ukazuje się od 1992 roku
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Sukces Małokończan
w Kazimierzu Dolnym - str. 11

VIII Powiatowy Konkurs
Gwary Cieszyńskiej - str. 5

Mundurowi Dzieciom - str. 3
III Gminny
Konkurs Literacki
„W krainie wierszy” - str. 7

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 Taryfy za wodę i ścieki
ü Z prac Rady Gminy Zebrzydowice
ü Informator szkolny
ü Sport
ü Kącik kulinarny
ü Informator wakacyjny

2016

- str. 9
- str. 9
- str. 15
- str. 16
- str. 16
- str. 17

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

Cennik - www.fhustanczyk.pl

Transport przy zakupie już 1 tony opału Na terenie gminy zebrzydowice

gratis!

Oferujemy:
-

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

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

GRATIS !

promocja na opał do wyczerpania zapasów!
PIASEK SZCZAKOWA

KAMIEŃ KLINIEC WISŁA 6,3-20

- do tynku wewnętrznego

KAMIEŃ KLINIEC WISŁA 20-31,5

PIASEK PŁUKANY KOTLARNIA
- do tynku zewn.

PIASEK PŁUKANY BUKÓW

KAMIEŃ TŁUCZEŃ WISŁA 31,5-63
KAMIEŃ CZERWONY 10-16

- do wylewek

Butle
propan-butan

MIESZANKA BUKÓW - POSPÓŁKA
ŻWIR BUKÓW
(do drenażu) - granulacja - 8-16

ŻWIR DEKORACYJNY KOLOROWY
KOSTKA GRANITOWA - czarna
ObrzeŻa granitowe
- 40 x 20 oraz 100 x 20

Nowość !
Butle propan-butan
do wózków widłowych

Transport materiałów sypkich powyżej 5 t
na terenie całej gminy Zebrzydowice 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

gratis!

Festynami czerwiec stoi…!
Sportowe popołudnie na „kolejorzu”

Dzień Dziecka na sportowo
W niedzielę 17 czerwca na boisku w Zebrzydowicach odbyła się impreza sportowa
pod nazwą „Dzień Dziecka na sportowo”, której organizatorem był klub KKS Spójnia Zebrzydowice.
Przez całe popołudnie wszyscy uczestnicy rozgrywali mini turnieje w piłkę nożną.
Na zakończenie rywalizacji sportowej odbył się mecz w którym naprzeciwko siebie stanęli zawodnicy z drużyny seniorskiej Spójni Zebrzydowice, którzy wraz rodzicami stworzyli jeden zespół, a ich przeciwnikami były dzieci ze szkółki piłkarskiej.

Oprócz rywalizacji na boisku organizator przygotował dodatkowe atrakcje w postaci
dmuchanego placu zabaw oraz zjeżdżalni. Do wspólnej zabawy liczne grono uczestników
zachęcali również animatorzy.
Zarząd klubu serdecznie dziękuje Gminie Zebrzydowice, która współfinansowała
to wydarzenie oraz wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji. Dziękujemy
również Piekarni Zebrzydowice za ufundowanie pączków dla wszystkich uczestników
festynu. 				
KKS Spójnia Zebrzydowice
Dobrej zabawy nie brakowało!

Zebrzydowice: SOŁECKI FESTYN RODZINNY
Rada Sołecka Zebrzydowice Górne i Dolne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach w minioną sobotę zorganizowali SOŁECKI FESTYN RODZINNY z okazji dnia Matki i Dziecka, atrakcji nie brakowało!
Festyn rozpoczął się o godz. 13:00 – najpierw zaprezentowali się młodzi artyści a
chwilę później oklaskiwany zespół z Gimnazjum (próbka umiejętności młodzieży w materiale wideo pod tekstem)
Z kolei na wszystkich milusińskich czekału gry i zabawy dla dzieci (zamki, zjeżdżalnie) oraz inne atrakcje takie jak pokaz strażacki OSP Zebrzydowice, pływanie motorówką,
słodycze, soki, lizaki, balony. Na każdego głodnego czekała – darmowa grochówka
O godz. 16:00 rozpoczęła się zabawa taneczna podczas których wszystkich bawiła
grupa „MISTER TWISTER”. 				
(red)

Jubileuszowa rodzinna zabawa

Mundurowi Dzieciom
Sporo atrakcji i jeszcze większa liczba służb mundurowych zaangażowanych w
przygotowanie tegorocznej , 10-tej już edycji akcji Mundurowi Dzieciom gwarantowała
świetną zabawę.

W programie zaplanowano szereg atrakcji – nie zabrakło przejazdu samochodów
bojowych, występów dzieci z Przedszkola w Kończycach Małych i ze Szkoły w Kończycach Małych. Po godz. 15 rozpoczęły się pokazy służb mundurowych – zaprezentowała
się Służba Więzienna PSP Cieszyn, OSP Kończyce Małe wraz z Grupą I Pomocy Cieszyn.
W tym roku nowością była Akcja „ JEDŹ Z GŁOWĄ”- organizowana przy współudziale
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Cieszynie.
W festynie udział wzięli: KPP Cieszyn, Komisariat Policji w Zebrzydowicach, Służba Więzienna Cieszyn, PSP Cieszyn, OSP gminy Zebrzydowice, Straż Miejska Jastrzębie
Zdrój, Grupa I Pomocy Cieszyn, Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Ustroń, Samochody Specjalne „SZCZĘŚNIAK”, WKU Bielsko- Biała, XVIII Bielski Batalion Powietrzno-Desantowy,
UŚ w Cieszynie,
W programie nie zabrakło rodzinnych konkursów, malowania twarzy a na wszystkich czekała bezpłatna grochówka.
Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna podczas której przygrywał zespół: „MARKIZ”.

Rodzinny Festyn Sołecki w Kaczycach za nami
W niedzielę (17 czerwca 2018) w Kaczycach odbył się Rodzinny Festyn Sołecki.
W programie znalazły się: występy dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Kaczycach, występ dzieci z Zespołu Folklorystycznego „Małe Kaczoki” oraz zespołu muzycznego
„Mała Melodia”. Nie zabrakło także gier i zabaw dla dzieci (zamki, zjeżdżalnie) oraz wielu
innych atrakcji - malowanie twarzy, zabaw z animatorem, słodyczy, soków oraz frytek
dla każdego dziecka, pokaz tańca Latino. Na wszystkich czekał poczęstunek: darmowa
grochówka. W godzinach 18.00 do 24.00 odbyła się zabawa taneczna - zagrał zespół
muzyczny „FORTIS”.
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Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

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

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

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

skład opału

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

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

opał w dobrej cenie
sprzedaż: eko-groszek,
węgiel, węgiel workowany

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


Do wyboru oferty kilku firm
Mo¯liwoœæ obs£ugi w domu klienta
Józef Kroczek - Zebrzydowice, ul. PCK 33a

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

kom. 607 76 45 45

w ciągłej sprzedaży
pasze i nawozy
Transport od 1 tony na terenie gminy Zebrzydowice - gratis
Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

Zapraszamy
od pon.-pt. od 8.00-15.00 i w soboty od 8.00-13.00
tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

Wiadomości Kulturalne
Kolejna premiera koła teatralnego

Ania z Zielonego Wzgórza

W środę 06.06.2018 roku w Sali Widowiskowej w Zebrzydowicach odbyła się premiera przedstawienia „Ania z Zielonego Wzgórza” w wykonaniu dzieci z Koła Teatralno
Muzycznego z Marklowic Górnych. Poprzedziło je rozdanie nagród w Gminnym Konkursie
Plastycznym, który został zorganizowany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
przez świetlicę w Marklowicach Górnych. Punktualnie o godz. 17:00 rozpoczęła się premiera przedstawienia „Ania z Zielonego Wzgórza” Reżyserem spektaklu jest Magdalena
Gut, a scenografię przygotowała Monika Bury. Obsada: Ania – Lidia Prandzich, Maryla
– Nina Prandzich, Diana – Monika Korycka, Pani Małgorzata – Michasia Kopel, Mateusz/
Nauczyciel – Wiktoria Rak, Gilbert – Karina Zygma.
Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie spektaklu za pomoc przy tworzeniu scenografii oraz udostępnienie rekwizytów i strojów.

