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Podstawowe zasady składu

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski i Przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury wręczają panu
Janowi Rudoli Laur „Srebrnej Cieszynianki”.

Laureat „Srebrnej Cieszynianki”
Zgodnie z podjętą 27 września uchwałą Rady Gminy Hażlach na wniosek Koła Pszczelarzy Gminy Hażlach
Laurem „Srebrnej Cieszynianki” uhonorowano w tym roku jego prezesa, pana Jana Rudola z Kończyc Wielkich.
Uroczyste wręczenie statuetki odbyło się 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.
Laureat urodził się w Cieszynie w 1954
roku. Przez trzydzieści dwa lata pracował
w Cieszyńskiej Fabryce Narzędzi jako
nastawiacz maszyn tokarskich. Był
cenionym pracownikiem, nagradzanym
za rzetelną pracę pisemnymi pochwałami
i nagrodami. Następnie zatrudnił się
w firmie ochroniarskiej, zaś od roku
2009 był operatorem maszyn w jednej
z cieszyńskich firm. Obecnie korzysta ze
świadczenia przedemerytalnego.
Od 38 lat, czyli od 1979 roku,
nieprzerwanie pełni obowiązki prezesa
Koła Pszczelarzy Gminy Hażlach, którą
to funkcję objął po śmierci Józefa Pelara,
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założyciela organizacji i pierwszego
jej prezesa.
Koło Pszczelarzy w Hażlachu powstało
w 1974 roku. Obecnie działa w ramach
Beskidzkiego Związku Pszczelarzy
„Bartnik”. Członkowie Koła bardzo
wysoko oceniają wkład pracy prezesa
Jana Rudola w jego działalność. Na
podkreślenie zasługuje Jego pasja, osobiste
zaangażowanie i wciąż pogłębiana wiedza.
Regularnie odbywają się comiesięczne
zebrania członków, podczas których prezes
Koła przedstawia nowe propozycje i dzieli
się swoim doświadczeniem.
Ciąg dalszy na str. 3

Jubileusze w Pogwizdowie
str. 9 i 10
Proekologiczny projekt
w Kończycach Wlk.
str. 6
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Obchody Dnia Niepodległości

Fot. Michał Salamon. Więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl
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Świętujemy odzyskanie niepodległości
Autorskie lekcje historii, spotkania tematyczne, wycieczki, konkursy i wydarzenia sportowe
– w gminie Hażlach zakończył się projekt „11 listopada – czas wolności, czas pamięci…”.
Działania projektowe realizowane były w Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Zamarskach i filii GOK w Zamarskach.
Nauczyciele przeprowadzili cykl lekcji o historii i patriotyzmie. Ich
autorskie scenariusze lekcyjne zostaną bezpłatnie udostępnione
w Internecie. W szkole odbyły się również warsztaty plastyczne
i twórcze.
- Zależy nam by rocznica odzyskania niepodległości, była radosnym
świętem, w które zaangażują się także młode pokolenia. Chcemy,
by zauważyli, że wolność to wartość, o którą wszyscy musimy się
troszczyć, bo łatwo można ją stracić – mówi Magdalena Kotońska,
koordynator projektu i nauczyciel ze Szkoły Podstawowej
w Zamarskach.
Uczniowie z całej gminy uczestniczyli w Biegu Niepodległości
oraz w konkursach literackim i plastycznym. W ramach projektu
odbyły się dwa spotkania autorskie: z historykiem Mariuszem

Makowskim, który opowiedział o tym jak Cieszyn dążył do Polski
oraz z pisarzem Kazimierzem Szymeczko, autorem książek dla
dzieci.
Punktem kulminacyjnym obchodów święta niepodległości
w gminie Hażlach był program artystyczny przygotowany przez
nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Zamarskach. Dzieci
zaprezentowały wzruszający spektakl historyczny, recytowały
wiersze i śpiewały piosenki.
11 listopada uczestnicy projektu wyruszyli do Warszawy by tam
zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska
Polskiego oraz by wziąć udział w Marszu Niepodległości.
Projekt „11 listopada – czas wolności, czas pamięci…”
jest dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”.

