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kupię stare motocykle -

tel. 504 211 939

W numerze:

 Muzyczna uczta z Jackiem Wójcickim
 Szlachetne Zdrowie: wykład dla seniorów
 Zybrzidowianki najlepsze!
 Poezja naszych mieszkańców
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Api poleca do szkoły:

• zeszyty, bruliony, notesy, bloki, papiery kolorowe,
• OKŁAdKI NA zESzyTy I POdRęCzNIKI,
• tornistry, plecaki, piórniki, worki na obuwie,
• farby, plastelinę, kredki, cyrkle, ołówki, długopisy,
• pióra i ołówki do NAuKI PISANIA,
oraz cały pozostały asortyment szkolno - biurowy

Czynne:

Api w Świstaku pon- pt 7.30-18; so 8-14
Api Kochanowskiego pon- pt 7.30-17; so 8-13
Zapraszamy!! Tel. 506 814 834
Zapraszamy na FB - Api sklep Papierniczy

2016

Skład jest czynny:
od pn.-pt. 8.00 - 15.30, w soboty od 8.00 do 12.30
tel. 32 469 35 82
43-410 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 61

cennik - www.fhustanczyk.pl
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Transport przy zakupie
1 tony opału
na terenie Gminy Zebrzydowice

DODATKOWA
PROMOCJA !!!

- WĘGIEL ORZECH

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

- WĘGIEL KOSTKA
- EKO-GROSZEK
- WĘGIEL WORKOWANY

w stałej sprzedaży
PIASEK (różne rodzaje), MIESZANKA, ŻWIR,
KAMIEŃ KLINIEC, TŁUCZEŃ, KAMIEŃ CZERWONY

GRATIS !

! uwaga !
WYPRZEDAŻ KOSTKI BRUKOWEJ

ATRAKCYJNA CENA
Do wyczepania zapasów
Zapewniamy rozładunek
samochód HDS
Transport materiałów sypkich powyżej 5 ton
na terenie Gminy Zebrzydowice gratis!
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-

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

Zarys historii Marklowic Górnych

Marklowice należą
do bardzo starych miejscowości. Dokumenty historyczne potwierdzają ich
istnienie już w 1305 roku,
kiedy to Marklowice były
zobowiązane do płacenia
powinności dziesięcinnych
ówczesnym
biskupom
wrocławskim. Od początku
istnienia wioski właściciele
Marklowic zmieniali się dość często. Zarządca Marklowic zazwyczaj posiadał także
Zebrzydowice. Nic więc dziwnego, że przez długie lata Marklowice były zależne od Zebrzydowic. Pierwszym zapamiętanym właścicielem Marklowic i Zebrzydowic był Mikesz
z Jodłownika, który w 1467 roku sprzedał swoje posiadłości Janowi Burzejowi z Knurowa.
Kolejnym zarządcą był Henek Bilik z Kornic, a po nim Jerzy Liszka z Niemieckiej Lutynii. Po rodzinie Liszków Marklowice znajdowały się we władaniu rodziny Marklowskich.
W XVII wieku nastąpił podział Marklowic na dwie odrębne miejscowości, z których każda
miała osobnych właścicieli. Powstały w ten sposób Marklowice Dolne i Marklowice Górne.
Z książki L. Hosäka wynika, że po 1600 roku Marklowicami Górnymi władała rodzina
Barskich. Na początku XVIII wieku dobra od tej rodziny nabył Ferdynand Leopold
Centner von Cententhal, po którym panem Marklowic Górnych został Erdmann Ferdynand Gusnar z Komorny, który dość dobrze zapisał się na kartach historii Marklowic Górnych. Właściciel wioski (około 60 ha) był prawdopodobnie inżynierem i pracował przy
budowie kolei Bogumin
– Wiedeń. Po śmierci Erdmanna Ferdynanda Marklowice Górne otrzymał w spadku
jego syn Albrecht. W 1796 roku zarówno Dolne, jak i Górne Marklowice nabył Franz Xaver
von Mattencloit. Pod koniec XIX wieku obie części wsi nabyła rodzina Larisch i pozostała ich właścicielem do końca II wojny światowej. W 1919 roku wojska czechosłowackie
najechały na Śląsk Cieszyński, a w 1920 roku podzielono Marklowice pomiędzy Polskę
i Czechosłowację. Ostateczną granicę ustalono w 1924 roku tak, że szkoła znalazła się po
stronie polskiej, a kościół i cmentarz oraz gospoda hrabiego Larischa w Czechosłowacji.
Utworzono wtedy 4 przejścia graniczne, z których prawie swobodnie mogli korzystać
mieszkańcy podzielonej wioski. Stopniowo udogodnienia te ograniczano. W październiku 1938 roku, gdy wojsko polskie wkroczyło na Zaolzie, Marklowice na prawie
10 miesięcy stały się ponownie jedną wsią. Po II wojnie światowej granica powróciła do
stanu z 1924 roku.
Majątek
W Marklowicach Górnych na przestrzeni wieków znajdowało się kilka cennych zabytków, po których dzisiaj niestety nie ma już śladu. Znajdował się tutaj pański zamek, dwór, owczornia oraz arenda. Pański zamek według informacji
starszych mieszkańców znajdował się przy wjeździe z ul. A. Mickiewicza na ul. Szkolną po
lewej stronie (obecnie jest tam miejsce wypoczynku m.in. dla rowerzystów, a w II połowie XX wieku była tam leśniczówka). Po drugiej stronie była gorzelnia (palarnia). Jadąc
w stronę granicy, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się skład opału „Stokłosa”, był dwór.
W sąsiedztwie dworu znajdowała się stajnia i stodoła. Po drugiej stronie drogi niedaleko
kapliczki św. Mikołaja mieścił się Urząd Celny z jednym poborcą cła i dwoma dozorcami. Obok kościoła drewnianego natomiast w wieku XIX i XX znajdował się dwupiętrowy
drewniany spichlerz. Jedną z najstarszych zachowanych budowli w Marklowicach Górnych jest dawna gospoda „Na Kępce”. Na początku XX wieku właścicielem gospody był
Franciszek Konieczny, który nabył ją prawdopodobnie od Żyda.
Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że Marklowice Górne należały do jednej z najbogatszych gmin. Gmina była właścicielem obligacji państwowych na kwotę ok. 4000 reńskich. Coroczne dochody z wymienionych obligacji przeznaczało Przełożeństwo Gminy
na zmniejszenie podatków. Podczas wybuchu I wojny światowej gmina oddała obligacje na rozbudowę przemysłu wojennego.
Kościół
W Marklowicach już w 1360 roku znajdował się kościół, który w 1447 roku wymieniony jest
jako parafialny. Po reformacji w 1654 roku, jak większość kościołów na Śląsku Cieszyńskim został
odebrany protestantom i jako filialny przyłączony do kościoła parafialnego w Zebrzydowicach.
W tamtym czasie kościół był pod wezwaniem św. Mikołaja. Od tego czasu nabożeństwa w drewnianym kościele marklowickim sprawowali kapłani z Zebrzydowic. Duszpasterze przyjeżdżali do
Marklowic końmi przysyłanymi przez mieszkańców. Po podziale państwa w 1924 roku mieszkańcy Górnych Marklowic mieli z roku na rok coraz większy dostęp do kościoła pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego. Po II wojnie światowej praktycznie uczęszczali już tylko do kościoła w Zebrzydowicach.

