ukazuje się od 1992 roku
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Nadolzianie na fali sukcesów - str. 3

Ważne informacje!

Wybory 2019

- str. 10

Rodzinny Rajd Rowerowy - str. 7
W numerze:
Oddali hołd ofiarom
obozu pracy - str. 7
kupię STare motocykle -

tel. 504 211 939

rabat 20% dla firm, przedszkoli i szkół

Zebrzydowice
ul. Kochanowskiego 36
tel. 506 814 834
Scrapbooking, quilling, decoupage
- wszystko co potrzebne
do realizacji Twojej pasji !!

ü Wiadomości kulturalne
ü Terminarz zbiórki odpadów
ü Informacje z GOPS
ü Zaproszenie na film
ü Kącik kulinarny
ü Zmiany w przewozach komunikacji
publicznej!

- str. 3
- str. 9
- str. 13
- str. 15
- str. 19
- str. 19

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

cennik - www.fhustanczyk.pl

Opał
w dobrej
cenie
- WĘGIEL ORZECH

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

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

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

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

GRATIS !

„nowość”
Oferujemy Sprzedaż

upusty na kostkę brukową

- cement
- Kostki Brukowej Firmy
- Obrzeża
- Palisady

- Kostka Ażurowa

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

- Donice

grys zielony 8-22 granulacja
Grys Biały 8-16 granulacja
Grys Różowy 8-16 granulacja
Grys granitowy 16-22 granulacja
Kora Kamienna 11-32 granulacja
Żwir kolorowy 8 -16 granulacja

Wiadomości Kulturalne

Małokończanie na Dolnym Śląsku
W sobotę 31 sierpnia zespół Małokończanie wyruszył na
swoją kolejną wycieczkę. Tym razem zwiedzili Dolny Śląsk.
Pierwszym miejscem, gdzie się zatrzymali był zamek w Mosznej, który zwiedzili z przewodnikiem. Następnie udali się do
Jawora, gdzie zobaczyli piękny, ewangelicki Kościół Pokoju,
rynek i muzeum regionalne. Na nocleg udali się do schroniska ...w Pogwizdowie - wsi w gminie Paszowice. Wieczorem
kolację dla zespołu przygotowały panie z KGW, były śpiewy,
opowiadania o naszej miejscowości a potem o ich stronach.
Zespół spędził bardzo miło czas.

Tym razem na wycieczkę pojechały
również nasze regionalne stroje, ponieważ w niedzielę ubrany w nie zespół
udał się na mszę św. do kościoła w Paszowie, a później na festyn na tzw. Dzień
Pieroga, gdzie śpiewali cieszyńskie pieśniczki. Wycieczka była bardzo udana i
owocna w nowe znajomości, Panie z KGW w Pogwizdowie
zapowiedziały się u nas z rewizytą.
Urszula Wierzgoń

Bajka dla dzieci: Pchła Krętaczka
We wtorek, 10.09.2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w
Zebrzydowicach ze spektaklem pt. Pchłą Krętaczka wystąpił
Teatr KRAK - ART z Krakowa. Fot: Magdalena Gut

Nadolzianie na fali sukcesów
Rok 2019 przyniósł Zespołowi „Nadolzianie” pasmo sukcesów, z których się bardzo cieszymy i jesteśmy dumni.
Zespół dotychczas brał udział w 4 ważnych Przeglądach
Folklorystycznych na których zajął 4-krotnie I miejsce. To
wielki sukces!

Zajęliśmy:
I miejsce: „Złoty Kłos” – Zebrzydowice
I miejsce: Folklorystyczny Przegląd „Zza miedzy” – Kłomnice pow. Częstochowski
I miejsce: Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna
I miejsce: „Złoty Talizman” – Pawłowice
Dla nas jako zespołu to wielka radość i satysfakcja, że to
co robimy ma sens i przejdzie do historii i nasze „Dziedzictwo
kultury” nie zostanie zapomniane, wręcz chcemy nasze tradycje przekazywać młodszym pokoleniom, co też czynimy.
Dumni jesteśmy, że do zespołu dołącza młodzież i wspólnie
tworzymy Zespół pokoleniowy, co tworzy miłą rodzinną atmosferę, którą sobie bardzo cenimy. Daje nam to wiele satysfakcji i ma wielki wpływ na nasze osiągnięcia.
Ze swej strony składam gorące gratulacje i bardzo dziękuję całemu Zespołowi wraz z kapelą i życzę dużo radości i
zadowolenia, oraz dalszych sukcesów.
Robert Rybka

Sukcesy artystów z GOK Zebrzydowice
W środę, 18.09.2019 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury odbyły się przesłuchania w ramach Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny.
W przesłuchaniach w kategorii 7 — 10 lat II miejsce zdobyła Emilia Piguła (solista) z Gminnego Ośrodka Kultury w
Zebrzydowicach. W kategorii 11 — 14 lat II miejsce Kamila
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Firma Handlowa
„ZBYNIO”
zaprasza do skupu z³omu
stalowego i kolorowego na terenie
magazynów G.S. Zebrzydowice
(zjazd drog¹ przy szkole prosto na
plac - obok punktu sprzeda¿y zbo¿a)

Kredyty i pożyczki
jakich potrzebujesz
wiele ofert - jedno miejsce

Przy braku transportu
oferujemy odbiór z³omu
w³asnym samochodem.

Gwarantujemy uczciwoœæ
i najwy¿sze ceny!!!

Zapraszamy: Cieszyn, Stary targ 11
tel. 33/858-25-52

pon-pt 8.00-16.00, sob 8.00-13.00

AUTO KOSMETYKA Kończyce Małe

telefon 502 163 094

mycie samochodów
pranie tapicerki samochodowej
l poprawki lakiernicze
l kpl. kosmetyka lakieru
l pranie dywanów,wykładzin
l
l

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

Auto-Diagnostyka-Serwis
in¿. Waldemar Torbicki

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

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

skład opału

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

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

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

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


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

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

kom. 607 76 45 45

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

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

501 134 571

Wiadomości Kulturalne
Łyczko (solista) z Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach zaś w kategorii 7 — 10 lat wyróżnienie Piotr Siwak i
Lena Wawrzyczek (duet) z Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
Uczestników oceniało jury w składzie: Prof. Alojzy Kopoczek — Przewodniczący Prof. Alojzy Suchanek Karolina Małysz — Tulec. 			
		