Laureat „Srebrnej Cieszynianki”
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o naturalne środowisko i zdrowie ludzi, gdyż miodolecznictwo
wspiera profilaktykę zdrowotną społeczeństwa i pozwala złagodzić
przebieg wielu chorób cywilizacyjnych, a nawet im zapobiec.
Koło Pszczelarzy Gminy Hażlach

Fot. GK

Hażlaskie Koło Pszczelarzy współpracuje z podobnymi kołami
z Kończyc Małych, Kaczyc, Zebrzydowic, a także z Karwiny
w Republice Czeskiej. Przez pewien okres należeli do niego
również pszczelarze z Cieszyna i okolicznych miejscowości. Koło
zrzeszało wówczas 134 członków.
Z inicjatywy prezesa J. Rudola w przysiółku Wygoda w Kończycach
Wielkich powstał pawilon pszczelarski. Odbywają się tam
comiesięczne spotkania i zebrania. Prezes, mimo gospodarowania
na własnej 30-pniowej pasiece, znajduje także czas na prowadzenie
pasieki związkowej na Wygodzie. Jest on gospodarzem obiektu
i animatorem szkoleń, które tam się odbywają. Organizuje
również wycieczki dla członków, spotkania towarzyskie, bale
i festyny. Z Jego inicjatywy w ciągu ostatnich lat członkowie
Koła zasadzili wiele miododajnych krzewów oraz drzew, jak
lipy, akacje i klony.
J. Rudol został odznaczony Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką
Polskiego Związku Pszczelarskiego. W kręgu pszczelarzy
jest znany jako wyjątkowy przykład społecznika, który już
od blisko 40 lat nieprzerwanie kieruje pracami koła, godząc
te obowiązki ze swoją wcześniejszą pracą zawodową. Jego
proekologiczna i prospołeczna działalność stanowi przeciwwagę
dla niebezpiecznych skutków degradacji naturalnego środowiska.
Walka o przetrwanie pszczelich populacji, to zarazem walka

Dokończenie ze str. 1

Jan Rudol przy swojej pasiece.
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Obowiązki właściciela nieruchomości
Utrzymywanie ładu i porządku – tak najkrócej można określi obowiązki każdego właściciela
nieruchomości. Dziś przyglądamy się najważniejszym zapisom ustawy o utrzymaniu czystości
o porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
Pojemniki na odpadki
Do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych, a następnie utrzymywanie tych pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Przyłącze do kanalizacji
Kolejnym ważnym nakazem jest przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych. Art. 17 uchwały nr VII/48/2016 z dnia 28 września
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Hażlach ustala częstotliwość odbioru nieczystości
ciekłych: ze zbiorników bezodpływowych co najmniej jeden raz
w roku, zapewniając niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź
wylewania na zewnątrz, natomiast ze zbiorników z przydomowych
oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacji. W myśl
art. 6 ust. 1 przytoczonej ustawy właściciele nieruchomości
przy wykonywaniu w/w obowiązków są obowiązani do
udokumentowania zawarcia umowy na korzystanie z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie

takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za takie usługi.
Umowa taka powinna być zawarta z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przechowywania umowy,
gdyż może zostać wezwany do okazania jej, jak i dowodów płacenia
za takie usługi. W przypadku wątpliwości co do częstotliwości
wywozu lub deklarowanych objętości ścieków, przedmiotowe
dane można zweryfikować w oparciu o zużycie wody z wodociągu
lub obowiązujące normy zużycia wody.
Porządki wzdłuż nieruchomości
Właściciel nieruchomości jest także zobowiązany do uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego,
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Natomiast nie
obejmuje to uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Konsekwencje
Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie obowiązków wymienionych
w art. 5 ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązków
określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Hażlach podlega karze grzywny.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

Pomóżmy Szymonkowi
Ma dopiero 2 lata, a już czeka go bardzo poważna
operacja. Do świąt Bożego Narodzenia rodzice
Szymonka Zamarskiego muszą zebrać 30 tys. euro.