Szkoła
Pierwsza szkoła w Marklowicach powstała w 1837 roku i mieściła się w jednej izbie
drewnianego budynku. Z powodu częstych powodzi budynek był często zalewany przez
Piotrówkę, przez co ulegał zniszczeniu. W 1868 roku naukę przeniesiono do gospody
gminnej wykupionej od Żyda o nazwisku Fazal. Nauka w gospodzie trwała do 1882 roku,
kiedy to oddano do użytku nową, murowaną, dwuklasową szkołę, w której znajdowało się także mieszkanie nauczyciela. Z powodu coraz większej liczby dzieci szkoła nie
była w stanie pomieścić swoich wychowanków. Postanowiono więc wybudować nową,
większą szkołę. Uroczystego otwarcia nowego budynku szkolnego dokonano
16 września 1900 roku. Szkole nadano imię „Szkoła Jubileuszowa Cesarza Franciszka
Józefa I”. W budynku tym uczą się dzieci z Marklowic Górnych do dnia dzisiejszego.
Wiek XX-XXI
Według spisu ludności w 1900 roku w Marklowicach Górnych w 60 budynkach mieszkały
423 osoby. Powierzchnia wioski wynosiła 610 mórg rozległości. Mieszkańcy żyli głównie z rolnictwa.
Według Księgi Handlu gospodę w Marklowicach Górnych poza Franciszkiem Koniecznym
prowadzili także panowie Piechaczek i Podstawka. Sklep spożywczy prowadził Jan Friedel oraz pp.
Paszek i Wątroba. W 1927 roku wioskę zamieszkiwało 573 mieszkańców. Lata powojenne to czas
czynów społecznych, zakładania nowych stowarzyszeń i firm, a przede wszystkim odbudowy tego,
co zniszczyła II wojna światowa.
Po zakończeniu działań wojennych w jednym z pomieszczeń budynku
szkoły uruchomiono przedszkole. Ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów
w marklowickiej szkole i reformę oświaty w 1966 roku przedszkole przeniesiono do prywatnego domu pp. Stawarczyków.
Po II wojnie światowej powstała w Zebrzydowicach Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”. Spółdzielnia ta uruchomiła w Marklowicach Górnych
w domu pp. Koch sklep spożywczy nr 2. Przy sklepie, którego kierowniczką przez długie
lata była pani Hermina Setkowicz, znajdowała się masarnia. Również gospodę „Na Kępce”
dzierżawiła Gminna Spółdzielnia z Zebrzydowic. Druga gospoda była u pp. Kominek.
8 czerwca 1947 roku w gospodzie u p. Samlika odbyło się zebranie założycielskie Straży Pożarnej. Wzięło w nim udział 29 osób. Wybrano władze, które
poświęciły sporo czasu i energii na załatwienie spraw organizacyjnych, kompletowanie
niezbędnego sprzętu oraz utworzenie sekcji gaśniczych. Pierwszym prezesem OSP został
Rudolf Koch, a naczelnikiem Wilhelm Jastrzębski. Po pół roku OSP liczyła 23 strażaków
zwyczajnych, 9 wspierających, 6 honorowych, a także istniała 6-osobowa drużyna
kobieca. Do czasu otrzymania wozu bojowego marklowianie do akcji ratowniczych
używali pojazdu konnego.
W 1958 roku powstało Kółko Rolnicze. Przez długie lata organizacja ta określana była przez „Głos Ziemi Cieszyńskiej” najlepiej działającą w powiecie. W 1961 roku do
organizacji tej należało 93 członków. W 1962 roku w wiosce powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Na pierwszym zebraniu został wybrany zarząd, którego przewodniczącą
została Anna Żagan. Do towarzystwa zapisało się 40 członkiń.
W latach 1963-1965 mieszkańcy wybudowali w czynie społecznym remizę
strażacką. W 1970 roku dobudowano wieżę, pomieszczenia gospodarcze oraz zagospodarowano park przy remizie. Odtąd strażnica stała się miejscem spotkań, lokalnych
imprez i posiedzeń.
Na początku lat 70. mieszkańcy Marklowic Górnych zakupili pole, na którym postanowili wybudować nowe przedszkole. Z pomocą władz gminy mieszkańcy w czynie
społecznym w 1975 roku zakończyli budowę i oddano do użytku nowe przedszkole znajdujące się przy obecnej ul. Szkolnej.
W 1978 roku utworzona została Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna popularnie zwana „kurczarnią”. W latach 80. spółdzielnia wybudowała nowy budynek
administracyjno - mieszkalny oraz kompleks silosów zbożowych.
W maju 1985 roku rozpoczęto budowę kościoła na parceli od pp. Bonczek w pobliżu strażnicy. Budowę nowej świątyni zakończono w 1986 roku,
a w 1988 roku wydzielono z parafii zebrzydowickiej nową parafię – Marklowice Górne. Pierwszym proboszczem został ks. Henryk Wicik. Uroczystego poświęcenia
kościoła pw. św. Jozafata Kuncewicza w dniu 16 listopada 1988 roku dokonał ks. arcybiskup Damian Zimoń. Kilka miesięcy po zakończeniu budowy nowego kościoła, w drugiej połowie 1987 roku, w sąsiedztwie remizy strażackiej i nowego obiektu sakralnego
GS Zebrzydowice wybudowała nowy pawilon handlowy. W latach 90. przy ul. Mickiewicza powstało targowisko oferujące szeroką gamę towarów, kilka kantorów i stację benzynową. Obecnie żadna z wymienionych usług już nie istnieje. W 2007 roku zakończono
rozbudowę budynku OSP w Marklowicach Górnych.
Przeglądając dokumenty historyczne zawierające zapisy dotyczące miejscowości
Marklowice Górne można natrafić na wiele więcej informacji opisujących dawnych mieszkańców oraz dowiedzieć się, jak na przestrzeni lat wioska ta się zmieniała. Powyższy tekst
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SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
ul. Rybnicka 17

44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

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

ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

skład opału

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

tel. kom. 607 76 45 45

Ogłoszenie

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

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

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

Lokal o powierzchni 80 m2 do wynajęcia w Marklowicach
Górnych, w budynku sklepu Lewiatan przy ul. Dębowej 2a.

Transport od 2 ton na terenie Brzezówki i Pogwizdowa - gratis

Szczegółowe informacje w biurze Zarządu Gminnej
Spółdzielni SCH w Zebrzydowicach, ul. Ks.A.Janusza 4,
lub pod nr telefonu 32 46 93 499.

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

Zarząd GS SCH w Zebrzydowicach
4 Wiadomoœci znad Piotrówki

tel. 33 856 93 16, tel.

501 134 571

jest tylko krótkim zarysem będącym – być może w niedalekiej przyszłości – pierwowzorem
do opisania szczegółowej historii nadgranicznej miejscowości gminy Zebrzydowice.

borną grochówkę i przygotowały stół obfitości.
Taka wspaniała i bogata oferta mogła być przygotowana dzięki
współpracy KGW, Rady Sołeckiej, Świetlicy GOK, Stowarzyszenia
Miłośników Kończyc Małych, OSP i LKS. Organizacje współdziałają,
wspierają się wzajemnie i mogą być wzorcowym przykładem zżytej
i zgranej społeczności. Wszyscy mówią, że robią to z miłości dla
swojej Małej Ojczyzny
Izabela Brachaczek Sołtys Kończyc Małych

na zdjęciach widoczny dwór oraz „Kępka” i w oddali gorzelnia.
Serdecznie Dziękuję Paniom: Herminie Setkowicz i Eryce Martinek
za ciekawą rozmowę, archiwalne zdjęcia oraz wszelkie cenne informacje.
Patryk Nowak

Wiadomości Kulturalne

I

KM

W ostatni weekend sierpnia na Dziedzińcu Zamkowym
w Kończycach Małych hucznie pożegnano wakacje - imprezy plenerowe trwały w sobotę do późnych godzin nocnych , natomiast
w niedzielę już od godziny 11.00.