GOK
Fot: Dom Narodowy - Grzegorz Żydek

Wycieczka do Warszawy
pt. „Poznajmy Naszą Stolice”
6-8 września 2019 r.
W dniach od 6 do 8 września br. grupa mieszkańców
Naszej Gminy, okolicznych miejscowości oraz sąsiadów z
zagranicy (tj. Republiki Czeskiej) wybrała się na wycieczkę
do Warszawy, naszej stolicy. Celem wyprawy było poznanie, zwiedzenie oraz zobaczenie jednych z najważniejszych
miejsc Warszawy.
Odwiedziliśmy takie miejsca jak: Sejm RP, Muzeum POLIN
(Muzeum Historii Żydów Polskich), Stare Miasto, Nowy Świat,
Łazienki Królewskie, Świątynię Opatrzności Bożej, Pałac Króla
Jan III w Wilanowie.
Wzięliśmy udział w pokazie multimedialnym w Parku
Fontann oraz w Letnim Koncercie Chopinowskim w Łazienkach Królewskich.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który wygłosiła dr Beata Dasiewicz, Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej Wydziału Nauk o Żywności, a nosił
tytuł: „Bioaktywne składniki czekolady”. W trakcie wykładu
została postawiona hipoteza iż: Czekolada jest zdrowsza niż
warzywa, która została „obroniona” i poparta doniesieniami
naukowymi. Na wykładzie o tak słodkiej tematyce nie mogło
zabraknąć degustacji (m. in. czekolady z kawałkami ziaren
kakaowca). Wykład ten zainaugurował nawiązanie długoterminowej współpracy naszej Gminy Zebrzydowice
a SGGW w Warszawie polegającej na możliwości brania
udziału w wykładach oraz warsztatach naukowych w ramach Międzywydziałowego Koła Naukowego „Zielona
Chemia” działającego przy Katedrze Chemii, Wydziału
Nauk o Żywności na SGGW w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę podczas
naszej wycieczki, pełna integrację i niezapomniane wrażenia.
Dziękujemy Panu posłowi, Grzegorzowi Matusiakowi za
możliwość pobytu w Sejmie RP.
Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice, Mirosławowi Staniek za ufundowanie prowiantu dla
każdego uczestnika wycieczki.
Ta wycieczka pozostanie na długo w naszej pamięci!
„Warszawa da się lubić, tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić…”
Zdjęcia: Anna Staniek

Opracował: Tomasz Staniek

Stowarzyszenie Aktywny Senior
Na Granicy
Stowarzyszenie powiększa się dzięki nowym członkom
i rozkręca swoją działalność. We wrześniu działo się wiele w
naszym Stowarzyszeniu. Co tydzień w poniedziałek spotykaliśmy się aktywnie na basenie przy Szkole Podstawowej w
Zebrzydowicach w ponad 30 osobowej grupie, która co drugi tydzień ćwiczyła aqua aerobik pod okiem instruktora. We
wtorki miłośnicy roweru
robili sobie wycieczki rowerowe. W czwartki obowiązkowo nordic walking - zbiórka przy UG
o godz. 15:00. W piątki
pilates i yoga w Petrovicach po czeskiej stronie.
Zaś w środy odbywały
się zajęcia warsztatowe
w pomieszczeniach na 3
piętrze UG w godz. 9:00
– 12:00. Po warsztatach
od 12:00 – 14:00 odbywały się prelekcje: prowadzone przez Policję
(Bezpieczny senior), Sekcję Miłośników Podróży (Wirtualna
podróż po Pradze - zabytki, kultura, sztuka, architektura),
Sekcję Kulinarną (Dynia,
jej zdrowotne walory wykład i pokaz kulinarny
z degustacją). Również w
środy dyżurował Zarząd
Stowarzyszenia w godz.
9:00-12:00 (udzielanie informacji, opłacanie składek itp.). Ważnym wydarzeniem okazał się Piknik
Sportowy, który spotkał
się z dużym zainteresowaniem
uczestników.
Seniorzy bardzo chętnie
brali udział w różnych dyscyplinach sportowych
przygotowanych i prowadzonych przez 2 doświadczonych
animatorów sportowych. Oprócz zawodów sportowych na
pikniku zaserwowano poczęstunek w postaci kołaczyków,
bograczu i grillowanych kiełbasek.
Wanda Kowalska
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Super Zakupy!

Butik u Janki Zaprasza
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 1

Agencja Ubezpieczeniowa
Buryan Elżbieta
zaprasza

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

Szeroki asortyment Odzieży Damskiej i Męskiej
Produkcji Krajowej i z Importu
Oryginalne wzory, Konkurencyjne Ceny
Dobra Jakość
W ofercie – Galanteria, Kartki Okolicznościowe
Znaczki Pocztowe, Wkłady do zniczy, Prasa codzienna
NOWOŚĆ! Jedyny w okolicy punkt naprawy obuwia
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00
Sobota 8:00-13:00

Mariusz Kukuczka

Auto Holowanie
509 537 251
całodobowo - 24H
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Nowa tablica na pomniku

Oddali hołd ofiarom obozu pracy
W niedzielę (15.09.2019) w Zebrzydowicach została odsłonięta nowa tablica, upamiętniająca ofiary niemieckiego
obozu zagłady dla Żydów. Przypomnijmy, w czasie II wojny
światowej przez dwa lata od 1942 do 1944 roku funkcjonował na terenie Zebrzydowic niemiecki obóz pracy.
Punktualnie o godz. 16:30 dźwięk Szofaru rozpoczął uroczystość, w trakcie której odsłonięto nową tablicę, której
treść została uzgodniona z Instytutem Pamięci Narodowej.
W wydarzeniu wzięły udział władze gminy, przedstawiciele
gminy Żydowskiej, Powiatu Cieszyńskiego, duchowni oraz
mieszkańcy.

OSP informuje

Gminne zawody pożarniczo – sportowe
w Marklowicach Górnych
W sobotę 07.09.2019 r. odbyły się Gminne zawody pożarniczo – sportowe w Marklowicach Górnych.
Wyniki:
1 miejsce – Marklowice Górne
2 miejsce – Kończyce Małe
3 miejsce – Kaczyce
4 miejsce – Zebrzydowice
Musztra:
1 miejsce – Kończyce Małe
2 miejsce - Kaczyce
red.

Foto: Stanisław Wenglorz

- Stając w tym miejscu mamy w pamięci to okropne wydarzenie, gdzie niewinni ludzie przy tej pracy ginąc, zostali
potraktowani jak przedmioty - powiedział ks. kan. Marian
Brańka, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. - Dziękujemy, że możemy tutaj stać w poczuciu
bezpieczeństwa. Nie chcemy jednak zapomnieć o tych wydarzeniach, aby nic takiego się nie powtórzyło - mówił z
kolei pastor Wiesław Kulawiec
Wieczór Pieśni Żydowskich
Po zakończeniu uroczystości o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Zamku w Zebrzydowicach po raz 5. odbył się Wieczór Pieśni Żydowskich”, w trakcie którego wystąpiły zespoły
tańca żydowskiego i izraelskiego KLEZMER z Cieszyna wraz z
grupą wokalno - instrumentalną BAT KOL z Gliwic.

Rekreacja nad Młyńszczokiem

Rodzinny Rajd Rowerowy
Rodzinny Rajd Rowerowy im. Bronisława Żagana za nami
Po raz kolejny, 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 14 września 2019 zbiórką o godz.
10:00 a trasa przebiegała malowniczymi drogami gminy Zebrzydowice. W samym rajdzie wzięło udział ponad 70 uczestników, nie zabrakło dobrej zabawy a na mecie ciepłego posiłku - pysznej grochówki. Do zobaczenia za rok!
Fotoreportaż na stronie www.gok.zebrzydowice.pl
(gok)

Obóz pracy w Zebrzydowicach jest mało zbadanym epizodem II Wojny Światowej. Jak wynika z ustaleń badaczy,
Niemcy pozbawili życia w obozie pracy w Zebrzydowicach
co najmniej 183 osoby, głównie obywateli Holandii. Ciała
ofiar zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach na terenie
Zebrzydowic oraz Kończyc Wielkich.
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CZYNNE: od pn. do sob. 10.00-22.00
wszystkie niedziele 13.00-22.00

tel. 32 469 10 39
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ul. Mennicza 36, 43-400 Cieszyn
tel. 509 417 643
szkoleniaikursy@interia.pl
www.szkoleniacieszyn.pl

Oferujemy szkolenia i kursy z branży:

Maxi Burger zaprasza
na kurczaka z rożna

• Informatyka
• Handel i obsługa magazynu
• Biuro i księgowość
• Pielęgnacja urody
• Opieka i ochrona zdrowia
• Pedagogika
• Rękodzieło artystyczne
• Ogrodnictwo
• Energetyka
• Gastronomia
• Budownictwo
• Spawanie
• Maszyny i inne urządzenia do robót
drogowych, ziemnych i budowlanych
• Szkolenia miękkie

INFORMATOR urzędowy

Terminarz przeprowadzenia
zbiórek odpadów
Zbiórka jesienna – odpady wielkogabarytowe:
07 październik (poniedziałek) - Sołectwo Zebrzydowice
Dolne
08 październik (wtorek) - Sołectwo Zebrzydowice Górne
09 październik (środa) - Sołectwo Marklowice Górne
10 październik (czwartek) - Sołectwo Kończyce Małe
11 październik (piątek) - Sołectwo Kaczyce
Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące
rodzaje odpadów: stare meble, wersalki, fotele, krzesła,
wózki dziecięce, opony do średnicy 1000 mm.
Odpady należy wystawić przed teren posesji najpóźniej do godz. 7.00.
Uwaga: w czasie zbiórek odpadów wielkogabarytowych nie będzie odbierany sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Odbiór popiołu z palenisk domowych (gromadzonych w pojemnikach):
Od 01 października do 20 kwietnia Odbiór popiołu z palenisk domowych
Od 01 października do 20 kwietnia odbiór następuje w
drugim terminie w danym miesiącu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.
Odbiór odpadów zmieszanych oraz pozostałości po
segregacji (gromadzonych w pojemnikach ):
Od 01 października do 20 kwietnia odbiór następuje w
pierwszym terminie w danym miesiącu odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.
Odbiór odpadów biodegradowalnych (gromadzonych w workach):
Od 01 października do 20 kwietnia odbiór następuje w
pierwszym terminie w danym miesiącu odbioru odpadów
zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.
Dodatkowo w miesiącu październiku oraz kwietniu odbiór następuje także w drugim terminie w danym miesiącu
odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem dla danej posesji.

Informacja o wykonanych remontach
na obiektach oświatowych w 2019 r.
Zespół Szkół w Zebrzydowicach
• remont pomieszczeń WC chłopców wraz z wymianą instalacji wod- kan w zakresie jednego pionu cz 2 zakończenie
dotyczy bud.,,B”(gimnazjum).
• remont murków oporowych schodów zewnętrznych
budynek ,,A”.
• wykonanie konserwacji boiska z sztuczną trawą wraz z
uzupełnieniem granulatu.
• wykonanie serwisu konserwacyjnego boisk z pianki poliuretanowej przy szkole ul.Kochanowskiego .
• wykonanie prac malarskich na ciągach komunikacyjnych dot. bud.,,B”.
• renowacja podłóg w 3 klasach lekcyjnych .
• wymiana podłóg w 3 klasach lekcyjnych (panel AC5)
wraz z pracami malarskimi (wykonano w lutym).

Zespół Szkół w Kaczycach
• wykonanie konserwacji boiska z sztuczną trawą.
• dokończenie remontu instalację c.o wraz z wymianą
grzejników zakończenie.
• wykonanie prac remontowo malarskich w pomieszczeniach kuchennych (wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
i komunikacyjnymi) .
• remont lamperii w 4 klasach lekcyjnych.
• wymiana podłóg w 3 klasach lekcyjnych wraz z pracami
malarskimi (wykonano w lutym).
Szkoła Podstawowa w Kończycach Małych
• wykonanie serwisu konserwacyjnego boisk z pianki poliuretanowej
• malowanie pomieszczeń dydaktycznych dokończenie
• wykonanie dokumentacji hydrantowej i p.poż (wrzesień).
Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych
• malowanie pomieszczeń dydaktycznych (dokończenie)
• wykonanie serwisu konserwacyjnego placu zabaw z
pianki poliuretanowej.
Obiekty Przedszkolne
Zebrzydowice
• dokończenie prac malarskich na obiekcie.
• wymiana rur instalacji hydrantowej.
Kończyce Małe
• rozdział instalacji kanalizacji sanitarnej ( kuchnia, sanitariaty) roboty zewnętrzne.
Marklowice Górne
• renowacja podłóg w 2 salach dydaktycznych.
Kaczyce
• w miesiącu październiku wykonane zostaną prace brukarskie związane z wymianą nawierzchni chodników wokół
bocznego wejścia do budynku.
Zakupiono materiał (deski i słupki) polimerowe na wykonanie obrzeży piaskownic – wykonanie październik na
wszystkich jednostkach.

Ograniczona obsługa mieszkańców
w okresie przedwyborczym
Informujemy, że z uwagi na konieczność przygotowania
spisu wyborców w Wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
- w dniu 10 października 2019 r. obsługa mieszkańców
w zakresie ewidencji ludności, tj. zameldowania, wymeldowania, wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania będzie ograniczona.
- w dniu 11 października 2019 r. biuro ewidencji ludności czynne będzie do godziny 12:00.
W związku z powyższym prosimy, aby spraw związanych
z zameldowaniem, dopisaniem się do spisu wyborców oraz
pobraniem zaświadczenia o prawie do głosowania nie pozostawiać na ostatnią chwilę.
Dodatkowo informujemy, że w przypadku gdy wyborca
chce zostać dopisany do stałego rejestru wyborców Wójt
Gminy ma 5 dni na przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w tej sprawie. Z uwagi na to proponuje się, aby
wyborca odpowiednio wcześniej złożył stosowny wniosek.
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OBWIESZCZENIE ZASTĘPCY WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 13 września 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Zastępca Wójta
Gminy Zebrzydowice przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Remiza OSP, Marklowice Górne ul. Szkolna 10
43-410 Zebrzydowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

1

Marklowice Górne

2

Zebrzydowice Górne - ulice: Akacjowa, Nowy Dwór, Poziomkowa,
Różana, Juliusza Słowackiego 12 - 14 parzyste, od 15B do końca,
Szkoła Podstawowa, ul. Orzeszkowej 73
Słowicza, Świerkowa, Zamkowa, Chabrowa, Grabowa, Groblowa,
43-410 Zebrzydowice
Jesionowa, Kalinowa, ks. Antoniego Janusza od 13 do końca, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Stawowa, Stroma, Wałowa

3

Zebrzydowice Dolne - ulice: Adama Asnyka, Astrów, Goździkowa,
Jagodowa, Jutrzenki 2A - 10 parzyste, od 11 do końca, Okrężna,
Pierwiosnków, Pochyła, Promienna, Przedwiośnie, Skotnicka,
Agrestowa, Dworcowa, Jutrzenki 1 - 2, 3 - 9 nieparzyste, Jana
Kochanowskiego od 2 do końca numery parzyste, Owocowa,
Strażacka, Wojska Polskiego, Wrzosowa

4

Zebrzydowice Dolne - ulice: Górnicza, Kasztanowa, Jana Kochanowskiego 1 - 59 nieparzyste, ks. Antoniego Janusza 1 - 12, Makowa, Elizy Orzeszkowej 4 - 16 parzyste, od 17 do końca, Palmowa,
Urząd Gminy, ul. Ks. A. Janusza 6
Rzeczna, Sadowa, Juliusza Słowackiego 1 - 11, 13 - 15 nieparzyste,
43-410 Zebrzydowice
Srebrna, Tulipanowa, Cicha, Działkowa, Jana Kochanowskiego od
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
61 do końca numery nieparzyste, Kwiatowa, Liliowa, Elizy Orzeszkowej 1 - 3, 5 - 15 nieparzyste, PCK, Piękna, Poprzeczna, Tęczowa,
Topolowa, Wesoła, Wyzwolenia

5

Kończyce Małe - ulice: Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Graniczna, Jagiellońska 1 - 20, 22 - 32 parzyste, mjr Cezarego Hallera,
Szkoła Podstawowa, Kończyce Małe
Rolna, Wodna, Zielona, Źródlana, Folwarczna, Jagiellońska 21 - 31
ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice
nieparzyste, 34 - 50 parzyste, 52A - 52C, Jarzębinowa, Jaśminowa,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Janusza Korczaka 1 - 22, 23 - 39 nieparzyste, Malinowa, Myśliwska,
Staropolska od 9 do końca, Wiejska, Wiśniowa

6

Kończyce Małe - ulice: Bławatkowa, Hiacyntowa, Jagiellońska
33 - 51 nieparzyste, 52, od 52D do końca, Jasna, Kasztelańska,
Miodowa 1, 2C, 2D, Nowa, Henryka Sienkiewicza, Spacerowa,
Leopolda Staffa, Staropolska 1 - 8, Świtezianki 1 - 4, 6, Wierzbowa,
Szkoła Podstawowa, Kończyce Małe
Zagrodowa 1 - 5, 7 - 9 nieparzyste, Ceglana, księdza Ignacego
ul. Jagiellońska 56, 43-410 Zebrzydowice
Świeżego, Bukowa, Jodłowa, Janusza Korczaka 24 - 40 parzyste, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
od 41 do końca, ks. Jerzego Marekwicy, Miodowa 2, od 3 do
końca, Orzechowa, Spółdzielcza, Świtezianki 5, od 6A do końca,
Zagrodowa 6 - 10 parzyste, od 11 do końca

7

Kaczyce - ulice: Dworkowa, Harcerska 27, 29, od 35 do końca,
Krótka, Jana Matejki 13 - 19 nieparzyste, od 20 do końca, Pocztowa
Szkoła Podstawowa, ul. Harcerska 13
od 14 do końca, Juliana Tuwima, Zakątek Leśny, Harcerska 1 - 10,
43-417 Kaczyce
12 - 28 parzyste, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Magnolii, Mała, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Olchowa, Otrębowska, Pocztowa 1 - 13, Spokojna

8

Kaczyce - ulice: Czereśniowa, Harcerska 11 - 25 nieparzyste, 30 - 34,
Szkoła Podstawowa, ul. Harcerska 13
Jabłoni, Marii Konopnickiej, Ludowa, Jana Matejki 1 - 12, 14 - 18
43-417 Kaczyce
parzyste, Podleśna, Pogodna, Średnicowa, Wojewódzka, Kolonii,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Gustawa Morcinka, Ogrodnicza, Słoneczna, Pawła Stalmacha

Urząd Gminy, ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
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5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
II najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zebrzydowice najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice
/-/ Karol Sitek

Klub Integracji Społecznej w Kaczycach z siedzibą ul.
Morcinka 15/1 zaprasza na:
• Warsztaty rękodzieła – zajęcia z zakresu rękodzieła,
mające na celu naukę posługiwania się różnego rodzaju
technikami rękodzielniczymi w miłej, przyjaznej atmosferze
( w każdy wtorek od 9.00 do 13.00).
• Osiedlowy Klub Seniora – spotkania „przy kawie” , zajęcia aktywizujące, integrujące, rękodzielnicze dla osób w wieku
60 + (w każdą środę od 9.00 do 13.00)
• Klub Kobiet Zaradnych – spotkania , na których promujemy zdrowy styl życia, sztukę relaksacji , edukację, profilaktykę
zdrowotną, aktywny udział w życiu kulturalnym regionu, a ponadto zajmujemy się po prostu „babskimi sprawami” czyli tym
co nas kobiety interesuje (w każdy czwartek od 09.00 do 13.00)
• Klub Ekologiczny Malucha – zajęcia dla dzieci, mające
na celu kształtowanie świadomości ekologicznej , edukację
ekologiczną w formie zabawy dla najmłodszych mieszkańców osiedla UWAGA! Zajęcia odbywają się na osiedlowej
świetlicy środowiskowej
• Warsztaty Arteterapeutyczne dla Kobiet – polegające
na wykorzystywaniu twórczości (m.in. plastycznej, malarskiej,
rysunkowej, rzeźby) w celach terapeutycznych, w tym w celu
ekspresji emocji, odkrywania siebie, samorozwoju, wzmocnienia poczucia własnej wartości, relaksacji, oderwania się
od codzienności
• w ramach projektu realizujemy także usługi asystenckie
dla osób niepełnosprawnych – wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu,
podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej, poprawie
jakości życia
Ponadto planujemy realizację tzw. działań o charakterze środowiskowym, w tym:
• imprez aktywizująco - integracyjne – imprezy okolicznościowe spotkania z ciekawymi osobami z naszego regionu
• wyjść o charakterze kulturalnym (np. do kina, teatru,
na koncert),
• wycieczek krajoznawczych i rekreacyjnych ( poznawanie regionu)
• spotkań, pogadanek z przedstawicielami lokalnych

instytucji w ramach zawartego Partnerstwa Lokalnego
( np. spotkania z bibliotekarką, dzielnicowym, lekarzem rodzinnym). Celem tych spotkań jest rozmowa na interesujące
mieszkańców tematy, profilaktyka, edukacja.
• spotkań integracyjno – sportowych - planujemy rozgrywki sportowe z wykorzystaniem lokalnej bazy sportowej
( boisko LKS, boiska szkolne), których celem jest integracja
mieszkańców. W tym celu zamierzamy zaprosić w/w instytucje
do przyłączenia się do zawartego partnerstwa Lokalnego.
Jednocześnie informujemy, że na prośbę mieszkańców
osiedla, na mocy zawartego Partnerstwa Lokalnego ze Spółdzielnią NOWA, uzyskaliśmy zgodę spółdzielni na wykorzystanie obszaru zieleni otoczonego żywopłotem (znajdującego się
za Placem Zabaw na Osiedlu Morcinek) z przeznaczeniem na
utworzenie „mini boiska” do gry w piłkę nożną. Boisko będzie
wyposażone w bramki, które zostały zakupione ze środków projektowych na cele integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Obecnie teren ten jest przygotowywany przez spółdzielnię
NOWA do zainstalowania na nim zakupionych bramek.
• Certyfikowane kursy / szkolenia edukacyjne i zawodowe – ta forma wsparcia realizowana będzie w 2020r. i skierowana jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych
, będących uczestnikami projektu
• Zapewniamy możliwość bezpłatnego wydruku, bezpłatną
usługę ksero, skorzystania z komputera i internetu
Kilka słów o projekcie
Klub Integracji Społecznej w Kaczycach został zarejestrowany w marcu 2019r. i funkcjonuje w ramach projektu pn. Wsparcie
aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice
poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Projekt
realizowany jest w okresie od lutego 2019r. do grudnia 2020r.
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności i partycypacji
społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny Gminy Zebrzydowice oraz wzmocnienie
zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności. Projekt współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowita wartość wynosi
310.200,00 zł, w tym 263 670,00 zł dofinansowania z UE.
Rekrutacja osób chętnych do uczestnictwa w projekcie
Informujemy, że do naszego Klubu Integracji Społecznej zapraszamy wszystkie osoby, które mają ochotę
skorzystać z proponowanych przez nas zajęć.
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Jednocześnie prowadzimy rekrutację osób chętnych do
uczestnictwa w projekcie, które zostaną objęte przez nas
szczególnym wsparciem, dostosowanym do indywidualnych
potrzeb uczestnika. Osoby zainteresowane uczestnictwem
w projekcie, prosimy o zgłaszanie się do animatorki lokalnej
projektu w dniach wtorek, środa, czwartek w siedzibie KIS ( ul.
Morcinka 15/1 Kaczyce) w godz. 8.00 – 9.00 lub pod nr telefonu
32 47 55 132. Wstępne formularze rekrutacyjne są dostępne
również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 w godzinach urzędowania
oraz na stronie www.gops.zebrzydowice.pl.

