ukazuje się od 1992 roku
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Usunięcie odpadów w Kaczycach
– podsumowanie

Mobilne Biuro Czystego Powietrza w Zebrzydowicach

str. 7

Pierwszy Turniej w Siatkonogę za nami

03.08.2020 13:30 do 17:00

str. 9

W numerze:

ü Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowicach
ü ,,Dzieci listy piszą’’
ü Informator szkolny
ü Obowiązkowe szczepienie psów!

- str. 3
- str. 11
- str. 9
- str. 9

Obóz w Zebrzydowicach
Relacja świadka, mieszkanki Zebrzydowic
str. 9

kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

str. 3

Tablica upamiętniająca ofiary obozu. Fot: PL

2016

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 D

enie
c
j
e
obr

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

nowość !

DODATKOWA

Od 1 Kwietnia
możliwość płatności kartą
u kierowcy
- WĘGIEL ORZECH

- MIAŁ WĘGLOWY

- WĘGIEL KOSTKA

- WĘGIEL WORKOWANY

- EKO-GROSZEK

W STAŁEJ SPRZEDAŻY

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

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!
2 Wiadomoœci znad Piotrówki

-

- 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

Obóz w Zebrzydowicach
Relacja świadka, mieszkanki Zebrzydowic
W poprzednich numerach publikowaliśmy relację Poli Glick,
która mieszkała przed wojną w Będzinie., która została zabrana
z getta (IX.1942) do obozu przejściowego w Sosnowcu a po kilku
dniach wysłana do obozu pracy w Zebrzydowicach. Dziś prezentujemy zapis relacji świadka, która został sporządzony 12.11.2011
w Zebrzydowicach przez Zbigniewa Nizińskiego. Swoje wspomnienia opowiedziała Elżbieta Wija, urodzona 11.06.1928 Zebrzydowicach. Relacja dotyczy wydarzeń miejsca pochówku Więźniów
Żydów z obozu pracy w Zebrzydowicach
Była to druga połowa 1943 r., we wczesnej rannej godzinie
stałam po chleb w kolejce do piekarni. Na miejscu oddalonym
o około 100-150 m, za płotem cmentarza parafialnego tzn. tam
przywieziono wozem konnym zwłoki ludzkie. Wszyscy w kolejce
wiedzieli, że są to zwłoki Żydów z obozu pracy w Zebrzydowicach. Grupa więźniów przyjechała razem ze zwłokami, musiała
wykopać dół, pilnował ich jeden strażnik. Po wrzuceniu zwłok do
dołu, posypano wapnem, udeptano i zakopano. Po mniej więcej
tygodniu sytuacja się powtórzyła, znów gdy stałam w kolejce po
chleb przywieziono zwłoki Żydów i zakopano obok poprzedniego dołu. Nie mogę określić ilości Żydów pochowanych w te dni.
Słyszałam, że zakopywano tam Żydów [tekst nieczytleny] gdy
wieści zaczęły się rozchodzić, że Żydzi niektórzy przed zakopaniem jeszcze się ruszali, wzbudziło sprzeciw miejscowej ludności. Wtedy zaczęto zakopywać Żydów w Kończycach pod lasem.
Po wojnie w momencie poszerzania cmentarza w Zebrzydowicach, nasypano ziemi, w tym nad tą mogiłą Żydów. Teraz nad
grobem Żydów przebiega chodnik cmentarny. Nie było ekshumacji tych Żydów, leżą tam do dziś.
Od redakcji:

Przypomnijmy, obecnie na terenie dawnego obozu przy
ul. Dworcowej znajduje się głaz z tablicą pamiątkową. Na pomniku zbudowanym
przez gminę Zebrzydowice końcem lat 80-tych, znajduje się tablica upamiętniająca
blisko dwieście osób narodowości żydowskiej, które właśnie w tym miejscu zginęły
podczas katorżniczej pracy. Nowa tablica upamiętniająca ofiary niemieckiego obozu
zagłady dla Żydów została odsłonięta w niedzielę (15.09.2019) .