Pieniądze umożliwią przeprowadzenie skomplikowanej operacji
rekonstrukcji serca u chłopca. Trudnego zadania podejmie się
światowej sławy kardiochirurg płucny prof. Carotti. Trwa zbiórka
publiczna prowadzona za pośrednictwem strony internetowej:
www.siepomaga.pl/szymon-zamarski Realizowane są również
liczne licytacje internetowe. W pomoc chłopcu zaangażowały się
szkoły podstawowe z Hażlacha i Zamarsk
HBB
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Sportowcy mają swój budynek
17 października nastąpiło oficjalne przekazanie nowo powstałego budynku dla sportowców w Kończycach
Wielkich. Umowę na jego dzierżawę z Wójtem Gminy Hażlach Grzegorzem Sikorskim podpisał prezes Zarządu
Ludowego Klubu Sportowego Błyskawica Józef Foltyn oraz wiceprezes Zarządu Bolesław Kula.
być wynajmowana do organizowania różnych imprez okolicznościowych
– informuje prezes Józef Foltyn.
W listopadzie w nowym budynku zostały zorganizowane szkolne
Andrzejki, zaś na początku grudnia odbędzie się tam górnicza
Barbórka. Sportowcy z Kończyc zakończą ten udany dla nich rok
balem sylwestrowym. Spośród członków i sympatyków klubu
zgłosiło się tak wielu chętnych, że lista uczestników jest już za
mknięta.
GK

Fot. GK

Sportowcy z Kończyc Wielkich odebrali klucze do nowoczesnego,
funkcjonalnego obiektu o powierzchni użytkowej 544,45 m kw.,
z czego 276,44 m kw. znajduje się na parterze, zaś 268,01 m kw.
na piętrze. Wartość budynku, który przekazano sportowcom
w użytkowanie, wynosi 1 559 333,18 zł.
Budowę budynku obok boiska sportowego przy ulicy Kościelnej
rozpoczęto ze środków budżetowych gminy w 2014 roku.
- W naszej gminie systematycznie powiększamy bazę sportową.
Najnowszy budynek dla sportowców w Kończycach Wielkich powstał na
miarę potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności. Będzie więc służył nie
tylko miejscowym sportowcom, ale wszystkim mieszkańcom – zapewnił
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski.
Parter budynku zajmują pomieszczenia przygotowane pod
organizację zaplecza działalności sportowej: szatnie dla
zawodników, toalety, łazienka, natryski z sauną, pomieszczenie
dla sędziów, pralnia, magazyn sprzętu sportowego. Jest także
miejsce na utworzenie siłowni do ćwiczeń fizycznych. Natomiast
na piętrze mieszczą się pomieszczenia użytkowe, w tym kuchnia,
zmywalnia i sala jadalni.
- Bardzo dziękujemy obecnemu i byłemu wójtowi oraz radom gminy
za urzeczywistnienie naszych marzeń. Dzierżawiony przez nasz
klub budynek musimy w pełni wyposażyć w potrzebny sprzęt, meble.
Szukamy zatem dodatkowych źródeł finansowania, projektów
umożliwiających zdobycie środków zewnętrznych oraz sponsorów. Już
teraz znajdująca się na piętrze sala wraz z zapleczem kuchennym może

Podpisanie umowy dzierżawy budynku przez
LKS „Błyskawica”

Zapraszamy na przedstawienie
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dzieci na przedstawienie Teatru Trip pt. „Fabryka śniegu”.
Jest to opowieść o przygodach Obłoczka i Sopelki, którzy musieli
sobie poradzić z zepsutą maszyną do produkcji śniegu. Baśniowa
i magiczna opowieść pozwoli na chwile przenieść się w świat
fantazji.
Zapraszamy w sobotę 8 grudnia o 15:30 do sali widowiskowej
w Zamarskach (ul. Główna 1). Bilety w cenie 5 zł do nabycia
w filiach GOK w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach.
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Ruszył 3-letni projekt