Pomagamy osobom z zaburzeniami
psychicznymi i ich opiekunom !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
informuje o rozpoczynającym się w listopadzie 2019r. projekcie pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju
usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu
społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie
Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowanym przez Gminę
Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
W projekcie planujemy realizację następujących form
wsparcia:
1. Utworzenie Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, zadanie
skierowane jest do 10 dorosłych osób (6 kobiet i 4 mężczyzn)
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub
umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki.
Celem zadania jest zwiększenie liczby miejsc świadczonych
usług opiekuńczych w formie stacjonarnej poprzez utworzenie miejsc krótkoterminowego wsparcia wytchnieniowego
dla opiekunów osób niesamodzielnych. Zajęcia zostaną przeprowadzane w sali z aneksem kuchennym i WC na poddaszu
UG Zebrzydowice. Pomieszczenie jest jasne, przestronne,
wyposażone w klimatyzację. Budynek Urzędu Gminy pozbawiony jest barier architektonicznych. Spotkania odbywać się
będą 1 raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe, zapewniony jest odpowiedni transport busem. Zajęcia w ośrodku będą
prowadzone przez terapeutę zajęciowego, który poprowadzi
zajęcia terapii zajęciowej (ergoterapii, muzykoterapii, zajęć tanecznych, relaksacyjnych itp.). Planuje się również w ramach
zajęć w ośrodku udział w lokalnych imprezach integracyjnych,
lokalne wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne.
Opiekę nad uczestnikami w trakcie trwania zajęć zapewni trzech opiekunów dziennych których zadaniem będzie
stworzyć grupie bezpieczne i konstruktywne warunki pracy
oraz pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb (zaprowadzanie do toalety, przygotowanie drobnego poczęstunku, pomoc podczas przewozu, pomoc terapeucie zajęciowemu podczas realizowania zajęć.
2. Usługi asystenckie świadczone dla osób niepełnosprawnych – obejmą 5 osób (3 kobiety i 2 mężczyzn) niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu choroby psychicznej, pełnoletnich biernych zawodowo.
Celem usług jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia
usług asystenckich.
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sprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz
współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi ponadto zapewnienie osobie niepełnosprawnej optymalnych
warunków do samodzielnej rehabilitacji.
3. Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne
w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - z tej formy wsparcia skorzysta 5 kobiet biernych zawodowo, sprawujących stałą opiekę
nad w/w dziećmi.
W ramach wsparcia realizowane będą:
Grupa wsparcia – prowadzona przez psychologa. Jej
celem jest umożliwienie matkom/opiekunkom faktycznym
wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, uzyskania
poradnictwa psychologicznego, nabycie wiedzy na temat
radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi. Grupa będzie
się spotykać 2 razy w miesiącu.
Warsztaty arteterapeutyczne – ich celem jest oddziaływanie na matki/opiekunki faktyczne za pomocą różnych
metod i technik arteterapeutycznych aby uzyskać wgląd we
własne emocje, wzmocnić poczucie własnej wartości, samorozwój, rozładować napięcia itp. a dzięki temu uzyskać równowagę emocjonalną, relax, odreagowanie trudnych emocji.
Grupa będzie się spotykać 1 raz w miesiącu przez 2 godziny.
Warsztaty informacyjne – ich celem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych matek/opiekunek
faktycznych w zakresie sprawowania wysokiej jakości opieki
nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Warsztaty będą trwać 3 godziny 2 razy w miesiącu przez 3 miesiące.
Przedmiotem projektu jest wsparcie dla rozwoju usług
społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice oraz ich opiekunów do 31.10.2020r. Planuje się
przez okres 12m-cy objąć wsparciem 20 osób w tym (14 kobiet i 6 mężczyzn).
• niepełnosprawnych intelektualnie,
• biernych zawodowo kobiet- opiekunek faktycznych dzieci niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
• osób niepełnosprawnych powodu choroby psychicznej.
Większość działań przewidzianych w projekcie skierowano
do kobiet, ponieważ z przeprowadzonej diagnozy wynika, że
kobiety znajdują się w trudniejszym położeniu niż mężczyźni,
a zatem wymagają objęcia większym wsparciem w projekcie.
Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług
społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice oraz ich opiekunów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna wartość wynosi 145 665,00 zł, w tym 123
815,25 zł dofinansowania unijnego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy
o zgłaszanie się do koordynatora projektu w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach
urzędowania. Informacje dostępne są również na na
stronie internetowej ośrodka: gops.zebrzydowice.pl.
Rekrutacja do projektu będzie trwać do końca października 2019r., a od listopada planujemy realizację
pierwszych form wsparcia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

„Przerwany marsz…”
2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Rada Dzieci i
Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji
Narodowej wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pod nazwą „Przerwany marsz…”, który miał polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez
fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.
W Szkole Podstawowej w Kończycach Małych odbyła się
uroczysta akademia, której program nawiązywał do września 1939 roku. Gościem specjalnym uroczystości był Pan
Henryk Śmiga – mieszkaniec
Zebrzydowic, który 1 września
1939 roku miał rozpocząć naukę w 3 klasie. Zebranym uczniom, rodzicom i pracownikom
szkoły przedstawił swoje wspomnienia z początków wojny.
Akademię zakończyło pożegnanie wieloletniego pracownika szkoły – Pani mgr Jadwigi Bajger, która przeszła na
emeryturę.

dzieci, którym nie było dane cieszyć się rozpoczęciem nowego
roku szkolnego, spotkaniem po wakacjach z koleżankami, kolegami i nauczycielami. Dlatego też Pani Wanda przypomniała
dzieciom, by cieszyły się, że żyją w wolnym kraju, że mogą chodzić do szkoły, uczyć się ojczystego języka, poznawać piękno
naszej ojczyzny, że powinni być dumni, że są Polakami. Zwróciła też uwagę na to, że nigdy nie wolno nam zapomnieć, że
II wojna światowa spustoszyła cały świat, że trzeba pamiętać o
bohaterach tych wojennych lat, o ofiarach, bo właśnie z nich
zrodziła się dzisiejsza Polska, że to właśnie Polska stała wtedy
na straży prawa, wolności i godności człowieka.
Na zakończenie dzieci pięknie podziękowały za spotkanie i obiecały odwiedzić Panią Wandę w przyszłym roku.
Wychowawca klasy 1c
Monika Holeksa

STATYSTYKA OŚWIATOWA
W GMINIE ZEBRZYDOWICE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Poniżej publikujemy zestawienie statystyczne dotyczące
ilości uczniów i klas w szkołach oraz dzieci w przedszkolach w
naszej gminie rozpoczynających nowy rok szkolny.