Historia Koła Gospodyń Wiejskich
w Zebrzydowicach
Działające prężnie na terenie naszej gminy Koło Gospodyń Wiejskich z Zebrzydowic obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia. Organizacja ta posiada
ciekawą historię i cieszy się licznymi osiągnięciami w wielu dziedzinach.
Koło Gospodyń Wiejskich powstało przy Kółku Rolniczym w Zebrzydowicach w 1955 roku. W tym czasie oprócz KGW przy Kółku Rolniczym pracowały następujące zespoły: łąkarsko-pastwiskowy, ogrodniczy i przysposobienia
rolniczego. Początkowo podstawowa działalność Koła polegała na organizowaniu
różnego rodzaju kursów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pogadanki z dziedziny hodowli trzody chlewnej, drobiu oraz uprawy warzyw i kwiatów. Gospodynie
organizowały kursy pieczenia i gotowania. Prowadzono też inne prace, a mianowicie konkurs wychowu kurcząt oraz konkurs na najpiękniejszy ogródek kwiatowy.
W latach 60. zorganizowano także kurs sanitarny oraz przetwórstwa jarzyn i owoców.
W 1961 roku w świetlicy Gminnej Spółdzielni członkinie urządziły wystawę,
na której prezentowały haftowane serwety, chusteczki, bluzki, poduszki oraz bogaty wybór robótek dla najmłodszych. W 1961 roku Koło liczyło 45 gospodyń.
Po rozwiązaniu Kółka Rolniczego w latach 80. KGW rozpoczęło samodzielną działalność. Ugrupowanie wzbogaciło swoją pracę prowadząc kurs robót ręcznych oraz wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa domowego. Członkinie rozpoczęły rozprowadzanie
piskląt i paszy dla drobiu. W 1982 roku KGW otrzymało własną świetlicę w zamku.

Od kilkunastu lat gospodynie organizują spotkania z okazji Dnia Kobiet, na
które zapraszane są wszystkie członkinie Koła, Ksiądz Proboszcz oraz delegacja z Gminy i GOK-u. W okresie świątecznym odbywają się spotkania opłatkowe.
Do corocznych zadań zaliczyć należy także pomoc przy organizacji Złotego Kłosu
w maju, Dożynek Gminnych oraz innych imprez odbywających się w Zebrzydowicach.
Gospodynie występują wtedy w strojach regionalnych, aby podtrzymać tradycje
i obyczaje ludowe. Od 2003 roku KGW organizuje Regionalny Konkurs na Zapusty
i Wielkanoc pt. „Dorty, kołocze, krepliki i insze placki”. Konkurs ten cieszy się dużym
zainteresowaniem w regionie i nie tylko. W 2005 roku w nagrodę za wygrany konkurs
delegacja Koła wraz z członkiniami z Kończyc Małych wyjechała do Warszawy do TVP,
gdzie wzięła udział w programie Kawa czy herbata. W programie Panie prezentowały
wypieki oraz przedstawiły regionalne tradycje i stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego.
Od 2007 roku Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje przy zamku ołtarz na
uroczystość Bożego Ciała.
Poza pracą społeczną członkinie KGW korzystają z życia kulturalnego, wyjeżdżają na
wycieczki, do operetki i teatru. Do tradycyjnych podróży należy m.in. wyjazd do Ołomuńca
na wystawę kwiatów oraz sprzętu gospodarstwa domowego. W okresie wakacyjnym wyjeżdżają nad morze. Koło organizuje także pielgrzymki do miejsc świętych m.in. do Lichenia
(2004 rok), Łagiewnik (2005 rok), na Górę Świętej Anny (2006 rok) i innych.
W 2005 roku podczas Gminnych Dożynek w Zebrzydowicach KGW obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia. Podczas uroczystości Wójt Gminy wręczył
pamiątkowe dyplomy i medale zasłużonym członkiniom. W roku tym gospodynie
otrzymały do dyspozycji dwa pokoje na drugim piętrze zamku w Zebrzydowicach.
W jednym pomieszczeniu urządziły kuchnię, a w drugim jadalnię. Pięć lat później
otrzymały z GOK-u większe, o wiele wygodniejsze pomieszczenie, które zostało
uporządkowane i odnowione na własny koszt.
W 2016 roku członkinie utworzyły zespół folklorystyczny Zybrzydowianki.
W roku tym KGW liczyło ponad 80 członkiń.
Podczas cotygodniowych spotkań ustalane są sprawy bieżące, a także wycieczki, zabawy oraz inne imprezy. Corocznie KGW organizuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury zabawę karnawałową oraz Andrzejki.
Na przestrzeni lat przewodniczącymi Koła Gospodyń Wiejskich
w Zebrzydowicach były: Maria Grygierek, Łucja Pindel i Krystyna Czaja.
Od 2003 roku przewodniczącą jest Maria Stawarczyk, która działa w KGW
ponad 45 lat. Koło posiada także swoją kronikę, która została założona
w 2004 roku. Obecnie prowadzeniem kroniki zajmuje się Aniela Stoś.
Patryk Nowak