Sobotni festyn ,,Pożegnanie wakacji„ organizowany przez Radę
sołecką, Świetlicę GOK Kończyce Małe, KGW i Stowarzyszenie
Miłośników Kończyc Małych zgromadził tłumy dorosłych i dzieci,
którzy częstowani byli przez organizatorów pysznymi kołaczykami,
wspaniałą grochówki oraz kiełbasą do upieczenia na najprawdziwszym ognisku.
Dla dzieci przygotowano liczne bezpłatne atrakcje - malowanie twarzy, tatuaże, robienie glutów, zajęcia ruchowe z animatorami, kule bumper ball, festiwal baniek mydlanych. Na boisku
LKS miały miejsce pokazy olimpijczyków w łucznictwie, chętni mogli spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Dla dorosłych zorganizowano zabawę taneczną, a dzięki niesamowitym umiejętnościom
DJ Marcina Stryczka bawiono się go godziny 1- szej w nocy. Hitem
okazała się belgijka, tańczyło ją ponad 60 osób.
Niedziela to był szalony dzień dla dzieci zorganizowany przez
Panie z KGW Kończyce Małe w ramach akcji ,”Szczepimy się” przy
współpracy Świetlicy GOK Kończyce Małe oraz Sołtys Izabeli
Brachaczek. Były bezpłatne dmuchańce, animacje ruchowe, gra
terenowa, zajęcia z robotyki i kodowania, budowanie z klocków
,warsztaty origami, malowanie twarzy, wata cukrowa i popcorn
oraz dyskoteka dla dzieci - najmłodsi również z zapałem tańczyli
belgijkę. Dla wszystkich Panie upiekły kołaczyki, ugotowały wy-
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Uwaga na oszustwa "NA ZDALNY PULPIT"
Cieszyńscy policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi
metodą „na zdalny pulpit”. Ostatnio ich ofiarą padła kobieta, która
chcąc „pomnożyć” swoje oszczędności, zainstalowała po namowie
oszusta program do zdalnego dostępu do komputera. Tym samym
przekazała przestępcom dostęp do swojego konta i danych osobowych. Oszuści okradli ją ze wszystkich oszczędności.
Oszuści nie odpuszczają i posługują się różnymi metodami,
aby szybko zdobyć pieniądze. W ostatnim czasie przestępcy
działając metodą "na zdalny pulpit", oszukali 58-letnią mieszkankę naszego powiatu. Oszuści nawiązali z pokrzywdzoną kontakt
telefoniczny i nakłaniali do inwestycji w kryptowaluty. Nakłaniali
do dalszego kontaktu za pośrednictwem email, a następnie do
zainstalowania programu Any Desk, służącemu do kontroli komputera na odległość.Przestępcy w takich sytuacjach, dzięki zdalnemu dostępowi do pulpitu komputera lub telefonu w takich
sytuacjach uzyskują dane pokrzywdzonych, za pomocą których
pobierają środki zgromadzone na kontach i zaciągają pożyczki.
W zdecydowanej większości przypadków pokrzywdzeni chcąc
zarobić dodatkowe pieniądze, dając się zmanipulować i działając pod wpływem impulsu, poprzez swoją nieuwagę przekazują
przestępcom dane do swoich danych osobistych i kont. Tym samym często tracą oszczędności swojego życia. Niestety, w tym
wypadku nie było inaczej.
Podobną metodą jest kontakt rzekomego pracownika banku,
który informuje, że z rachunku danej osoby była próba wykonania przelewu na inny rachunek bankowy, którego od dłuższego
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czasu bank próbuje namierzyć. W związku z tym, że pokrzywdzeniu nie zlecają takich transakcji, zaczynają „współpracować”
z fałszywym pracownikiem banku. Chcąc uchronić swoje oszczędności, wykonują kolejne polecenia. Do takiej „współpracy ” mobilizuje ich umiejętna manipulacja ze strony oszusta, który przekonuje, że na rachunku bankowym pokrzywdzonego widnieją już
na przykład jakieś wnioski o kredyt lub nieautoryzowane próby
wypłat. Następnie rozmowę przejmuje inny, podający się za specjalistę, „konsultant” np. z departamentu bezpieczeństwa banku. Poleca zainstalować na telefonie lub komputerze program
do zdalnej obsługi urządzenia, który ma rzekomo zabezpieczać
dane. Osoby pokrzywdzone postępując zgodnie z instrukcjami,
logują się do swojego konta i w ten sposób udostępniają swoje dane przestępcom. Oszuści, wykorzystując te dane, dokonują
przelewów z konta i zawierają np.umowy kredytowe.
Aby nie paść ofiarą oszustów pamiętaj:
• kieruj się zawsze rozsądkiem przy dokonywaniu wszelkich
transakcji finansowych;
• jeśli dzwoni do Ciebie pracownik banku i proponuje zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu, możesz
być pewien, że jest to oszustwo. Pracownik banku nigdy nie prosi
o zainstalowanie tego typu oprogramowania;
• jeśli pracownika banku telefonicznie żąda zweryfikowania
Twoich danych lub Twojego konta bądź zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, najlepiej rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta Twojego bank;
• tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. Nigdy nie udostępniaj innym osobom danych
do konta bankowego, danych logowania oraz kodów jednorazowych;
• zachowaj szczególną ostrożność przy superatrakcyjnych inwestycjach, bo tą metodą najczęściej działają oszuści.

Klub seniora - poszukuje
Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Zebrzydowicach, zwraca się z
prośbą o przekazywanie archiwalnych zdjęć i innych materiałów obrazujących życie i prace mieszkańców gminy.
Po wykorzystani udostępnione zdjęcia, materiały zostaną
zwrócone
Ryszard Wiśniewski

,,Muzyczna uczta z Jackiem Wójcickim”
,,M uz yczna uczta
z Jackiem Wójcickim”
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem
odbiorców, miejsca zostały zarezerwowane w
kilka dni. 9 września w
Sali Widowiskowej Artysta, który jest klasą samą
w sobie, urzekł publiczność
w małokończyckim zamku
swoim ciepłem, talentem
i repertuarem. Seniorki
i Seniorzy śpiewali razem z Jackiem Wójcickim
znane szlagiery, słuchali anegdot, podziwiali
kunszt mistrza, który
oczywiście przechadzał
się wśród zebranych nawiązując bezpośredni
kontakt. To było niesamowite popołudnie, pełne radości i zabawy. Spotkali się mieszkańcy
z całej gminy Zebrzydowice- Kaczyc, Kończyc Małych, Marklowic
Górnych i Zebrzydowic. Przybyli jako osoby indywidualne i jako
członkowie licznych organizacji. - Ta wspaniała inicjatywa jest
jednocześnie próbą budowania społeczności, która angażuje
się w sprawy gminy - mówi Sołtys Kończyc Małych Izabela Brachaczek. Aby taki cel wspólnoty realizować trzeba mieć odpowiednie
narzędzia - zaplecze w postaci wyremontowanej Sali Widowiskowej, gdzie można godnie przyjąć gości oraz wsparcie finansowe
z samorządu, Darczyńców i pozyskanych grantów.
Organizatorem biesiady było Stowarzyszenie Miłośników
Kończyc Małych, które zadanie realizuje ze środków otwartego konkursu w zakresie
działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym Gminy Zebrzydowice. Pomysłodawcy cieszą się z trafionego pomysłu i zapraszają na
kolejne Kulturalne czwartki
23 września i 7 października- również konieczne
zapisy, sms na nr telefonu
507 729 396.
Warto dodać, iż powyższe działania aktywizująco
- integrujące mają na celu
propagowanie trzeźwych
obyczajów. Spotkanie z kulturą z kulturą.

Piknik Sołecki
Podczas sobotniego (18.09) Pikniku Sołeckiego w Marklowicach Górnych nie brakowało atrakcji. Wydarzenie rozpoczęło się
już o godz. 15:00 zabawami i konkursami dla dzieci. O 16:00 odbył
się pokaz psów sportowych: agility i dogfrisbee w wykonaniu
Wiktorii Krętosz. Pokaz wzbudził zasłużony zachwyt. Następnie
ze swoim koncertem wystąpił Zespół Nadolzianie. Nie zabrakło
także takich atrakcji jak malowanie twarzy, zamków dmuchanych
i obficie zaopatrzonego bufetu. Impreza była także okazją do
wzięcia udziału w spisie powszechnym (na wszystkich chętnych
czekał rachmistrz) oraz do zaszczepienia się przeciw COViD-19.
Całość zwieńczyła zabawa taneczna, podczas której bawił zespół
STYLOWY BAND.
Organizatorami pikniku byli: Rada Sołecka Marklowice Górne,
KGW Marklowice Górne, OSP Marklowice Górne oraz GOK Zebrzydowice (Świetlica Marklowice Górne).

GOK Zebrzydowice

Stworzyszenie Miłośników Kończyc Małych
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Spotkanie z AKF Klaps
Z wielkim zainteresowaniem seniorzy i goście obejrzeli
kilka filmów przygotowanych przez AKF Klaps, na spotkaniu
zorganizowanym przez Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
w Zebrzydowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach.
Spotkanie odbyło się we wtorek 14.09.2021 w Sali Widowiskowej GOK . O historii Amatorskiego Klubu Filmowego
szczegółowo opowiedziała Anna Zachurzok, członek chybskiego „Klapsu”. Zaprezentowała także kilka filmów – zarówno
historycznych jak i współczesnych. Co podkreślała, również
młodzież obecnie bardzo angażuje się w działalność Klubu
a ten działa już kilkadziesiąt lat.
GOK Zebrzydowice

Rodzinny Rajd Rowerowy
Po raz szesnasty, Przerzutka, Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – koło w Zebrzydowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Zebrzydowicach zaprosili wszystkich fanów „kręcenia” na
Rodzinny Rajd Rowerowy.
Rajd odbył się w sobotę 11 września 2021 a trasa przebiegała malowniczymi drogami naszej gminy. W trakcie wydarzenia nie zabrakło jak zwykle dobrego humoru, ciepłego
poczęstunku a także drobnych upominków!
GOK Zebrzydowice
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Łukasz Stawarczyk
– w radzie Artystycznej Teatru Starego
W poniedziałek (13.09) dyrektorzy Narodowego Starego Teatru Waldemar Raźniak oraz Beniamin M. Bukowski
wręczyli powołania do Rady Artystycznej Starego Teatru,
która będzie działała do 31 sierpnia 2024 roku. Wśród
powołanych znalazł się aktor pochodzący z Marklowic
Górnych – Łukasz Stawarczyk.

W skład rady, oprócz Łukasza Stawarczyka weszli: Anna
Dymna, Katarzyna Krzanowska, Roman Gancarczyk, Radosław Krzyżowski, Jan Peszek, oraz Krzysztof Zawadzki.
Łukasz Stawarczyk: Jeden z najbardziej wyrazistych
aktorów swojego pokolenia, charyzmatyczny, niestrudzony w odgrywaniu najtrudniejszych choreografii
scenicznych, oczarował widzów jako główny bohater
„Fiaska” Magdy Szpecht oraz jako Jontek w feministycznie odczytanej „Halce” w reżyserii Anny Smolar,
w której „Majstersztykiem językowej woltyżerki są odzywki Jontka, z przejmującą autentycznością wyartykułowane «po cieszyńsku» przez Łukasza Stawarczyka”
(Artur Grabowski).
Wyróżniony przez Anetę Kyzioł za najlepszą rolę męską
w sezonie 2017/2018 za spektakl „Cezary idzie na wojnę” („Teatr”), gdzie „niektóre etiudy choreograficzne
wykonywane przez wspaniałych aktorów, zarazem
tancerzy i śpiewaków, przypominają pokazy akrobatów
radzieckich ku czci Stalina, które można obejrzeć dziś
na filmach dokumentalnych rejestrujących radosne, ale
podszyte strachem, marsze i defilady” (Krystyna Duniec,
dwutygodnik.com).
Łukasz Stawarczyk współpracował z wieloma scenami
w Polsce m.in. z awangardowym teatrem Komuna / Warszawa, Łaźnia Nowa i Instytut Sztuk Performatywnych,
Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem Polskim
w Bydgoszczy, Nowym w Krakowie, IMKA w Warszawie oraz
z zagranicznymi scenami m.in. Schauspielhaus Bochum,
FFT Dusseldorf, Ringlokschuppen Mulheim an der Ruhr.
Od 2011 roku należy do międzynarodowej grupy kainkollektiv z którą pracuje w różnych krajach.
Więcej o Łukaszu pod tym adresem: https://stary.pl/pl/
actor/lukasz-stawarczyk/
Polecamy również wywiad z artystą dla Dwutygodnika.
com https://www.dwutygodnik.com/artykul/9626-mieszkam-w-lalikach.html

Oddali hołd ofiarom

Szlachetne Zdrowie: wykład dla seniorów
W środę 8 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbył się wykład dla seniorów zorganizowany
przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej współfinansowany przez Gminę Zebrzydowice przy współpracy
z GOK Zebrzydowice.
Zapraszamy do zapisu z transmisji jaka odbyła się na żywo
na FB – obejrzeć ją można na profilu Stowarzyszenia - https://
www.facebook.com/scmtcieszyn
GOK Zebrzydowice

Piknik Militarno – Wojskowy – podziękowania!
W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o Pikniku Militarno Wojskowym, jaki odbył się w sierpniu w Kaczycach. Za
naszym pośrednictwem organizatorzy pragną podziękować
sponsorom za pomoc w organizacji wydarzenia – tj. Dotyczy pikniku Militarno-Wojskowego.
Sponsorzy: „Folgum” - P.Pierchała - Kaczyce, „Bimeb - Akcesoria Meblowe - Cieszyn, Kajza Sp.Z.O.O - Zagóra - Brzezówka, „Domel”-Dominik Biernat - Kaczyce, Tolasz Tomek
- „Usługi Minikoparką” - Pogwizdów, Zakład Usług Elektroinstalacyjnych - Leszek Kowalski - Kaczyce, Firma „Spaw-Stal”
- Jakub Kuczera - Kaczyce, Świat Mebli «Rama» - Mazur Rafał Pogwizdów, Piekarstwo-Ciastkarstwo - Marek Handzel - Kończyce Wielkie, Firma Pardi. Sp.Z.O.O - Kaczyce, AUTO SERWIS
- Szuścik Krystian - Kaczyce

Specjalny pociąg w Zebrzydowicach
2 września z Lizbony wyruszył Connecting Europe Express,
który ma w trakcie 36 dni odwiedzić 36 krajów i 40 miast.
Od poniedziałku (20.09) pociąg przemierza Polskę, W czwartek
(23.09) na moment zatrzymał się na stacji w Zebrzydowicach,
przyciągając media oraz liczne grono fanów kolei.