Lekcja historii dla najmłodszych
1 września minęła 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. To w tym dniu 8 letnia wówczas Pani Wanda Mazur miała rozpocząć naukę w klasie drugiej. Tak się jednak nie stało,
bo w tym dniu nad Zebrzydowicami pojawiły się samoloty
z czarnymi krzyżami na skrzydłach i rozpoczęła się wojna.
Te wspomnienia Pani Wanda przywołała na spotkaniu z
najmłodszymi uczniami naszej szkoły- pierwszoklasistami z
1 c, którzy odwiedzili ją w domu, aby wysłuchać opowiadania o smutnym wrześniu 1939 roku i kolejnych latach okrutnej wojny. Dzieci były bardzo przejęte słuchając wspomnień
o tym, że przed pójściem do szkoły trzeba było paść krowę,
o nauce w języku niemieckim i surowych nauczycielachNiemcach, o przerwach w szkole, w czasie których spacerowano parami i nie wolno było rozmawiać po polsku, a ponieważ z języka niemieckiego dzieci znały tylko pojedyncze
słowa, spacer po korytarzu szkoły odbywał się w milczeniu, o
mapie zawieszonej w klasie, na której wielkimi, czarnymi literami napisane było słowo: BERLIN, o ucieczce z Zebrzydowic
do Zarzecza i o wielu jeszcze innych wydarzeniach, które ze
wzruszeniem i smutkiem na twarzy wspominała Pani Wanda.
Dla tych siedmioletnich dzieci, była to lekcja historii- historii
mówiącej o strasznej sześcioletniej wojnie, o losach Polaków,

W klasach 1
Liczba
Ilość
ogółem
chłopcy dziewczynki
uczniów oddziałów
SP Zebrzydowice
482
24
59
30
29
SP Kaczyce
275
16
28
19
9
SP Kończyce Małe
272
14
33
19
14
SP Marklowice Górne
71
6
10
8
2
RAZEM
1100
60
130
76
54
Szkoła

GPP ZEBRZYDOWICE
GPP ODDZIAŁ KACZYCE
GPP ODDZIAŁ KOŃCZYCE MAŁE
GPP ODDZIAŁ MARKLOWICE GÓRNE
RAZEM

6-latki 5-latki
42
42
36
31
42
36
13
17
133
126

3-4 latki
82
58
46
16
202

RAZEM
166
125
124
46
461

Informacja dotycząca konkursu
na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kaczycach
W dniu 27.06.2019 r. został przeprowadzony konkurs na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach, który wygrał dotychczasowy dyrektor Pan Janusz Sikora. Powierzenie obowiązków nastąpiło 01.09.2019 r., a kadencja obejmuje lata 2019-2024.
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„PIERWSZE CZYTANKI DLA…”
PRZEDSZKOLAKA –

kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.
Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.
W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci w wieku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu
bookstartowego „Mała książka – wielki człowiek”. Do tej
pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpitalnych
oddziałach położniczych oraz trzylatki, teraz wyprawki
trafią także do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie
programu prowadzonego od 2017 roku. Wówczas Instytut
Książki rozpoczął dystrybucję wyprawek czytelniczych dla
noworodków w szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych czytelników czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu
pięknych i mądrych książek dla najmłodszych.
W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych
polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie
autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską.
W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia
Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska,
Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz
Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i
pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do
biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju
ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.
Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji
czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem
księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania,
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poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą
dla telewizji i komputera.
„Te działania mają charakter kompleksowy i są niezbędne
do tego, by w obszarze czytelnictwa w Polsce zaszły nie tylko
zmiany znaczące, ale przede wszystkim trwałe.” – mówi prof.
Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. „Mamy świadomość, że jest to inwestycja w przyszłość dzieci, ich zawodowy sukces oraz dobre relacje rodzinne
i społeczne. Czytelnictwo to rozwój człowieka – obywatela, absolutnie kluczowy obszar i misja polskiego państwa, wymagająca szczególnej uwagi i świadomego działania.” – dodaje Piotr
Gliński.
Jesienią przekaz akcji wzmocni kampania telewizyjna i
radiowa oraz promocja w Internecie i mediach społecznościowych, z udziałem pary aktorów Tamary Arciuch i Bartłomieja Kasprzykowskiego, prywatnie rodziców, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do
książek.
Jednocześnie dzięki ekspozycji informacji na nośnikach
outdoorowych, kampania będzie widoczna w przestrzeni
publicznej w wielu polskich miastach. Aktywna jest również
dedykowana strona internetowa www.wielki-czlowiek.pl, a
także prężnie działająca grupa facebookowa.
Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie dostępna jest na stronie www.wielki-czlowiek.pl.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach wraz w
z Filiami w Kończycach Małych i Kaczycach również bierze
udział w akcji Mała książka- wielki człowiek i zaprasza wszystkie dzieci urodzone w latach 2013 -2016 wraz z rodzicami do
odbioru wyprawek.
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach zaprasza

PCHLI TARG nad Młyńszczokiem!
Sobota, 12.10.2019 godz. 9:00 -13:00
Amfiteatr w Zebrzydowicach
Obowiązują zgłoszenia – szczegóły oraz regulamin na
www.gok.zebrzydowice.pl

Zapraszamy na zajęcia KUNG FU

Od września 2019 roku w GOK Zebrzydowice ponownie działać będzie Mistrzowska Szkoła Kung – Fu,
która zaprasza wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia. Zajęcia podobnie jak w ubiegłym roku odbywają się
w poniedziałek i środę 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.
GOK Zebrzydowice

Kalendarium wydarzeń kulturalnych
w Bibliotekach Gminy Zebrzydowice
do czerwca 2020 roku
1. Październik
Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym - Polska
na szóstkę. Zebrzydowice
2. Listopad
Zaduszkowy wieczór poetycki. Zebrzydowice
3. Grudzień
Świąteczny zawrót głowy- tworzymy ozdoby świąteczne.
Kończyce Małe
4. Styczeń
Spotkanie autorskie z G. Kaszturą i W. Kiełkowskim - autorami książki Batalia o Śląsk Cieszyński. Zebrzydowice
5. Luty
Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych. Zebrzydowice,
Kończyce Małe, Kaczyce
6. Marzec
Spotkanie dla młodzieży z K. Piersą dot. terapii uzależnień
komputerowych. Zebrzydowice, Kończyce Małe, Kaczyce
7. Kwiecień
Wielkanocne ozdoby świąteczne. Zajęcia plastyczne.
Kończyce Małe
8. Maj
Majowe Dni Książki- Zebrzydowice, Kończyce Małe, Kaczyce
9. Czerwiec
W hołdzie rodzicom - wieczór poetycki. Zebrzydowice
* * *
Od sierpnia do grudnia br. cztery razy
w tygodniu prowadzone są szkolenia komputerowe dla seniorów pow. 65 roku życia.
Szkolenia mogą się odbywać dzięki Śląskiej
Akademii Seniora.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i
czwartki w godz. od 9.00 do 12.15 w Zebrzydowicach, w
godz. 12.45 do 16.00 w Kończycach Małych.
* * *
Od września do czerwca biblioteki zapraszają dzieci z roczników 2013-2016 do
udziału w projekcie Instytutu Książki: Mała
książka- wielki człowiek.
* * *
Od września do czerwca zapraszamy wszystkich poetów
do sobotnich spotkań w zebrzydowickiej bibliotece od godz.
9.00 do 11.00.
* * *
Filia Biblioteczna w Kaczycach oraz Kuźnia Mordoru zaprasza na piątkowe rozgrywki w grach planszowych oraz na
Turnieje gier planszowych (terminy zostaną podane w późniejszym terminie).
* * *
Filia Biblioteczna w Kończycach Małych zaprasza do skorzystania ze stołu do tenisa stołowego (w godzinach pracy
biblioteki).

