
Prezentacja Prezentacja 

Gmina ZebrzydowiceGmina Zebrzydowice



Zebrzydowice to gmina połoŜona w południowej, 
cieszyńskiej części województwa śląskiego, nad rzeka 
Piotrówką, w Bramie Morawskiej. Od 1 stycznia 1999 roku 
w wyniku reformy administracji państwa stała się częścią
powiatu cieszyńskiego. 



Gmina 
Zebrzydowice



�� PoczPocząątki miejscowotki miejscowośści tworzci tworząących cych 
gmingminęę Zebrzydowice siZebrzydowice sięęgajgająą XIV w. XIV w. 
Pierwsze pisemne wzmianki Pierwsze pisemne wzmianki 
pochodzpochodząą z 1305 roku. W okresie z 1305 roku. W okresie 
panowania czeskiego, a potem panowania czeskiego, a potem 
HabsburgHabsburgóów wchodziw wchodziłły one w sky one w skłład ad 
KsiKsięęstwa Cieszystwa Cieszyńńskiego. W 1918 skiego. W 1918 
roku znalazroku znalazłły siy sięę w odrodzonej w odrodzonej 
Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej. 



�� Walorem gminy jest jej Walorem gminy jest jej 
przygraniczne poprzygraniczne połłooŜŜenie oraz enie oraz 
malowniczy, pagmalowniczy, pagóórkowaty krajobraz rkowaty krajobraz 
z duz duŜąŜą iloilośściciąą laslasóów i staww i stawóów.w.
Gmina leGmina leŜŜy na way na waŜŜnym szlaku nym szlaku 
komunikacyjnym, posiada wkomunikacyjnym, posiada węęzezełł
kolejowy, przejkolejowy, przejśście graniczne cie graniczne 
mimięędzynarodowej linii kolejowej dzynarodowej linii kolejowej 
wiodwiodąącej na pocej na połłudnie Europy.udnie Europy.



�� OgOgóółłem Gmina Zebrzydowice zajmuje em Gmina Zebrzydowice zajmuje 
powierzchnipowierzchnięę 42 km42 km22, co stanowi ok. 6% , co stanowi ok. 6% 
terytorium powiatu cieszyterytorium powiatu cieszyńńskiego i ok. 0,3% skiego i ok. 0,3% 
cacałłego obszaru wojewego obszaru wojewóództwa dztwa śślląąskiego. Gminskiego. Gminęę
Zebrzydowie zamieszkuje 12412 osZebrzydowie zamieszkuje 12412 osóób b –– stan na stan na 
dziedzieńń 31.12.2007 r.31.12.2007 r.

�� W skW skłład gminy wchodzad gminy wchodząą 4 miejscowo4 miejscowośści ci 
(5 so(5 sołłectw):ectw):

�� -- KaczyceKaczyce
�� -- KoKońńczyce Maczyce Małłee
�� -- Marklowice GMarklowice Góórnerne
�� -- Zebrzydowice (podzielne sZebrzydowice (podzielne sąą na 2 sona 2 sołłectwa)ectwa)



KaczyceKaczyce

�� JadJadąąc od strony Cieszyna w kierunku c od strony Cieszyna w kierunku 
JastrzJastrzęębia Zdroju przejebia Zdroju przejeŜŜddŜŜamy przez amy przez 
Kaczyce. MiejscowoKaczyce. Miejscowośćść Kaczyce poKaczyce połłooŜŜona ona 
jest w odlegjest w odległłoośści 12 km od Cieszyna i 25 ci 12 km od Cieszyna i 25 
km od Jastrzkm od Jastrzęębiabia--Zdroju.Zdroju.

�� W czW częśęści poci połłudniowej Kaczyc bezpoudniowej Kaczyc bezpośśrednio rednio 
wzdwzdłłuuŜŜ granicznej rzeki Olzy znajduje sigranicznej rzeki Olzy znajduje sięę
teren po byteren po byłłej KWK Morcinek, ej KWK Morcinek, 
zlikwidowanej w 2000rzlikwidowanej w 2000r. . 