Wieczór Pieśni Żydowskich oraz Uroczystości upamiętniające nazistowski obóz….
W niedzielę, 19 września 2021 roku w Zebrzydowicach
i Kończycach Wielkich odbyły się uroczystości upamiętniające
Ofiary Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Pracy Przymusowej dla Żydów w Zebrzydowicach, na zakończenie uroczystości odbył się wieczór Pieśni Żydowskich, podczas którego
wystąpił zespół KLEZMER z Cieszyna.
GOK Zebrzydowice

Connecting Europe Express w Zebrzydowicach (Fot: PL)
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Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

Szeroki wachlarz firm ubezpieczeniowych
COMPENSA, WARTA, PROAMA, PZU...
tel. 505 283 631
Zebrzydowice, ks. Janusza 4 (pawilon GS - I piętro)
otwarte pon.-wt.-śr-pt - 9.00-15.30
czwartek 11.00-16.00

Produkty na zamówienie
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tel. 502 391 569

2021 jest Europejskim Rokiem Kolei. To właśnie z tej przyczyny ekspres „Łącząc Europę” wyruszył w podróż po całym
kontynencie, która zakończy się 7 października w Paryżu. To bardzo cenna inicjatywa, w którą zaangażowane są spółki
PKP. Pociąg będzie podróżował od Bałkanów przez wschodnie i centralne kraje Unii Europejskiej, również przez Europę
Zachodnią aż do Półwyspu Iberyjskiego. Zatrzyma się między
innymi w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Będzie można
podziwiać różne rodzaje wagonów, między innymi będzie
wagon kolei szwajcarskich, tak zwany alpejski, z przeszklonym
dachem - mówił Polskiemu radiu Tomasz Lachowicz, dyrektor
biura Polskich Kolei Państwowych w Brukseli.
Pociąg na naszą stację wjechał 14:47 a o 15:17 ruszył
w dalszą trasę w kierunku Ostrawy.
Red.

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
zaprasza na:

ŚWIĘTO
WINA, MIODU I SERA

Spotkanie w KGW
Jak w każdą środę, tak i w dniu
08.09.2021r panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Zebrzydowicach spotkały się w swojej siedzibie. Spotkanie nawiązywało do wczesnojesiennej pory wykopek i poświęcone
było ziemniakom. To uniwersalne
warzywo jest podstawą wielu potrawi podstawowym źródłem
min. witaminy C w diecie Polaków. Przygotowano zarówno wersje potraw na słodko tj. knedle ze śliwkami- oraz wytrawne specjały kolacyjne i obiadowe takie jak żebroczka, dymfoki, babraczka, placki ziemniaczane i pieczone ziemniaki nadziewane
boczkiem i serem. Wszystko było przygotowywane przez Panie
z KGW i okraszone jak zawsze opowieściami i rozmowami.
Gabriela Bujok

10 PAŹDZIERNIKA 2021 G. 13:00
PLAC ZAMKOWY W ZEBRZYDOWIC

Zybrzidowianki najlepsze!

Stowarzyszenie Miłośnikow Kończyc Małych
serdecznie zaprasza seniorki i seniorów z gminy Zebrzydowice
na wydarzenia z cyklu Kulturalne Czwartki:

Fot: GOK MSZANA

W środę 15 września w Połomi odbyła się X edycja Otwartego
Przeglądu Zespołów i Śpiewaków Ludowych im. Józefa Pękały. Nagroda główna trafiła do zespołu„Zybrzidowianki”(GOK Zebrzydowice).
Drugie miejsce powędrowało do zespołu„Pielgrzymowianie”
(GOK Pawłowice), natomiast trzecie miejsce zajął zespół Strumień (MGOK Strumień). Wyróżnienie przyznano Czesławowi
Żemła z Czerwionki-Leszczyn.
Artystów oceniali: Robert
Garstka z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Zofia Przeliorz (scenarzystka, autorka
tekstów i reżyser widowisk
scenicznych po śląsku, laureatka nagrody w konkursie
„Po naszymu, czyli po Śląsku”,
oraz konkursu im. Krzysztofa Kolberga), a także Czesław Wita (instruktor zespołu„Połomianka”, muzyk Orkiestry Rozrywkowej Gminy Mszana. Gratulujemy!

Potęga słowa na Śląsku
Cieszyńskim
23 września 2021, godz . 17: 0 0

spotkanie autorskie z poetą , tłumaczem ,
dzia ła cze m k u ltu r y Z b i g n i ewe m M a c h ej e m

Jan Nepomucen święty Europy Środkowej
7 października 2021, godz . 17: 0 0

w ykład Joanny Jędrusik, ekspertki tematyki
z w i ą z a n ej z k u lte m ś w. J a n a N e p o m u c e n a
Zamek Kończ yce Małe - Staropolska 5
Sala Widowiskowa
Do zobaczenia!

Red./mat.pras.
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Jedyne takie miejsce w okolicy!
Pasieka zlokalizowana na granicy dwóch gmin - Zebrzydowice i Hażlach znajduje się w posiadaniu Koła Pszczelarzy
w Kończycach Małych od 49 lat. Dotychczas był to niewielki,
drewniany budynek. Marzeniem kończyckich pszczelarzy
było udostępnienie ich pasieki społeczności lokalnej i turystom oraz nadanie jej waloru edukacyjnego. W 2020 roku,
dzięki determinacji członków Koła oraz wsparciu powiatu cieszyńskiego, pojawiła się taka szansa. Wszystkie prace ziemne
i budowlane wykonali członkowie Koła. Dzięki ogromnemu
nakładowi pracy społecznej oraz wsparciu finansowemu
ze strony Powiatu Cieszyńskiego powstała wyjątkowa przestrzeń, w której gospodarzami są pszczoły. Powstała ścieżka
edukacyjna z tablicami informacyjnymi. Rozbudowana została wiata, która pozwala na ugoszczenie dzieci i młodzieży
zamierzającej zgłębić swoją wiedzę o owadach, które stanowią podstawę istnienia człowieka na naszej planecie.