9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach

Działania
proekologiczne
i badania środowiska naturalnego będą głównym kierunkiem projektu,
Rywalizacja odbywała
się wśród
dzieci
który realizuje Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich.
Działania
koordynuje
Zakladni
Szkola
w
nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor- Rakovcu nad Ondavą jest stworzenie logo projektu EXON, czyli „The Explorers of
na
szkołamiCzendlik.
partnerskimi oprócz kończyckiej the Nature”
ski Słowacji,
oraz radnazaś
Katarzyna
podstawówki
są
Zakladni
Szkola w czeskiej Bystrzycy oraz Grant kończyckiej podstawówki na realizację projektowych
Oto wyniki turnieju.
portugalska
Agrupamento
Escolas de Resende.
zadań wynosi ponad 27 tys. euro. Szkoła współpracuje w ramach
Dzieci i młodzież:
1. KamildeMatuszek,
Pierwsze, integracyjne spotkanie odbyło się na początku Erasmus+ KA2 Partnerstwo strategiczne 2017 edukacja szkolna.
październiku
w Rakovcu
nadCzendlik.
Ondavą. Była to okazja, by
Na podstawie tekstu nadesłanego
Szymon Matuszek,
5. Wojciech
zaplanować
wizyty
i
spotkania
wyjazdowe
na
najbliższy
rok
przez SP w Kończycach Wielkich
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef
szkolny.
Już
że w marcu4.doPiotr
Portugali wyjedzie siedmiu
Michalik,
3.wiadomo,
Tomasz Matuszek,
uczniów
i
dwóch
nauczycieli
z
Kończyc
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-Wielkich. W kwietniu
natomiast
man Mazur.szkoła będzie gospodarzem międzynarodowego
spotkania z okazji Święta Ziemi.
NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW.
GK
Wszystkie działania podzielono między uczestników projektu.
Reprezentacja z Polski zajmuje się glebą i odpadami. Czesi
Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK
POGW
I Zzdrową
D Ó W.żywnością i powietrzem.
pracują
nad
Słowacy
przybliżają temat człowieka i zdrowia, a Portugalia – wody
Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów
i roślinności. Powstaną zdjęcia i filmy. Koordynatorem projektu
jest Marcelina Bortlik.
Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na
Ogłoszono też pierwsze ekologiczne konkursy. Uczniowie
boisku w Pogwizdowie odbył się turwalczą o tytuł Eko-Klasy. Ocenie podlegają m.in. rośliny
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005
doniczkowe, segregacja śmieci i czystość klasy po zakończeniu
i młodsi). W zawodach uczestniczyły
zajęć. Najlepsi pojadą na wycieczkę do wybranego parku exon: Uczniowie walcząc o tytuł Eko-Klasy będą
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victonarodowego. W konkursie plastycznym zadaniem uczniów segregować śmieci i dbać o czystość sal.
ria Hażlach, LKS Rudnik oraz Błyskawica Kończyce Wielkie. Grano systemem
każdy z każdym 1x20 minut.
Jak
Państwowa
Inspekcja
Pracy, w naszym kraju produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”.
nicyinformuje
Olzy Pogwizdów,
którzy
bez straty
praca
prowadzącychzostali
obróbkę drewna należy do Jednym z elementów tego projektu jest kampania „Włącz
bramkiw zzakładach
trzema zwycięstwami
najbardziej
niebezpiecznych.
W
latach
2010-2014 w tego typu bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Więcej informacji na ten
najlepszą drużyną turnieju.
zakładach w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych temat znajduje się na stronie internetowej www.bhpnatak.pl.
POGWIZDÓW
508
osób,POSZCZEGÓLNYCH
w tym 51 poniosło śmierć, a 257DRUŻYNA
odniosło OLZY
ciężkie
W lokalu Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy
WYNIKI
KLĘCZĄ
OD
LEWEJ:
MATEUSZ
KACPER
KROCHMAL,
obrażenia
HażlachNOWAK,
przy ul. BŁAŻEJ
GłównejTENGLER,
57 można
otrzymać
wydane przez
MECZÓW:ciała.
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK.
W związku z tą smutną statystyką od 2016
rok
PIP
realizuje
PIP
bezpłatne
poradniki
i
informatory
przybliżające
zasady
projekt
„Ograniczenie
zagrożeń
zawodowych
w zakładach
bezpiecznejFILIP
pracy
przy obróbce
drewna.ROBERT BANOT. GK
OKTAWIAN KURPANIK,
NANKE,
MARTA SŁOWIK,
czyce Wielkie
2:2, Rudnik
- Hażlach
1:1, MOLASY,