Wybraliśmy prezydenta
Andrzej Duda wybrany na II kadencję
Prezentujemy wyniki głosowania II tury wyborów prezydenckich. W gminie Zebrzydowice zwyciężył dotychczasowy prezydent
Andrzej Duda. Frekwencja wyniosła Frekwencja: 68,89%
Wyniki:
DUDA Andrzej Sebastian 3861 głosów
56,59%
(fot. Jakub Szymczuk/
TRZASKOWSKI
Rafał
Kazimierz
2
962
głosów
43,41%
KPRP)

Wyniki z podziałem na miejscowości:
Marklowice Górne
DUDA Andrzej Sebastian
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

382
219

Zebrzydowice
Duda Andrzej Sebastian
Trzaskowski Rafał Kazimierz

1535
1319

Kończyce Małe
Duda Andrzej Sebastian
Trzaskowski Rafał Kazimierz

1062
770

Kaczyce
Duda Andrzej Sebastian
Trzaskowski Rafał Kazimierz

882
654
Red.
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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!

skład opału

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

Dofinansowanie dla Stowarzyszenia
,,Wieś szyta na miarę”
Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych otrzymało dotację do programu „Działaj lokalnie XI” 2020
w wysokości 4500 zł. Wartość projektu pod nazwą
,, Wieś szyta na miarę” to 8500 zł. W ramach wydarzenia
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach nieodpłatnie
udostępni pomieszczenie na czas trwania przedsięwzięcia.
Będzie to bezpłatny, profesjonalny kurs szycia na maszynie dla grupy 8 osób,
który rusza już w sierpniu. Pomysł powstał jako następstwo szycia maseczek
ochronnych i sygnałów mieszkanek Kończyc Małych, że bardzo chciałyby nauczyć
się szyć. Taka umiejętność dzisiaj w modzie!
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy pomogli zgromadzić wkład własny
oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury za pomoc
w organizacji.
Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Sołtys Kończyc Małych Izabelą Brachaczek pod
nr telefonu 507729396
Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych
Wyrazy współczucia rodzinie

Śp. Anny Czaja
Długoletniej członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego,
członka Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
Składają
zarząd i członkowie ZNP Sekcji Emerytów i Rencistów
Oddział Zebrzydowice

Podziękowanie

Serdeczne podziękowanie rodzinie, znajomym,
sąsiadom, delegacjom za okazane wyrazy współczucia, złożone kwiaty i udział
w ceremonii pogrzebowej
Ś.P. Anny Czaja
składa rodzina
Podziękowanie składamy również panu Danielowi Białończyk za kompleksową
organizację ceremonii pogrzebowej.
rodzina

Klub Seniora informuje
Klub Seniora przy gminnym Ośrodku Kultury i bibliotece
w Zebrzydowicach informuje, że są jeszcze wolne miejsca na kurs komputerowy dla seniorów 65+ organizowanych przez śląską Akademia
Seniora w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na zakończenie kursu, uczestnik otrzymuje na własność tablet oraz
pewną kwotę pieniężną na cele związane z informatyką i cyfryzacją.
Zajęcia odbywają się w systemie online. Dokumenty dotyczące
uczestnictwa oraz informacje o kursie można uzyskać w Gminnej
Bibliotece oraz jej oddziałach, jak również w klubie - telefon 518 358
353 adres email ryszardwisniewski88@gmail.com
Uczestnikowi kursu przydzielany jest instruktor - trener wiodący. Członkowie Rady Klubu też udzielają pomocy w przyswajaniu
wiedzy w zakresie komputeryzacji.
Czynimy starania, aby w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 istniała możliwość dokształcania seniorów z nauki języków obcych
Ryszard Wiśniewski

Wiadomoœci znad Piotrówki 5

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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INFORMATOR urzędowy

Usunięcie odpadów w Kaczycach – podsumowanie
Szczęśliwy finał znalazła, budząca duże zainteresowanie szczególnie
wśród mieszkańców Kaczyc, sprawa porzuconych śmieci na terenie
byłej kopalni ,,Morcinek”. Poniżej kilka faktów i liczb, które dotyczą
przeprowadzonego przez powiat tzw. zastępczego usunięcia odpadów.
Informację w tej sprawie starosta cieszyński przedstawił na sesji rady
powiatu cieszyńskiego, która odbyła się 23. czerwca tego roku.

wykonanie nowej konstrukcji podbudowy kamiennej wraz
z ułożeniem dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni szer. 3,0 m oraz kostki betonowej na zjazdach.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ok. 650 tys. zł,
z czego ok. 365 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, jakie gmina uzyskała na realizację
przedmiotowego zadania.