Dzień Kropki

Pasieka usytuowana przy ulicy Sośnie w Kończycach
Wielkich to magiczne miejsce, w którym dzikość przyrody spotyka się z pozytywnym udomowieniem zwierząt
przez człowieka.
Koło Pszczelarzy zachęca do odwiedzenia tego miejsca podczas spacerów, wycieczek rowerowych czy samochodowych.
Jeśli chcą Państwo zostać oprowadzeni po ścieżce przez profesjonalistów- pszczelarzy, można skontaktować się telefonicznie
z prezesem Koła Pszczelarzy w Kończycach Małych, panem
Krzysztofem Koplem pod numerem telefonu - 501457186.
JS

15 września Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych obchodzili DZIEŃ KROPKI - święto kreatywności,
talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Razem z nauczycielami organizowali i uczestniczyli w różnych ciekawych
i twórczych zajęcia, które pomogły odkryć talenty, poznać
mocne strony i je zaprezentować. Na lekcjach wychowawczych, plastycznych, świetlicowych, a nawet matematyki,
języka polskiego czy przyrody tworzono „kropkowe” dzieła
sztuki i prowadzono „kropkowe” gry i zabawy integracyjne.
Pretekstem do zorganizowania Międzynarodowego Dnia
Kropki była książka “The Dot” Petera H. Reynoldsa. Opowiada
ona o dziewczynce, która przeszła wielką przemianę. Zwykła
kropka ma wielką moc. To dzięki niej dziewczynka o imieniu
Vashti uwierzyła w siebie. Uczniowie poznali jej historię w filmie „The Dot”.
Tego dnia w szkole nikt nie był „w kropce”, za to wszyscy byli „zakropkowani”. Mnóstwo kolorowych krop, kropek, kropeczek zagościło w klasach, nawet ubrania były
w grochy i groszki.
Po obchodach Dnia Kropki uczniowie kończyckiej szkoły
wiedzą jedno - że każdy z nich ma talent, wystarczy tylko
uwierzyć w siebie! :-)
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nie szkodzi. Mówi się „ziarenko do ziarnka, a zbierze się
miarka”. „Małpka do małpki” i efekt ten sam co picie większej ilości alkoholu. Działanie zawartości „małpek” jest takie
samo jak wypicie alkoholu w większych pojemników. Nie
czarujmy się „małpka” także uzależnia. Dostępność czyli
popularność „małpek” jest znaczna, w ostatnich latach systematycznie rośnie, jest to zatrważające. Alarmujące tak
bardzo, że odpowiednie osoby ustawodawcze postanowiły zmienić odpowiednie przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzając dodatkową opłatę od „małpek”.
Środki uzyskane z tych opłat przeznaczone będą na profilaktykę i edukację uzależnień. Jest już udowodnione, że
podniesienie ceny za alkohol jest uważane za jedną z najskuteczniejszych metod zmierzających spożycie alkoholu.
Oczywiście, w tej sytuacji „małpki” zdrożeją, nie będzie to duża podwyżka, ale będzie. Czas pokaże, czy
decyzja o podniesieniu cen „małpek” odniesie pożądany efekt. Kto wie czy nie doprowadzi to do zakazu
alkoholu w „małpkach”. Zobaczymy.
Ewa Czudek
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Korzystano z art. H. Kowalczyk pt. „Co zrobić z „małpkami”?”
„Ku trzeźwości Narodu” publikacja na potrzeby projektu
„Lokalnych Liderów Trzeźwości” finansowany ze środków
NPZ 2016-2020, 2021 r. str. 30-31

Co nieco o „małpkach”
Każdy wie, co to „małpka”, popularna ostatnio „małpka”.
A tym, którzy nie wiedzą wyjaśniam: „małpką” nazywamy
buteleczkę zawierającą alkohol w ilości 100 lub 200 ml.
W handlu znajdują się także małe buteleczki lub puszki
zawierające wino, alkopopy czyli drinki. Są to pojemniki
o objętości 250 ml – 270 ml. Takie pojemniki alkoholu zdobywają coraz większą popularność bo: łatwo je schować
i przemycić np. do pracy, do kina, a cena nie jest powalająca. Wypicie „małpki” w pracy powoduje niewielkie poczucie
winy, ponieważ zezwala na bardzo prostą racjonalizację –
„wezmę tylko łyczek i dalej mogę spokojnie pracować, nikt
się nie zorientuje”.
Kto najczęściej kupuje „małpki”?
- pracownicy fizyczni – mogą niezauważalnie przemycić alkohol do pracy, gdzie mogą kontynuować przerwane przed pracą spożywanie alkoholu, utrzymać odpowiedni rausz, a pod koniec pracy wypić drugą dawkę
by w domu nie pić, bo żona, dzieci.
- ludzie młodzi – wydaje się im, że taka mała ilość alkoholu jest niewinna, można przemycić ją do szkoły i wypić
w czasie przerwy w ubikacji. Nie jest droga, mniej więcej
jak jedzenie typu fast food. Można to ukryć nie tylko przed
nauczycielami, ale i przed rodzicami.
- osoby mające problem z alkoholem. „Małpkę” można
ukryć w kieszeni, wypić w ukryciu z nastawieniem na szybki efekt. „Małpki” dają poczucie samokontroli, polega to na
oszukiwaniu samego siebie i myślenie „skoro się nie upiłem
to jaki ze mnie alkoholik”.
- kobiety – ponieważ mogą wypić samotnie tzw. dobry alkohol.
Nie ma nic bardziej iluzorycznego, że wypicie „małpki”

INFORMATOR urzędowy

„Lepszy Ty”
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przed
siębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z siedzibą w Cieszy
nie przy ul. Wałowej 4 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowa 3A/1
Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022
Cel projektu::
wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności
do zatrudnienia 200 osób (110 K, 90 M) tym 12 osób
(6 K, 6 M) niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem
i wykluczonych społecznie z terenu powiatu cieszyńskiego
poprzez kompleksowe działania na rzecz integracji osób
z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji
w okresie 24 miesięcy od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2022.
Adresaci projektu:
w wieku 18 do 55 lat, zamieszkujących na terenie
powiatu cieszyńskiego, w tym 48 osób zamieszkujących
miasto powiatowe - Cieszyn, średnio po 24 osoby z gmin
miejskich oraz miejsko-wiejskich (Wisła, Ustroń, Skoczów,
Strumień) oraz średnio po 8 osób z gmin wiejskich
(Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna,
Zebrzydowice). Będą to osoby wykluczone społecznie
bądź zagrożone wykluczeniem społecznym wynikającym
z przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1. osoby
niepełnosprawne
z
orzeczeniem
Wiadomoœci znad Piotrówki 15

GZWiK: Wywóz nieczystości
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem:

510 468 978
w godzinach pracy biura t.j.:

pn-śr 7.30-15.30 ,czwartek 7.30-17.00 i pt 7.30-14.00

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

(12 osób; 6 K, 6 M) - w tym osoby upośledzone intelektualnie
w stopniu lekkim lub upośledzone w stopniu lekkim
i zaburzone/chore psychicznie, lub tylko z obniżoną
sprawnością intelektualną i zaburzone lub chore
psychicznie, w tym osoby posiadające stopień
umiarkowany lub znaczny;
2. bezrobotne zarejestrowane w UP lub osoby
bierne zawodowo, wobec których zastosowanie wyłącznie
instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające
i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności
usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
3. korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem
pomocy społecznej - opuszczające pieczę zastępczą lub
zakłady karne
4. korzystające z PO PŻ - potrzebujące wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu - bezdomne lub dotknięte
wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego i realizacji PO na lata 2014-2020.
Formy wsparcia dla uczestników projektu:
1. doradztwo i konsultacje – indywidulane spotkania każdego uczestnika projektu z doradcą zawodowym,
pracownikiem socjalnym oraz psychologiem;
2. doradztwo grupowe - realizacja warsztatów
z zakresu : umiejętności psychologiczno-społecznich,
umiejętności interpersonalnich, edukacji finansowej,
umiejętności poruszania się po rynku pracy z elementami ekonomii społecznej, ( 60 godzin - 9 dni)-plan
rozpoczęcia październik 2021 r.
3. szkolenia zawodowe - kończące się egzaminem
i wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie
nowych kwalifikacji zawodowych;
-Prawo jazdy kat. B
-Stylizacja paznokci, kosmetyczny
-Opiekun
osób
starszych,
chorych,
niepełnosprawnych
-Gastronomiczny
-Sprzątanie
-Operator wózków jezdniowych podnośnikowych
-Kasjer z obsługą kasy fiskalnej
-Administracyjno-biurowy
4. staże – płatne 5-cio miesięczne - kolejna grupa
rozpocznie staż od listopada 2021 r.
Planowane efekty realizacji projektu:
1. uzyskanie kwalifikacji przez 120 osób (66 kobiet,
54 mężczyzn);
2. aktywne poszukiwanie pracy przez 67 osób
(37 kobiet, 30 mężczyzn);
3. podjęcia pracy przez 50 osób (27 kobiet,
23 mężczyzn).
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, zainteresowanych do wzięcia w nim udziału zapraszamy do kontaktu
z punktem rekrutacyjnym pod nr tel.: 502 778 114.

