ukazuje się od 1992 roku
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kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

Dobrej zabawy nie brakowało
Rodzinny Rajd Rowerowy za nami

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 Dobrej cenie

- WĘGIEL ORZECH

Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie
Gminy Zebrzydowice

DODATKOWA

- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK

GRATIS !

PROMOCJA !!!

węgiel workowany
MOŻLIWOŚĆ
rozładunku HDS
(dotyczy Eko Groszku)

nowość !
Od 1 Kwietnia możliwość

płatności kartą u kierowcy

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

GRATIS !

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

upusty na kostkę brukową

Oferujemy Sprzedaż
-

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

II Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej.
Smacznie i zdrowo w Kończycach Małych
Wprawdzie pogoda nie dopisała, ale dopisali zarówno
sprzedający i kupujący. W Kończycach Małych, początkowo w
strugach deszczu, odbyły się dzisiaj (26.09) II Targi Żywności
Ekologicznej i Tradycyjnej.
Wydarzenie odbywało się w otoczeniu pięknego,
kończyckiego zamku, gdzie zjechali z regionu okoliczni
sprzedawcy ekologicznej a przede wszystkim zdrowej
żywności. – Ci ludzie którzy są świadomi, którzy chcą dobrego jedzenie przyjdą nawet w czasie niepogody – mówi
organizatorka Joanna Gwizdała
Wśród towarów znalazły się certyfikowane warzywa, wędliny, sery, jajka od zielononóżek i makarony, ale także ciasta,
miody, soki a nawet oliwki.
Targi odwiedził także Starosta Cieszyński Mieczysław
Szczurek - organizowanie wydarzeń mających na celu promocję wśród mieszkańców z terenu powiatu cieszyńskiego
żywności ekologicznej i tradycyjnej, jak również rolnictwa
ekologicznego jest dla mnie wysoce istotne, właśnie z punktu widzenia wspierania rozwoju tej gospodarki, a przez to
również produkcji zdrowej, jakościowo dobrej żywności.
Starosta podkreśla także, jak ważne są metody naturalnej
produkcji rolnej - bez użycia środków chemicznych, które
w poważnym stopniu ograniczają negatywny wpływ rolniczej
produkcji uprawnej na nasze środowisko. Podsumowując żywność wyprodukowana w gospodarstwach ekologicznych
ma znacznie lepszy wpływ na zdrowie ludzkie niż ta, która
została wyprodukowana w tradycyjnych gospodarstwach.
To nasza wielka przyszłość, gdyż rolnictwo ekologiczne jest
najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji agrarnej. Co
dla mnie wyjątkowo ważne –głównym jego zadaniem jest
doprowadzenie do zrównoważonej produkcji zwierzęcej, jak
również roślinnej, co ostatecznie prowadzi do jak najmniejszej
ingerencji w środowisko.
Nie zabrakło także wydarzeń towarzyszących, dzieci pod
okiem instruktor Joanny Spandel malowały kamyczki oraz
odbył się konkurs na „Najlepszy Kończycki Drożdżowy Kołocz”. Jury miało nie lada zadanie, ponieważ jak sami mówili,
wszystkie wypieki były wyśmienite. Jury w składzie - Zastępca
Wójta Gminy Zebrzydowice, Karol Sitek, Przewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice Mirosław Staniek, kierownik świetlicy
GOK Anna Pomykała, Joanna Gwizdała – organizator, Krzysztof
Kopel – Przewodniczący Koła Pszczelarzy z Kończyc Małych,
Alicja Krasucka ze Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych
postanowiło nagrodzić trzy panie:
1. miejsce: Janina Wawrzyczek
2. miejsce Dorota Kula
3. miejsce Janina Oreł
- Zrobiłyście nam panie niesamowity kłopot, dlatego, że
mieliśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia jeżeli chodzi
o werdykt ale udało się – podsumował na zakończenie wice
wójt Karol Sitek. – Życzyłbym sobie aby impreza odbyła się
w przyszłym roku i by pogoda dopisała – dodał Mirosław
Staniek, Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice.
Organizatorami byli Sołtys Kończyc Małych Izabela
Brachaczek oraz Rada Sołecka w Kończycach Małych we
współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kończyc Małych oraz GOK w Zebrzydowicach.
Patronat honorowy objęli Starosta Powiatu Cieszyńskie-

go – Mieczysław Szczurek, Gmina Zebrzydowice a patronat
medialny Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL oraz czasopismo
GOSPODYNI.
Sponsorami byli: Gwizdała Consulting, Sołtys Kończyc Małych, Gmina Zebrzydowice, Starostwo Powiatowe w Cieszynie,
Gastromania Pl, , Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych.
Red.

Uczcili pamięć ofiar holokaustu
Hażlach, Zebrzydowice: Dzień Pamięci ofiar Holokaustu.
Odsłonięcie pomnika na cmentarzu w Zebrzydowicach
Historia nie może się powtórzyć – zgodnie podkreślali
uczestnicy obchodów dnia pamięci ofiar holokaustu, podczas których odsłonięto nową tablicę upamiętniającą ofiary
niemieckiego okupanta w Zebrzydowicach.
Po 75 latach od zakończenia wojny, z inicjatywy pastora Kościoła Zielonoświątkowego Wiesława Kulawca, przy
współpracy Wójta Gminy oraz Dyrektora GOK-u na Zebrzydowickim cmentarzu za zgodą proboszcza Mariana Brańki,
obok alejki, pod którą najprawdopodobniej spoczywają ciała
ofiar hitlerowskiego terroru, stanął Pomnik, jako świadectwo
tragicznych wydarzeń do jakich doszło na terenie gminy
w czasie okupacji. To tutaj, oraz w Kończycach Wielkich w czasie istnienia obozu pracy dla Żydów chowano zakatowane na
śmierć ofiary. Pomnik został ufundowany ze środków Instytutu
Pamięci Narodowej-za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy
Ci Panie, że po wielu latach mamy możliwość upamiętnić tych,
którzy zostali tutaj pogrzebani i zginęli w okrutnych warunkach
– modlił się podczas uroczystości pastor Wiesław Kulawiec.
Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 13 września br. prz y Pomniku Ofiar Zbrodni Hitlerowskich
w Kończycach Wielkich, następnie przeniesiono się pod
Tablicę Upamiętnienia w miejscu byłego Obozu PraWiadomoœci znad Piotrówki 3