19 września 2019 r. zarząd
powiatu zdecydował o podjęciu
działań zmierzających do usunięcia odpadów, które porzuciła
na terenie byłej kopalni firma
Marka Kunaszyka. Postanowiono
również złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach o udzielenie pożyczki w wysokości 720 tysięcy zł..
W tym samym miesiącu rada powiatu cieszyńskiego
podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia na ten cel pożyczki
w WFOŚiG w Katowicach.
W październiku 2019 roku ogłoszono przetarg na realizację
ww. zadania,w wyniku którego wyłoniono wykonawcę - PARDI
Sp. z o. o. z siedzibą w Kaczycach, z którą w listopadzie zawarto
umowę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. PARDI
do usuwania odpadów przystąpiła w grudniu 2019.
W marcu tego już roku zawarta została pomiędzy WFOŚiGW, a
powiatem cieszyńskim umowa
pożyczki. Całość działań przebiegała pod nadzorem wydziału
ochrony środowiska starostwa
powiatowego prace były realizowana bez uchybień ze
strony wykonawcy. PARDI zakończyła realizację zadania
w kwietniu 2020 r. W wyniku przeprowadzonych prac
usunięto i przetworzono łącznie 2 106 ton odpadów. Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 800 000,00 zł.
W maju br. dokonano rozliczenia realizacji zadania ze
spółką PARDI oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Obecnie trwają jeszcze działania prawne
mające na celu wyegzekwowanie od zobowiązanego - Marka Kunaszyka kosztów poniesionych
w związku z uprzątnięciem odpadów.
Marcin Ślęk,
członek zarządu powiatu

Nowe „oblicze” ul. Zielonej
Zakończ yły
się prace związane z „remontem drogi gminnej ul. Zielonej
w Kończycach
Małych” na całej
jej długości, tj. ok.
690 m od ul. Jagiellońskiej doul. Granicznej, które
prowadzone były od listopada 2019 do lipca 2020 r.
Zakres robót obejmował odtworzenie odwodnienia drogi jednostronnym rowem otwartym umocnionym elementami betonowymi,
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4,08 kWp

KOMPLETNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

5,10 kWp

KOMPLETNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

6,12 kWp

KOMPLETNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Panele monokrystaliczne 340W SARONIC,
LEAPTON, LONGI SOLAR lub inne - 12 szt.
Falownik (Inwerter) Sofar Solar KTL-X 4,4
3 FAZOWY z WIFI!

Panele monokrystaliczne 340W SARONIC,
LEAPTON, LONGI SOLAR lub inne - 15 szt.
Falownik (Inwerter) Sofar Solar KTL-X 5
3 FAZOWY z WIFI!

Panele monokrystaliczne 340W SARONIC,
LEAPTON, LONGI SOLAR lub inne - 18 szt.
Falownik (Inwerter) Sofar Solar KTL-X 6
3 FAZOWY z WIFI!

Kompletna konstrukcja montażowa na dach

Kompletna konstrukcja montażowa na dach

Kompletna konstrukcja montażowa na dach

Przewody solarne, złącza, zabezpieczenia AC/DC

Przewody solarne, złącza, zabezpieczenia AC/DC

Przewody solarne, złącza, zabezpieczenia AC/DC

Montaż i uruchomienie instalacji

Montaż i uruchomienie instalacji

Montaż i uruchomienie instalacji

Przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłoszenie
instalacji do Zakładu Energetycznego

Przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłoszenie
instalacji do Zakładu Energetycznego

Przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłoszenie
instalacji do Zakładu Energetycznego

od 15

550 netto

16 794

brutto

od 18

(8% VAT)

7,48 kWp

KOMPLETNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

390 netto

19 861

brutto

od 22

(8% VAT)

8,84 kWp

KOMPLETNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

990 netto

24 829

brutto

(8% VAT)

9,86 kWp

KOMPLETNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Panele monokrystaliczne 340W SARONIC,
LEAPTON, LONGI SOLAR lub inne - 22 szt.
Falownik (Inwerter) Sofar Solar KTL-X 8
3 FAZOWY z WIFI!