I miejsce – Gabriela Piekarczyk, kl. 4 SP Kończyce Małe
II miejsce – Paulina Handzel, kl. 6, SP Kończyce Małe
III miejsce – Dawid Kopel, kl. 5, SP Marklowice Górne
Wyróżnienia:
– Oliwia Smoter, kl. 6, SP Kończyce Małe
W kategorii : Szkoły Podstawowe- klasy 7 oraz Gimnazjum klasy 2 i 3
I miejsce- Anna Kłopeć , kl. 7, SP Zebrzydowice
II miejsce – Nina Prandzioch , kl. 7, SP Zebrzydowice
III miejsce – Klaudia Brejza, kl. 3 Gimnazjum SP Zebrzydowice
Wyróżnienia:
– Julia Brożyna, kl. 3 Gimnazjum, SP Zebrzydowice
– Anna Pacan, kl. 3 Gimnazjum, SP Zebrzydowice

VIII Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej
Gminny Konkurs Plastyczny z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości (wyniki)
W środę 06.06.2018 roku w Sali Widowiskowej w Zebrzydowicach odbyło się rozdanie nagród w Gminnym Konkursie Plastycznym. Konkurs Plastyczny został z organizowany z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości a zorganizowała go Świetlica GOK
Marklowice Górne. Ogółem z całej gminy napłynęło 49 prac. Ze szkół podstawowych klas
I-III : 13 prac, ze szkół podstawowych klas IV-VI :15 prac, natomiast ze szkół podstawowych klas 7 oraz gimnazjum klasy 2 i 3 prac było 21.
Nagrody otrzymali :
W kategorii : Szkoły Podstawowe- klasy 1-3
I miejsce – Kacper Foltyn, kl. 3, SP Kończyce Małe
II miejsce – Paulina Oreł , kl. 3 , SP Kończyce Małe
III miejsce – Kamila Kowal, kl. 3 , SP Kończyce Małe
Wyróżnienia:
– Kacper Sztuła, kl. 3 , SP Kończyce Małe
– Piotr Kopel, kl. 3 , SP Kończyce Małe
– Nadia Dereń, kl. 3 , SP Kończyce Małe
W kategorii : Szkoły Podstawowe- klasy 4-6

W czwartek 07.06.2018 w Izbie Regionalnej Wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych
odbył się VIII Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej. Poniżej prezentujemy wyniki oraz
fotogalerię z wydarzenia.
Protokół
VIII POWIATOWY KONKURS GWARY CIESZYŃSKIEJ
Kończyce Małe 07.06.2018
Jury w składzie: Jadwiga Wąsowicz– przewodnicząca, Małgorzata Guz, Urszula
Wierzgoń, Henryk Franek, Stanisław Konopka
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NZOZ - PORADNIA DENTYSTYCZNA
LEK. STOM. BARBARA WENGLORZ

REJESTRACJA PACJENTÓW
CODZIENNIE
w godz. od 8:00 do 21:00
pod nr tel. 32 4691010, 606 819 373

UMOWA Z NFZ
PEŁNY ZAKRES USŁUG
STOMATOLOGICZNYCH
ZEBRZYDOWICE, KOCHANOWSKIEGO 97
POKÓJ NR 7
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AUTO KOSMETYKA Kończyce Małe
mycie samochodów
pranie tapicerki samochodowej
l poprawki lakiernicze
l kpl. kosmetyka lakieru
l pranie dywanów,wykładzin
l
l

Czynne: pn.-pt.16-20, sob.9-16
Tel. 505 129 957

Kategoria 4-6 lat:
1 miejsce - Tomasz Stebel (PP w Kiczycach)
2 miejsce - Lena Wawrzyczek (GPP oddział Kończyce Małe)
3 miejsce - Hanna Strządała ( Przedszkole Drogomyśl)
Wyróżnienie: Michalina Adamska (Przedszkole Drogomyśl), Sonia Matias (PP Harbutowice)
Kategoria 7-9 lat:
1 miejsce - Paulina Oreł (SP Kończyce Małe)
2 miejsce - Filip Kamiński (ZS-P Grodziec)
3 miejsce - Kamila Łyczko (SP Kończyce Małe)
Wyróżnienie: Aleksandra Warchał (SP Drogomyśl), Olaf Gabzdyl (SP Kończyce Małe),
Oliwia Kozłowska (SP Kończyce Małe), Nadia Łukasiewicz i Szymon Słowiok (SP Skoczów)
Kategoria 10-12 lat:
1 miejsce - Zuzanna Kasza (SP Marklowice Górne)
2 miejsce - Monika Korycka (SP Marklowice Górne)
2 miejsce - Martyna Bąkowska (SP Zebrzydowice)
3 miejsce - Aleksandra Gąsior (SP Ustroń)
Wyróżnienie: Angelika Moczała, Karolina Pośpiech, Oskar Maciejowski (ZS-P Grodziec), Julia Tomica (SP Kończyce Wielkie), Martyna Śmieja (SP Kaczyce)
Kategoria 13-15 lat:
1 miejsce- Weronika Cymorek, Kamil Kołatek, Szymon Tetla, Dawid Konieczny (SP
Zebrzydowice)
2 miejsce - Karolina Dynek (SP Kaczyce)
2 miejsce - Marcin Sitek (SP Kaczyce)
3 miejsce - Weronika Czakon (SP Pruchna)
3 miejsce - Aleksandra Grelowska (SP Drogomyśl)
Wyróżnienie: Jakub Westermann (ZS-P w Grodźcu), Aleksandra Karkoszka, Anna
Bebek, Marcin Kuboszek (SP Drogomyśl)

I miejsce: Agata Stokłosa
II miejsce: Piotr Siwak
III miejsce: Lena Wawrzyczek
Wyróżnienie: Milena Rogowicz, Aneta Porwoł, Szymon Szwarc, Paulina Samlik, Maja
Łazarko
Kategoria klasy SP I-III
I miejsce: Maja Budzińska
II miejsce: Wiktoria Wawrzyczek
III miejsce: Aleksandra Gaszczyk
III miejsca Arkadiusz Serwotka
Wyróżnienie: Weronika Boruta, Nikola Śmieja, Szymon Bartnicki
Kategoria: SP klasy IV-VI
I miejsce: Martyna Śmieja
I miejsce: Nikola Świerczek
II miejsce: Julia Mrówka
II miejsce: Jakub Kwolek
III miejsce: Zuzanna Kasza
Wyróżnienie: Kacper Kołatek, Wiktoria Krzyształa, Nikola Wrożyna, Gabriela Piekarczyk,
Amelia Brożyna				
GOK Zebrzydowice

III Gminny Konkurs Literacki „W krainie wierszy”
24 maja 2018 w Protokół w Domu Ludowym w Kaczycach odbył się III Gminny Konkurs Literacki „W krainie wierszy”. Występujących oceniało jury w składzie: Artur Kukla
- przewodniczący, Mirela Sikora, Małgorzata Guz, Katarzyna Dynek, Dorota Bonek.
Po wysłuchaniu występów postanowiło przyznać następujące miejsca:
Kategoria Przedszkola
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

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

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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INFORMATOR urzędowy

Absolutorium dla Wójta

Ogłoszenie GZWiK

Na sesji 24 maja b.r. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie finansowe za
2017 rok i udzieliła Wójtowi Gminy Zebrzydowice absolutorium.

Taryfy zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie gminy Zebrzydowice

Z prac Rady Gminy Zebrzydowice

Po zmianie przepisów, to nie Rada Gminy, ale Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdza taryfy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków. I tak w dniu 1.06.2018 W dniu 1.06.2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną taryfę (na
lata 2018/19 , 2019/20 i 2020/21 ) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązywać będzie na terenie gminy Zebrzydowice. Nowe taryfy, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz .U. z 2017 poz 2180 art.24f ust. 1) obowiązują od 9.06.2018
r. - szczegóły na stronie internetowej.
Poniżej taryfy na najbliższe 12 miesięcy.