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
cy w Zebrzydowicach a kulminacyjnym punktem była
uroczystość przy nagrobku symbolicznym na cmentarzu
w Zebrzydowicach. W trakcie ceremoni odczytane zostały listy
(opublikowane w tym numerzeWzP) Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudrich’a oraz list od Edjo Franka który dzięki temu, że
od trzech lat filmujemy uroczystości upamiętniające ofiary Obozu
Pracy w Zebrzydowicach, dowiedział się w swoim kraju o miejscu ,
w którym życie straciło pięć osób z jego rodziny.
I tak oto trzynastego stycznia bieżącego roku prawie trzydziestoosobowa grupa z Holandii ,której przewodził Edjo Frank
przybyła do Zebrzydowic w ramach wycieczki edukacyjnej ,
aby położyć‚’ kamienie pamięci ‚’ pod tablicą upamiętniającą
ofiary Niemieckiego Obozu Pracy.
W skład grupy przybyłej do Zebrzydowic wchodziła również
delegacja Domu Anny Frank, Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie oraz klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam.
Pozostałą część stanowili fani wyżej wymienionego klubu,
ponieważ jedną z ofiar obozu w Zebrzydowicach był szesnastoletni chłopak, piłkarz Feyenoordu.
Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele gmin żydowskich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy. Swoją obecnością zaszczycił nas również
pan Zbigniew Niziński,założyciel fundacji Pamięć Która Trwa
zajmującą się szukaniem i upamiętnianiem miejsc pochówku
ofiar holokaustu.To on właśnie w 2011 roku w trakcie wizji lokalnej z pomocą pani Anny Sikory i Elżbiety Wiji ustalił gdzie na
Zebrzydowickim zakopani są Żydzi którzy u nas ponieśli śmierć.
Przypomnijmy, W latach 1942-1944 w Zebrzydowicach
istniał niemiecki obóz pracy dla Żydów. Jak wynika z ustaleń historyków Niemcy pozbawili życia w obozie pracy
w Zebrzydowicach co najmniej 183 osoby, głównie z Holandii. Ciała ofiar zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach
na terenie Zebrzydowic oraz Kończyc Wielkich. By jeszcze
bardziej upodlić swoje ofiary, oprawcy grzebali je w miejscu
gdzie chowano padłe zwierzęta...
Zdjęcia na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
Redakcja

Kilka słów na uroczystość upamiętnienia
w dniu 13 września 2020 w Zebrzydowicach
Dziękuję panu Wiesławowi Kulawcowi za to, że spełniając jego prośbę mogę
skierować do Państwa tych kilka słów.
Szanowny panie Wójcie Kondziołka, szanowni przedstawiciele władz miejscowej społeczności i Wy, mieszkańcy gminy Zebrzydowice.
Serdeczne pozdrowienia z mojego ojczystego kraju, Holandii, jak również
w imieniu przedstawicieli Fundacji Anny Frank w Amsterdamie oraz współpracowników biura antydyskryminacyjnej organizacji RADAR w Rotterdamie.
Poproszono mnie także o przekazanie szczególnych pozdrowień od kibiców
i trenerów piłkarskiego klubu Feyenoord Rotterdam, którzy w styczniu bieżącego
roku gościli w Zebrzydowicach.
Chciałbym Państwa zapewnić, że szczegółowe informacje o styczniowej
uroczystości dotarły zarówno do członków mojej najbliższej rodziny, jak i do
dzieci i wnuków ocalałych ofiar Holokaustu w Holandii, Stanach Zjednoczonych
i w Izraelu. Nadto ogromna rzesza Żydów w naszym kraju wyraża wdzięczność za
Państwa starania, aby pamięć o zmarłych ofiarach tego hitlerowskiego obozu pracy nigdy nie ustała.
Państwa działania dowodzą, że stosunkowo niewielka społeczność jest zdolna
realizować przedsięwzięcia o wyjątkowym znaczeniu.
To właśnie mieszkańcy gminy Zebrzydowice podjęli się śmiałego dzieła budowy pomnika pamięci haniebnych zbrodni przeciwko kilkuset niewinnym chłopcom
i mężczyznom narodowości żydowskiej z Holandii i innych krajów. Tylko i wyłącznie
ze względu na swoje pochodzenie żydowscy chłopcy i mężczyźni umierali z głodu
i byli mordowani, tutaj, w tym obozie podczas hitlerowskiej okupacji Waszego kraju.
Nie ulega wątpliwości, że to, czego Państwo dokonali stawiając pomnik,
a także Wasze ustawiczne zaangażowanie w organizację uroczystości, przywołuje pamięć o imionach nie tylko członków mojej własnej rodziny, ale o imionach
wszystkich osób narodowości żydowskiej, którzy tutaj cierpieli i tutaj skonali.
Dzięki Państwa wysiłkom ja i moi najbliżsi otrzymali realną przestrzeń, w której możemy składać hołd pamięci naszych ukochanych.
Niech ich imiona ich dusze znajdą się w wiązance żyjących.
A cytując żydowską modlitwę Kadisz:
Niech nastąpi wielki pokój z Nieba i życie dla nas i dla całego ludu
Izraela. I mówmy: Amen
Żałuję, że nie mogę być dzisiaj z Wami podczas tak ważnego i pełnego emocji
wydarzenia. Napisałem do pana Kulawca, że przyjęcie, jakie Państwo nam zgotowali
w styczniu pozostawiło w nas trwałe uczucie przyjaźni z mieszkańcami Waszej gminy.
Niebawem mam zamiar przesłać Państwu kilka egzemplarzy mojego tomiku
poezji z przeznaczeniem dla miejscowej i szkolnej biblioteki i niech ten prezent stanowi namacalny wyraz łączących nas więzi. Książka, zatytułowania „Tragedies to
Remember” (w wolnym przekładzie „By nie zapomnieć o tragicznych przeżyciach”)
zawiera wiersze haiku oraz kilka prac graficznych.
Bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim ! Dziękuję, pokój z Tobą ! Shalom !
Edjo Frank