Zaproszenie SAFFO
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Grupą Poetycką SAFFO zaprasza na spotkania poetów, które odbywają się w każdą II sobotę miesiąca w zebrzydowickiej bibliotece od godziny 9.00. Jeżeli tworzysz poezję i chciałbyś ją zaprezentować
to przyjdź na spotkanie z innym poetami.
ZAPRASZAMY !
Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach zaprasza
na spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczasnym.
Autor przedstawi multimedialny projekt pt. „Polska na
szóstkę” (o mało znanych zakątkach naszego kraju), zrealizowany w 2018 roku pod patronatem MKiDN.
Na wirtualną podróż po Polsce zapraszamy 12.10. 2019 r. (sobota) na godz. 16.00 do Sali zebrań w zebrzydowickim zamku.

Oferta ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom. O
wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco w
Wiadomościach znad Piotrówki, na stronie internetowej Biblioteki: www.gbp.zebrzydowice.pl oraz na fanpage biblioteki.
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J o l a n ta M a r c z y ń s k a

SZKÓŁKA KRZEWÓW

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

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

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

KUP OKULARY
PROGRESYWNE, A DRUGĄ PARĘ
SOCZEWEK dostaniesz
w cenie specjalnej

Zakład Pogrzebowy

Kalia Strumień

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

SKLEP SPAWALNICZY
i SERWIS:
UL. CIESZYŃSKA 107
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (RUPTAWA)
SKLEP CZYNNY PN - PT W GODZ. 8.00 - 16.00
SO W GODZ: 9.00 - 13.00

PUNKT WYMIANY
GAZÓW TECHNICZNYCH
ASORTYMENT SPAWALNICZY
W KORZYSTNYCH CENACH

Siedziba w pawilonie
obok sklepu INMET

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

kolektory słoneczne
kotły gazowe
centralne odkurzanie
pompy ciepła
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-

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

janusz.rzepecki@op.pl

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

obejmującego przełom wieku XIX i XX, poprzez rewolucję
1917 r., wojnę domową aż po lata terroru w latach trzydziestych.
Jak pisano: ogólna wymowa powieści rzuca cień wątpliwości na zasadność rosyjskiej rewolucji październikowej, która została opisana tak, jakby była jedną wielką zbrodnią w dziejach
Rosji (N. J. Karolides [i in.]: 100 zakazanych książek. Historia
cenzury dzieł literatury światowej, str. 78).
W 1958 r. B. Pasternak otrzymał za swoją powieść Nagrodę Nobla, której nie odebrał (został do tego zmuszony),
a władze Związku Radzieckiego potępiły nagrodę, widząc w
niej akt politycznej zemsty. Sam Pasternak został pozbawiony tytułu Pisarza Związku Radzieckiego.

Nowości w bibliotece

Wieści z GOK-u i Biblioteki

Klub Seniora - Dymfoki
Klub Seniora 20 września 2019r. przy zebrzydowickim zamku zorganizował tradycyjne dymfoki.
Ten popularny na Śląsku Cieszyńskim ogniskowy posiłek
posiada wiele przepisów - receptur wsadu do kociołka. „Nasze Zebrzydowickie” smakowały wyśmienicie.
Sekretarz Klubu
Ryszard Wiśniewski

UWAGA !!!!

Z powodu remontu w miesiącu listopadzie Gminna
Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach będzie nieczynna. Zapraszamy do wypożyczania książek „na zapas”. Bez
zmian będzie można wypożyczać książki w Filiach w Kaczycach i Kończycach Małych.

Książki zakazane z powodów politycznych
Wśród książek zakazanych z powodów politycznych znajdują się m.in.:
1. H. Beecher Stowe - Chata wuja Toma
Powieść opowiada o dramacie niewolnictwa. Autorka
pisząc powieść nie miała na myśli zmian o charakterze politycznym, ale sądziła, że jedyną drogą do zmian w mentalności Amerykanów jest nawrócenie się społeczeństwa na
chrześcijaństwo. Jednym z głównych wątków powieści są
dzieje niewolnicy Elizy, która pragnie uciec z plantacji. Drugim głównym wątkiem są losy Wuja Toma, który w odróżnieniu od Elizy nie zamierza uciekać.
Książka od chwili ukazania się budziła silne emocje wśród
Amerykanów. Problem niewolnictwa należał do głównych
sporów Ameryki, a książka sprowokowała debatę między
zwolennikami a przeciwnikami niewolnictwa.
2. VB. Pasternak - Doktor Żywago
Książka opowiada historię życia tytułowego bohatera,

G. GARGAŚ - KIEDYŚ SIĘ ODNAJDZIEMY
Janka ucieka z ogarniętego wojną Wołynia i musi zostawić młodszą siostrę u obcej
rodziny. Obiecuje, że po nią wróci, lecz w
tamtym czasie każde pożegnanie może być
już na zawsze. I wtedy los stawia na jej drodze inną małą dziewczynkę, która została na
świecie zupełnie sama. Czy Janka pokocha ją
jak własną siostrę?
W Warszawie Tadek poznaje Annę, w której niebieskich oczach można się zatracić.
Rodzące się uczucie wystawi na próbę więź łączącą go z najlepszym przyjacielem. Jaką cenę zapłaci za podjęte decyzje?
Po latach drogi Janki i Tadka się połączą. Tych dwoje doświadczyła wojna, ale przed nimi jeszcze całe życie…
Kiedyś się odnajdziemy to opowieść o miłości, która potrafi przetrwać największe cierpienie, stracie, której nie można
przeboleć, i błędach, które trudno wybaczyć.
T.J. REID - SIEDMIU MĘŻÓW EVELYN
HUGO
To spotkanie zmieni życie Monique.
Młoda dziennikarka dostaje propozycję
przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo
– aktorką, która ma za sobą imponującą karierę w Hollywood. Warunek jest jeden: ta
rozmowa nie może zostać opublikowana
przed śmiercią artystki. Evelyn opowiada o
tym, jak wyrwała się z biedy i trafiła do wymarzonego świata kina. Sława, pieniądze, skandale i blask reflektorów… W Hollywood nikt nie jest bez grzechu. Dlaczego
Evelyn ma za sobą aż siedem małżeństw? Kogo kochała naprawdę? Jej życie kryje tajemnice, które nigdy nie powinny
trafić na pierwsze strony gazet.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanów Marilyn
Monroe i Audrey Hepburn! Gdyby Evelyn Hugo istniała naprawdę, byłaby ich najlepszą przyjaciółką albo… największą
konkurentką.
R. M. SMITH - NIEWYJAŚNIONE
Otwórz drzwi nieznanemu.
Poznaj prawdziwe, przerażające historie,
których nigdy nie udało się wyjaśnić.
Choć nauka pozostaje wobec nich bezradna, czy mogą nam powiedzieć coś więcej
o świecie i nas samych? Książka Niewyjaśnione Richarda MacLeana Smitha to zbiór
historii, których nigdy nie udało się wyjaśnić
Pewnego poranka w 2014 roku w stanie Wisconsin przerażony rowerzysta zauważa wyczołgującą się z leśnej gęstwiny zakrwawioną dziewczynkę. Na jej ciele jest dziewiętnaście
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ran zadanych kuchennym nożem. Wkrótce okazuje się, że do
lasu zabrały ją i zaatakowały dwie dwunastoletnie przyjaciółki. Pytane przez policję, dlaczego to zrobiły, odpowiedziały,
że tego chciał od nich Slender Man.
Richard MacLean Smith – twórca „najstraszniejszego podcastu świata” – opowiada prawdziwe historie, które nigdy nie
doczekały się racjonalnego wyjaśnienia. Fascynuje, przeraża
i stawia odważne pytania o nasze postrzeganie świata i granice wiedzy.
Czy krwawe wydarzenia w hotelu Cecil nie są wystarczającym dowodem, że nawiedzone domy istnieją? Czy Anneliese Michel naprawdę była opętana przez demona? Czy
sześćdziesięcioro dzieci rzeczywiście mogło kłamać, że na
szkolnym podwórku wylądowało UFO? Czy wraz z rozwojem
internetu nasz umysł cofa się do wypełnionego upiorami i
przesądami średniowiecza, a może to sieć daje schronienie
nadnaturalnym groźnym istotom jak Slender Man?
Niewyjaśnione. Prawdziwe historie, których nigdy nie
udało się wyjaśnić to przyprawiająca o dreszcze podróż do
granic ludzkiego poznania.
Czy odważycie się w nią wyruszyć? (https://www.znak.
com.pl/ksiazka/niewyjasnione-prawdziwe-historie-ktorych-nigdy-n-richard-maclean-smith-145706)