Wartość projektu:4 464 654,78 zł,
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 241 422,04 zł.

SPOTKANIE INFORMACYJNE
– PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy
Gminą Zebrzydowice, a Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, Wójt Gminy Zebrzydowice informuje,
iż 06.10.2021 o godz. 16:00 w Sali Widowiskowej
GOK w Kończycach Małych odbędzie się spotkanie
informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców
naszej Gminy.
Celem spotkania jest krótkie omówienie przedmiotu i warunków dofinsowania, najnowszych zmian
oraz zachęcenie mieszkańców do udziału w Programie
„ Czyste Powietrze”.

Kwalifikacja wojskowa mężczyzn
z rocznika 2002
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych
w 2002 r. oraz osób starszych z terenu Gminy Zebrzydowice
odbędzie się w dniach 13, 14, 15 października 2021 r.,
natomiast dla kobiet w dniu 2 listopada 2021 r.
Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Starostwie
Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, piętro III, p. 202.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji po raz
pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości;
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia
się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się
do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym
w wezwaniu nie było możliwe;
- Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się
posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań
z okresu 12 miesięcy poprzedzających stawienie się do
kwalifikacji
- aktualną fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
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Bezpłatny Audyt, atrakcyjne ceny,
krótkie terminy realizacji!
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- dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenia,
pobierane nauki, posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia
osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym
w obwieszczeniu Wojewody Ślaskiego.
Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji
wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności..
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Zebrzydowice, w Biurze Ewidencji Ludności (13A)
lub pod nr tel. 32 47 55 113.

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy oddali na
mnie głos w wyborach uzupełniających dnia 29 sierpnia br.
Poparcie jakie otrzymałam i
mandat radnej Gminy Zebrzydowice motywuje mnie
do dalszej pracy i aktywności
na rzecz Mieszkańców
i rozwoju naszej Gminy.
Z wyrazami szacunku Ilona Jasińska.

Gabaryty – co można wystawić?
Czym są popularne “gabaryty”? Są to odpady, które
ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się do powszechnie dostępnych pojemników na śmieci. Czyli w zasadzie wszystkie duże odpady.
Co można oddać na “gabaryty”? Przede wszystkim
będą to meble. Z uwagi na duże rozmiary muszą być składowane w wyznaczonych miejscach, wskazanych przez
administratora budynku i najczęściej nie wcześniej niż
na dzień przed wskazaną datą zbiórki odpadów wielkogabarytowych. I tak będą to na przykład: szafy, łóżka,
fotele, kredensy, biurka, krzesła, drzwi, ale też rowery, wózki dziecięce czy duże zabawki. Do tej grupy odpadów zaliczamy również dywany.
Co nie należy do odpadów wielkogabarytowych?
Często popełnianym błędem jest zaliczanie do odpadów wielkogabarytowych śmieci, które należą do pozostałych grup odpadów. Te, ze względu na swoje duże rozmiary,
mogą mylnie być traktowane jako “gabaryty”. Wśród nich
najczęściej wyróżniamy elementy wyposażenia łazienki
i toalety czyli wanny, muszle klozetowe, umywalki czy
prysznice. Tego rodzaju śmieci są traktowane jako odpady
poremontowe.
Z kolei pralki, lodówki, piecyki gazowe czy telewizory to elektrośmieci. Mimo iż wymienione sprzęty swoim
rozmiarem pasują do grupy odpadów wielkogabarytowych, to z uwagi na inny sposób ich utylizacji wymagają
osobnej selekcji i nie powinny być umieszczane do wywozu razem z “gabarytami”.

HARMONOGRAM
PRZEPROWADZENIA ZBIÓREK ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
ZBIÓRKA JESIENNA:
•
11 październik (poniedziałek) – Sołectwo
Zebrzydowice Dolne
•
12 październik (wtorek) – Sołectwo Zebrzydowice Górne
•
13 październik (środa) – Sołectwo Marklowice Górne
•
14 październik (czwartek) – Sołectwo Kończyce Małe
•
15 październik (piątek) – Sołectwo Kaczyce

OFERTA PRACY

ELEKTROMONTER
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przyjmie do pracy pracownika na
stanowisko:
elektromonter
na czas określony ( z możliwością zatrudnienia na stałe)
Wymagania:
wykształcenie minimum średnie zawodowe o kierunku elektryka,mechatronika, automatyka lub pokrewne,
uprawnienia SEP, umiejętność obsługi komputera, prawo
jazdy kategorii „B”, dyspozycyjność, mile widziana umiejętność obsługi urządzeń pompowych, telemetrii
Podania wraz z CV można składać:
1. osobiście w dziale Kadr GZWiK (II piętro budynku
Urzędu Gminy) lub
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
Kontakt telefoniczny : 32 4693 654 wew. 106

Obowiązek składania deklaracji
do centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Czym jest CEEB?Najnowsza nowelizacja ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów powołuje Centralną Ewidencję
Emisyjności Budynków (CEEB). Według planu w I kwartale 2021
Minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat
inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł ciepła. CEEB
będzie swoistym rejestrem, źródeł energii budynków, ale nie tylko.
Ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy
publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.
W ewidencji znajdą się i informacje dotyczące przede wszystkim
domów mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną wzięte również
lokale usługowe i budynki publiczne.
Obowiązki właścicieli: W związku z powyższym właściciele,
zarządcy nieruchomości będą mieli obowiązek zgłoszenia źródeł
ciepła o mocy do 1MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii
elektrycznej, wykorzystywanych do ogrzewania budynku. Czas, jaki
został przewidziany na zgłoszenie to: 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła.
12 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia na rejestrację w CEEB,
w przypadku źródeł ciepła już pracujących. W przypadku zmiany
źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni
na złożenie nowej deklaracji. Deklaracje będzie można składać elektronicznie i pisemnie do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów
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zgłoszenia będą groziły kary grzywny wymierzane na zasadach
ogólnych kodeksu wykroczeń a więc od 20 zł. - 5000 zł.
Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić? Źródła ciepła, które
będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do CEEB wskazano: sieć
ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub
wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno),
kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz
przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gzowy, grzejnik
gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje
ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.
Kto będzie wpisywał dane do CEEB? W Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również
wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także
kontroli takie jak kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców
prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania ściekami czy odpadami, a nawet wskazane
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia
finansowego ze środków publicznych.

ryzykowna gra pełna kłamstw obróci się przeciwko nim?
Obserwując z dystansu idealne życie przyjaciółki,
Eleonora czuje, że przegrała. Czasami, gdy patrzy
na swoją szarą codzienność, marzy o tym, by żyć jak
Dominika… I jest gotowa przekroczyć wiele granic,
aby osiągnąć swój cel. Rozżalona i zazdrosna kobieta
doskonale wie, gdzie uderzyć, aby zabolało. W końcu nikt
nie zna naszych słabych punktów lepiej niż przyjaciele.
Ile tajemnic może skrywać jedno, pozornie idealne
małżeństwo? I do czego prowadzi ból, który kiełkuje latami?
Izabela M. Krasińska jakiej nie znacie!