KOMISJA RABINICZNA DO SPRAW CMENTARZY
Drodzy Bracia w Wierze, Shalom!
Tradycja żydowska naucza, że przejawy miłującej dobroci są pod trzema
względami istotniejsze od dobroczynności. Dobroczynność wspiera ubogich, podczas gdy akty miłującej dobroci przynoszą korzyści zarówno biednym, jak i bogatym. Dobroczynność jest materialna, zaś akty miłującej dobroci są wykonywane
całym jestestwem. Akty dobroczynności kierujemy do żywych, podczas gdy gesty
miłującej dobroci mogą być skierowane również do zmarłych.
Zaiste dzisiejsza uroczystość w Zebrzydowicach jest aktem miłującej
dobroci. Szczególnie teraz w czasach surowego niebiańskiego osądu poWiadomoœci 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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trzebne są proste akty miłości, aby naprawić grzechy z przeszłości i wskazać
kierunek na przyszłość.
Obóz pracy w Zebrzydowicach stanowił niewielką część nazistowskiej machiny nienawiści, która niemal zniszczyła polskich i europejskich Żydów. Obóz i jego
ofiary mogłyby ulec zapomnieniu i wymazaniu z historii, zgdonie z planem ludobójczego nazistowskiego reżimu, który za cel obrał sobie wyniszczenie naszych
narodów. Dlatego pamięć o pochowanych tutaj ofiarach, których jedyną winą było
bycie członkiem narodu skazanego na zagładę, jest świadectwem wartości każdego człowieka. W czasach, gdy niepewność jutra podsyca płomienie nienawiści,
dzisiejszy hołd złożony ofiarom jest inspiracją i zachętą. Inspiruje nas do pamiętania o przeszłości i zachęca do oceniania innych z miłością na podstawie ich czynów,
a nie na podstawie przynależności do tej bądź innej grupy etnicznej lub społecznej.
W imieniu swoim oraz pochowanych tu ofiar i ich rodzin, w imieniu polskiej
i międzynarodowej społeczności żydowskiej wyrażam głęboką wdzięczność. Niech
ta Macewa będzie nie tylko upamiętnieniem pochowanych tu ludzi, ale także
światłem nadziei dla wszystkich, którzy ją widzą. Miłość jest potężniejsza od nienawiści, potężniejsza od śmierci.
Kochać w obliczu niepewności jest aktem odwagi, którym zasłużymy sobie
kiedyś na to, by usłyszeć głos Boga wzywającego do siebie swe ukochane dzieci.
Z błogosławieństwem zdrowego i pomyślnego Nowego Roku,
Michael Schudrich - Rabin Społeczność Żydów Polskich

Urząd Gminy Informuje

Modernizacja strony WzP
i poświęconej zarządzaniu kryzysowemu
Trwa modernizacja strony Wiadomości znad Piotrówki.
W związku z pracami wszystkie archiwalne numery zostaną
przeniesiony na serwer zebrzydowice.pl. Dotychczasowy
adres www.wzp.zebrzydowice.pl pozostanie aktywny i będzie
kierował na nową podstronę dot. gazety.
Podobnie sprawa wygląda w prz ypadku strony
oc.zebrzydowice.pl
redakcja

Jest nam bardzo ciężko każdego dnia. Mieszkamy na piętrze, bez windy. Dziecko rośnie, zmienia się jego waga, a mnie brakuje już sił, by go wnosić i znosić po
schodach kilka razy dziennie na zajęcia z rehabilitantem. Szymek tylko przez okno
może patrzeć na zabawy innych dzieci. A przecież tak niedawno biegał razem z nimi...
Zwracam się do Was z ogromną prośbą o finansowe wsparcie w zakupie windy,
która pomoże nam wychodzić z domu. Szymek już nie chodzi, porusza się wyłącznie
na wózku inwalidzkim. Sama nie jestem w stanie pokryć kosztów zakupu i montażu
takiej specjalistycznej windy, dlatego z całego serca proszę o wsparcie. Za wszystko
z serca dziękuję.
Jolanta, mama Szymona, Zebrzydowice
LINK DO ZBIÓRKI: https://www.siepomaga.pl/szymon-penkala