Panele monokrystaliczne 340W SARONIC,
LEAPTON, LONGI SOLAR lub inne - 26 szt.
Falownik (Inwerter) Sofar Solar KTL-X 8
3 FAZOWY z WIFI!

Panele monokrystaliczne 340W SARONIC,
LEAPTON, LONGI SOLAR lub inne - 29 szt.
Falownik (Inwerter) Sofar Solar KTL-X 10
3 FAZOWY z WIFI!

Kompletna konstrukcja montażowa na dach

Kompletna konstrukcja montażowa na dach

Kompletna konstrukcja montażowa na dach

Przewody solarne, złącza, zabezpieczenia AC/DC

Przewody solarne, złącza, zabezpieczenia AC/DC

Przewody solarne, złącza, zabezpieczenia AC/DC

Montaż i uruchomienie instalacji

Montaż i uruchomienie instalacji

Montaż i uruchomienie instalacji

Przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłoszenie
instalacji do Zakładu Energetycznego

Przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłoszenie
instalacji do Zakładu Energetycznego

Przygotowanie pełnej dokumentacji i zgłoszenie
instalacji do Zakładu Energetycznego

od 28

000 netto

30 240

brutto

od 32

(8% VAT)

Oferta ważna na dzień 28 lipca 2020 r.
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100 netto

34 668

brutto

od 34

(8% VAT)

950 netto

37 746

brutto

(8% VAT)

MOBILNE BIURO CZYSTEGO POWIETRZA
Spotkanie w Zebrzydowicach

Wystartowało Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach będą odpowiadać na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz co najważniejsze pomogą wypełnić wnioski o dotacje.
- Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań
termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny
krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również
w małych miejscowościach – zaznaczył minister Michał Kurtyka.
Pierwszą gminą w województwie śląskim, gdzie dotarło Mobilne Biuro
WFOŚiGW w Katowicach była Pszczyna. Do końca sierpnia, eksperci chcą dojechać
do jak największej liczby osób i pomóc im w wyplenianiu wniosków o dotacje na
wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu.
- Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą starych
kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur
w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – mówi Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
Mobilne Biura to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, którą realizują
dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt potrwa do końca sierpnia br. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy
Mobilne Biura będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak
największej liczby osób. Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszystkich
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców.
Termin wizyty mobilnego biura w Zebrzydowicach - 03.08.2020 w godzinach od
13:30 DO 17:00 na terenie parkingu Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Zapraszamy

LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI 2020
Rada Gminy Zebrzydowice, jak co roku, wyłoni Laureata do wyróżnienia Laurem
Srebrnej Cieszynianki za rok 2020.
Zgodnie z Regulaminem przyznawania Laurów Ziemi Cieszyńskiej, przyjętym Uchwałą nr 1/XVIII/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest
osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu. Wyróżnienie to ma charakter lokalny
i dotyczy osób zamieszkujących teren Gminy.
Prawo zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie Gminy Zebrzydowice stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom
i radom sołeckim oraz Wójtowi Gminy.
Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do Regulaminu procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia Samorządów Ziemi Cieszyńskiej pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej i zawierać zgodę kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia
i ujawnienie danych osobowych. Regulamin wraz z kwestionariuszem laureata można pobrać
ze strony internetowej www.zebrzydowice.pl.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 września br. w Urzędzie Gminy
Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu.

Obowiązkowe szczepienie psów!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie przypomina
o obowiązkowym ochronnym szczepieniu psów przeciwko
wściekliźnie. Szczepieniu podlegają wszystkie psy powyżej
3 - go miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani
zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3 - go miesiąca życia, a następnie szczepić zwierzę nie rzadziej
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia - czyli praktycznie co roku. Szczepienia
przeciwko wściekliźnie można wykonać w każdym zakładzie leczniczym dla zwierząt
- u lekarzy weterynarii.
Właściciele psów uchylający się od tego obowiązku podlegają karze grzywny w wysokości
do 500 zł. Szczepienia wszystkich psów przeciwko wściekliźnie mają na celu ochronę ludzi
i zwierząt przed tą groźną, śmiertelną chorobą.