Kilka tysięcy książek online
dla czytelników

Nowości w bibliotece
S. Denzel- Uratować dziecko
Hannah Abbott boi się świata. Dręczona lękiem, wiedzie
samotne, spokojne życie na przedmieściach Yorkshire.
Rzadko wychodzi z domu, a jej jedyną przyjaciółką jest
staruszka z sąsiedztwa, Edith. Jednak kiedy naprzeciwko
wprowadza się rodzina Masonów, ciche życie Hannah
zmienia się na zawsze.
Z zewnątrz Masonowie sprawiają wrażenie rodziny idealnej.
Jednak pewnego dnia Hannah widzi, jak April w oknie
swojego pokoju wywiesza niepokojący napis, wobec którego
sąsiadka nie może pozostać obojętna.
Laura Mason ma dość udawania, że wszystko jest w porządku.
Z pozoru ma piękną rodzinę, dobrą pracę i kochającego
męża. Ale za zamkniętymi drzwiami nic nie jest tym, czym
się wydaje.
HANNAH WIE TYLKO JEDNO NA PEWNO: NIE MOŻE SIĘ JUŻ
WIĘCEJ BAĆ.
M. Surosz- Pepiki
Pepiki to książka o ludziach piszących historię, o zwycięzcach
i o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za walkę o ideały.
To opowieść o sławnych Czechach i nie mniej ważnych
dla czeskiej historii postaciach drugiego planu: wybitnym
pisarzu Karelu Čapku, urodzonym w Karlowych Warach Karlu
Hermannie Franku, hitlerowskim zarządcy Protektoratu
Czech i Moraw, amerykańskiej żonie pierwszego prezydenta
Czechosłowacji, astronomie nawołującym do zjednoczenia
kraju, księdzu-prezydencie oskarżonym o współudział
w ludobójstwie, czeskim pilocie z Dywizjonu 303 i wielu,
wielu innych. To błyskotliwe reportaże o czeskim człowieku,
pozwalające otrząsnąć się ze stereotypów i uważniej spojrzeć
na południowych sąsiadów.
A. Krasińska- Ta, która odeszła
Intrygująca, niepokojąca, gęsta od kłamstw. Historia,
której długo nie zapomnicie! Dominika i Maciej mają
wspaniałą córkę, piękny dom i miłość, o jakiej niektórzy
mogą tylko pomarzyć. Mają też sekrety, które w sekundę
mogłyby zburzyć ten idealny obrazek. Co zrobią, gdy
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Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz
z Filiami w Kaczycach i w Kończycach Małych zaprasza do
skorzystania z dostępu do serwisów z ebookami: Legimi,
IBUK Libra. Bazy zawierają kilka tysięcy pozycji z różnych
dziedzin.
Aby uzyskać dostęp do baz należy:
– być czytelnikiem biblioteki w Zebrzydowicach, Kończycach
Małych czy w Kaczycach
– zgłosić się do biblioteki w celu otrzymania kodu wraz
z instrukcją korzystania z serwisów
ZAPRASZAMY !!
„Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane
w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021
Najpoczytniejsze książki I półrocza
w bibliotekach Gminy Zebrzydowice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A gwiazdy wszystko widziały / T. Reznikova
Lina /S. Antczak
Tam gdzie diabeł mówi dobranoc/ W. Tomala
Dopóki biegnę.../ T. Blackstock
Dopóki żyję.../ T. Blackstock
Muszę wiedzieć /K. Bulicz Kasprzak
Ostania szansa / M. Kasprzyk
Utracona miłość / M. Krauze
Zanim mnie znajdą... / T. Blackstock
Zdradzona / M. Krauze

Gminna Biblioteka Publiczna oraz Grupa Poetycka Saffo
zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie poetów.
Spotkanie odbędzie się 09. października 2021 r. (sobota)
o godz. 9.00 w siedzibie zebrzydowickiej biblioteki (zamek)

One tam są, rozszeptane
mądrością starych ludzi
co grudkę ziemi całowali
łzą rosząc dziękczynną.
Przechowane
gdzieś na dnie szuflady,
cenne niczym posag
majaczą ich głosem.
Nie pozwólcie
by kurz pokrył cisza otuliła ślady nasze .

autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Dałaś mi go Mateńko
Poezja naszych mieszkańców

Letnie wieczory

Kryształowe paciorki
przepełnione modlitwą,
jak talizman – mój różaniec,
ratunek na co dzień.

Gdzieś tam,
słońce kończy wędrówkę,
kąpie się w jeziorze,
noc odbiera błękit niebu
rozbłyska gwiazdami.

Zawsze układałam go,
w zasięgu wzroku,
z nim, łagodniej znosiłam
każde pamiętanie.

Wiatr sitowiem zakołysał
i na pożegnanie,
nuci pieśń wieczorną
przy żabim kumkaniu.

I niczym Anioł,
na stałe, tuż obok,
przyjaciel w niedoli
i w spół weseleniu.

Na spokojnym lustrze wody
mgła welon rozkłada,
dymy niosą zapach z ognisk,
melodia dobiega.

Na dobranoc
pocałunek mamy,
zanim spokojna odpływam
do krainy snu.

Zakochani szepczą cicho
najpiękniejsze słowa,
letni wieczór swym zapachem
uwalnia marzenia

Autor: Jadwiga Bujak-Pisarek

Na dziedzinie

Na dziedzinie czasy szpatne
autor: Jadwiga Bujak-Pisarek zowiści babraczka,
kokot mo dziób zaklejóny
Zasłuchajmy się
nie śmiy wreszczeć kaczka.
Od czasu do czasu
ukryte w albumach,
przemawiają cichutko
stare fotografie.
Cenne jak kromka chleba
podana z rąk babci,
o zapachu i smaku
nie do porównania.

Krów uż ni ma , bo fórt muczóm
choć sóm szómne łónki,
no a bajtle po tym myślóm,
że mlyko z biedrónki.
Poletka odłogiym , bo sie nieopłaco
ludzióm od dobrego
w łepie sie przewraco.
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kieby nosił lónty
-ściepoł by galoty !

Uż nie szumi zboże
bo żodyn nie posioł,
siwka obrażajóm
i prawióm,że osioł.
Gnój to dycki smerdzi
- prawi wiejsko dama,
lónty hónym pyrsko
Dolcze end Gabana.
Burek spynko w łóżku,
w budzie uż nie czeko.
Człowiek psym je do człowieka ,
roz,dwa ci naszczeko.

Taki czasy na dziedzinie,
że kwitnie gupota,
życzliwość i zgoda
w kapsie od kabota.
Schowano głymboko
w starej olmaryji,
szpatnych my sie czasów
w dziedzinie dożyli…

E.Sz

Kura nie śmiy cesty mazać
kóń kasztanów tracić,
sómsiod na policje dzwóni
myśli – Niech zapłaci!
A kóń dycki by sie uśmioł
z tej ludzkij gupoty,

STOMATOLOG
W
ZEBRZYDOWICACH
Informujemy o Nowootwartym w Ośrodku Zdrowia
w Zebrzydowicach Prywatnym Gabinecie
Stomatologicznym

agnieszka Słaboń – chmiel
Lekarz Dentysta
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