Izba Pamięci w Kaczycach
Ochotniczą Straż Pożarną w Kaczycach założono 21 marca 1901 roku, wtedy
zakupiono w Wiedniu sikawkę konną wraz z potrzebnym osprzętem. W 1910 roku
wybudowano remizę do przechowywania sprzętu, zaś w 1923 roku poświęcono
sztandar strażacki i nową sikawkę konną. W 1951 roku wybudowano nową remizę
strażacką. W 1981 roku Zarząd Wojewódzki OSP w Katowicach nadał OSP sztandar.
Z kolei 1 lipca 1995 roku Kaczycka straż została włączona do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego a w 2001 Zarząd Główny Związku OSP RP nadał jednostce
Złoty Znak Związku.
17 maja 1970 roku przy OSP w Kaczycach otwarto Izbę Pamięci, która ostatnio
została powiększona i przebudowana. Obecnie zawiera nie tylko strażackie pamiątki
ale również zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki o mieszkańcach Kaczyc
Strażacką Izbę Pamięci można zwiedzać po uprzednim kontakcie z prezesem
OSP- tel: 504 203 477 lub opiekunem Izby – tel. 509 384 014
OSP Kaczyce

Choroba przyszła nieoczekiwanie, zabierając dzieciństwo...

Pomóż Szymkowi!

Marzę tylko o tym,
by mojemu dziecku żyło
się jak najlepiej, by nie
spotykały go nieszczęścia,
by nie musiał cierpieć.
Niestety, kiedy pojawiła
się choroba, nie byłam
w stanie nic zrobić… Nie
można wyleczyć Szymka,
ale możemy zrobić wszystko, by choć nie był więźniem naszego mieszkania. By mógł
wyjść z domu… Bardzo proszę o pomoc.
Mój kochany synek Szymon do 7 roku życia wiódł szczęśliwe życie, jak jego
koledzy. Z dnia na dzień pojawiły się problemy z chodzeniem. Jeden dzień, który
zmienił wszystko - diagnoza, Dystrofia mięśniowa Duchenne’a. Nieuleczalna choroba,
która powoduje zanik mięśni. Był płacz, rozpacz i bezsilność, bo moje dziecko nagle
nie mogło chodzić… Potem ma być tylko gorzej.
Początkowo nikt nie był w stanie nam pomóc. Oczekiwanie na postawienie diagnozy
było koszmarem… Teraz też nie jest łatwo. Na chorobę mojego dziecka nie ma lekarstwa.
Zanik mięśni utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Pomaga tylko regularna
i żmudna rehabilitacja, leczenie i wsparcie najbliższych. Robimy wszystko, by spowolnić
postęp choroby, która odbiera coraz więcej.
Szymon jest cudownym dzieckiem, który w muzyce odnajduje siłę i energię do życia.
Głęboko wierzę, że jeszcze nie raz będę mogła pójść z synkiem na koncert i zobaczę na jego
twarzy uśmiech...

A to ciekawe...
zakwitła i uschnie
60 lat liczy Agawa, która we wrześniu tego
roku zakwitła w Kończycach Małych.
W gospodarstwie Pani Haliny Grygierek jest ich
kilka sztuk, a ta jest najstarsza. Agawa, chociaż
w naszym klimacie trzeba je chować przed zimą,
jest chętnie uprawiana w ogródkach. – Zdziwiłam się, kiedy wyszłam na podwórko, że wystaje
z niej taki duży pałąk – mówi Pani Halina i dodaje, że Agawa ma 60 lat i zakwitła po raz pierwszy
a zarazem... ostatni.
Agawy rozprzestrzeniły się w południowej Europie, chociaż pochodzą z Meksyku.
W rejonie Morza Śródziemnego często można
zauważyć wystające z nich kilkumetrowe łodygi, na których wyrastają płaskie, żółte baldachy.
Żeby agawa zakwitła trzeba poczekać kilkadziesiąt lat, a w dodatku roślina kwitnie
tylko raz, a potem schnie. Taki też los czeka okaz z Kończyc Małych.
red.
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Kończyce Małe: Warsztaty pierwszej pomocy
29 sierpnia i 12 września przy pięknej pogodzie na terenie Zamku
w Kończycach Małych
Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych zorganizowało
Warsztaty pierwszej pomocy skierowane do Seniorów naszej
gminy. Warsztaty odbyły się w ramach zadania: Jesień dla
Seniorów. Działania aktywizująco-integrujące dla Seniorów
i Seniorek z Gminy Zebrzydowice.
12 wrzesień to Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.
100 osób łącznie spotkało się na 3-ch warsztatach, gdzie przy
kawie i kołaczu na świeżym powietrzu wysłuchali bardzo interesujących pokazów Ratownika Pana Janusza Ģłaza.
W wydarzeniu uczestniczyli seniorzy z wszystkich sołectw
Gminy Zebrzydowice. Dziękujemy za udział i zachęcamy
do śledzenia wydarzeń organizowanych
przez Stowarzyszenie
Miłośników Kończyc
Małych.
Bardzo dziękujemy strażakom z OSP
Kończyce Małe za
pomoc w organizacji
wydarzenia.
Zarząd Stowarzyszenia
Miłośników Kończyc Małych.

Podziękowali za plony
Sołtys i Rada Sołecka Kończyc
Małych zorganizowali w sobotę
22 sierpnia uroczystość związaną
z podziękowaniem za plony. Po uroczystej mszy świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek na świeżym powietrzu
nad Stawem Zamkowym.
Ponadto dla rodzin zorganizowano Terenową grę o Kończycach
Małych, specjalnie wymyśloną na
potrzeby sołectwa. Stowarzyszenie
Miłośników Kończyc Małych poprowadziło warsztaty z malowania
kamyczków #kamyczki dla najmłodszych. Sobotnie popołudnie było
pierwszym takim spotkaniem mieszkańców od wielu miesięcy…

Mostek pomalowany
We wrześniu, wspaniała grupa
młodzieży pod opieką dorosłych
pomalowała mostek nad Piotrówką w Kończycach Małych. Na
mostku pojawiły się także podpisy
całej ekipy! Dziękujemy za Waszą
ciężką pracę!!!
Taka ekipa to skarb!! Niebieski i żółty to kolory Księstwa
Cieszyńskiego, dobór kolorów
nie jest przypadkowy. Natomiast
koncepcja jak pomalować została
wymyślony przez młodych społeczników.
Dziękujemy za nakarmienie pracowitych Małokończan
- młodsi wcinali pyyyszne burgery od Gościńca Zamkowego. Starsi oczywiście
kotlety, które przygotowała restauracja
Wena.
Rada Sołecka
Kończyc Małych.

Dobrej zabawy nie brakowało
Rodzinny Rajd Rowerowy za nami
Po raz kolejny, Klub Rowerowy Przerzutka, Koło Macierzy
Ziemi Cieszyńskiej – koło w Zebrzydowicach oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zorganizowali dla wszystkich fanów „kręcenia” Rodzinny Rajd Rowerowy.
Rajd odbył się w sobotę 20 września 2020 zbiórką o godz.
14:00 przy zebrzydowickim amfiteatrze a trasa przebiegała
drogami gminy Zebrzydowice. W samym rajdzie wzięło udział
102 uczestników. Nie zabrakło dobrej zabawy a na mecie ciepłego posiłku oraz drobnych upominków. Do zobaczenia za rok!
Obszerny fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydoice.pl
GOK

Sołtys Izabela Brachaczek

Podziękowanie
Klub Seniora działający przy GOK i Bibliotece
w Zebrzydowicach dziękuje Paniom: Sołtys Izabeli Brachaczek i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kończyc Małych,
Iwonie Nowak, za sprawne, profesjonalne zorganizowanie
warsztatów pierwszej pomocy oraz nieodpłatne zaopatrzenie seniorów w pudełka życia i poradniki bezpieczeństwa.
Ryszard Kowalski
Wiadomoœci znad Piotrówki 9
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III TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN
o Puchar Sołtysa Kończyc Małych
29 sierpnia w ostatnią sobotę wakacji w Kończycach Małych miał miejsce
III TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN o Puchar Sołtys Kończyc Małych. W rozgrywkach, które
toczyły się na boisku LKS Kończyce Małe uczestniczyło 7 amatorskich drużyn, Zwycięzcy zostali wyłowieni w wyniku rzutów karnych, emocjom nie było więc końca
do ostatnich chwil. Zwycięzcą turnieju zostali Gladiatorzy. II miejsce wywalczyli Los
Emeritos zaś na najniższym miejscu podium znaleźli się Student Project
Dziękuję bardzo za organizację imprezy Przemkowi Pilorzowi oraz licznym
sponsorom. Tym razem finansowo wspomogła nas Gmina Zebrzydowice, piłki
dla wszystkich zawodników ponownie ufundowała Pani Poseł Małgorzata Pępek.
Dziękuję Piekarni Zebrzydowice, Pizzerni Mateo, restauracji Wena, firmom RemoTour
araz Api za pomoc w organizacji
Sołtys Izabela Brachaczek

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach informuje

Zajęcia w GOK 2020/2021

Ruszają zajęcia w GOK na które zapraszamy dzieci młodzież.
12.10.2020 w poniedziałki i środy w godz 14:00-15:45
ruszają Zajęcia Ceramiczne w Zamku w Zebrzydowicach
Zajęcia Tańca Współczesnego odbywają się w
każdy wtorek godz. 15:00 grupa początkująca a o godz
16:00 grupa zaawansowana
30.09.2020 odbyło się spotkanie organizacyjne Zajęć
Muzyczno - Teatralnych w Sali Widowiskowej GOK w Zebrzydowicach (jednak ciągle jeszcze można dołączyć do grupy!)
W piątki obywają się zajęcia ROBOTYKI z klockami
LEGO® Więcej informacji o zajęciach można znaleźć na
www.kreativo.pl lub https://www.facebook.com/KreativoCieszyn/ lub dzwoniąc pod numer 799 881 456.

Fitness dla każdego

W Gminnym Ośrodku Kultury wraca gimnastyka dla pań. Zajęcia Fitness odbywać się będą tradycyjnie w poniedziałek i środę. Godziny zajęć nie ulegają zmianie
będzie to godzina 19.00. Zajęcia prowadzi pani Jadwiga Wanat.
Zapraszamy na zajęcia KUNG FU
Od października w GOK Zebrzydowice wznawia działalność
Mistrzowska Szkoła Kung – Fu, która zaprasza wszystkie dzieci
i młodzież na zajęcia. Zajęcia podobnie jak w ubiegłym roku
odbywają się będą w poniedziałek i środę o godz. 17:00. Spotkanie organizacyjne
odbędzie się w poniedziałek 12 października 2020r. o godz. 17:00 Szkoła oferuje 10
styli kung fu oraz wiele innych styli dalekowschodnich. Zajęcia podzielone są na grupy
dla dzieci i dorosłych oraz grupy początkujące. Oferowane są różne poziomy nauki.
•
Wolne miejsca czekają także na chętnych w zespołach: Kończaneczki, Małe
Kończaneczki, Kaczoki, Taka Melodia (inf. tel. 32 4693334)
•
Informacji o kolejnych zajęciach w GOK i jego placówkach (świetlicach) publikowane są na bieżąco na stronie www.gok.zebrzydowice.pl tel. 324693334
W trakcie zajęć należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów
związanych z obostrzeniami dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się
koronawirusa oraz zarządzania NR 1/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Zebrzydowicach z dnia 6. 08. 2020 r. w sprawie: szczególnej
organizacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa pracowników oraz klientów instytucji kultury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, dostępne na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
Zapraszamy do udziału w zajęciach!
GOK Zebrzydowice