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

W dniu 15 lipca klub KKS Spójnia Zebrzydowic po raz pierwszy zorganizował
turniej w siatkonogę. W zawodach wzięło udział 11 par, które przy pięknej
słonecznej pogodzie rywalizowały ze sobą na obiekcie orlik. Najlepszą parą
pierwszej edycji okazali się Kamil Wójcikowski oraz Kacper Wąsowski. Drugie miejsce
zajęli Wojciech Kopiec/Magda Piekarska. Na najniższym stopniu podium stanęli
Krystian Karpeta/Jakub Owczarzy. Pozostałe miejsca zajęli: IV miejsce - Czudek/
Chmielowiec, V miejsce - Loter/Stopa, VII miejsce - Stuchlik/Gojowy, VIII miejsce Węglorz/Szczepanowski, IX miejsce - Pluszczyk/Szostak, X miejsce - Kawik/Oślizło,
XI miejsce - Tinc/Mokry. Po zakończonej rywalizacji wszyscy zawodnicy otrzymali
od organizatorów pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek.
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych

Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
nagrodzeni na koniec roku szkolnego 2019/2020
NagrodaWójta Gminy Zebrzydowice – Patrycja Hanzlik (kl. 8).
Sylwetka uczennicy – Patrycja w roku szkolnym 2019/2020
uzyskała wysokie wyniki w nauce (najwyższa w szkole średnia
ocen). Jej ambicja, upór w realizacji celów i chęć odkrywania
świata były widoczne każdego dnia.
Cechuje ją wysoka kultura osobista – jej postawa może
być przykładem dla wielu rówieśników. Patrycja angażowała się w życie szkoły i klasy. Często reprezentowała szkołę
w konkursach – w wielu z nich była laureatką.
Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
– Karolina Gwizdała (kl.8).
Uczennica w roku szkolnym 2019/2020 uzyskała wysokie
wyniki w nauce. Jest laureatką Wojewódzkiego Konkursu
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Języka Angielskiego English Vocabulary Genius VI, w którym
zajęła III miejsce. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Jest
przykładem wzorowego traktowania obowiązków szkolnych.
Nagroda Dyrektora Szkoły – Jakub Setlak (kl.8)
– za osiągnięcie w roku szkolnym 2019/2020 wysokich wyników w nauce, dbałość o wizerunek i dobre imię Szkoły, zaangażowanie w życie społeczności szkolnej i lokalnej, odpowiedzialność,
pracowitość i zawsze wyciągniętą pomocną dłoń przy organizacji
i prowadzeniu imprez oraz uroczystości szkolnych.
Nagroda Rady Pedagogicznej – Milena Ługowska (kl.8)
– za osiągnięcie w roku szkolnym 2019/2020 wysokich
wyników w nauce, pilność, odpowiedzialność, rzetelne realizowanie powierzonych zadań, zaangażowanie w życie szkoły,
wysoka kulturę osobistą oraz działalność w wolontariacie
Szkolnego Koła Caritas.

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnychosiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/1020
Ogólnopolski konkurs origami: III miejsce Oskar Augustyn, X przegląd pieśni patriotycznej im. M.Papiurek:
II miejsce Nataniel Waligóra (kat. soliści), I miejsce Lidia Prandzioch, Zuzanna Rak ( kat. duet), III miejsce Nikola Śmieja,
Emilia Piguła ( kat. duet),Wyróżnienie: Wiktoria Giza. Gminny
konkurs plastyczny „Kartka na Boże Narodzenie”: II miejsce
Szymon Szewczyk. Gminne zawody pływackie: Wyróżnienie:
Jakub Śmieja, Michał Żbikowski. Gminny konkurs wiedzy pożarniczej: I miejsce Michał Zbikowski, III miejsce Nikola Śmieja.
Najwyższa średnia ocen w szkole: Lidia Prandzioch

Turniej Sparingowy w Istebnej

W czwartek 23.07.2020, czterdzieści młodych zawodników KKS Spójnia zameldowało się na sparingach
w uroczej Istebnej. Każda z drużyn zagrała po 90 minut gry. Po sparingach przygotowano zasłużonego grilla w towarzystwie Górali :) Fotorelacja na stronie spójni:
https://spojniazebrzydowice.klubowo24.pl/

,,Dzieci listy piszą’’
Oto publikacja kolejnego listu skierowanego do Alkoholika. Autorką tego poruszającego listu jest tegoroczna absolwentka Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach Hanna Matuszyńska. Praca została nagrodzona w konkursie przeprowadzonym w szkołach podstawowych
na terenie gminy Zebrzydowice przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zebrzydowicach.
Ewa Czudek
Przewodnicząca GPPiRPA
Szanowny Panie Janie!
Postanowiłam napisać ten list, chociaż domyślam się, że wcale Pan na niego nie
czeka.Jesteśmy znajomymi nieznajomymi, gdyż często mijamy się w naszym małym parku.
Szczerze, to nie zwracałam na Pana szczególnej uwagi, aż do pamiętnego spaceru z moją
babcią. Kiedy pewnego popołudnia przechodziłyśmy obok Pana ławeczki, zapytałam
babcię,czy zna może tego mężczyznę, którego niejednokrotnie widzę samotnego w parku.
Wtedy babcia opowiedziała mi Pana historię, bo jak się okazało, jest Pan jej dawnym
kolegą z klasy. Wspomniała, że był Pan bardzo zdolnym uczniem, pomagał jej nawet
w matematyce. Później ożenił się Pan, na świat przyszły dzieci. Stanowiliście szczęśliwą
i zgodną rodzinę. Jednak niespodziewanie zaczęli się wokół Pana kręcić dawni znajomi,
którym nie chciało się pracować. Coraz częściej ulegał Pan ich namowom i chodził z nimi do

baru na piwo i wódkę. Powoli życie rodzinne zaczynało się psuć. Niejednokrotnie wracał Pan
do domu rozdrażniony, awanturował się, a nawet podobno podnosił rękę na swoją żonę.
Dzieci zaczynały się bać taty! Zdarzało się, że konieczna była interwencja policji. To wtedy
Pańska żona postanowiła szukać pomocy, by zawalczyć o swoją rodzinę. Zdecydowała, że
konieczna będzie terapia. Początkowo Pan się oburzył, że nie potrzebuje żadnej pomocy, ale
rozumiem- zadziałał znany mechanizm- najlepszą obroną jest atak. Po usilnych prośbach
najbliższych poddał się Pan leczeniu. Wszyscy bliscy mocno kibicowali i cieszyli się, że udało
się Panu wyjść z nałogu. Niestety, minął rok, a Pan znowu powrócił do dawnego życia.
Alkohol okazał się silniejszy i pociągnął znów w dół. Wyprowadził się Pan z domu, popadł
w poważne długi i dlatego spędza Pan czas samotnie na ławeczce w parku. Dziwnym trafem
nie ma wokół Pana dawnych kolegów, bo po co im znajomy bez pieniędzy… Pozostały
samotność i bieda. Taka jest właśnie historia mojego znajomego nieznajomego, którą
opowiedziała mi babcia. Bardzo mnie poruszyła.
Mam nadzieję, że po przypomnieniu kolei swojego życia, uświadomi Pan sobie, ze zbyt
szybko się poddał. Proszę Pana, drogi Panie Janie, aby spróbował Pan jeszcze raz zawalczyć
o swoje godne życie i rodzinę, która wciąż czeka. Żona i dzieci nadal Pana mocno kochają i nie boją
się Pana, tylko nałogu! Proszę, niech ta ich miłość będzie motywacją do zmiany. Każdy człowiek
zasługuje na drugą szansę, nawet taki, który się pogubił. Pan również ma możliwość nawrócenia,
proszę tego nie zmarnować! Wierzę mocno, że wszystko się uda. Będę się za Pana modlić!
Przepełniona głęboką wiarą i nadzieją znajoma nieznajoma z parku Hanna
PS Jeśli będzie miał Pan ochotę odpisać, to proszę zostawić list na ławeczce, tak, jak ja
to robiłam. Na pewno przeczytam!