Komisje Rady Gminy spotkały się na posiedzeniach w dniach: 20 – gospodarcza, 21
- społeczna i 25 - budżetowa.
1. Komisja Gospodarcza zapoznała się z informacją dot. utrzymania cmentarzy
komunalnych na terenie gminy.
2. Komisja Społeczna omówiła tematykę dot. wykorzystania środków UE w
dziedzinach znajdujących się obszarze działania komisji oraz wysłuchała sprawozdania
Prezesa Koła PZW Nr 68 w Zebrzydowicach dot. działalności koła oraz prowadzonej gospodarki rybackiej.
3. Komisja Budżetowa zapoznała się z informacją dot. planów remontowych w
placówkach oświatowych zaplanowanych na czas wakacji oraz wysłuchała informację
dot. realizacji zadań własnych Gminy w zakresie pomocy socjalnej za 2017 rok.
Na XXXIV sesji, w dniu 28 czerwca br., Rada Gminy Zebrzydowice procedowała
uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
- zmiany budżetu na 2018 rok,
- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
- powierzenia Gminie Strumień zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do Bielska-Białej,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
- podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2018,
- zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, z późniejszymi zmianami,
- zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Gminy Zebrzydowice,
- ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych,
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice
na lata 2018 – 2024,
- ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice.
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy wręczyli nagrody utalentowanej
sportowo młodzieży naszej Gminy.
Zakończenie roku szkolnego

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w
wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w złotych.
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

1
2
3
4
5

Grupa W1.
Grupa W2.
Grupa W3.
Grupa W4.
Grupa W5.

3
Cena zł/m
netto
4,68
4,68
4,68
4,68
4,68

brutto*
5,05
5,05
5,05
5,05
5,05

Stawka opłaty
abonamentowej zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy
netto
brutto*
6,65
7,18
15,38
16,61
28,47
30,75
64,85
70,04
4,71
5,09

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy, w złotych.
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

1
2
3
4
5

Grupa K1.
Grupa K2.
Grupa K3.
Grupa K4.
Grupa K5.

3
Cena zł/m
netto
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02

brutto*
5,42
5,42
5,42
5,42
5,42

Stawka opłaty
abonamentowej zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy
netto
brutto*
4,98
5,38
10,96
11,84
19,92
21,51
44,82
48,41
3,40
3,67

„Border usługi”

Nowy samochód
GZWiK w Zebrzydowicach poczynił kolejny krok w realizacji projektu p.n. „Border
usługi” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI. Zakupiono samochód,
który zostanie wyposażony w specjalistyczne ciśnieniowe urządzenia pozwalające na
udrażnianie zatorów w sieci kanalizacyjnej.

Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce
Jak co roku, Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka na wniosek szkół przyznał
nagrody dla uczniów szkół dla, których organem prowadzącym jest gminy Zebrzydowice i
którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce i zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych. Nagrody zostały wręczone na uroczystościach zakończenia roku szkolnego
2017/2018. Nagrody otrzymali: Weronika Pala - uczennica III klasy Gimnazjum Szkoły
Podstawowej w Kaczycach, Sabina Morcinek - uczennica III klasy Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach, Klaudia Kempny - uczennica VII klasy Szkoły Podstawowej
w Kaczycach, Monika Korycka - uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Marklowicach
Górnych, Patrycja Hanzlik - uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych.
Ponadto nagrody dla najlepszych gimnazjalistów przyznał Przewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice. Nagrody otrzymali: Agnieszka Jaworska - uczennica III klasy
Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach, Mateusz Szostek - uczeń III klasy
Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Kaczycach.
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Nowe
smaki

Mr Hamburger zapras

za na kurczaka z rożn

CZYNNE: od pn. do sob. 10.00-22.00
wszystkie niedziele 13.00-22.00

tel. 32 469 10 39
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Sukces Małokończan w Kazimierzu Dolnym
W maju zajęli I miejsce na Międzynarodowym Przeglądzie Złoty Kłos w Zebrzydowicach i otrzymali nominację do 52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel I Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Występ Małokończan w Kazimierzu potwierdził bardzo
wysoki poziom zespołu.
Jak informują organizatorzy, w dniach 22 – 24 czerwca 2018 r. jury na scenie wysłuchało 25 Kapel, 29 Zespołów Śpiewaczych, 10 Instrumentalistów, 25 Solistów Śpiewaków, 10 wykonawców w kategorii folklor-kontynuacja oraz 21 grupy w konkursie „DUŻY
- MAŁY”. Łącznie w konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 artystów ludowych
z 15 województw. Warto podkreślić, że do słynnego konkursu w Kazimierzu Dolnym obowiązują eliminacje.

Zmagania uczestników oceniało Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski –
przewodniczący, mgr Maria Baliszewska, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska,. prof. dr hab. Piotr Dahlig, dr Weronika Grozdew-Kołacińska, dr Jacek Jackowski,
dr Bożena Lewandowska, Remigiusz Mazur-Hanaj, prof. dr hab. Bożena Muszkalska, dr
Janina Biegalska – sekretarz jury
Jury oceniało m.in dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego stylu oraz
poziom artystyczny. W kategorii Zespołów Śpiewaczych II nagrodę (1200 zł) przyznało
Zespołowi „Małokończanie” z Kończyc Małych. - Moim zdaniem zespół spisał się na
medal. Zaśpiewali pięknie. Wystąpić wśród tylu zespołów z całej Polski to było
wielkie przeżycie i ogromny zaszczyt. Niestety deszcz i zimno nie pozwoliły ani
nam ani widzom w pełni cieszyć się tym największym świętem folkloru w kraju komentuje Urszula Wierzgoń, kierownik zespołu. 			
(red)

Komisariat Policji w Zebrzydowicach przedstawia

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie działania Komisariatu Policji
w Zebrzydowicach za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
Komisariat Policji w Zebrzydowicach obejmuje swoim działaniem teren dwóch
gmin: Zebrzydowice i Hażlach. Jest to teren o powierzchni ponad 90 km2, który zamieszkuje około 22 tyś 600 mieszkańców. Obie gminy od strony zachodniej graniczą bezpośrednio z Republiką Czeską. Na terenie obu gmin znajdują się dwa główne szlaki komunikacyjne w postaci dróg wojewódzkich nr 937 i 938. Gmina Zebrzydowice posiada trzy
drogowe połączenia z Republiką Czeską oraz na jej terenie jest umiejscowiony dworzec i
węzeł kolejowy o międzynarodowym znaczeniu.
Najważniejsze dane:
Przestępstwa w gminie Zebrzydowice: kradzieże z włamaniem – 12, bójka/pobiecie
– 2, uszkodzenia ciała – 8, kradzież – 16, rozbój - 1, nietrzeźwi kierujący –12, uszkodzenie mienia – 5.

Wykrywalność:
Statystyka ujawnionych wykroczeń na terenie działania Komisariatu Policji w Zebrzydowicach

Festiwal Folklorystyczny Zza Miedzy

Sukcesy naszych zespołów
W niedzielę 10 czerwca błonia przy Hali Sportowej w Kłomnicach rozbrzmiewały
jarmarcznym gwarem.
Karuzele, konne przejażdżki, kolorowe balony i migocące ludowe stroje mieniły się
w blasku słońca. Bogaty program, uśmiechnięci ludzie i sprzyjająca pogoda wprowadziła
zgromadzonych w świat muzyki, tańca oraz folkloru.
W wydarzeniu wzięły udział trzy zespoły folklorystyczne z naszej gminy: Malokończanie, Nadolzianie oraz Zybrzydowianki. Miło nam poinformować, że I miejsce zdobył
Zespół Nadolzianie, zaś zespół Małokończanie otrzymał wyróżnienie.
Z Zebrzydowic autobusem i pociągiem

Bezpośrednie połączenie do Krakowa
To dobra wiadomość dla mieszkańców, firma Flixbus uruchamia bezpośrednie połączenia na linii Kraków - Cieszyn. Trasa lini
obejmuje naszą gminę i tutaj bus zatrzymywać będzie się na przystanku w Kończycach Małych na ul. Jagiellońskiej (przy Spółdzielni
– w rozkładzie Zebrzydowice Spółdzielnia)
Od nas, z Zebrzydowic bus wyjeżdżać będzie o 7:55, 11:55 oraz 17:55 a planowany
przyjazd do Krakowa zaplanowano odpowiednio na godzinę 10:50, 14:50 oraz 20:50. Z Krakowa bus kursuje w godz. 08:15, 12:15 oraz 16:25 (w zależności od dnia tygodnia - szczegóły na flixbus.pl). Regularne kursy przewoźnik rozpocznie od 28 czerwca tego roku.
20 lipca wyjedzie pierwszy prywatny pociąg pomiędzy Pragą, Katowicami i Krakowem, przewoźnik
Leo Express właśnie uruchomił sprzedaż biletów. Z Polski do Pragi będzie można pojechać już od 19 złotych i skorzystać aż z trzech klas podróży
– Economy, Business aż po najwyższą klasę Premium. Pociąg pojedzie przez Zebrzydowice. Szczegóły i rezerwacje na stronie przewoźnika: https://www.leoexpress.com/