Plener malarsko – rzeźbiarski
w Gościńcu Zamkowym

W dniach 9-20 września, w Gościńcu Zamkowym odbywał
się Plener malarsko – rzeźbiarski Jego mecenasem i inicjatorem był Stanisław Zorman - artysta z Czech.
- Podobny plener był już organizowany w 2004 roku. Podczas tego wydarzenia, na zlecenie właścicieli Gościoca (Anny
i Mariusza Szopa - przyp. red.) powstała legenda o Zamku
- o niewiernej Reginie i Rycerzu Rodrygu – wyjaśnia Marcin
Czyż, przedstawiciel restauracji.
W tym roku do wspólnego tworzenia Zorman zaprosił przyjaciół: dr Małgorzatę Maćkowiak - malarkę z ogromnym dorobkiem
artystycznym, wieloma odznaczeniami, nagrodami. Warto dodać,
że jej prace wystawiane są na wernisażach całego świata.
W „zamkowym” plenerze wzięła udział także Pola Ziemba
z Wrocławia - wspaniała artystka, malarka i rzeźbiarka - jej
prace oprócz walorów artystycznych maja też zastosowanie funkcjonalne, gdyż można spotkać wiele z jej realizacji
w architekturze miasta Wrocławia – wyjaśnia Czyż.
Bardzo ważnym gościem pleneru był wybitny współczesny
rzeźbiarz- Stanisław Pietrus z małopolski - lista jego osiągnięć
jest bardzo długa, w tym także światowe wystawy i prestiżowe
nagrody – opowiada Czyż
Dzięki wspaniałej atmosferze pleneru powstały doskonałe
dzieła, które można podziwiać w Zamku w Kończycach Małych
w pomieszczeniach Gościńca na Zamkowego. Zapraszamy
Red.

OFERTA PRACY
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje,
iż przyjmie na umowę zlecenie osoby do roznoszenia korespondencji na
terenie gminy Zebrzydowice.
Wymagania: dobra znajomość terenu, sumienność, dyspozycyjność,
rzetelność; miła aparycja; łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Podania wraz z CV można składać:
1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku Urzędu Gminy)
2. przesłać pocztą na adres : Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 43-410
Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6
3. adres e-mailowy: fka@gzwik.zebrzydowice.pl, gzwik@zebrzydowice.pl
4. Kontakt telefoniczny : 32 4693 654 Osoby zainteresowane podjęciem pracy w
późniejszym terminie również prosimy o kontakt!
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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

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika

2020
Twoja Wizja ZERO

od bezpieczeństwa do dobrostanu
Nakręć film i wyślij zgłoszenie na adres:
wizjazero@krus.gov.pl
Termin przesyłania prac konkursowych upływa 20 października 2020 r.
Szczegóły na: www.krus.gov.pl

Honorowy patronat
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Organizatorzy:
Patronat medialny:

tylko do końca roku możesz zrobić tanie zakupy

BUTIK U JANKI

zaprasza na wyprzedaż i nie tylko
Nowe dostawy odzieży sezonowej
oraz na zamówienie - tanio i dobrej jakości

!
ENY

RC
SUPE

Punkt przyjmuje obuwie do naprawy
Zebrzydowice ulica Ks. A. Janusza 1
czynne od 8:00 do 16:00
sobota od 8:00 do 13:00

Uwaga!
Wielka wyprzedaż
materiałów związanych z ogrodzeniami

m.in. słupki, kątowniki itp.

tel. 728 998 644
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INFORMATOR urzędowy

SPIS ROLNY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje
Inwentaryzacja przyłączy
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy muszą uzupełnić
obowiązek wykonania inwentaryzacji przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego informujemy, że na naszej stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl
w zakładce obsługa klienta, znajdziecie Państwo wykaz geodetów wraz z ich danymi
adresowymi, gdzie można zlecić powyższą usługę.

Faktury elektroniczne

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny
Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
– poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/; telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99,
a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju; bezpośrednio w wywiadzie
udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego; korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego w
siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy
– każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa,
w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają
najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do
opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych
niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych
rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz
na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
– zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych
z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej
i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi, dostarczenie informacji niezbędnych
do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich,
struktury zasiewów upraw rolnych, analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na
przestrzeni ostatnich 10 lat, wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia
informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD,
– aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych); osób prawnych; jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do
ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019
r., poz. 1728 z późn. zm.).
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/
Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie

Zachęcamy wszystkich naszych Klientów do korzystania
z usług elektronicznych ( wniosek o wystawianie efaktury dostępny jest na stronie
www.gzwik.zebrzydowice.pl w zakładce obsługa klienta) dzięki czemu zaoszczędzicie Państwo pieniądze oraz przyczynicie się do ochrony środowiska.