Kącik Kulinarny
Babka ziemniaczana Składniki:2 kg ziemniaków, 30 dag wędzonego surowego boczku, 4 średnie ceble,3 jaja, 8 łyżek mąki, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, sól,
pieprz,majeranek, czosnek niedźwiedzi lub granulowany, wykonanie: Boczek
pokroić w kostkę, przesmażyć na patelni. Cebulę pokroić w kostkę, dodać do boczku
i również przesmażyć na rumiano. Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o cienkich oczkach. Wymieszać z mąką, mąką ziemniaczaną, jajami, boczkiem i cebulą. Doprawić
solą, pieprzem, majerankiem i czosnkiem, jeszcze raz dokładnie wymieszać. Blachę – keksówkę – wysmarować tłuszczem, nałożyć ciasto. Wstawić do piekarnika
rozgrzanego do 180 st. Piec ok. 1,5 godziny do zrumienienia. Sprawdzać, wbijając
patyczek. Jeśli jest suchy – babka jest gotowa. Podawać z kleksem śmietany i posiekanym szczypiorkiem. Z podanej porcji składników wyszły dwie foremki.
OGÓRKI W OSTREJ PAPRYCE Składniki: 2,5 kg ogórków gruntowych, 3 łyżki soli,
6 ząbków czosnku, 1 łyżeczka ostrej papryki,zalewa:1 kg cukru, 1,5 szklanki octu,
8 łyżek oleju, Sposób przygotowania: 1. Ogórki umyć (nie obierać) i pokroić
w grube plastry. Posypać solą, wymieszać i odstawić na 5 godzin. Po 5 godzinach
odlać sok i dodać do ogórków pokrojone na plasterki ząbki czosnku oraz ostrą paprykę. Wszystko dokładnie wymieszać i nakładać do czystych, wyparzonych słoików.
2. Składniki na zalewę zagotować. Ogórki zalewać gorącą zalewą i od razu zakręcać.
Pasteryzować krótko, 5-7 minut.
SERNIK Z GALARETKĄ Składniki: galaretki cytrynowe 2 szt., galaretka szafirowa 1 szt., galaretka wiśniowa 1 szt., galaretka agrestowa 1 szt., ser mielony - wiaderko 1 kg., cukier waniliowy 1 duże opakowanie, cukier puder 1 łyżka, herbatniki
2 opakowania lub upieczony placek z ciasta kruchego o średnicy 26 cm, naczynie
szklane,Wykonanie: Galaretki na kostkę:agrestowa - 1 opak.,wiśniowa - 1 opak.,
szafirowa - 1 opak., Galaretki rozpuszczamy każdą w innej miseczce, 1 szklanka wrzącej wody na 1 galaretkę. Schłodzone galaretki wstawiamy do lodówki
na 2 godziny. Po tym czasie kroimy galaretki w kosteczkę i razem ze sobą mieszamy, po
wymieszaniu kosteczek wstawiamy je do lodówki. W między czasie w większej misce
rozrabiamy 2 galaretki cytrynowe zalewając dwoma szklankami wrzącej wody dokładnie mieszamy żeby galaretki dobrze się rozpuściły, odstawiamy do studzenia. Gdy
będą miały konsystencję kisielu wlewamy do miski z wymieszanym z cukrempudrem
i cukrem waniliowym serem, dobrze mieszamy, po wymieszaniu dodajemy pokrojone
w kostkę galaretki i ponownie dobrze mieszamy. Po wymieszaniu wlewamy masę do
szklanej miski wyłożonej folią spożywczą. Przykrywamy wcześniej podpieczonym plackiem ciasta kruchego lub biszkoptami i wstawiamy na kilka godzin do lodówki.
UDANYCH WYPIEKÓW ŻYCZY TERESA KONDZIOŁKA.
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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

Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

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

Siedziba w pawilonie
obok sklepu INMET

Grzegorz Wawrzacz, tel. 604 630 983
sprzedaż montaż:
-

kolektory słoneczne
kotły gazowe
centralne odkurzanie
pompy ciepła
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-

kominki z płaszczem
instalacje wod-kan
instalacje c.o.
kotłownie węglowe

janusz.rzepecki@op.pl
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Zapraszamy do nowej siedziby
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
GRAŻYNA KUŚKA-STOKŁOSA
43-410 Zebrzydowice
Ul. Słowackiego 2a
Tel. 32-4692008, 608242468
Nasza strona: grkuska.agentpzu.pl
Oferujemy:
kompleksowe ubezpieczenia majątkowe i rolne,
Komunikacyjne i turystyczne,
Osobowe, wypadkowe, na Życie, emerytalne i rentowe,
Pracownicze Plany Kapitałowe
Chcesz umieścić reklamę w gazecie?

Gminne Centrum Informacji
ul. Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
tel. 32 4693 425

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
UL. CIESZYŃSKA 107
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (RUPTAWA)

SKLEP CZYNNY PN - PT W GODZ. 8.00 - 16.00
PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH

ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

Wydawca: Gminny Oœrodek Kultury w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ksiêdza Janusza 21; www.zebrzydowice.pl
Redaguje zespó³. Redaktor techniczny: Łukasz Żur, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl,
Redakcja: Gminne Centrum Informacji, ul. Ks. A. Janusza 21, tel 324693 425 gci@gok.zebrzydowice.pl
Sk³ad i druk: INTERFON Sp. z o. o. 43-400 Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, fax 33 8511 643, email: drukarnia-interfon@home.pl ISSN 1508-0986 egzemplarz bezpłatny.
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