W ramach rewitalizacji terenW ramach rewitalizacji terenóów po w po 
zlikwidowanej KWK Morcinek zlikwidowanej KWK Morcinek 
nastnastąąpipiłło wykupienie czo wykupienie częśęści terenci terenóów w 
przez inwestorprzez inwestoróów (ok. 20% w (ok. 20% 
powierzchni).powierzchni).
LokalizacjLokalizacjęę znalazznalazłły tu firmy y tu firmy 
zajmujzajmująące sice sięę: produkcj: produkcjąą kruszyw; kruszyw; 
zaprawy budowlanej; przemyszaprawy budowlanej; przemysłłowych owych 
urzurząądzedzeńń chchłłodniczych; a takodniczych; a takŜŜe firmy e firmy 
ktktóóre zajmujre zajmująą sisięę ususłługami ugami 
przewozowymi; dostawprzewozowymi; dostawąą energii energii 
(pr(prąąd i gaz)d i gaz)



Teren po byTeren po byłłej kopalni ej kopalni „„MorcinekMorcinek””



Stanowiska serwisowe podczas Rajdu barbStanowiska serwisowe podczas Rajdu barbóórki              rki              
przy na terenie byprzy na terenie byłłej kopalni ej kopalni „„MorcinekMorcinek””



�� rajd barbrajd barbóórki 2007rki 2007



�� Na terenie Kaczyc powstaNa terenie Kaczyc powstałło wiele o wiele 
ciekawych obiektciekawych obiektóów, ktw, któóre stanowire stanowiąą
wartowartośćść kulturowkulturowąą godngodnąą zachowania i zachowania i 
ochrony.ochrony.

Najbardziej atrakcyjny jest Najbardziej atrakcyjny jest drewniany drewniany 
kokośścicióółł parafialny z 1620 roku, ktparafialny z 1620 roku, któóry ry 
zostazostałł tam przeniesiony w latach tam przeniesiony w latach 
siedemdziesisiedemdziesiąątych z Ruptawy kotych z Ruptawy kołło o 
JastrzJastrzęębia Zdroju. bia Zdroju. 



drewniany kodrewniany kośścicióółł parafialny z 1620 roku przy ul. Ludowejparafialny z 1620 roku przy ul. Ludowej



Widok na Kaczyce (ZespWidok na Kaczyce (Zespóółł SzkSzkóółł w Kaczycach)w Kaczycach)



Sala gimnastyczna przy Zespole SzkSala gimnastyczna przy Zespole Szkóółł w Kaczycachw Kaczycach



Sala gimnastyczna przy Zespole SzkSala gimnastyczna przy Zespole Szkóółł w Kaczycachw Kaczycach



Przedszkole w Kaczycach po TermomodernizacjiPrzedszkole w Kaczycach po Termomodernizacji



��KoKońńczyce Maczyce Małłee

KolejnKolejnąą miejscowomiejscowośściciąą Gminy Gminy 
Zebrzydowice sZebrzydowice sąą KoKońńczyce Maczyce Małłe. Tam e. Tam 
znajduje siznajduje sięę najwinajwięększa atrakcja ksza atrakcja 
turystyczna gminy renesansowy zamek turystyczna gminy renesansowy zamek 
XVI w.. SwojXVI w.. Swojąą obecnobecnąą formformęę zawdzizawdzięęcza cza 
rozbudowie w porozbudowie w połłowie XVI w. przez owie XVI w. przez 
óówczesnego wwczesnego włłaaśściciela Jerzego ciciela Jerzego 
Sedlnickiego. Sedlnickiego. 



Zamek i jego otoczenie zostaZamek i jego otoczenie zostałło odnowione o odnowione 
w ostatnim czasie przez Gminw ostatnim czasie przez Gminęę..

Pierwsze dziaPierwsze działłania inwestycyjne ania inwestycyjne 
skierowane na podniesienie atrakcyjnoskierowane na podniesienie atrakcyjnośści ci 
Kompleksu Zamkowego w KoKompleksu Zamkowego w Końńczycach  czycach  
MaMałłych oraz Zespoych oraz Zespołłu Pau Pałłacowego w acowego w 
Zebrzydowicach realizowane byZebrzydowicach realizowane byłły z y z 
Programu SAPARD w 2003 roku Programu SAPARD w 2003 roku 



Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska –
Republika Słowacka 2004-2006. 

Prace budowlano- remontowe zrealizowała firma ARKOM
z Kończyc Małych.