Sprostowanie

Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez
utworzenie Klubu Integracji Społecznej .
W sierpniowym numerze "Wiadomości znad Piotrówki" pojawił się błąd tj.
przy informacji dotyczącej projektu pn."Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej"
w wyniku błędu drukarskiego pojawił się znak graficzny promujący zupełnie inny
projekt realizowany obecnie przez GOPS tj. projekt "Chodź pomaluj mój świat (...)".
Podobny błąd pojawił się również w "Wiadomościach znad Piotrówki" z grudnia
2019r. – za co przepraszamy, gdyż mogło to być dla czytelników mylące
redakcja
Projekt współfinansowany ze środków unijnych
„Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług
społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowany jest przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
od listopada 2019r. W związku z zagrożeniem epidemicznym od marca 2020r. wszystkie działania w ramach projektu zostały zawieszone.
W związku ze sporym zainteresowaniem jakim cieszył się projekt podjęto decyzję
o wznowieniu od października 2020r. następujących działań:
- Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób
Niesamodzielnych. Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Uczestnicy zajęć spotykać się będą raz
w tygodniu i razem z terapeutą wykonywać własnoręcznie rożnego rodzaju ozdoby, dekoracje, spędzać czas w miłej atmosferze oraz nawiązywać kontakty społeczne.
- Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi
całościowymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa i arteterapeutę.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
Szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia możecie Państwo znaleźć na
stronie gops.zebrzydowice.pl

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli
i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu
ogrzewczego 2020/2021
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach
związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż
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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

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
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zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy
przekraczawówczasnawet1000stopniCelsjusza!Atakistanjestwielkimzagrożeniemdlamieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2019
odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pożarów od
urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG
PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020]. Oprócz pożarów, nieprawidłowa
eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie
zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Straż Pożarna odnotowała
3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37
ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu
10.09.2020]. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną
„CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną. Kominy: instalację dymową,
spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez
uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność,
lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden
z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną Zaproś KOMINIARZA! Ustawa Prawo
budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej
1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie
uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1pkt 1 c, oraz art. 62 ust.
1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186). W przypadku stwierdzenia
uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić
braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia
bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem
elektrycznym albo zatrucie gazem.(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk
opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 6 miesięcy; 4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli
większa częstotliwość wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez
firmę ubezpieczeniową.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

Uwaga mieszkańcy - ważna informacja
Od 14 września Wydział Komunikacji w Cieszynie
w nowej lokalizacji!
Od poniedziałku,
14 września 2020 r.
Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Cieszynie
będzie przyjmował
swoich
Klientów

w nowej siedzibie, która znajduje się w Cieszynie, przy
ul. Granicznej 79, na przejściu granicznym w Boguszowicach.
- Jako Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zdecydowaliśmy
się na przenosiny Wydziału Komunikacji z Bobreckiej 29 na
Graniczną 79 w Cieszynie, ponieważ byliśmy świadomi, że
w dotychczasowych warunkach lokalowych wyczerpały się
wszystkie możliwości na znaczącą poprawę pracy tego wydziału. Na Bobreckiej z uwagi na skromność przestrzeni nie
byliśmy w stanie wprowadzić koniecznych zmian organizacyjnych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim - zwiększenie
ilości stanowisk do bezpośredniej obsługi klientów, co bezpośrednio łączy się również ze zwiększeniem zatrudnienia
w wydziale. W nowej siedzibie udało się ten zamierzony cel
osiągnąć. Co ważne, wszystkie stanowiska będą znajdowały
się na jednej sali operacyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu każdy pracownik, który szybciej skończy obsługiwać swojego
klienta, będzie mógł poprosić do okienka kolejnego, oczekującego wciąż w kolejce. Wszystko to powinno bardziej
usprawnić pracę wydziału, informuje Mieczysław Szczurek,
Starosta Cieszyński.
Powierzchnia nowej siedziby wydziału jest prawie pięciokrotnie większa od dotychczasowej i wynosi około 1000 m2.
Przy nowej siedzibie Wydziału Komunikacji znajduje się bezpłatny parking, z którego będą korzystali jego klienci. Osoby,
które nie mają własnego środka transportu, dojadą na Graniczną autobusem.
Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Gminna Biblioteka Publiczna Informuje