Bezpieczna obróbka drewna

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca
Redaktor naczelna: Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

bezpłatny informator
samorządowy

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć.
lutego 2017
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 grudnia
2017r.r.pod
podadresem
adresemwgh@hazlach.pl
wgh@hazlach.pl
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Turniej żaków

s a morzą d

Rewitalizacja w Gminie Hażlach
Gmina Hażlach przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Hażlach na lata 2018-2023. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z Wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, określonymi przez Ministerstwo
Rozwoju i Zasadami wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, gdzie występuje
największe nasilenie takich problemów społecznych jak:
bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość, niski poziom
edukacji lub niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym. Dodatkowo obszar można uznać
za zdegradowany, jeśli występują tam niekorzystne zjawiska
gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnej przedsiębiorczości),
środowiskowe (np. zanieczyszczenie powietrza), techniczne
(np. niska jakość infrastruktury lub zły stan techniczny
obiektów budowlanych). Głównym celem rewitalizacji ma
być przeciwdziałanie przede wszystkim niekorzystnym
zjawiskom społecznym.
W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla
Gminy Hażlach na lata 2018-2023 planuje się przeanalizować
sytuację społeczno-gospodarczą gminy w celu wyznaczenia

obszaru rewitalizacji. Kolejny etap stanowić będzie zebranie
zgłaszanych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe
i instytucje propozycji przedsięwzięć, które posłużą
poprawie społecznej obszaru rewitalizacji. Dzięki temu
zostanie opracowany program wyprowadzania obszaru ze
stanu kryzysowego.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Hażlach ma stanowić
również skuteczne narzędzie do pozyskiwania funduszy Unii
Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją.
Zachęcamy Państwa do udziału w pracach nad projektem
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Hażlach na lata
2018-2023. Informacje na ten temat będę dostępne na stronie
internetowej www.hazlach.pl.
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Mienia
Stanisława Pelczar

PSZOK w Gminie Hażlach
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
jest czynny w Cieszynie przy ul. Frysztackiej 145 w dniach:
poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00,
środy w godz. 7.00 – 15.00,
soboty w godz. 7.00 – 12.00.
W PSZOK bezpłatnie odbierane są:
1. Przeterminowane leki (tabletki, maści, leki w aerozolu,
syropy) oraz opakowania po nich;
2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.);
3. Zużyte baterie i akumulatory;
4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. sprzęt AGD
i RTV, świetlówki z rtęcią, żarówki LED, komputery, itp.);
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6. Zużyte opony (także z ciągników rolniczych);
7. Opakowania po farbach, lakierach;
8. Tworzywa sztuczne (w tym plastikowe elementy samochodowe, np. zderzaki, folie z sianokiszonek);
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9. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe);
10. Papier i tektura;
11. Popiół;
12. Odpady ulegające biodegradacji i zielone;
13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.
Ponadto przeterminowane lekarstwa można bezpłatnie wrzucać
do pojemników na przeterminowane lekarstwa (tzw. konfiskatorów) w aptekach w Hażlachu przy ul. Długiej 25B, Pogwizdowie
przy ul. Katowickiej 15 oraz w punkcie aptecz-nym w Kończycach
Wielkich przy ul. Ks. Olszaka 8.
Zużyte baterie można wrzucać do specjalnych pojemników, które
znajdują się w Urzędzie Gminy Hażlach, Szkole Podstawowej
w Hażlachu, Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich, Szkole
Podstawowej w Pogwizdowie, Szkole Podstawowej w Zamarskach.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia
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Zamarski

Dzień seniora
W niedzielne popołudnie 22 października br. w sali OSP w Zamarskach odbyło się tradycyjne Spotkanie Seniorów.
Serdecznie dziękuję przede wszystkim Paniom z Koła Gospodyń
Wiejskich, dzięki którym mogliśmy tak pysznie ugościć naszych
seniorów oraz nauczycielom i dzieciom z Przedszkola i Szkoły
Podstawowej za przygotowanie pięknych występów.
SOŁTYS Sołectwa Zamarski
Klaudiusz Zawada

Fot. KZ

Oprócz starszych mieszkańców Zamarsk na zaproszenie
organizatorów czyli Koła Gospodyń Wiejskich i Gminnego
Ośrodka Kultury przybyli goście w osobach: przewodniczącej
Rady Gminy Bożeny Bury, radnego gminy Tomasza Byloka
i dyrektor Szkoły Podstawowej Agnieszki Pisiut. Wraz z sołtysem
Zamarsk Klaudiuszem Zawadą złożyli seniorom serdeczne
życzenia - dalszego życia w zdrowiu, radości i miłości. Nie zabrakło
również symbolicznej lampki wina i tradycyjnego Sto Lat.
Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne
w wykonaniu przedszkolaków i uczniów szkoły, które wywołały
wiele uśmiechu i podziwu wśród seniorów. Koło Gospodyń
Wiejskich ugościło uczestników pysznym bograczem, śląskim
kołaczem oraz kawą i herbatą. W drugiej części występów
artystycznych zaprezentował się Męski Zespół Śpiewaczy OSP
wraz z uczestnikami warsztatów muzycznych, które odbywały się
w ramach projektu “Śladami Cieszyńskiej Pieśniczki Ludowej”.
Przy akompaniamencie Dariusza Itnera w sali rozbrzmiały
ludowe pieśniczki, które zachęciły wszystkich do wspólnego
śpiewu. Całe spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze
co potwierdza, że w każdym wieku można się dobrze bawić.

Najstarsi mieszkańcy Zamarsk chętnie spotykają
się podczas corocznego Dnia Seniora.

Ko ń c z yc e W i e l k i e - Z a m a r s k i

Rajdowy Puchar Śląska

Dla 67 zgłoszonych załóg organizatorzy zaplanowali po cztery
przejazdy tych odcinków. Niestety kilka wypadków i wyjazdy
OSP Pogwizdów i OSP Kończyce, które dbały o bezpieczeństwo
zawodników, spowodowało że było trzeba odwołać ostatnią
pętle zawodów.
Poza klasyfikacją generalną zostały po raz pierwszy rozdane
puchary za “najefektowniejsze przejazdy” które wręczali sołtysi
Kończyc Wielkich i Zamarsk. Zawody w klasyfikacji generalnej
wygrała załoga Wójcik-Mirski / Kaleciński, Subaru Impreza.
Na drugim miejscu ze stratą 16,33sek. zameldowała się załoga
Audi, Rduch / Poloczek. Podium ze stratą 27,95sek. uzupełniła
załoga Watras / Kluczewski, którzy przyjechali do nas z Krakowa.
Mamy nadzieje,że Gmina Hażlach na stałe zagości w kalendarzu
Rajdowego Pucharu Śląska. Największe podziękowania należą
się jednak mieszkańcom przy trasie, którzy swoimi podpisami
wyrazili zgodę na przeprowadzenie zawodów! Dziękujemy
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Fot. Jakub Tuszyński

1 Października dzięki uprzejmości mieszkańców, sołtysów oraz władz Gminy Hażlach odbyła się
piąta runda Rajdowego Pucharu Śląska el-instal. “Rajd Dwóch Sołtysów” rozegrany został na dwóch
odcinkach specjalny Kończyce Wielkie o długości 3 kilometrów oraz Zamarski 4 kilometry.

również właścicielom baru “Źródełko” w Zamarskach za posiłek
oraz miejsce na serwis i bazę rajdu. Zapraszamy na ostatnią
6 rundę pucharu 18 listopada. Więcej informacji na stronie
www.rajdowypucharslaska.pl
MB
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70 lat LKS Olza Pogwizdów
Kilka pokoleń sportowców i miłośników piłki nożnej spotkało się podczas jubileuszu 70-lecia
LKS „Olza Pogwizdów” (30.09). Była to okazja zarówno do wspomnień, jak i uhonorowania
najbardziej zasłużonych działaczy.
LKS „Olza Pogwizdów” powołano do życia tuż po wojnie –
w 1947r. Pierwszym prezesem został Wiktor Szweda. Początkowo
drużyna grała na boisku w Cieszynie-Marklowicach. Potem
sportowcy przenieśli się do Pogwizdowa w miejscu obecnego
budynku policji. Boisko, na którym ćwiczą do dziś, otwarto
w 1963 r.
HBB

Foto: HBB

– Życzę najstarszemu klubowi w gminie Hażlach awansu do klasy
okręgowej i utrzymania się w niej przez długie lata, a nawet awansu
do IV ligi – powiedział podczas uroczystości Grzegorz Sikorski,
Wójt Gminy Hażlach. W jubileuszu uczestniczyli ponadto:
Czesław Biskup – prezes Beskidzkiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej, Bogusław Walica – prezes Podokręgu Skoczów
i wiceprezes BOZPN oraz Henryk Kula – prezes Śląskiego Związku
Piłki Nożnej.

Wspólna fotografia gości jubileuszu z okazji 70-lecia LKS „Olza Pogwizdów”.

Uhonorowani w 70-lecie LKS „Olza Pogwizdów”
„Zasłużony dla rozwoju klubu”: Anna Szweda, Janina
Tolasz, Wiktor Szweda, Bronisław Herman, Stefan Gabzdyl,
Edward Kunc, Józef Szkutek, Józef Matuszek, Henryk Haltof;
Najlepszy strzelec bramek w historii klubu (162 bramki):
Wacław Kałuża;
Najwięcej występów w barwach klubu (505 meczów):
Andrzej Haltof;
Brązowa Odznaka PZPN: Jacek Mercało, Cezary Kałużny,
Dariusz Kłoda;

Złota Odznaka ŚZPN: Andrzej Kłoda;
Srebrna Odznaka ŚZPN: Bronisław Tolasz, Janusz Kubiak,
Hubert Krehut, Adam Tolasz, Roman Haltof, Andrzej Haltof,
Wacław Kałuża;
Brązowa Odznaka ŚZPN: Leszek Banot, Zbigniew Banot,
Grzegorz Kubiak, Roman Luber, Tomasz Matuszek;
Honorowa Odznaka BOZPN: Irena Salamon, Grażyna
Krehut, Grzegorz Brzuska, Jerzy Gawłowski, Ryszard Melcher,
Grzegorz Szweda, Jacek Orzechowski, Patryk Holek, Dariusz
Handzel, Ireneusz Nowak, Marek Wawrzyczek.

Konkurs plastyczny
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka świąteczna”.
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży.
Zadanie jest proste. Wystarczy przygotować kartkę świąteczną
w dowolnej technice i formacie. Następnie do 8 grudnia złożyć
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ją wraz z formularzem zgłoszeniowym do wybranej przez siebie
filii GOK w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie lub Zamarskach.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez komisję w trzech
kategoriach: przedszkole, klasy 1-4 i klasy 5-7 oraz gimnazjum.
Szczegóły i regulamin dostępne na www.gokhazlach.pl
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200 lat kościoła w Pogwizdowie
26 października w Pogwizdowie odbyły się obchody 200-lecia poświęcenia tamtejszego kościoła pw. św. Jana
Nepomucena. Jubileuszowej mszy świętej przewodniczył ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ksiądz biskup
prof. dr hab. Roman Pindel. Podczas tych uroczystości nastąpiło poświęcenie srebrnej szaty z elementami
pozłacanymi na pochodzącym z XVIII wieku obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Oryginał zaginął podczas
hitlerowskiej okupacji.
zł. Jeśli wziąć pod uwagę cały zasób
odkrytych dokumentów to można
mówić nawet o milionie złotych. do
tego dochodzi równie wysoki koszt
odnowienia odnalezionych rzeźb,
szat i naczyń liturgicznych – wylicza
pogwizdowski duszpasterz.
Ksiądz proboszcz zakłada, że odnowione
przedmioty nie trafią za szybę gabloty,
lecz nadal będą służyć parafialnej
wspólnocie podczas liturgii. Z kolei
archiwalia muszą być doprowadzone
z powrotem do takiego stanu, aby można
było bez ryzyka uszkodzenia przebadać
ich zawartość. Najlepszym sposobem
na przeprowadzenie renowacji byłoby
skorzystanie z zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym przypadku ze
środków unijnych.
Rekonstrukcja szaty na obrazie Matki
Boskiej z dzieciątkiem była możliwa
dzięki wotom parafian. Wykonał ją
krakowski złotnik adam Krok. Głowę
postaci Maryi otaczają na obrazie
szlifowane cyrkonie. - pierwotnie
zdobiąca obraz srebrna szata została
wykonana w roku 1870. ufundowała
ją jedna z pogwizdowskich rodzin jako
wotum wdzięczności. do niedawna
z tej szaty zachowały się jedynie dwie
pozłacane korony, które obecnie także
zostały odnowione. Matka Boska
z dzieciątkiem przez wiele lat zdobiła

boczną kaplicę. Brak szaty na obrazie
odkryto dopiero po odnalezieniu wiosną
tego roku archiwalnej fotografii, która
przedstawiała jego oryginalny wygląd.
Zdjęcia były poszukiwane w związku
z przygotowywaniem na jubileusz
specjalnego albumu. Wydawnictwo
zostało na czas ukończone i jest już
dostępne – mówi ks. kan. dr Karol Mozor
proboszcz pogwizdowskiej parafii
ponadto informuje, iż od ponad roku

