10 dkg masła, 2 żółtka, 2 jaja, kilka ziaren ziela angielskiego,liść
laurowy, goździk, 1 duża cebula, czerstwa kajzerka, imbir, gałka muszkatołowa, bułka
tarta,sól, pieprz. Kurę ugotować z włoszczyzną tak jak na rosół. Po ugotowaniu usunąć
kości i skórę. Pokrojoną cebulę przesmażyć na połowie masła, dodać wątróbki i chwilę razem smażyć, po czym wrzucić pokrojoną w kostkę bułkę. Wymieszać. Skropić wywarem
i przestudzić. Mięso i wątróbki zemleć, dodać przyprawy, jaja, żółtka i 2-3 łyżki rosołu.
Wyrobić. Podłużną formę wysmarować masłem, posypać bułką tartą, napełnić masą.
Piec 40-50 minut w średnio nagrzanym piekarniku. Śledzie z ananasem: Składniki:
1 kg śledzi - matjasy,1 puszka ananasów, 3 cebule - najlepsze są białe o smaku czosnku,
garść rodzynek, 3-4 łyżki octu, olej - najlepszy słonecznikowy, kilka korniszonów, czosnek
w granulkach ok. łyżeczki., wykonanie: Matjasy wymoczyć przez 2-3 godz. , zmieniając
wodę. Po wymoczeniu pokroić w większe kawałki i skropić octem, posypać czosnkiem.
Ananasy, korniszony,cebule pokroic w drobną kosteczkę , rodzynki sparzyć wrzątkiem
i pozostawić na 10 min. W głębokiej i przezroczystej misce układać warstwami: śledzie,
warstwa cebuli wymieszana z korniszonami, śledzie, ananasa posypane rodzynkami i tak
do wyczerpania składników. Sok z ananasa wymieszać z oliwą (delikatnie, trochę zmętnieje ale to nie przeszkadza) i zalać śledzie. Odstawić na noc w chłodne miejsce. TATAR
ŚLEDZIOWY: Składniki: 4 wymoczone płaty śledziowe matias, 5 ogórków konserwowych, 2 cebule cukrowe, pieprz, sól opcjonalnie, 1 czubata łyżka majonezu, 1 łyżka oliwy,
3 łyżki posiekanego szczypiorku, Wykonanie: Wymoczone i dobrze odsączone z wody
śledzie, cebulę i ogórki konserwowe pokroić w drobną kosteczkę. Posypać pieprzem, dodać
posiekany szczypiorek i lekko wymieszać. Połączyć z oliwą i majonezem. Formować średnie kulki ,ozdobić natką pietruszki. Odstawić na kilka minut w chłodne miejsce. SERNIK
Z BEZĄ ORZECHOWĄ: Składniki: 300g - mąki,100g - cukru pudru,2 łyżeczki - proszku
do pieczenia,100g - masła,1 łyżka - smalcu,1- jajko. Beza orzechowa: 6- białek,szczypta
soli,150g - cukru,150g - mielonych orzechów włoskich,1 łyżka - mąki,1 łyżka - bułki tartej.
Dekoracja: cukier puder. Masa serowa:1¼ kg - sera białego,1,8 szklanki - cukru, 80g - budyniu śmietankowego, 1 szklanka - śmietanki 30%, 1 szklanka – mleka,1 szklanka - oleju
z pestek winogron, 2- jajka, 4- żółtka. Opis przygotowania: Mąkę z proszkiem do pieczenia i cukrem posiekać z masłem i smalcem (ten dodatek powoduje, że spód jest bardziej
kruchy). Gdy na stolnicy jest już kruszonka, zrobić dołek i dodać jajko oraz żółtka. Zagnieść
ciasto. Następnie rozwałkować i wykleić dno klasycznej prostokątnej blachy (uprzednio
wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą).Ser dwukrotnie zmielić w maszynce do
mięsa (można skorzystać z gotowych serów na sernik), dodać wszystkie składniki masy serowej i dobrze wyrobić robotem. Przelać na ciasto (masa powinna mieć konsystencję gęstej
śmietany). Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Utrwalić cukrem. Gdy piana stanie się
szklista i sztywna, dodać zmielone orzechy, mąkę i bułkę tartą. Bardzo delikatnie wymieszać drewnianą łyżką. Przełożyć na masę serową. Wyrównać. Wstawić do pieca nagrzanego
do 180 st. C na 1 godzinę i 20 minut. Po upieczeniu wyłączyć piekarnik i - z uchylonymi
drzwiczkami - trzymać w nim ciasto przez ok. 1/2 godziny. Gdy wystygnie, można posypać
cukrem pudrem lub„popisać” roztopioną czekoladą. CIASTECZKA O RÓŻNYCH SMAKACH:
składniki: 300g - mąki pszennej, 300g - mąki ziemniaczanej, 200g - masła, 150g - cukru
pudru, 2- żółtka, 2 łyżki - masła, 3 łyżki - kakao, 1 puszka - mleka skondensowanego, wiórki
kokosowe. Opis przygotowania: Z podanych składników zagnieść ciasto. Podzielić na 3
części. Pierwszą zostawić. Do drugiej dodać 2 łyżki suchego maku, do trzeciej 3 łyżki kakao.
Literatką lub dość dużym kieliszkiem wykrawać małe, okrągłe ciasteczka. Ułożyć na blaszkach natłuszczonych masłem i upiec w piekarniku. Składać: białe-kakaowe-makowe. Jako
masy do sklejania użyć kajmaku (puszkę mleka gotować we wrzątku przez minimum 1 1/2
godziny). Boki ciastek obtoczyć w kokosie.
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka
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