Nowości w bibliotece

Szczepan Twardoch- Pokora
Pożądanie. Władza. Uległość. Co stracisz walcząc
o godność? Epicka powieść o rewolucji, wojnie i miłości.
11 listopada 1918. Leutnant Alois Pokora wychodzi ze szpitala
na ulice zrewoltowanego Berlina. Stary świat się skończył.
La Belle poque umarła w okopach I wojny światowej. Nowy
świat rodzi się w bólach: na froncie zachodnim i podczas
rewolucji, przetaczającej się przez pokonane Niemcy.Alois
nie należał do starego świata, nie należy też do nowego.
Syn górnika z Górnego Śląska, zrządzeniem losu wyrwany
z proletariackiej rodziny, wszędzie spotyka się z pogardą
i odrzuceniem. Samotny i prześladowany, wierzy tylko
w erotyczną relację z perwersyjną, dominującą Agnes.
Jednak w świecie, który się skończył, nic nie jest prawdziwe.
Pokora
to
porywająca
powieść
o
miłości,
wojnie i rewolucji. Epicka historia o Berlinie
i Śląsku, o Niemcach i Polakach, o podziałach społecznych
i etnicznych. O pożądaniu, władzy, uległości i cenie, jaką płaci
się w walce o godność.
Marek Niedźwiecki- DyrdaMarki
Marek Niedźwiecki po raz pierwszy ujawnia tajemnicę swojego
głosu- o życiu na antenie i poza nią- o muzyce i ciszy- o PRL-u
i współczesności- o niezwykłych podróżach i zwykłej
codziennościMarek Niedźwiecki, jeden z najpopularniejszych
dziennikarzy muzycznych i być może najwspanialszy głos
w historii Polskiego Radia, zaprasza do siebie. Do obejrzenia
kolekcji 15 tysięcy płyt, do wysłuchania prywatnej listy
płyt wszech czasów, do podróży po ulubionych miejscach
na świecie.Przyzna się do sportowych osiągnięć w jeździe
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(prawie) figurowej. Ugości nas swoimi popisowymi daniami
(legendarne mielone!), a potem na stół wjedzie butelka
australijskiego shiraza oraz piwo z mango i zaczną się
opowieści bardziej muzyczne. Pan Marek od listy zdradzi, jak
czekał w apartamencie paryskiego hotelu Ritz na Madonnę
i jak uratował przyjęcie Lionela Richiego. Opowie o swoich
wpadkach, momentach absolutnego szczęścia, paraliżującym
strachu przed wychodzeniem na estradę i o tym jak zwędził
papierosy żonie Davida Bowiego...To będzie wspaniała uczta.
I piękna podróż. Momentami wzruszająca, pełna anegdot,
niecodziennych historii i pięknych wspomnień, których
przez dziesiątki lat byliśmy świadkami i słuchaczami. I która,
mimo starań złych ludzi, trwa nadal...
Renata Piątkowska- Wszystkie moje mamy
Wszystkie moje mamy to książka wpisująca się w serię
książek opowiadających dzieciom o wojnie. Mały chłopczyk,
bohater tej historii, bierze nas za rękę i prowadzi za druty
warszawskiego getta. Autorka pokazuje nam wojnę widzianą
oczami dziecka, a rzadko patrzymy na nią z tej perspektywy.
W książce pojawia się postać Ireny Sendlerowej, która
uratowała od zagłady dwa i pół tysiąca dzieci. Czy można
piękniej przeciwstawić się złu? Nie tylko w czasach wojny,
ale także w czasach pokoju, na co dzień pomagajmy sobie
bezinteresownie, z myślą, że po to się urodziliśmy powiedziała
Irena Sendlerowa. I takie jest przesłanie tej książki.
Od Elżbiety Ficowskiej (urodzona w 1942 roku w warszawskim
getcie i z inicjatywy Ireny Sendlerowej, jako niemowlę
przewieziona w drewnianej skrzyneczce na aryjską stronę.
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Autorka
literatury dziecięcej, opozycjonistka, przewodnicząca
Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w latach 2002-2006):
Wszystkie moje mamy to opowieść żydowskiego chłopca
o okrutnym, złym świecie, w którym przyszło mu żyć w czasie
Holokaustu. Szymek spotkał też dobrych ludzi, ratowali go,
próbowali ukoić jego strach, rozpacz i przerażenie. Dobrzy
ludzie, to światło w czasach pogardy. Autorka nie zapomina
o Irenie Sendlerowej, która kierowała akcją Żegoty ratowania
żydowskich dzieci. Wrażliwość z jaką Renata Piątkowska
pokazuje zło i dobro sprawia, że możemy bezpiecznie oddać
tę książkę w ręce dzieci.

Najpoczytniejsi autorzy
w Bibliotekach Gminy Zebrzydowice - ranking
1. Michalak Katarzyna,
2. Steel Danielle,
3. Wilczyńska Karolina,
4. Mirek Krystyna,
5. Mróz Remigiusz,
6. Gargaś Gabriela,
7. Roberts Nora,
8. Przybyłek Agata,
9. Majcher Magdalena,
10. Frączyk Izabela

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka w Bibliotekach Gminy Zebrzydowice.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece
Najwyższy czas przygotować się na długie jesienne wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć
dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka. Warto zatem udać
się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka
Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece.
W tym roku do projektu zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad 700 placówek więcej niż
w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych
w Polsce. Pełna lista zakwalifikowanych bibliotek oraz szczegóły
dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie:
www.wielki-czlowiek.pl.
Do tej pory dzięki akcji Wyprawki Czytelnicze odebrało blisko
300 tys. przedszkolaków!
Opis projektu: Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej
czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy
bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak
otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe
inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej
czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.
GBP Zebrzydowice

Z życia szkoły
Katalog elektroniczny w bibliotece szkolnej w Kaczycach
Biblioteka szkolna w Kaczycach w nowym roku szkolnym zmieniła tradycyjny
system wypożyczania książek na elektroniczny. Podczas trwania nauki zdalnej pani
bibliotekarka wprowadziła do programu bibliotecznego ok. 2,5 tys. woluminów.
System elektronicznego wypożyczania książek usprawni obsługę uczniów jak i nauczycieli. Umożliwia on natychmiastowe sprawdzenie, czy książka jest dostępna.
Zaletą programu jest mnogość kryteriów wyszukiwania oraz możliwość przeglądania zasobów biblioteki z dowolnego miejsca. Korzystanie z katalogu online jest wygodne i atrakcyjne dla czytelnika. Nie udałoby się to bez pomocy poprzedniej pani
bibliotekarki , która wprowadziła ok. 6 tys. książek. Zachęcam do zapoznania się
z katalogiem biblioteki w wersji online, jak również z nową stroną Szkoły Podstawowej w Kaczycach. https://spkaczyce.szkolnastrona.pl/
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