Fot. GK

W związku z jubileuszem od
dłuższego czasu w parafii trwały
prace przygotowawcze i porządkowe.
po wcześniejszym okryciu na strychu
kościoła kilkunastu starych ubiorów
liturgicznych, w budynku gospodarczym
natrafiono na kilka około stuletnich figur.
Największą jednak sensacją okazało
się odnalezienie tam ksiąg i innych
dokumentów parafialnych, w tym
najstarszych pochodzących z końca XViii
wieku, kiedy w pogwizdowie nie istniała
jeszcze samodzielna parafia, lecz tak
zwana lokalia z własnym duszpasterzem.
obejmowała ona także sąsiednie wioski:
Brzezówkę oraz włączone później do
Kaczyc otrębów i podświnioszów.
proboszcz pogwizdowskiej parafii, ks.
kan. dr Karol Mozor, bardzo cieszy
się z tego odkrycia, lecz zarazem nie
ukrywa, że renowacja dokumentów
będzie sporo kosztować. – Większość
ksiąg metrykalnych, finansowych
i innych dokumentów, w tym protokołów
przedślubnych, zachowała się w bardzo
dobrym stanie. Niektóre mają tylko
nieco uszkodzone okładki. Rada
parafialna wstępnie podjęła decyzję
o przystąpieniu do ich renowacji.
pierwszym krokiem będzie poddanie
ich zabiegowi odgrzybiania. Jednak
koszt profesjonalnej renowacji jednej
księgi to wydatek rzędu 25-30 tys.

kSięGi metrykalne z xViii Wieku.

renowację przechodzi obraz patrona
parafii, św. Jana Nepomucena,
wykonany przed ii wojną światową
przez Jana Wałacha, znanego artystę
rodem z istebnej. Został on odnaleziony
w budynku gospodarczym podczas prac
porządkowych. Wcześniej, przez wiele
lat, znajdował się w głównym ołtarzu ko
ścioła.
GK

Zaproszenie
Fundacja „prosta droga nadziei” z Hażlacha zaprasza osoby samotne i w trudnej sytuacji materialnej
na Wigilijkę 16 grudnia o 16:00 w strażnicy osp w Brzezówce. W programie ciepły posiłek i wspólne
śpiewanie kolęd. Wstęp wolny. Zapisy zainteresowanych udziałem w wydarzeniu przyjmowane są
pod nr tel.: 660-702-353 lub 500-200-991. Zapraszamy
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rekl ama

NOWE MIEJSCA PRACY W CZECHACH
Komfort agencja pracy jest czeska agencja ze stabilną pozycją
na czeskim targu pracy, posiadająca licencje Czeskiego ministerstwa pracy.
Oferujemy następujące pozycje:

• KOntrOlOr jaKOści
• OperatOr w prOduKcji
chętni u nas znajdą:

• Bonus 10 % z wynagrodzenia podstawowego

• Transport na pracowisko ZADARMO

• 500 CZK bonus za prace w weekend –
weekendy płacone w formie zaliczki po końcu
zmiany (razem z bonusem 500 CZK)

• Dla adeptów poza trasą autobusu pomoc
finansowa na transport
• Opowiadające wynagrodzenie finansowe
• Karty obiadowe po 3 mieśiącach

• Przypłatki za pracę w nocy, weekendy, święta
i nadgodźiny
• Po 5 odpracowanych zmianach możliwość
zaliczki 1000 CZK

zapraszamy was do naszej kancelarii w Ostrawie, ul. stodolní 741/15
po i śr 8:00–16:00, wt, czw, pią 8:00–14:00.
tel. +420 731 009 303, e-mail: linh.le@email.cz lub brno@komfortgroup.cz

www.komfortgroup.cz
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AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO NR 0904
ul. Ks.Janusza15, 43-410 Zebrzydowice
t: 32 469 31 88, k: +48 512 301 751
0904@agencja.pkobp.pl
www.pkobp.pl
zapraszamy: pn - pt 8.00-17.00 , sob - 8.00 - 12.00

POŻYCZKA
PO SĄSIEDZKU
Potrzebujesz pożyczki gotówkowej,
karty kredytowej lub konta?
Agencję PKO Banku Polskiego
znajdziesz tuż obok – po sąsiedzku!

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora
+48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora
Informacje o produktach, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach Banku i na www.pkobp.pl.
Udzielenie pożyczki oraz przyznanie karty kredytowej jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
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