Następnie Gmina Realizowała projekt p.n. „Rozbudowa 
publicznej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 

poprzez zagospodarowanie otoczenia obiektów kultury i 
dziedzictwa narodowego tj. Kompleksu Zamkowego w 

Kończycach Małych i Zespołu Pałacowego w Zebrzydowicach 
– etap II”



Zamek w Kończycach Małych



Dziedziniec Zamku w KoDziedziniec Zamku w Końńczycach Maczycach Małłychych



�� Gmina otrzymaGmina otrzymałła taka takŜŜe e 
dofinansowanie na odtworzenie dofinansowanie na odtworzenie 
parku wokparku wokóółł zamku z Wojewzamku z Wojewóódzkiego dzkiego 
Funduszu ochrony Funduszu ochrony ŚŚrodowiska i rodowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz z Programu Gospodarki Wodnej oraz z Programu 
Odnowy Wsi.Odnowy Wsi.



Park wokPark wokóółł Zamku w KoZamku w Końńczycach Maczycach Małłychych



Park wokPark wokóółł Zamku w KoZamku w Końńczycach Maczycach Małłychych



Park wokPark wokóółł Zamku w KoZamku w Końńczycach Maczycach Małłychych



Park wokPark wokóółł Zamku w KoZamku w Końńczycach Maczycach Małłychych



W bezpoW bezpośśrednim srednim sąąsiedztwie zamku siedztwie zamku 
znajduje siznajduje sięę barokowy kobarokowy kośścicióółł



KoKośścicióółł w Kow Końńczycach Maczycach Małłychych



��ZEBRZYDOWICEZEBRZYDOWICE

Centrum ZebrzydowicCentrum Zebrzydowic



Centrum Zebrzydowic Centrum Zebrzydowic –– Pawilon Handlowy, UrzPawilon Handlowy, Urząąd Gminyd Gminy



Kryta pływalnia przy 
Zespole Szkół

w Zebrzydowicach.

W 2007 roku 
zainstalowano 
32 –kolektory 

słoneczne o łącznej 
powierzchni 81m2



Kryta pKryta płływalnia w Zespole Szkywalnia w Zespole Szkóółł w Zebrzydowicach w Zebrzydowicach 



Centrum Handlowe Centrum Handlowe „„ŚŚwistakwistak””



Centrum Handlowe Centrum Handlowe „„ŚŚwistakwistak””



KoKośścicióółł parafialny w Zebrzydowicach pod parafialny w Zebrzydowicach pod 
wezwaniem Wniebowziwezwaniem Wniebowzięęcia NMP w oddali Zamek  cia NMP w oddali Zamek  



W ostatnich latach sam koW ostatnich latach sam kośścicióółł, jak r, jak róówniewnieŜŜ jego otoczenie jego otoczenie 
staraniem parafian pod przewodnictwem miejscowych staraniem parafian pod przewodnictwem miejscowych 
proboszczproboszczóów zostaw zostałły poddane gruntownej renowacji i y poddane gruntownej renowacji i 
upiupięększeniu.kszeniu.



Zamek w Zebrzydowicach i jego otoczenie Zamek w Zebrzydowicach i jego otoczenie 
zostazostałł w ostatnich latach odnowiony w w ostatnich latach odnowiony w 
ramach wspramach wspóólnego projektu p.n. lnego projektu p.n. 
„„Rozbudowa publicznej infrastruktury Rozbudowa publicznej infrastruktury 
turystyczno turystyczno –– rekreacyjnej poprzez rekreacyjnej poprzez 
zagospodarowanie otoczenia obiektzagospodarowanie otoczenia obiektóów w 
kultury i dziedzictwa narodowego tj. kultury i dziedzictwa narodowego tj. 
Kompleksu Zamkowego w KoKompleksu Zamkowego w Końńczycach czycach 
MaMałłych i Zespoych i Zespołłu Pau Pałłacowego w acowego w 
Zebrzydowicach Zebrzydowicach –– etap IIetap II”” z Programu z Programu 
Inicjatywy WspInicjatywy Wspóólnotowej INTERREG III A, lnotowej INTERREG III A, 
a taka takŜŜe wykorzysta e wykorzysta śśrodki WFOrodki WFOŚŚiGW iGW 
i z programu odnowy Wsi na odtworzenie i z programu odnowy Wsi na odtworzenie 
parku.parku.



Ruiny zamku Zebrzydowice, zimRuiny zamku Zebrzydowice, zimąą w latach 50w latach 50--tych.tych.



Pałac w Zebrzydowicach



Pałac w Zebrzydowicach



Park wokPark wokóółł PaPałłacu w Zebrzydowicachacu w Zebrzydowicach



Gminne Centrum Informacji w PaGminne Centrum Informacji w Pałłacu w acu w 
ZebrzydowicachZebrzydowicach



Deptak spacerowy pomiDeptak spacerowy pomięędzy stawem dzy stawem 
„„MMłłyyńńszczokszczok”” a Zamkiema Zamkiem



Koncepcja projektu Koncepcja projektu „„Border TourismBorder Tourism””



Projekt zrealizowano
w latach 2007 – 2009

Wybudowano ośrodek sportów wodnych przy stawie 
„Młyńszczok” w Zebrzydowicach w ramach programu 
„Rowerem do sąsiadów”.