Współpraca z samorządem
W 2017 r dzięki współpracy z samorządem Gminy w Zebrzydowice policjanci Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie wykonali
płatne dodatkowe służby ponadnormatywne.
W ramach tych służb policjanci przeprowadzili m.in. 8 interwencji, wylegitymowali
43 osoby, ujawnili 18 wykroczeń, pouczyli 16 osób i nałożyli 2 mandat karny. Policjanci
brali udział w zabezpieczeniu imprezy masowej „Wianki 2017” oraz zabezpieczali imprezy
mniejszej rangi odbywające się na terenie Gminy Zebrzydowice. Ponadto dodatkowe służby pozwoliły skutecznie zmniejszyć liczbę zakłóceń spokoju i porządku publicznego a dzięki
działaniom profilaktyczno-edukacyjnym promować prawidłowe postawy obywatelskie.
Na podstawie danych przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Cieszynie w dniu
18.06.2018
praca • praca • praca • praca
UWAGA! Gminny Ośrodek Kultury poszukuje na miesiąc sierpień Ratownika Wodnego. Informacje GOK Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel. 32 4693 334
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BIOREZONANS
MEZATOR M1
NOWA
TECHNOLOGIA
Biorezonans dokładnie wykona analizę Twoich
komórek i organów i poda zmiany chorobowe:
w wątrobie, trzustce, żołądku, jelitach itp.
Oraz wykaże osteoporozę, zapalenie stawów
oraz ich lokalizację w organizmie. Ponadto
wykrywa: pasożyty, wirusy, bakterie, grzyby,
boreliozę wraz ze wskazaniem ich lokalizacji.
Są to testy bezbolesne pozbawione skutków
ubocznych.

Siedziba:
Zebrzydowice, Galeria „Świstak”
ul. Ks. Janusza 10a, I piętro
Proszę umówić się telefonicznie
nr tel. 725 418 270 lub 503 146 387
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I N F OR M A T OR S Z K O L N Y
Szkoła Podstawowa w Kaczycach

Kinga Puchała

Karolina i Marcin na podium
7. czerwca 2018r. odbyła się kolejna edycja Konkursu Gwary Cieszyńskiej
„Rzóndzymy po naszymu”. Szkołę w Kaczycach po raz kolejny reprezentowali Karolina
Dynek z gawędą „Felerny dziyń” i Marcin Sitek z tekstem „Jak’ech chodził do szkoły”,
którzy zajęli ex aequo II miejsce oraz Martyna Śmieja w utworze „Ondraszek w czornym lesie”, która zdobyła wyróżnienie. Uczniów do konkursu przygotowywały Mirela
Sikora i Ewa Dronia.

Osiągnięcia uczniów SP Kaczyce
Gminne
Uczeń
Hubert Witoszek
Julia Wrożyna
Aleksandra Gaszczyk

Miłosz Kumidaj, Klaudia
Kempny, Kacper Słowik
Julian Sitek, Aleksander
Kunczka, Tatiana Mokry
Hanna Jucha
Hanna Jucha, Szymon
Sokalski, Olaf Krzysztoń

Nazwa konkursu
Gminny Konkurs
Plastyczny „Anioły”
Gminny Konkurs
Plastyczny „Anioły”
III Gminny Konkurs
Literacki „W KRAINIE
WIERSZY”
Gminny konkurs „Matematyczne Potyczki”
Gminny konkurs „Matematyczne Potyczki”
Super Matematyk
Super Matematyk

Bartosz Koprek

Gminny konkurs matematyczny
„Trzy łyki matematyki”
Maciej Budziński
Gminny konkurs matematyczny
„Trzy łyki matematyki”
M. Budziński, I. Kownacki, Gminny konkurs mateB. Sikora
matyczny
„Trzy łyki matematyki”
J. Brudny, B. Koprek, K.
Gminny konkurs matePuchała
matyczny
„Trzy łyki matematyki”
K. Foltyn,
Gminny konkurs mateJ. Kromczyk,
matyczny
P. Urbanek
„Trzy łyki matematyki”

Międzyszkolne/Międzygminne
Uczeń
Nazwa konkursu
Aleksandra Gaszczyk
III Międzygminny
Świąteczny Konkurs
Recytatorski „OTO
NARODZIŁ SIĘ WAM
ZBAWICIEL”
Powiatowe
Uczeń
Karolina Dynek
Marcin Sitek
Karolina Dynek, Marcin
Sitek
Martyna Śmieja

Nazwa konkursu
„Po cieszyńsku po obu
stronach Olzy”
„Po cieszyńsku po obu
stronach Olzy”
„Rzóndzymy po
naszymu”
„Rzóndzymy po
naszymu”

K. Puchała, J.Hanzel, I.
Kownacki
Julia Hanzel
Weronika Słowik
J. Hanzel, W. Słowik

Osiągnięcie Opiekun
I miejsce
Wiesława Czuryło
wyróżnienie Wiesława Czuryło
III miejsce

Wiesława Czuryło

I miejsce

Irena Wenglorz

III miejsce

Aleksandra Koch

I miejsce
Danuta Czyż
III miejsce Danuta Czyż,
drużynowo Wiesława Czuryło,
Sylwia Felisiak
I miejsce
Aleksandra Koch

II miejsce

Irena Wenglorz

I miejsce
Irena Wenglorz
drużynowo
II miejsce
Aleksandra Koch
drużynowo
III miejsce Aleksandra Koch
drużynowo

Osiągnięcie Opiekun
wyróżnienie Wiesława Czuryło

Karolina Dynek
Klaudia Kempny
Maciej Budziński
Mateusz Szostek

Maciej Budziński

Ignacy Kownacki

Regionalne
Uczeń
Karolina Dynek

Powiatowy Konkurs
Frazeologiczny „Tęga
głowa”
Powiatowy Konkurs
Frazeologiczny „Tęga
głowa”
Powiatowy Konkurs
Historyczno-Literacki
Powiatowy Konkurs
Historyczno-Literacki
Powiatowy Konkurs
Historyczno-Literacki
Powiatowy konkurs
Poetycki im. J.Kubisza
„Zdrowie po cieszyńsku”
„X Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego”
I Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego
Zawodowego „The World
of Technology”
I Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego
Zawodowego „The World
of Technology”
Powiatowy Konkurs
Ortograficzny z języka
angielskiego „Dyktando
w języku angielskim”

I miejsce

Mirela Sikora

Nazwa konkursu
IV Regionalny konkurs
biblioteczny „Wielki
powrót Ondraszka
czyli nowe, przedziwne
historie o beskidzkim
zbójniku w XXI wieku”

Osiągnięcie Opiekun
III miejsce Irena Kula

II miejsce
Mirela Sikora
drużynowo
I miejsce

Mirela Sikora

II miejsce

Mirela Sikora

I miejsce
Mirela Sikora
drużynowo
II miejsce
Mirela Sikora
II miejsce
Mirela Sikora
wyróżnienie Edyta Piekar
III miejsce

Edyta Piekar

wyróżnienie Edyta Piekar

III miejsce

Edyta Piekar

Majowy Konkurs Literacki
Biblioteka szkolna wraz nauczycielami języka polskiego ogłosiła Majowy Konkurs
Literacki dla uczniów klas 7 oraz klas gimnazjalnych pod tytułem: Wiersz dla niepodległej.
Aby wziąć udział w konkursie i uczcić stulecie odzyskania niepodległości, należało napisać wiersz o Polsce, Śląsku Cieszyńskim lub Kaczycach / Kończycach Małych. Napłynęło
16 wierszy. Jury w składzie Mirela Sikora i Irena Kula przyznały dwa I miejsca oraz cztery
wyróżnienia.
Uczennice, które uzyskały I miejsca to Olga Sokalska (7a) i Weronika Pala (3B),
natomiast wyróżnienia zdobyli: Justyna Płaczek (3B), Dorota Żertka (3B), Piotr Urbanek (2C), Olivier Niewiara (7b). Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom
gratulujemy.

Szkolny Konkurs Ortograficzny
Osiągnięcie Opiekun
III miejsce Mirela Sikora
Wyróżnienie
II miejsce ex
aequo
wyróżnienie

Mirela Sikora
Mirela Sikora
Ewa Dronia
Mirela Sikora
Ewa Dronia

W maju br. odbyła się w Szkole w Kaczycach kolejna edycja Szkolnego Konkursu
Ortograficznego.
Do tegorocznych zmagań ortograficznych przystąpili uczniowie klas 4-5 oraz 6-7.
W obu kategoriach uczestnicy zmierzyli się z tekstami o tematyce historycznej związanej
ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
23 maja dyktando konkursowe napisali czwarto i piątoklasiści. Najlepiej poradzili
sobie z nim: 1 miejsce - Emilka Dronia z 4a, 2 miejsce - Lena Bereza z 5b,3 miejsce - Szymon Oreł z 5b. Konkurs przygotowała i przeprowadziła p. Ewa Chojnacka.
25 maja do zmagań konkursowych przystąpili starsi uczniowie. 1 miejsce zajęła
Olga Sokalska z 7a, 2 miejsce – Klaudia Kempny z 7a, 3 miejsce – Aleksandra Loter z 6a.
Tę część konkursu zorganizowała p. Mirela Sikora.
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SZKÓŁKA KRZEWÓW
OZDOBNYCH I BYLIN
Jolanta Marczyńska

43-410 Zebrzydowice, ul. Jutrzenki 2 B (1 km za Biedronką)

l DRZEWA I KRZEWY SZCZEPIONE
l KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE
l KRZEWY JAGODOWE
l RÓŻE l AZALIE JAPOŃSKIE
l BYLINY I SKALNIAKI l ZIEMIA l KORA
TEL. 32 46 92 500 KOM. 508 058 741, 513 046 864
Poniedziałek - Sobota: 8.00-16.00

Usługi stolarskie - meble
Szybko, tanio, solidnie.
Oferujemy państwu usługę wymiany drzwiczek i blatów
kuchennych, doróbkę i przeróbkę.
Produkujemy nowoczesne meble na wymiar.
Oferujemy krótkie terminy, dobrą jakość i przystępną cenę.
• meble kuchenne, pokojowe
• szafy wnękowe, regały
Domański Bernard, ul. Cieszyńska 216, Jastrzębie Zdrój

tel. 535 961 700

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

I N F OR M A T OR S Z K O L N Y

Trzy łyki matematyki
Jak co roku w maju w Kaczycach, odbył się Gminny konkurs matematyczny „Trzy łyki
matematyki”. Uczniowie rywalizowali indywidualnie i grupowo. Towarzyszyła im miła
zabawa, czyli „matematyka na wesoło”. A oto wyniki konkursu. Miejsca indywidualne:
I – Jan Palmen,( Zebrzydowice), Bartosz Koprek (Kaczyce), II – Maciej Budziński (Kaczyce). Miejsca grupowe: I – M. Budziński, I. Kownacki, B. Sikora (Kaczyce), II – J. Brudny,
B. Koprek, K. Puchała (Kaczyce), III miejsce- K. Foltyn, J. Kromczyk, P. Urbanek (Kaczyce).
Dziękujemy Wójtowi Gminy Zebrzydowice za ufundowanie nagród.
Organizatorki: A. Koch, I. Wenglorz

Wiersz Karoliny nagrodzony
Nadolziański Mickiewicz, czyli Jan Kubisz, autor słów do popularnej na Śląsku Cieszyńskim piosenki „Płyniesz Olzo” jest patronem Powiatowego Konkursu Poetyckiego
organizowanego przez SP nr 2 w Cieszynie. W jury konkursu zasiada prawnuczka Jana
Kubisza oraz poetki naszego regionu. Miło nam poinformować, że w tym roku, w XII już
edycji konkursu uczennica SP w Kaczycach, Karolina Dynek, zdobyła II miejsce w grupie
starszej za wiersz pt. „Gniazdo”. W próbie poetyckiej Karolinie pomagała Mirela Sikora.
Szkoła Podstawowa w Zebrzydowicach

Wśród wierszy dla dzieci
Wzorem lat ubiegłych uczniowie Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach wzięli udział w kolejnej edycji konkursu recytatorskiego zorganizowanym
przez GOK Zebrzydowice. Uczestnicy prezentowali ulubione wiersze z poezji dziecięcej i
byli oceniani w 3 kategoriach.
W IV Gminnym Konkursie „Wiersze dla dzieci” w kategorii klas IV-VI II miejsce zdobyli: Jakub Kwolek z kl. IV a oraz Julia Mrówka z kl. IVb, wyróżnienie otrzymał uczeń
klasy piątej - Kacper Kołatek. Do zmagań konkursowych poszczególnych uczniów przygotowały polonistki: Katarzyna Dynek, Bożena Kozikowska, Jadwiga Nowakowska.

„Rzóndzymy po naszymu”
W dniu 7 czerwca br. w Izbie Regionalnej wsi Cieszyńskiej w Kończycach Małych
odbył się VIII Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej „Rzóndzymy po naszymu”.
Występujący prezentowali teksty i scenki gwarowe przodków, gawędzili o zwyczajach i tradycjach, przywoływali zdarzenia, o których już tylko najstarsi pamiętają.
W kategorii uczniów starszych I miejsce zdobyli gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach: Weronika Cymorek, Kamil Kołatek,
Dawid Konieczny i Szymon Tetla, którzy zaprezentowali scenkę „Rybiorz” będącą
kompilacją tekstów Wandy Mider i Eweliny Szuścik. Inscenizacje wyreżyserowały polonistki: Katarzyna Dynek i Aldona Kopiec.
W kategorii klas IV-VI II miejsce uzyskała Martyna Bąkowska z kl. IVd, która zaprezentowała wiersz „Keleruby”. Uczennicę przygotowała Aldona Kopiec.

Laureatki Międzynarodowego Konkursu
Literackiego „Zostań Pisarzem Z…”
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim „Zostań pisarzem z…” ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę w Cieszynie
nt. „Drzwi do nieznanego”. Na początku czerwca zostały ogłoszone wyniki i okazało
się, że laureatkami zostały dwie uczennice naszej szkoły: Sabina Morcinek (kl. IIIa –
gimnazjum) oraz Emilia Żesławska (kl.6a). Dnia 8 czerwca w bibliotece w Cieszynie
nastąpiło wręczenie nagród oraz spotkanie z pisarzem, który objął patronat nad tegorocznym konkursem – Rafałem Witkiem – autorem powieści, wierszy oraz słuchowisk
dla dzieci oraz młodzieży, w którym wzięli udział laureaci oraz uczniowie szkoły, która
przysłała na ten konkurs najwięcej prac – tym razem była to SP nr 3 w Cieszynie. Na
miejscu okazało się, że Sabina Morcinek zdobyła I miejsce (należy w tym miejscu dodać, że po raz trzeci z kolei), natomiast Emilia Żesławska zajęła II miejsce. Po wręczeniu
nagród pan Rafał Witek mówił o swoim pisaniu, czytał wiersze oraz fragmenty swojej
prozy, angażował słuchaczy do konkursów, na zakończenie chętnie pozował do zdjęć
i rozdawał autografy. Uczennicom z naszej szkoły towarzyszyły polonistki, które jako
pierwsze czytały prace uczennic i dokonały niezbędnej korekty – mgr K. Dynek i mgr
J. Nowakowska.

„Dyżur wakacyjny” dla dzieci
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach informuje, że w czasie
wakacji został zorganizowany „dyżur wakacyjny” dla dzieci, które zostały wcześniej zgłoszone przez rodziców.
Harmonogram dyżuru:
01.07.2018 r.- 16.07.2018 r. Przedszkole w Kaczycach,
17.07.2018 r. – 31.07.2018 r. Przedszkole w Kończycach Małych,
01.08.2018 r. – 14.08.2018 r. Przedszkole w Marklowicach Górnych,
16.08.2018 r. – 31.08.2018 r. Przedszkole w Zebrzydowicach.
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Fusbal to je baba
Witóm was pieknie moji roztomili.
Czas nóm okropnie żynie do
przodku, dziecka sie starzejóm i
wszystkim chybio czasu.Jednako
ostatnio, mocka ludzi tyn czas se
przirychtowało, bo dycki Polocy
grali we fusbal ze Senegalym. To
były sapramyncki emocje, a nejwiynksze kie nasi se cykli samobója. Isto w chałpach kibice klyli na czym świat stoji, a plaskate pudła lotały przez łokna - o ile wlazły. Wiycie teraz
to robióm taki chrozne ty plaskate pudła. Myślym se, że isto plaski pudło mo uż kożdy, bo
wszyndzi je mocka reklam i promocyji, coby łacno dostać tóm wiec. Kie ni mosz geldu coby
wartko iś do kszeftu, to ci w mómyncie dajóm w banku na pojczke. Dycki to uż ni ma iste,
że bydziesz musioł po tym człowieku oddać spatki roz tela. Nejważniejsze je to, coby mieć
nejwiynksze plaskate pudło i godnie kibicować naszym fusbaleróm. Myślym se, że nie jedyn
kie by wiedzioł jako sie skóńczy tyn mecz, woloł by se dornik skosić, abo legnyć bykiym pod
lipóm i posłuchać jak pszczoły bzykajóm. Dycki ty nasze fusbalery skokały jak błechy po psie,
a fusbal gónił po dorniku jako mu sie chciało. Fusbal mie zawsze dziwi. Wiycie czymu? Bo tyn
kiery go wymyślił, to był szpec. Abo ni ! To isto była baba! Bo yny baba poradzi tak zrobić, że
chłopy gónióm jako sie koże. Dejmy na to w takim fusbalu, chłopóm styknie ciepnyć bale, a
óni gónióm za nióm jak dziecka za sztolwerkiym. Coby tego było mało inksze chłopy siedzóm
i też zaglóndajóm na tyn bal, kie by byli bez ducha. Jedna Paniczka napisała na fejs szlabikorzu, że óna to se myśli, że ty nasze fusbalery to sfifrały skuli tego erzacowego jedzynio,
kiere reklamujóm w plaskatym pydle. Dejmy na to jedyn z naszej rerezyntacyji zachwolo
ziymiaczany szrót kiery szuści w zymbach, inkszy uzaś chwoli wórszt do grzocio, a esze
inkszy zaś turbo zode. Aji bajte wiedzóm, że na takim erzacu to jedynie idzie herc klekotu
dostać, a ni żodnego pałera, a co dopiyro cosi mysleć o wygranym meczu. Ja, ja fusbalerów
mómy szumnych, ale zmaścili to ganc i kibice im tego wartko nie zapómnóm. Nie bydym uż
ani spóminać ostatnigo meczu kiery grali Polocy z Kolumbióm, bo to uż ani nie werce…
Nie zóstowo nóm jednako nic inszego yny se zaśpiywać: „Nic sie nie stało, kibice, nic sie nie
stało…”, bo fusbalery to i tak majóm kansi. Dycki najważniejsze, że reklamy lecóm. Ponikierzi teraz muszóm spłacić pojczke za plaskate pudło i skuli tego muszóm mieć nadzieje, że
jednako nasi kiesi wygrajóm…
O powstaniu państwa Izrael…

„Cud, który stał się rzeczywistością”
W środę 16 maja w Zamku w Zebrzydowicach odbyło się niecodzienne spotkanie,
którego organizatorem przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury był Kościół Zielonoświątkowy.
Zaproszony gość, mesjanistyczny Żyd pan Jacek Szeliga, współzałożyciel Misji Szalom w Oświęcimiu w sposób nadzwyczaj interesujący przedstawił początki nowożytnego
Państwa Izrael, które w bieżącym roku 14 maja obchodziło 70 rocznicę swego powstania.
Przez ok. półtorej godziny liczni uczestnicy prelekcji z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z niezwykłymi faktami historycznymi towarzyszącymi tamtym wydarzeniom.
Zebrani mogli usłyszeć między innymi o roli polskich Żydów w procesie tworzenia ruchu
syjonistycznego, a w efekcie końcowym Państwa Izrael. Za pomocą bogatej prezentacji
multimedialnej pan Jacek Szeliga przestawił istotne szczegóły związane z historią, geografią, a także religią Izraela. Wielokrotnie odniósł się do starożytnych, biblijnych proroctw, nawiązał również do ciągle napiętej sytuacji politycznej w tym regionie. Ogromna
wiedza prelegenta oraz dynamiczny sposób prezentacji tematu spowodowały ożywienie
uczestników, którzy zadawali wiele pytań i spotanicznie wyrażali swoje opinie. Na zakończenie Pan Jacek zaśpiewał w języku hebrajskim, przy akompaniamencie gitary hymn
izraelski i zadął w szofar, a całość podsumował modlitwą pastor Wiesław Kulawiec.
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Sukces młodych piłkarzy

Gratulujemy wygranej!

Awans trampkarzy Spójni

Awans LKS Kończyce Małe do „okręgówki”

W sobotę 9 czerwca zakończyły się rozgrywki w podokręgowej lidze trampkarzy młodszych. Nasz zespół w ostatniej kolejce pokonał na swoim boisku drużynę z Jankowic 5-1.
Dzięki temu zwycięstwu drużyna Spójni Zebrzydowice zajęła pierwsze miejsce w
tabeli i awansowała do III ligi wojewódzkiej trampkarzy młodszych.
Awans wywalczyli: Zborek Wojciech, Zborek Michał, Kliś Kamil, Wąsowski Kacper,
Kempny Artur, Paluch Szymon, Kołodziej Maciej, Karpeta Krystian, Owczarzy Jakub, Zarzeczny Jakub, Sobczak Mateusz, Knyps Radosław, Wójcikowski Kamil, Brychcy Mateusz,
Grzybek Fabian, Morawiec Piotr, Kawik Paweł. Trenerem grupy jest Taradejna Grzegorz.
Gratulujemy!

I Międzynarodowy Memoriał im. Otona Rygla

Fot: Mariusz Gandzel

W sobotę 26 maja 2018 r. na boisku w Marklowicach Górnych odbył się I Międzynarodowy Memoriał im. Otona Rygla w sportach pożarniczych. W zawodach startowało 13
drużyn strażackich z Polski i Czech.
I miejsce zajęła OSP Marklowice Górne; II miejsce zajęła OSP Warszowice; III miejsce
zajęła OSP Marklowice Górne oldboje.
W zawodach brała także udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Marklowice
Dolne z Czech.
I miejsce SDH Dolni Marklovice Drużyna 1; II miejsce SDH Dolni Marklovice Drużyna 2;
III miejsce SDH Dolni Marklovice Drużyna 3.
Po zawodach odbyły
się pokazy z udziałem psów
ratowniczych Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Jastrzębia
Zdroju oraz piknik strażacki,
na którym do późnych godzin wieczornych bawili się
strażacy, sympatycy sportów
pożarniczych oraz wszyscy mieszkańcy Marklowic Górnych.
Współorganizatorem imprezy był Powiat Cieszyński. Puchar przechodni ufundowała
Gmina Zebrzydowice. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji imprezy.
Organizatorzy

Klub Rowerowy Przerzutka z kolejnym pucharem
17 czerwca klub rowerowy PRZERZUTKA pokonał dystans 84 km. Okazją do tak długiego „pedałowania” był udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w Cieszynie. - Trasa
była dość trudna gdyż prowadziła w terenie górzystym. Samo zakończenie rajdu odbyło
się w Cisownicy – podsumowują rajd uczestnicy. Miłośnicy turystyki rowerowej z klubu
przywieźli kolejny puchar, który, wraz i z innymi trofeami, można oglądać w gablocie
mieszczącej się hallu zamku w Zebrzydowicach. 			
(red)
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Miłośnicy piłki nożnej nie mogli narzekać na ostatni piłkarski weekend w sezonie
2017/2018, to były pełne emocji mecze na naszych boiskach. W sobotę (16.06.2018) w
ważnym meczu Spójnia pokonała Chybie (tym samym utrzymała się w Lidze Okręgowej)
zaś w niedzielę (17.06.2018) LKS Kończyce Małe pokonał gości z Goleszowa tym samym
zdobywając mistrzostwo A- klasy i awans do okręgówki. Niestety do B-klasy spadła drużyna z Kaczyc.

Kącik Kulinarny
PRZEKĄSKA Z CIASTA FRANCUSKIEGO - Składniki: 1 płat ciasta francuskiego, 250
g mięsa mielonego, 1/2 cebuli, 2 ząbki czosnku, 3 listki świeżej bazylii, 250 ml pasty
pomidorowej, 3-4 łyżki oliwy, mozzarella, pieprz, sól. Wykonanie: Na patelni rozgrzewamy oliwę lub olej. Tniemy cebulkę, czosnek i bazylię. Rozgrzewamy tłuszcz i wrzucamy na chwilę cebulę, czosnek i bazylię. Dodajemy mięso i smażymy. Kiedy mięso jest
już usmażone solimy i pieprzymy do smaku. Dolewamy pastę pomidorową i redukujemy. Ciasto francuskie nacinamy (przecinając jedynie górną warstwę płatów ciasta).
Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 10 minut (grzanie góra-dół). Z
podpieczonego ciasta ściągamy górną warstwę. Dolną pokrywamy serem mozzarella i
sosem z mięsem. Górną warstwę ciasta francuskiego układamy na mięsie. Zapiekamy
przez 10 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni grzanie (góra; dół).
Podajemy gorące.
PIEROGI Z PŁUCKAMI - Składniki na ciasto: 3 szklanki mąki (1 szklanka=250 ml),
1/4 kostki masła, 1 łyżeczka soli, 1 szklanka ciepłej wody, Składniki na farsz: 0,5 kg
płucek, 2-3 cebule, sól, pieprz, majeranek, 1 mały ząbek czosnku. Wykonanie: Płuca
opłukałam i wycięłam chrząstki. Włożyłam je do garnka posoliłam, zalałam zimną wodą
i wstawiłam do gotowania. Gdy płuca się ugotowały wyjęłam z garnka i ostudziłam, a
następnie zmieliłam maszynką do mięsa. Cebulę pokroiłam w kostkę, przesmażyłam
na tłuszczu (u mnie olej) i dodałam do zmielonych płucek. Całość posoliłam, popieprzyłam, dodałam majeranek i przeciśnięty przez praskę czosnek. Wszystko dokładnie wymieszałam i farsz gotowy. Następnie wyrobiłam ciasto: na stolnicę wsypałam 3 szklanki
mąki, łyżeczkę soli, dodałam 1/4 kostki margaryny, podlałam ciepłą wodą i zagniotłam
elastyczne ciasto na pierogi. Ciasto na pierogi rozwałkowałam. Wykrawałam szklanką
krążki. Na każdy krążek nakładałam przygotowany farsz i lepiłam pierogi. W garnku
zagotowałam wodę, posoliłam. Na gotującą wodę wrzucałam pierogi i gotowałam ok.
2-3 min. od momentu wypłynięcia na wierzch. Są to tradycyjne pierogi które robiły
nasze babcie.
WAFLE PRZEKŁADANE - Składniki: 100 g masła, 3/4 szklanki cukru, 400 g kwaśnej śmietany 18%, 2 opakowania galaretki truskawkowej, opakowanie suchych wafli
(andrutów). Wykonanie: Do garnka przełożyć masło, dodać cukier i podgrzewać do
zagotowania i rozpuszczenia się cukru. Następnie dodać śmietanę i podgrzewać na małym ogniu mieszając do zagotowania. Garnek zdjąć z palnika, dodać galaretki (proszek)
i wymieszać do całkowitego rozpuszczenia galaretki. Masę galaretkową odstawić do
przestudzenia (masą powinna być na tyle stężała, żeby dała się rozprowadzić na waflach). Jeden wafel ułożyć na arkuszu papieru do pieczenia (można też użyć foli aluminiowej lub spożywczej), na waflu rozprowadzić 1/4 masy galaretkowej, przykryć drugim
waflem, na którym rozprowadzić kolejną porcję masy galaretkowej; czynność powtarzać
do wyczerpania składników. Wafle przełożone masą galaretkową owinąć w papier, obciążyć (np. drewnianą deską do krojenia) i odstawić w chłodne miejsce do całkowitego
stężenia masy.
Udanych wypieków
życzy Teresa Kondziołka
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Akcja lato 2018 w GOK Zebrzydowice
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zaprasza do udziału w Akcji Lato 2018
która będzie się odbywać w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach oraz jej świetlicach wg. następującego harmonogramu
30.06 i 01.07.2018 Inauguracja Akcji Lato – Tradycyjna Impreza Wianki 2018 w programie: Zabawa taneczna „Baw się razem z nami”, teatr z ogniem – pokaz tańca z ogniem,
wodowanie wianków, pokaz sztucznych ogni, pokaz świetlny Taurona
01.07.2018 godz: 15:00 XIV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Mikrofon dla
wszystkich”
godz: 20:00 Koncert KRZYSZTOF CUGOWSKI
Akcja lato w placówkach:
03.07.2018 – 06.07.2018 Zajęcia ceramiczno-plastyczne(GOK Z-ce) – godz.: 10:00 -12:00
Marklowice Górne – 13.08.2018 – 24.08.2018 Akcja Lato w godz. 10:00-13:00
Kaczyce – 09.07.2018-20.07.2018 Akcja Lato w godz. 11:00-14:00
Kończyce Małe – 02.07.2018 – 13.07.2018 Akcja Lato w godz. 9:00-12:00
GOK 27.08.2018 – 29.08.2018 Letnia Szkoła Tańca (towarzyski, sportowy) godz. 10:00-12:00
Od 2 lipca rusza również sezon na Ośrodku Sportów Wodnych. Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy tradycyjnie korzystać będzie można z basenów na stawie Młyńszczok
oraz wypożyczalni sprzętu wodnego w Zebrzydowicach
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Basen i Orlik w okresie wakacji letnich

Basen podczas wakacji będzie czynny:
• od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 do 21.00 (ostatnie wejście o godz. 20.00)
• w soboty i niedziele od 14.00 do 21.00 (ostatnie wejście o godz. 20.00)
Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie gminy Zebrzydowice mogą korzystać z basenu
bezpłatnie
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 17.00 (pierwsze wejście)
• w soboty i niedziele od 14.00do 15.00 (pierwsze wejście)
Kompleks boisk sportowych „Orlik”
Od 1 lipca 2018 roku do końca wakacji kompleks boisk sportowych „Orlik” będzie otwarty
codziennie w godzinach od 13.00 do 21.00

Biblioteka na wakacje

Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach będzie czynna podczas wakacji w poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 16.00, środa od 9.00 do 17.00,
czwartek od 9.00 do 16.00, piątek od 9.00 do 17.00.
Zapraszamy po ciekawą lekturę, którą można zabrać ze sobą na wakacje. Oprócz
naszych zbiorów polecamy książki w ramach akcji „Zaopiekuj się książką”, gdzie na czytelników czekają książki, które można po prostu zabrać na wakacje i nie trzeba zwracać
ich do Biblioteki .
W czasie wakacji można skorzystać z komputera i Internetu oraz zagrać w nowe gry
planszowe dla dzieci.
Filia Biblioteczna Kończyce Małe będzie czynna w poniedziałek , wtorek. środę
od 9.00 do 16.00, w czwartek i piątek od 9.00 do 17.00.
Zapraszamy dzieci szkolne na „Wakacje z Biblioteką”. Zajęcia odbędą się w dniach
od 16 do 20 lipca w godz. od 9.00 do 12.00. Liczba miejsc ograniczona, zapisy w Bibliotece (324693040). Ponadto zapraszamy po ciekawą lekturę na wakacje. Do dyspozycji
czytelników w czasie godzin pracy Biblioteki jest również stół bilardowy, piłkarzy ki i stół
do tenisa stołowego.
Filia Biblioteczna w Kaczycach czynna w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
od 8.00 do 15.00, piątek od 10.00 do 17.00. W czasie wakacji zapraszamy po ciekawą
lekturę na lato oraz do kącika malucha, w którym dzieci mają do dyspozycji gry i zabawki.
Zapraszamy również do korzystania z gier planszowych.
W miesiącu sierpniu Filia Biblioteczna w Kaczycach będzie nieczynna z powodu
urlopu. Zapraszamy do Bibliotek w Kończycach Małych i Zebrzydowicach, które będą
czynne i będą obsługiwać wszystkich czytelników naszej gminy.
Zapraszamy Wszystkich Czytelników Biblioteki do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Piękna Nasza Polska Cała”. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejsze zdjęcie z wakacyjnych podróży
po Polsce.

Nowości w bibliotece
s. king - outsider
Bestialska zbrodnia. Śledztwo pełne znaków zapytania.
Stephen King, znajdujący się w szczególnie owocnym okresie
twórczości, przedstawia jedną ze swoich najbardziej niepokojących i wciągających opowieści.
W parku miejskim znalezione zostaje zmasakrowane ciało
jedenastoletniego chłopca. Naoczni świadkowie i odciski palców nie pozostawiają wątpliwości: sprawcą zbrodni jest jeden
z najbardziej lubianych obywateli Flint City. To Terry Maitland,
trener drużyn młodzieżowych, nauczyciel angielskiego, mąż i ojciec dwóch córek. Detektyw Ralph Anderson, którego syna Maitland kiedyś trenował, nakazuje przeprowadzić
natychmiastowe aresztowanie w świetle jupiterów. Maitland ma wprawdzie alibi, ale
Anderson i prokurator okręgowy wkrótce zdobywają kolejny niezbity dowód: ślady DNA.
Sprawa wydaje się oczywista.
Kiedy w toku śledztwa zaczynają wychodzić na jaw przerażające szczegóły, porywająca opowieść Kinga wchodzi na wyższe obroty, napięcie narasta, aż staje się niemal nie
do zniesienia. Terry Maitland na pozór jest miłym człowiekiem, ale czy ma drugie oblicze?
Odpowiedź szokuje – tak jak szokować potrafi tylko Stephen King.
K. bonda - czerwony pająk
Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców i mimo wzmożonych wysiłków policji nie udaje
się jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, że porwanie
dziewczynki jest powiązane z zagadkowym samobójstwem byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś przełożonego
Załuskiej. To w jego posiadaniu znajdowało się archiwum kompromitujące najważniejszych polskich polityków. Teraz jednak
dokumenty zniknęły. W ich poszukiwaniach biorą udział wszystkie zainteresowane strony – zarówno mafiosi, jak i politycy oraz
służby specjalne – a komuś niezwykle zależy na tym, żeby to właśnie Sasza je odnalazła.
Porywacze wiedzą, że aby ocalić życie córki, Załuska zgodzi się na wszystko. W starej torpedowni w Gdyni nurek znajduje zwłoki kobiety. Jeszcze zanim badanie DNA potwierdzi
tożsamość ofiary, komendant Robert Duchnowski rozpoznaje ciało…
l. genova - lewa strona życia
Sarah Nickerson jest kobietą sukcesu, ucieleśnieniem marzeń o spełnieniu – świetna praca, szczęśliwa rodzina, piękny
dom na przedmieściach Bostonu. Bez przerwy w biegu, perfekcyjnie łączy obowiązki rekruterki w dużej korporacji z odwożeniem dzieci do żłobka i na zajęcia pozalekcyjne, będąc jednocześnie boginią domowego ogniska. Jakimś cudem Sarah panuje
perfekcyjnie nad każdą chwilą swojego życia. Do czasu. Wystarczy
sekunda, mgnienie oka, nieszczęśliwy zbieg okoliczności, by ten
perfekcyjny układ rozsypał się, a jego tryby rozprysły się na wszystkie strony. Na skutek
wypadku samochodowego Sarah doznaje skomplikowanego urazu mózgu, na skutek
którego traci zdolność postrzegania istnienia lewej strony. Połowa świata znika z jej świadomości i Sarah po raz pierwszy staje się zależna od innych. Walcząc o nową siebie, musi
pożegnać starą tożsamość i życie, które już nigdy nie powróci. Musi odkryć nowe, czekające
na nią przeznaczenie i przekonać się, że istnieją rzeczy większe i ważniejsze niż to, co do tej
pory uważała za szczyt marzeń.

janusz.rzepecki@op.pl
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Informacje ogólne dotyczące
świadczenia dobry start (300+)
Świadczenie przysługuje: • rodzicom, • opiekunom faktycznym, • opiekunom prawnym, • rodzinom zastępczym, • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, • dyrektorom regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych, • osobom uczącym się (osoba ucząca to osoba pełnoletnia,
ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub
w związku z ustaleniem wyrokiem sądu lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich
strony oraz osobę usamodzielnianą),
Świadczenie przysługuje do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
Świadczenie przysługuje także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przez rozpoczęciem
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy
20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę ucząca się przez rozpoczęciem
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się ukończy
24. rok życia - w przypadku dzieci niepełnosprawnych.
WAŻNE:
Niepełnosprawność oznacza:
• potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe;
• potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o
ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r - Prawo oświatowe albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
• umiarkowany stopień niepełnosprawności;
• znaczny stopień niepełnosprawności.
Kiedy świadczenie nie przysługuje?
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej,
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Jaka jest wysokość świadczenia?
Wysokość świadczenia wynosi 300,00 zł na każde dziecko jednorazowo i jest co do zasady niepodzielne, jednakże w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod
opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w
rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w formie papierowej należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (parter Urzędu
Gminy Zebrzydowice).
Wnioski elektroniczne mogą być składane za pośrednictwem platformy Empatia
przewiduje się także możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem banków krajowych
świadczących usługi drogą elektroniczną.
WAŻNE: rozporządzenie nie przewiduje możliwości składania wniosków za pośrednictwem e PUAP jak i platformy PUE ZUS.
Terminy i postępowania w sprawie świadczenia dobry start.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia przyjmowane są od dnia 1
sierpnia do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.
Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy
licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w
przypadku wniosków złożonych w lipcu oraz sierpniu wypłata świadczenia następuje nie
później niż do 30 września.

Nabór wniosków na okres świadczeniowy 2018/2019 świadczenie 500+, zasiłki rodzinne, Fundusz Alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres
zasiłkowy 2018/2019 można składać od 1 sierpnia 2017r., a w przypadku wniosków
składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018r.
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o ustalanie prawa do świadczeń można składać w siedzibie ośrodka (parter
budynku Urzędu Gminy- biura nr 2 i 3).
Zachęcamy również do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem
bankowości elektronicznej, portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:
I. Świadczenie wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny:
• od dnia 01 lipca do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich
wypłata przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
• w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie
prawa do świadczeń wychowawczych lub świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz
ich wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• w okresie od 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do
świadczeń wychowawczych lub świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz ich wypłata
następuje do dnia 31 grudnia tego roku
II. Świadczenia rodzinne:
• od 01 lipca do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
• w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata następuje do dnia 31 grudnia.
INFORMACJE OGÓLNE:
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze/jedyne dziecko jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł bądź jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200,00 zł.
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie jest uzależnione od dochodu.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W sytuacji, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 764 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.gops.zebrzydowice.pl,
telefoniczne pod nr telefonów 32 4755130 oraz 32 4755118.

Małe co nieco, czyli okiem sołtysa
Lato
W tym najdłuższym dniu w roku
Idąc tak krok po kroku
Usiadłem żeby coś tu zrymować
Dwudziestego pierwszego
Jest okazja do tego
By w tym dniu nieco pokontemplować
W niepewności piłkarze
Czy się tak nie okaże
Że dwunasta pozycja w tabeli
Może też nie wystarczyć
Kogo winą obarczyć
Gdybyśmy „okręgówki” nie mieli

Cały zespół się starał
Więc i u mnie jest wiara
Wszak od lat jam w „Spójni” za spikera
Aby przejść do historii
Trzeci rok jakby w glorii
I zapisać w kronikach się teraz
„Wianki” też jak co roku
Nie pozostają z boku
Są magnesem głównie dla młodzieży
Jak pogoda dopisze
Zakłóci nocną ciszę
Tradycję wprost podtrzymać należy...
Tadeusz Guz
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