Kącik Kulinarny
BUŁECZKI DROŻDŻOWE - Składniki: 500g mąki tortowej, 1 szkl. mleka, 1/2 szkl oleju, 1 jajo, 1/2 szkl cukru, cukier
waniliowy, szczypta soli, 3 jabłka (uprażyć z cynamonem
i odrobiną cukru), kruszonka (3 łyżeczki mąki, 3 łyżeczki
cukru, 3 łyżeczki masła - wszystko rozetrzeć w palcach do
konsystencji kruszonki). Wykonanie: mąkę, cukier, drożdże,
cukier waniliowy i sól wsypać do miski i wymieszać, ciepłe
mleko, olej i jajko wymieszać razem i wlać do miski z mąka.
Wszystko dokładnie rozmieszać aż ciasto będzie odchodziło od łyżki. Odstawić do wyrośnięcia na 1 godz., po wyrośnięciu delikatnie wyrobić i podzielić na 15 części formując
kulki. Każdą kulkę rozwałkować na podłużny placek, na
każdy placek nałożyć uprażone jabłka i zwinąć w rulonik,
ruloniki ułożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia
23 cm na 34 cm, bułeczki posmarować mlekiem i posypać
kruszonką. Piec w 180 st C 20 - 25 min. Posypać cukrem pudrem lub polukrować.
Jabłecznik z kruszonką - Składniki: 3 szkl. mąki krupczatki, 3/4 szkl. oleju, 3/4 szkl. cukru, 4 jaja (żółtka i białka
osobno), 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżki kwaśnej
śmietany 18% lub 12 %, 1,5 kg jabłek, cynamon i trochę cukru do jabłek (szklanka o poj. 250 ml), blaszka 23 cm na 34
cm. Jabłka obieramy, kroimy w kostkę i z niewielką ilością cukru i cynamonu podsmażamy. Wszystkie składniki na ciasto
oprócz białek mieszamy do uzyskania konsystencji kruszonki
a następnie dzielimy na dwie części (2/3 i 1/3) Większą częścią ciasta wykładamy spód blaszki i pieczemy 10 min w 180
st C. Na podpieczony spód nakładamy jabłka. Ubijamy białka
z 2 łyżkami cukru i sztywną pianę wykładamy na jabłka a na
pianę z białek resztę ciasta w formie kruszonki. Pieczemy w
180 st C z termoobiegiem około 35 min.

CIASTO NA KUBKI - Do miski dodać mały kubek jogurtu kubek umyć wytrzeć do sucha - dodać kubek cukru, 3 kubki
mąki pszennej, 3 jaja, kubek oleju, półtora łyżeczki proszku do
pieczenia, cukier waniliowy. Składniki wymieszać łyżką - ciasto wyłożyć do foremki na ciasto śliwki ale mogą być też jabłka i pieczemy 45 minut w temperaturze 180 stopni góra dół.
ROGALE Z BUDYNIEM I SEREM - Składniki: 7 g drożdży
instant, 500 g mąki tortowej, 1 szkl. mleka, 1/2 szkl oleju, 1
jajo, 1/2 szkl. cukru, cukier waniliowy, szczypta soli. Farsz
budyniowo-serowy: 1 op budyniu śmietankowego, 1 łyżka cukru waniliowego, 250 g twarożku, cukier do smaku,
0,5 l mleka. Wykonanie: Ugotować budyń według przepisu
na opakowaniu i dodać cukier. Zblendować twarożek a następnie połączyć z ugotowanym ostudzonym budyniem i
cukrem waniliowym. Przygotowanie: mąkę, cukier, drożdże,
cukier waniliowy i sól wsypać do miski i wymieszać. Ciepłe
mleko, olej i jajko wymieszać razem i wlać do miski z mąką.
Wszystko dokładnie rozmieszać aż ciasto będzie odchodziło
od łyżki, odstawić do wyrośnięcia na 1 godz., po wyrośnięciu
delikatnie wyrobić i podzielić na 16 części formując kuli, każdą kulkę rozwałkować na podłużny placek, na każdy placek
nałożyć farsz i zwinąć formując rogalika, rogale posmarować
mlekiem, wstawić do nagrzanego piekarnika na 175 st C na
15-20 minut. Po upieczeniu polukrować lub posypać cukrem
pudrem.
Udanych wypieków życzy Teresa Kondziołka
Z ostatniej chwili

Zmiany w przewozach komunikacji
publicznej!
W związku z rezygnacją z dniem 1.10.2019r. Z wykonywania regularnych przewozów osób przez firmę Linea-Trans
Sp. z o.o. w Cieszynie, na liniach autobusowych relacji: Zebrzydowice – Kisielów; Zebrzydowice dworzec kolejowy
– Zebrzydowice – Kisielów; Kaczyce szkoła – Zebrzydowice
Kisielów – Marklowice Górne; Kaczyce skrzyżowanie – Kończyce I – Zebrzydowice Kisielów a także linii powiatowej Cieszyn – Jastrzębie przez Kaczyce Dolne informuję, że z dniem
1.10.2019r. Zostają uruchomione nowe linie przewozowe
B-13, B-15 i R-10, obsługiwane przez Międzygminny Związek
Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, zapewniające
przewóz z Zebrzydowic Kisielowa i Marklowic Górnych do
Zebrzydowic dworzec kolejowy. Przewozy na w/w liniach
zapewnią dowóz dzieci do szkoły podstawowej w Zebrzydowicach, zgodnie z wymaganiami art. 39 ust.3 pkt.1 ustawy
Prawo oświatowe, nakładającym na gminę obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do szkoły w przypadku gdy droga
dziecka do szkoły przekracza 3km – w przypadku uczniów
klas I-IV oraz 4km – w przypadku uczniów klas V-VIII.
Ponadto, z dniem 1.10.2019r. zostanie uruchomiona dodatkowa linia przewozowa Zebrzydowice dworzec kolejowy
– Kaczyce Dolne – Pogwizdów – Brzezówka – Cieszyn, zapewniająca dowóz i powrót uczniów do szkół ponadpodstawowych w Cieszynie oraz dojazd mieszkańców gminy do
pracy w Cieszynie.
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny będzie na stronach
przewoźników oraz zostanie opublikowany w kolejnym numerze Widomości znad Piotrówki.
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