Gmina Zebrzydowice
realizowała projekt wspólnie 
z partnerami tj.:
- Gminą Petrovice,
- Gminą Godów. 



Koszt inwestycji wyniósł około 1,5 mln zł
w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 1,2 mln zł



Ośrodek sportów wodnych nad stawem „Młyńszczok”
w Zebrzydowicach



Realizacja projektRealizacja projektóów przyczyniw przyczyniłła sia sięę do do 
ooŜŜywienia dziaywienia działłalnoalnośści kulturalnej  i ci kulturalnej  i 
turystycznej wokturystycznej wokóółł PaPałłacu w acu w 
Zebrzydowicach i kompleksu Zebrzydowicach i kompleksu 
Zamkowego w KoZamkowego w Końńczycach Maczycach Małłych ych 
gdzie odbywajgdzie odbywająą sisięę liczne imprezy liczne imprezy 
plenerowe oraz prowadzone splenerowe oraz prowadzone sąą
zajzajęęcia dla mcia dla młłodzieodzieŜŜyy



„„ZZŁŁOTY KOTY KŁŁOSOS””



„„ZZłłoty Koty Kłłosos””





Pracownia ceramicznaPracownia ceramiczna



RzeRzeźźbiarskie warsztaty plenerowebiarskie warsztaty plenerowe



Euroregionalny Euroregionalny –– rodzinny rajd rowerowy rodzinny rajd rowerowy –– „„Szlakiem zamkSzlakiem zamkóów nad Piotrw nad Piotróówkwkąą””



PowstaPowstałła Restauracja w Paa Restauracja w Pałłacu w Zebrzydowicachacu w Zebrzydowicach



Otwarto rOtwarto róówniewnieŜŜ RestauracjRestauracjęę w Zamku w w Zamku w 
KoKońńczycach Maczycach Małłychych



„„WiankiWianki””



Konkurs: "Dorty. koKonkurs: "Dorty. kołłocze, krepliki i insze placki"ocze, krepliki i insze placki"



Konkurs: "Dorty. koKonkurs: "Dorty. kołłocze, krepliki i insze placki"ocze, krepliki i insze placki"



Konkurs: "Dorty. kołocze, krepliki i insze placki"



Spartakiada SoSpartakiada Sołłectwectw



Spartakiada SoSpartakiada Sołłectwectw



Spartakiada SoSpartakiada Sołłectwectw



Marklowice GMarklowice Góórnerne

Najmniejszym soNajmniejszym sołłectwem Gminy sectwem Gminy sąą
Marklowice GMarklowice Góórne ktrne któóre, zapraszajre, zapraszająą do do 
przygranicznego przygranicznego centrum handlowego centrum handlowego 
znajdujznajdująącego sicego sięę przy przejprzy przejśściu ciu 
granicznym do Republiki Czeskiej. granicznym do Republiki Czeskiej. 
Po drugiej stronie granicy w Marklowicach Po drugiej stronie granicy w Marklowicach 
Dolnych warto zwiedziDolnych warto zwiedzićć zabytkowy, zabytkowy, 
drewniany kodrewniany kośścicióółł z 1739 roku z z 1739 roku z 
unikatowunikatowąą polichromipolichromiąą..



Widok na centrum Marklowic GWidok na centrum Marklowic Góórnychrnych



centrum Marklowic Gcentrum Marklowic Góórnych: remiza OSP, kornych: remiza OSP, kośścicióółł parafialnyparafialny
(kanalizacja sanitarna w budowie)(kanalizacja sanitarna w budowie)



Budynek OSP w Marklowicach GBudynek OSP w Marklowicach Góórnychrnych



PrzejPrzejśście Graniczne do Republiki Czeskiejcie Graniczne do Republiki Czeskiej



Widok na przejWidok na przejśście graniczne od strony Czechcie graniczne od strony Czech



SzkoSzkołła Podstawowa w Marklowicach Ga Podstawowa w Marklowicach Góórnychrnych



PrzydroPrzydroŜŜny Krzyny KrzyŜŜ przy ul. Szkolnejprzy ul. Szkolnej



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę


