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Doroczny koncert kolęd i pastorałek
W niedzielę (31.01) w kościele św. Michała Archanioła w Kończycach
Wielkich odbyło się kolędowanie chórów i zespołów działających na
terenie gminy Hażlach. Wystąpiło 9 grup, które śpiewały znane i zupełnie
nowe kolędy i pastorałki.
W niedzielę (31.01) w kościele św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich odbyło się kolędowanie chórów
i zespołów działających na terenie gminy Hażlach. Wystąpiło 9 grup, które
śpiewały znane i zupełnie nowe kolędy
i pastorałki.
Licznie zgromadzonych gości przywitał
gospodarz miejsca, ks. proboszcz Andrzej Wieliczka. Wśród gości nie zabrakło Wójta Gminy Grzegorza Sikorskiego
i przewodniczącej Rady Gminy Bożeny
Bury. Byli także radni i mieszkańcy.

Gminne kolędowanie rozpoczął występ
Chóru Katolickiego Allegrija działającego przy parafii św. Jana Nepomucena
w Pogwizdowie pod dyrekcją Urszuli
Wiśniowskiej. Następnie kolędowały
dzieci z zespołu Świetliki z Zamarsk
przygotowani przez Klaudiusza Zawadę.
Zespół Regionalny Wielkokończanie
z Kończyc Wielkich pod kierunkiem
Stanisława Żyły wystąpił z towarzyszeniem orkiestry i zaśpiewał cztery utwory. Zespół wokalny „Toccata” ze Szkoły
c.d. na str. 15

Mali giganci
oczarowali
publiczność
s. 16

Smaczne jabłka
w środku zimy
s. 8

KU LT U R A
ZAMARSKI

Kolędowanie już za nami

Fot.: Joanna Sojka

Choć Święta Bożego Narodzenia już dawno za nami to kolędy i atmosferę Świąt można było poczuć podczas
Koncertów Kolęd, których w okolicy nie brakuje. Nie inaczej było również w Zamarskach, gdzie w przedostatnią
niedzielę stycznia (24.01.2016r.) odbyło się „Zamarskie Kolędowanie”.

PODCZAS KOLĘDOWANIA ŚPIEWAŁY ZESPOŁY Z GMINY I GRUPA BEVIN ZE SKOCZOWA

W sali OSP zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach w Jasełkach przygotowani przez Joannę Sabela, Męski Zespół
Śpiewaczy przy OSP pod batutą Rudofa
Mizi, a także Kolędnicy czyli Dziecięcy
Zespół Świetliki z Zamarsk pod opieką
Klaudiusza Zawady i Elżbiety Stuchlik.
Główną gwiazdą kolędowego spotkania był Zespół BEVIN ze Skoczowa. To
grupa kilkunastu młodych pasjonatów
śpiewu i grania pod wodzą Mariusza
Śniegulskiego. Zespół już po raz czwarty
zawitał do Zamarsk, jednak tym razem

wystąpił z niezwykłym świątecznym
programem. Kilkanaście pastorałek,
które wykonał zrobiło wielkie wrażenie
na przybyłej publiczności. Nie często
ma się okazję, by posłuchać tak niezwykłej opowieści o Bożym Narodzeniu.
Trochę przykro, że coraz częściej ludzie
wybierają ciepłe kapcie, wygodny fotel
i telewizor choć w pobliżu można na
żywo zobaczyć, posłuchać i przeżyć coś
innego i oryginalnego. Szkoda, że nawet
rodzicom nie chce się przyjść, by „pokibicować” swoim pociechom. A przecież
przez swoją obecność na imprezach wy-

nagradzamy trud i zaangażowanie artystów i organizatorów.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękuję tym, którym chciało się w te
niedziele popołudnie przybyć na „Zamarskie Kolędowanie” i wesprzeć młodych muzyków ze Skoczowa, by spełnić ich marzenie o wydaniu płyty CD.
Dziękuję wszystkim wykonawcom za
dawkę wzruszających przeżyć, a współorganizatorom i sponsorom za pomoc
i wsparcie.
Klaudiusz Zawada,
sołtys Zamarsk

ZAMARSKI

Z kopyta kulig rwie
Trzy zaprzęgi z saniami, ośnieżone szczyty gór i śnieg sypiący się na
wszystkie strony. Gospodynie z Zamarsk zorganizowały w Istebnej
tradycyjny kulig.
Sanie ruszyły z Kubalonki na Stecówkę.
Na miejscu panie ogrzały się przy ognisku w kolibie i tam upiekły sobie kiełbaski. Po odpoczynku ruszyły w powrotną
drogę. Trasa wiodła obok odbudowane-
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go drewnianego kościółka p.w. Matki
Boskiej Fatimskiej.
Wyjazd na kulig był formą nagrody i podziękowania za pracę społeczną i zaangażowanie przez cały rok na rzecz wsi i gminy.

KULIG BYŁ FORMĄ PODZIĘKOWANIA
GOSPODYNIOM ZA WIELE PRACY
WŁOŻONEJ W DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

W imieniu zarządu KGW w Zamarskach
serdecznie dziękuję wszystkim członkiniom za obecność i wspólną zabawę na kuligu – powiedziała przewodnicząca KGW
w Zamarskach Anna Więcek.
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Powstaje Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Gmina Hażlach przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach (PGN).
Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Gminy na lata 2016–2020 związane z gospodarką energetyczną i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji
do atmosfery.
Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy
Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej systemu grzewczego w budynku, jego
ocieplenia oraz zużycia nośników energii
i zamierzeń inwestycyjnych właścicieli
budynków mieszkalnych. Posłużą one do
stworzenia bilansu energetycznego Gminy.

W związku z powyższym wkrótce do
właścicieli budynków jednorodzinnych,
znajdujących się na terenie Gminy, zostaną rozesłane ankiety dla budynków
jednorodzinnych na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach. Zwracamy się
z prośbą o wypełnienie ankiet, które
pomogą przy opracowaniu dokumentu
służącego wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, dając podstawy do ograniczenia tzw. niskiej emisji.
Ankieta została także zamieszczona
w wersji cyfrowej na prawym bocznym
panelu strony internetowej Gminy Hażlach www.hazlach.pl (ANKIETA dla bu-

dynków jednorodzinnych), skąd można
ją pobrać.
Zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety do dnia 4 marca 2016 r.
i przesłanie na adres gk@hazlach.pl lub
złożenie jej w Urzędzie Gminy Hażlach
(pok. 12b), bądź w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, Kończycach Wielkich
lub w Pogwizdowie.
Szerszych informacji udziela Referat
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach: tel. 33 8567 212 wew. 34,
e-mail: gk@hazlach.pl.
Dziękujemy za pomoc w opracowaniu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Hażlach!

Twój R A D N Y

Monika Buczkowska
CZŁONEK KOMISJI OŚWIATY I KULTURY
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Data i miejsce urodzenia: 19.01.1977 r. w Cieszynie
Miejsce zamieszkania: Pogwizdów
Zawód: Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału Kryminalnego KPP w Cieszynie
Kontakt przez Biuro Rady w Urzędzie Gminy w Hażlachu
Jako radnej Gminy Hażlach najbardziej zależy mi na bezpieczeństwie mieszkańców naszej gminy, a tym samym na rozbudowie
chodników, szczególnie przy drogach o największym natężeniu
ruchu. Ważnym elementem dla mnie jest pozyskiwanie środków
zewnętrznych, co pozwoli na realizację pomysłów dotyczących
rozwoju każdego z sołectw w obszarach sportu, kultury i innych
ważnych dziedzinach życia, czego doskonałym przykładem jest
piękna biblioteka, jak również budowa boiska w Pogwizdowie, które to obiekty przez wiele lat będą służyły mieszkańcom całej naszej
gminy,

luty 2016

3

W YWIAD

To będzie rok pełen wyzwań
Z Wójtem Gminy Grzegorzem Sikorskim o najważniejszych zadaniach
w tegorocznym budżecie rozmawia Hanna Blokesz-Bacza.
Na jaki obszar inwestycyjny postawiono w budżecie na 2016 r. największy nacisk?
Chcemy wspólnie z Radą Gminy zmieniać Hażlach na lepsze. Zaczniemy od
dróg. W tym roku wyasygnowaliśmy na
ten cel blisko 2 miliony złotych.
Jakie drogi będą remontowane?
Zajmiemy się ul. Szkolną w Rudniku, która
ma szansę na dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Będziemy robić także odwodnienie ul. Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu. Niestety,
na dzień dzisiejszy, przy każdym większym
deszczu zalewane są pobliskie domostwa
oraz częściowo boisko Orlik. Budynek szatni podmaka i gnije. Właściwie nadaje się do
remontu. Dlatego przeprowadzenie tego
zadania jest takie ważne.
Co jeszcze w planach?
Do większych inwestycji należy również
zaliczyć remont ul. Zamkowej w Kończycach Wielkich. Ta ulica była remontowana w kolejnych etapach przez kilka
lat. Teraz nadszedł moment, by zakończyć tę inwestycję, zwłaszcza że nowy
właściciel Folwarku Karłowiec zamierza
prowadzić tam działalność hotelowo-gastronomiczną, co wiązać się będzie z powstaniem kilku nowych miejsc pracy.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą inwestycją jest możliwość
uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, popularnych „schetynówek”.
Oczywiście to nie są wszystkie drogi,
które będą realizowane w tym roku, ponieważ aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie naboru w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich, gdzie złożyliśmy
kilka dróg do dofinansowania.
W tym roku na podstawie zgłaszanych
wniosków z lat ubiegłych opracowali-
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śmy kompleksowy plan pracy związany
z oświetleniem gminy – na ten cel wyasygnowaliśmy w budżecie 200 tys. zł.
Wzmożone prace na drogach ruszą
wiosną?
Tak. Przetargi chcemy ogłosić jak najszybciej, bo dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać niższe ceny.
A co z drogami powiatowymi? Tu też
będą prowadzone prace?
Nasza współpraca ze Starostą Cieszyńskim układa się bardzo dobrze. Dzięki
temu będziemy przeprowadzać remont
ul. Gumieńskiej w Zamarskach oraz
kontynuować remont ul. Karnowiec
w Hażlachu. Ponadto będzie kontynuowana budowa chodnika przy ul. Hażlaskiej w Brzezówce.
Współpracuje Pan również z województwem.
Tak. Wspólnie z naszymi radnymi wojewódzkimi udało mi się, i bardzo się
z tego cieszę, przekonać marszałka do
kontynuowania budowy chodnika przy
ul. Jastrzębskiej w Hażlachu. Rozmowy
na ten temat trwały ponad rok. Dzięki
porozumieniu gmina opracuje projekt,
a koszty jego wykonania - według udzielonych nam zapewnień - weźmie na siebie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Realizacja zadania może nastąpić na przełomie
2017 i 2018 roku.
Gmina jednak nie żyje tylko drogami, choć to ważny element wygodnego funkcjonowania. Jakie są plany na współpracę transgraniczną?
Tu mamy wiele do zrobienia, bo pomysłów nam nie brakuje. Pozyskaliśmy
partnerów do dwóch ciekawych projektów. Będziemy rewitalizować centrum
Hażlacha. Projekt zakłada odnowę zabytkowego spichlerza, który ma być
przeznaczony na dom przyrodnika.

Zrewitalizowane będzie także otoczenie
i powstanie park rekreacyjny.
Z kolei w Kończycach Wielkich będziemy działać wspólnie z parafią. Po stronie parafii będzie remont zabytkowego,
drewnianego kościółka pw. św. Michała
Archanioła oraz kaplicy Opatrzności
Bożej. Gmina z kolei wykona ulicę Dębina oraz wykończy dom sportowców.
Na dzień dzisiejszy budynek stoi w stanie surowym. Kończycki klub sportowy, który będzie dzierżawił budynek,
zamierza na parterze zrobić szatnie,
natryski, siłownię i saunę. W dużym
pomieszczeniu na górze zostanie zainstalowana wystawa stała prezentująca
Biblię z XVIII i XIX wieku, pisaną w języku polskim. Poza tym sala na górze
ma dostęp do kuchni, więc będzie tam
również możliwe realizowanie szeregu
imprez, także prywatnych.
Projekty, które opiewają na ponad 6 mln
zł, już zostały złożone. Jeszcze w tym
roku dowiemy się, czy przeszły i czy
dostaliśmy na ten cel dofinansowanie
w kwocie 85% kosztów kwalifikowanych.
A jeśli nie dostaniemy? Co stanie się
z domem sportowca?
Niezależnie od przyznanego dofinansowania zarezerwowaliśmy w tegorocznym budżecie gminy 600 tysięcy złotych na kontynuowanie budowy domu
sportowca.
Dba Pan o dobre relacje z organizacjami działającymi na terenie gminy. Czy o nich również pamiętano
w tegorocznym budżecie?
Swoje wsparcie skierowaliśmy m.in.
w stronę OSP, jedynej formacji na którą możemy liczyć w sytuacji zagrożenia.
W tym roku strażacy z Kończyc Wielkich
dostaną od gminy 500 tys. zł na zakup
nowego wozu bojowego. Resztę funduszy dołoży Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Śląskiego. W przyszłym
roku samochód trafi do OSP Pogwizdów. W Hażlachu strażacy wnioskowali
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o nową, większą remizę. Tutaj również
trwają prace, aby zrealizować przedmiotowy postulat.
Gmina wspiera również działania
w dziedzinie sportu. Są dotacje do
inicjatyw sportowych. Są też konkretne inwestycje.
W Pogwizdowie dokończymy budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią,
które jest dofinansowane ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bo-

isko zgodnie z harmonogramem będzie
gotowe na wakacje. Ponadto zależy mi,
by w każdym sołectwie stanęła siłownia
na świeżym powietrzu. W większości
miejscowości już się to udało za sprawą
funduszy sołeckich. Został jeszcze Rudnik i Kończyce Wielkie. W Pogwizdowie
w tym roku postawimy jeszcze elementy
do street workoutu i rozbudujemy siłownię przy bibliotece.
Jak Pan ocenia ten budżet?

Na pewno jest to budżet bezpieczny, ale pełen wyzwań w sytuacji dynamicznych zmian
środowiska makroekonomicznego. Jest
proinwestycyjny, ukierunkowany na zrównoważony rozwój poszczególnych sołectw,
gdzie priorytet mają zadania, które uzyskają
dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Słowo zrównoważony rozwój należy analizować w kontekście kilkuletnim, ponieważ
okres jednoroczny jest niemiarodajny.
Dziękuję za rozmowę.

Bezpłatna
pomoc prawna

(wejście od strony parkingu) oraz w środy
i piątki w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 5. Mogą z niej skorzystać osoby, które
nie ukończyły 26 roku życia, osoby fizyczne,
którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby które ukończyły 65 lat, osoby
posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub

poszkodowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w wyżej wymienionych miejscach
w następujących terminach:

Przypominamy, że darmowa pomoc prawna, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnych porad prawnych,
na terenie gminy Hażlach jest udzielana
w poniedziałki, wtorki i czwartki w lokalu
Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57

poniedziałek od 15.30 do 19.30 w Hażlachu
wtorek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
środa od 12.00 do 18.00 w Pogwizdowie
czwartek od 15.30 do 18.30 w Hażlachu
piątek od 12.00 do 16.00 w Pogwizdowie

Ogłoszenie
Wójt Gminy Hażlach informuje, że do blankietu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6

Bezpłatne kursy i szkolenia w GOPS

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2016 roku została dołączona deklaracja dotycząca gromadzenia nieczystości ciekłych (ścieków)
na terenie nieruchomości położonych w Gminie
Hażlach. Wypełnione przez właścicieli nierucho-

Kursy, szkolenia, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem – to tylko

mości deklaracje posłużą do stworzenia ewidencji

niektóre propozycje jakie przewidziano w ramach projektu „Aktywny powiat

zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przy-

cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy spo-

domowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek pro-

łecznej”.

wadzenia takich ewidencji nakłada na Gminę art.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu cieszyńskiego, którzy korzystają ze

3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996

świadczeń pomocy społecznej i jednocześnie nie biorą udziału w unijnych projektach

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

o podobnym charakterze.

nach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.).

Działania prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu skierowa-

W związku z powyższym proszę o wypełnienie wy-

ne są do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Są to osoby

mienionej wyżej deklaracji i w terminie do 4 mar-

z rodzin niepełnych, bezrobotni oraz ci, którzy mają problemy opiekuńczo – wychowawcze.

ca 2016 roku dostarczenie jej do Urzędu Gminy

Zainteresowani proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka

Hażlach, pok. nr 12 lub pozostawienie w Gminnej

Pomocy Społecznej w Hażlachu. Są nimi Małgorzata Liszka-Leowska i Magdalena Bąkow-

Bibliotece Publicznej w Pogwizdowie, Kończycach

ska. Biura pracowników socjalnych czynne są od poniedziałku do piątku od 7:30 do 10:00

Wielkich, Hażlachu bądź przesłanie skanu wypeł-

Projekt realizowany jest także w innych gminach powiatu cieszyńskiego. Nabór uczest-

nionej deklaracji na adres poczty elektronicznej

ników do projektu trwa do momentu uzyskania wymaganej liczy osób biorących udział

gk@hazlach.pl.

w projekcie.
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Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół
Wiosna to czas rekrutacji do przedszkoli i szkół także w gminie Hażlach. Podajemy harmonogram zapisów
i kryteria rekrutacji. Postępowania uzupełniające startują po zakończeniu postępowania głównego.
HARMONOGRAM REKRUTACJI
Przedszkola
01.03-18.03
21.03-23.03
08.04
Do 12.04
14.04

Składanie kompletnych wniosków o przyjęcie
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Szkoły Podstawowe
01.04-14.04
18.04-20.04
21.04
Do 26.04
27.04

KRYTERIA REKRUTACYJNE - PRZEDSZKOLA
Kryterium
Liczba punktów
Dokument potwierdzający
Kandydat, którego rodzice pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
15 punktów
pozarolniczą działalność gospodarczą
Kandydat, który będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej
10 punktów
(8 i więcej godzin dziennie)
pisemne oświadczenie złożone przez rodzica, opieKandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola
5 punktów
kuna prawnego.
Kandydat, którego rodzice korzystali co najmniej jeden raz ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa w okresie 3 miesięcy po- 3 punkty
przedzających złożenie wniosku
Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, studiuje, uczy się w trybie
1 punkt
dziennym
KRYTERIA REKRUTACYJNE – SZKOŁY PODSTAWOWE
Kryterium
Liczba punktów
Kandydat rekrutujący się do szkoły podstawowej w tym samym obwodzie, w którym
uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub innej formy wychowa- 2 punkty
nia przedszkolnego
rodzeństwo kandydata uczęszczające do tej samej szkoły
2 punkty
odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wnio2 punkty,
sek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej
krewni kandydata zamieszkują w tej samej miejscowości, w której składany jest
1 punkt
wniosek
rodzice kandydata zatrudnieni są w tej samej miejscowości w której składany jest
1 punkt
wniosek
KRYTERIA REKRUTACYJNE - GIMNAZJA
Kryterium
Liczba punktów
Uczęszczanie do szkoły podstawowej na terenie Gminy Haż40 punktów
lach
Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
20 punktów
Wynik procentowy z egzaminu
Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej
x 0,1 punktu
x 5 punktów
średnia ocen świadectwa ukończenia szkoły
max 30 punktów
wzorowa – 10 punktów,
bardzo dobra – 8 punktów, dobra –
ocena z zachowania
6 punktów,
poprawna – 4 punkty,

Dokument potwierdzający

pisemne oświadczenie złożone przez rodzica, opiekuna prawnego.

Dokument potwierdzający
pisemne oświadczenie złożone przez osobę pod którego opieką kandydat przebywa
świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie,
świadectwo ukończenia szkoły

świadectwo ukończenia szkoły

20 punktów

pisemne oświadczenie złożone przez osobę pod którego opieką kandydat przebywa

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły,
w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do 20 punktów
szkoły obwodowej

pisemne oświadczenie złożone przez osobę pod którego opieką kandydat przebywa

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
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E KOL O GI A

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach informuje
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców województwa śląskiego w sprawie
postępowania i przekazywania znalezionych zwierząt wymagających opieki
i leczenia do osób prywatnych, lecznic
weterynaryjnych, schronisk dla bezdomnych zwierząt, ośrodków rehabilitacji zwierząt, Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Katowicach
przekazuje stanowisko w tym zakresie
z prośbą o stosowanie.
W przypadkach znalezienia zwierząt
objętych ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1348), zgodnie z § 9 pkt.
3 b) tego rozporządzenia dopuszcza się
chwytanie zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania do
ośrodków rehabilitacji zwierząt. Oczy-

wiście nie każdy przypadek udzielenia
pomocy dotyczy rozumianej wprost
pomocy weterynaryjnej i przeniesienia zwierząt do ośrodka rehabilitacji.
Nie budzi wątpliwości, iż intencją ustawodawcy było stworzenie możliwości
udzielenia zwierzętom pomocy bez
konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, co wydaje się oczywiste
w przypadku potrzeby podjęcia działań
natychmiastowych, np. w celu nakarmienia, napojenia, wysuszenia itp., co
wiąże się z koniecznością chwilowego
przetrzymywania. Czynności takie można wykonywać bez konieczności uzyskania zezwoleń regionalnego dyrektora
ochrony środowiska na podstawie art.
56 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1651) na odstępstwa od
zakazów wymienionych w art. 52 ust. l
tych przepisów.

Jeżeli jednak po dokonaniu oględzin
zwierzęcia przez osobę, która je znalazła, bądź pracownika gminy, czy też lekarza weterynarii okaże się, iż wymaga
ono leczenia i opieki, wówczas należy je
przekazać wyłącznie do placówki, która posiada status ośrodka rehabilitacji
zwierząt. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa, przetrzymywanie zwierząt objętych ochroną
gatunkową (w związku z koniecznością
ich leczenia i opieki), możliwe jest jedynie poprzez uzyskanie statusu ośrodka
rehabilitacji zwierząt. Utworzenie i prowadzenie takiego środka reguluje art.
75 ust. l ustawy o ochronie przyrody
i wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Przetrzymywanie zwierząt objętych
ochroną gatunkową wymagających leczenia i „rehabilitacji” przez inne podmioty i osoby, które nie posiadają zezwolenia stanowi naruszenie przepisów
prawa i przypadki takie należy zgłaszać
organom ścigania.

KRUS
ogłasza
konkurs

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w Oddziale
Regionalnym KRUS w Częstochowie
ul. Korczaka 5, tel. (34) 365 32 92 lub
w Placówkach Terenowych KRUS w terminie do 31 marca 2016r. Formularze
zgłoszeniowe i szczegółowe informacje
o warunkach udziału w Konkursie dostępne są w Placówkach Terenowych
KRUS i siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie (pokój 24/25),
a także na stronie internetowej KRUS
www.krus.gov.pl
Komisje Konkursowe w zgłoszonych
gospodarstwach będą oceniać elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, między innymi:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych

drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
• stan techniczny maszyn i urządzeń
stosowanych w gospodarstwie,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt
gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
• estetyka gospodarstw.
Zdobyta przy okazji uczestnictwa
w konkursie nagroda, to dodatkowa
motywacja i promocja dla laureata i regionu, z którego się wywodzi.

Do końca marca można zgłaszać
gospodarstwa rolne do XIV edycji
ogólnokrajowego konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Oceniane będą nie tylko ład
i porządek, ale także wyposażenie
i stan techniczny maszyn.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie ogłosiła konkurs wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi
instytucjami. Jego celem jest promocja
zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

luty 2016

7

S P OŁ E CZ E Ń S T WO

50 i 60 lat razem przez życie

Fot. GK

W sobotę 30 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu do wspólnego obiadu zasiadły pary, które
w 2015 roku obchodziły jubileusze 50 lub 60 lat pożycia małżeńskiego. Wcześniej Wójt Gminy Grzegorz Sikorski
w obecności przewodniczącej Rady Gminy Bożeny Bury i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Zbigniewa
Karpety wręczył dostojnym Złotym Jubilatom przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

W zacnym gronie odznaczonych znaleźli się: Anna i Eugeniusz Dziadek,
Elżbieta i Eugeniusz Gabzdyl, Krystyna
i Rudolf Lebioda, Wanda i Eugeniusz
Lebioda, Maria i Adolf Machej, Maria
i Franciszek Machej, Danuta i Józef
Matuszek, Krystyna i Piotr Nowak, Helena i Jan Pilch, Irena i Władysław Pio-

trowski, Anna i Józef Przybyła, Wanda
i Stanisław Skudrzyk, Anna i Stanisław
Tomica, Marta i Antoni Tymon.
Z kolei listy gratulacyjne od Wójta Gminy z okazji „Diamentowych Godów”
otrzymali: Helena i Bolesław Gabzdyl
oraz Waleria i Jan Kuś.
GK

Fot. GK

PAMIĄTKOWA FOTOGRAFIA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ SŁODKIEGO
UPOMINKU

Smaczne jabłka w środku zimy
cego dalsze tymczasowe, nadzwyczajne
środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw, jabłka zostały
bezpłatnie rozprowadzone wśród mieszkańców naszej gminy, w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach
oraz wśród podopiecznych Gminnego

Fot. GK

22 stycznia do naszej gminy przybyła
z Sandomierza dostawa zapakowanych
w 1100 skrzynek 22 ton polskich jabłek
odmian idared, szampion i elise. W ramach realizacji rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014
z dnia 29 września 2014 r., ustanawiają-

PRACOWNICY UG HAŻLACH (NA ZDJĘCIU Z WÓJTEM GRZEGORZEM SIKORSKIM)
W CIĄGU KILKU GODZIN ROZŁADOWALI 22 TONY JABŁEK
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Ośrodka Pomocy Społecznej i w Gminnym Ośrodku Kultury.
Transport owoców wyprodukowanych
przez polskich sadowników trafił do
nas za pośrednictwem współpracującej
z Agencją Rynku Rolnego Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej „Budowlani” w Kielcach. Jabłka
szybko i sprawnie rozładowali pracownicy
gospodarki komunalnej Urzędu Gminy
Hażlach. Swój sprzęt nieodpłatnie wypożyczyły w tym celu firmy: FHU Żerbud
p. Dariusza Żerdki z siedzibą w Pruchnej,
która udostępniła koparko-ładowarkę
wraz z operatorem oraz Hurtownia Materiałów Budowlanych p. Jerzego Koterbickiego z Kończyc Wielkich, do której
GK
należał wózek paletowy

Wiadomości Gminy Hażlach

KU LT U R A

„Bolko” Kantor: sportowiec, żołnierz, społecznik

Na pokaz tego dokumentu, który odbył
się w sobotę 23 stycznia w sali widowiskowej GOK, przybył Andrzej Drobik,
jego scenarzysta. Spotkanie było okazją do rozmowy ze współtwórcą filmu,
który odpowiadał na pytania zadawane
przez uczniów hażlaskiej szkoły dotyczące szczegółów jego powstania oraz
motywów podjęcia tego tematu.
Adolf „Bolko” Kantor, urodzony w roku
1910 w Suchej Górnej na lewym brzegu
Olzy, zmarły w roku 1992 w Ustroniu, był
dobrze znany kilku pokoleniom mieszkańców naszego regionu. Przedwojenny
bokserski mistrz Polski, uczestnik kampanii wrześniowej w szeregach cieszyńskiego 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,

więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, żołnierz II Korpusu
generała Andersa, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, był trenerem
i wychowawcą wielu pokoleń sportowców, niepokornym społecznikiem, patriotą i opiekunem przyrody. Jego oddolne
działania wykraczały poza ramy istniejącego po wojnie systemu społeczno-politycznego, dlatego był zwalczany i szykanowany przez ówczesne władze.
Po projekcji filmu swoimi refleksjami
związanymi z postacią „Bolko” Kantora
oraz z obecnymi wyzwaniami stojącymi
przed działaczami społecznymi podzielili się: proboszcz Parafii EwangelickoAugsburskiej w Cieszynie ks. Janusz

Sikora, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski, były trener piłkarski Józef
Kasztura oraz sołtys Zamarsk i animator kultury Klaudiusz Zawada.
GK

ZAMARSKI

Babcie
i dziadkowie
świętowali

m.in.: Justyna Cyrzyk, Dawid Kajzar,
Anna Malina, Natalia Jamroz, Klaudyna Handzel, Mateusz Sitek i Dominik
Brzostka. Młodzież nagrodzono gromkimi brawami. Chór z czeskiej Bystrzycy
wykonał popularne świąteczne piosenki.
Zebrane podczas koncertu fundusze zostaną
przeznaczone na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego przy Gimnazjum w Kończycach Wielkich – podkreśla
polonistka, Małgorzata Banot
- Koncerty charytatywne w gimnazjum w Kończycach narodziły
się w głowach uczniów.
HBB

Agnieszka Pisiut

Młodzież łączy pokolenia
Charytatywne koncerty stają się dla gimnazjalistów z Kończyc Wielkich
obowiązkowym punktem roku szkolnego. Od wiosny 2013 r. organizują
takie właśnie wydarzenia, które z roku na rok maja bogatszą formułę.

luty 2016

PROJEKCJA FILMU W SALI GOK

21 stycznia 2016, do sali OSP Zamarski,
tłumnie przybyły Babcie i Dziadkowie
zamarskich przedszkolaków, by świętować ten dzień razem ze swoimi wnukami. Wszystkie przedszkolaki wystąpiły
w pięknym programie artystycznym
– śpiewały i tańczyły, a wzruszenie na
twarzach wszystkich zebranych, było
dowodem uznania dla małych artystów.
Program zwieńczyła mini-drama pt.
„Piekł dziadek babkę”, gdzie na oczach
publiczności sypała się prawdziwa
mąka i lało się prawdziwe mleko. Goście
wstrzymywali oddech, by w finale ujrzeć
wspaniały wypiek. Po oklaskach nadszedł czas na całusy, uściski i własnoręcznie wykonane laurki oraz naszyjniki. Tymczasem rodzice przedszkolaków
zatroszczyli się o stronę organizacyjną:
ciasta, kanapki i kelnerską obsługę.
27 stycznia miało także miejsce zajęcie
otwarte w grupie starszej, dedykowane
Dziadkom i Babciom, którzy podziwiali
wnuczęta tym razem podczas nauki i zabawy.Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom wielu lat w zdrowiu i pomyślności.

KO Ń C Z YC E W I E L K I E

Tym razem koncert odbył się w czwartkowe popołudnie 10 grudnia. W koncercie wzięły udział chóry z Gimnazjum
i zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły z Bystrzycy. Uczniowie uczyli się repertuaru
od października. Utwory Ryszarda Rynkowskiego, Ewy Bem i Skaldów śpiewali

Fot. GK

Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci
w Hażlachu byli organizatorami projekcji filmu dokumentalnego o znanym
cieszyńskim działaczu sportowym i społecznym Adolfie Kantorze
pt. „Bolko Kantor. Prawy, prosty” w reżyserii Andrzeja Dudy.
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ZA PR A S Z A M Y

Nie ma zmiany bez wysiłku –
z Zamarsk wystartuje
EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
Ból, zmęczenie, modlitwa i kilkadziesiąt kilometrów przebytych nocą w samotności. W tym roku po raz szósty
w kilkuset miejscach w całej Polsce wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. W Zamarskach na uczestników czekają
dwie trasy do wyboru. Zapisy na www.edk.org.pl lub www.edk.zamarski.pl
Startując z Zamarsk można zdecydować się na jedną z dwóch tras. Pierwsza
– dłuższa - prowadzi na Matyskę, czyli
Golgotę Beskidów. Ma 49 km długości.
Druga przez Skoczów, Łazek i Klimczok
wiedzie do Szczyrku. Czas przejścia szacowany jest na 10 godzin. Obie startują
w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek i rozpoczynają się mszą św. w kościele pw. Św. Rocha w Zamarskach.
Doświadczenie, które zmienia życie
EDK to pokonanie wybranej, ponad
40-kilometrowej trasy w nocy, modlitwa
i zmaganie się z własnymi słabościami.
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W wydarzeniu biorą udział zarówno
wierzący, jak i niewierzący. Ci pierwsi
– by przeżywać ból choć trochę podobny do tego, którego doświadczał Jezus
przed śmiercią i by zbliżać się do Boga.
Ci drudzy – by stanąć twarzą w twarz
z własnymi lękami, niedoskonałościami
i tym słabszym „ja”. Dla jednych i drugich to wyjątkowe doświadczenie, które
zmienia życie. Tylko rok temu wydarzenie zgromadziło prawie 11 tysięcy ludzi
w całej Polsce. W tym roku organizatorzy szacują, że wyzwanie podejmie nawet 20 000 osób.

Przygotowanie do ŚDM
W pogłębianiu przeżywania pokonywanej trasy, uczestnikom mogą pomóc
specjalnie przygotowane rozważania,
dostępne na stronie EDK i rozdawane
uczestnikom w dniu wymarszu. W tym
roku będą podążać za wizją Papieża
Franciszka i zainspirują do stawania się
„chrześcijańskimi liderami”.
Aby zostać uczestnikiem ESTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ wystarczy
wejść na www.edk.zamarski.pl i wybrać trasę. Zamarska ekipa rusza
24 marca.
mat.pras.

Wiadomości Gminy Hażlach

S PORT

ZAPR ASZAMY
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Przedszkole przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach zapraszają na III Przedszkolny Przegląd
Artystyczny „Roztańczone przedszkolaki 2016”. Przegląd rozpocznie się 27
kwietnia o 9:30 na scenie OSP Zamarski.

krótko
ze S Z K Ó Ł
Kończyce Wielkie
44 uczniów Gimnazjum w Kończycach
Wielkich wraz z opiekunami odwiedziło
Wiedeń. Zobaczyli m.in. Wzgórza Kahlenberg, Operę i Parlament Wiedeński,
Katedrę św. Szczepana, Pałac Hofburg
i Muzeum Historii Naturalnej. Jednak

POGWIZDÓW

największą atrakcją okazał się jarmark

Sto lat i jeden rok

świąteczny, gdzie można było kupić szereg świątecznych akcesoriów.
Zamarski
Nie tylko dzieci, ale także rodzice przebie-

W niedzielę 14 lutego, swoje sto pierwsze urodziny świętowała Pani
Bronisława Miller, najstarsza obecnie mieszkanka naszej gminy. Podobnie
jak w roku ubiegłym zacną Jubilatkę odwiedził w jej domu w Pogwizdowie
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski.

fot. GK

Wójt wraz z zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Zbigniewem Karpetą z okazji urodzin, złożył Pani Bronisławie najserdeczniejsze życzenia.

BRONISŁAWA MILLER JEST NAJSTARSZĄ
MIESZKANKĄ GMINY HAŻLACH

Pani Bronisława w Pogwizdowie mieszka
od 8 lat. Pochodzi z Rudnika Wielkiego
koło Woźnik w obecnym powiecie częstochowskim, gdzie urodziła się w 1915
roku. Przez większość okupacji hitlerowskiej przebywała w Niemczech na przymusowych robotach, pracując w gospodarstwie rolnym pod Wrocławiem. Tam
poznała swojego przyszłego męża, Maksymiliana, z którym pobrali się w 1945
roku i zamieszkali we Wrocławiu. Po jego
śmierci w 1983 roku pani Bronisława
przeniosła się do jedynej córki w Cieszynie, a następnie do Pogwizdowa.
GK
Sołtys Hażlacha zaprasza
na zebranie wiejskie
14 marca o 17:00
w sali widowiskowej GOK w Hażlachu.

rali się podczas Rodzinnego Balu Przebierańców, jaki zorganizowało przedszkole
w Zamarskach. Balony, serpentyny, stoły
zastawione pysznościami, konkursy i niespodzianki, a wszystko to przy wspaniałej muzyce. Dzieci i rodzice wykazali się
świetną kondycją – wszystkim towarzyszył radosny, imprezowy duch.
Kończyce Wielkie
Bożonarodzeniowa atmosfera udzieliła
się wszystkim gimnazjalistom podczas
przedstawienia kółka teatralnego. Pasjonaci wystawili jasełka, do których
dorzucili sporo humoru, a szkolny chór
wykonał świąteczne piosenki. W klasach
odbyła się tradycyjna wigilijka z łamaniem opłatków i składaniem życzeń.
Rudnik.
Na czym polega gwałtowny samozapłon
siedmiotlenku manganu? Gdzie znajduje
się szyszynka? Na takie i szereg innych
pytań odpowiedzi szukali uczniowie
szkoły podstawowej w Rudniku. Wzięli
oni udział w spektaklu, w którym mogli
zobaczyć eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi.
Kończyce Wielkie

ZAPR ASZAMY

Szkoła Podstawowa rozpoczęła akcję „Stań

02.04 – Dom Wiejski w Brzezówce - WIOSENNE SPOTKANIA Z ŻABKĄ KUMKĄ
16.04 – GOK Hażlach – PREZENTACJE KULINARNE
27.04 godz.: 9:30 – OSP Zamarski – III Przedszkolny Przegląd Artystyczny
ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI 2016 (współorganizator: Przedszkole
w Zamarskach)

akcji dzieci zbierają zużyte płyty CD, opako-
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po zielonej stronie mocy”. W ramach
wania po płytach i kasetach. Do kosza trafią
także piloty do urządzeń elektronicznych,
pendrivy i odtwarzacze mp3. Za zebrane
punkty uczniowie otrzymają nagrody.
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Debel na dobry początek
Już po raz ósmy Ludowy Klub Tenisa
Stołowego Victoria Hażlach rozpoczął kalendarz tegorocznych wydarzeń
sportowych od Noworocznego Turnieju
Drużyn Dwuosobowych. Impreza odbyła się 2 stycznia i należała do bardzo
udanych. Oto wyniki zawodów: 1. Adam
Ramenda i Krzysztof Ramenda (MKS
Czechowice-Dziedzice), 2. Sylwester
Rucki i Adam Roszkowski (Fundacja

Talent Cieszyn i LKS Pogórze), 3. Piotr
Dziendziel i Jens Geiger (EK Soellingen
Niemcy), 4. Marcin Cieślar i Aleš Drozd
(TTC Vendryně), 5. Joanna Krzok i Wacław Mitręga (LKTS Victoria Hażlach),
6. Jakub Tomiczek i Adam Kołoczek
(LUKS Węgierska Górka), 7. Wojciech
Łosiński i Piotr Banach (UGKS Sokół Zebrzydowice i JKTS Jastrzębie),
8. Aneta Olendzka-Dziendziel i Rudolf

Lanc (TTC 1946 Weinheim i LKTS Victoria), 9. Patryk Rucki i Roman Sikora
(Fundacja Talent Cieszyn i TJ Sokol Písek), 10. Marcin Massalski i Michał Toman (Fundacja Talent Cieszyn), 11. Marzena Machej i Andrzej Machej (LKTS
Victoria Hażlach), 12. Janusz Kożusznik i Piotr Gawłowski (MKS Cieszko
Cieszyn i LKTS Victoria).
GK

Powszechna Szkoła Podstawowa w Rudniku
zaprasza uczniów z roczników 2009 i 2010
do klas pierwszych oraz dzieci z roczników 2010 – 2013
do oddziału przedszkolnego.
Zapisy od 29 lutego do 31 marca w sekretariacie od 8:00 do 15:00.
PSP w Rudniku oferuje opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, małe grupy i domową atmosferę. Od 5 roku
życia dzieci uczą się języka angielskiego. Dodatkowo mają również zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz artystyczne.

POGWIZDÓW

Juniorzy na podium
W Pogwizdowie 6 lutego odbył się Międzynarodowy Turniej Juniorów. Drużyna Olzy Pogwizdów zajęła 3 miejsce
pokonując drużyny KS Brzezówka
4:0,Zrywu Bąków 3:1,Orła Zabłocie
6:1,remisując z Lokomotivą Petrovice
1:1 i przegrywając z juniorami z Drogomyśla 3:4.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Lokomotiva Petrovice (CZ)-13 pkt.
2. Błyskawica Drogomyśl - 12 pkt.
3. Olza Pogwizdów - 10 pkt.
4. Zryw Bąków - 6 pkt.
5. Orzeł Zabłocie - 3 pkt.
6. KS Brzezówka -0 pkt.
Andrzej Kłoda,
prezes LKS Olza Pogwizdów
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STOJĄ OD LEWEJ –CEZARY KAŁUŻNY(TRENER), ARKADIUSZ PAWŁOWICZ,
SEBASTIAN OLSZAR, ROBERT ORŁOWSKI,PAWEŁ LUBER, SEBASTIAN PIECZONKA,
W DOLNYM RZĘDZIE OD LEWEJ-PAWEŁ HAWRYŚKO, MATEUSZ HANDZEL,
SEBASTIAN HELAND, MAREK KOKOSIŃSKI, DANIEL JAWORSKI

Wiadomości Gminy Hażlach

E D U K ACJA
ZAMARSKI

Przedszkole włoską trattorią
Przedszkolaki z Zamarsk świętowały 9 lutego
Dzień Pizzy. Maluchy zakasały rękawy i własnoręcznie przyrządziły pyszną klasyczną włoską
pizzę Margheritę. Dowiedziały się również skąd
się wywodzi pizza, kim była królowa Małgorzata
i kucharz Rafaele oraz z czego zrobiona jest pizza.
Zapach, niczym w najlepszej włoskiej restauracji
roznosił się po całym przedszkolu.
HBB

DUMNE PRZEDSZKOLAKI PREZENTUJĄ SWOJE PIZZE.

Głosuj na Kobietę Oryginalną
Aż dwie przedstawicielki gminy Hażlach powalczą o tytuł Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego. Głosowanie
trwa do 29 lutego za pośrednictwem portalu ox.pl i Głosu Ziemi Cieszyńskiej.

SYLWIA GRZEBIEŃ Z RUDNIKA
Sylwia Grzebień założyła 16 lat temu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku, które prowadzi miejscową
szkołę podstawową. Wokół szkoły zgromadziła do pomocy fizycznej i organizacyjnej
całą wieś. Do dziś pomaga organizacyjnie
w szkole i prowadzi stowarzyszenie. Wszystko w ramach wolontariatu, bo poza organizacją pracuje również zawodowo.
Po ukończonych na Uniwersytecie Śląskim studiach prawniczych udziela porad prawnych dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w ramach Stowarzyszenia „Działajmy Razem”
Trianon.pl w Cieszynie. Ponadto Sylwia Grzebień jest członkiem Rady Sołeckiej w Rudniku i Komisji Rewizyjnej w Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie.
Sylwia Grzebień ma 44 lata, męża i dorosłego już syna. Kocha
zwierzęta i od kilku lat jest wegetarianką.
MARZENA PANKIEWICZ Z POGWIZDOWA
Marzena Pankiewicz pracuje w Szpitalu Śląskim w Cieszynie
jako pielęgniarka. Jest specjalistką od pielęgniarstwa chirur-
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gicznego. Działa w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
W zgłoszeniowym wniosku czytamy:
Marzena jest wspaniałą koleżanką, na
którą zawsze można liczyć, a dodatkowo
motywuje nas w pracy, by podnosić kwalifikacje. Mała wzrostem, wielka duchem.
Filigranowa, piękna kobieta z niezwykłym
temperamentem. Wzór dla wielu. Kreatywna i zaangażowana
w pracę. Potrafi godzinami wisieć na słuchawce telefonu, aby znaleźć miejsce dla bezdomnego pacjenta. Dusza towarzystwa, organizatorka wielu, udanych, znakomitych konferencji.…Nigdy nie
odmawia pomocy, jest uczynna, miła otwarta na ludzi, zawsze, ale
to zawsze uśmiechnięta. Dzisiaj mało jest takich ludzi.
Marzena Pankiewicz ma męża. Jest mamą 16-letniej córki.
Do Złotej Piątki konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego zakwalifikowały się również Iwona Konarzewska
z Istebnej, Łucja Michałek z Jaworzynki i Urszula Szafarczyk
Warchoł z Zebrzydowic.
HBB
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Źródła i studzienki w Pogwizdowie
Z południowej strony Starego Cmentarza, spod wysokiego rodzić małe Cyganiątko i tu zostać okąpane. Ujście wody przez
brzegu, również biją silne źródła, podobnie jak po południo- pidło (mnich) i przepust (most) pod drogą, poprzez przysiółek
wej stronie, za torami kolejowymi, u szerokiego ujścia doliny Rzyczki dochodzi do Dąbek i koło ogródków działkowych Polifarbu i ekologicznej oczyszczalni uchodzi do Olzy. Wcześniej
Jodłowiec.
Potok ten swój początek bierze po południowej stronie głę- jednak tak nie było, bowiem za „pańskich czasów” w Dąbkach,
bokiego jaru za ulicą Cieszyńską. Jar ten przechodzi w tzw. pomiędzy sztucznie usypanymi groblami, woda była prowaFarorzową Dolinę aż na pola Brzezówki. W dawnych czasach dzona przez cały Łęg, aż do jego ujścia pod Starym Cmentaokoliczni mieszkańcy do tego źródła, w stromym brzegu, rzem do Olzy. Przed Starym Cmentarzem wpada do niego
potok wypływający z Jodłowca.
koło mostu, wykonali schody, po
Kiedyś jedna zaszła za daleko i zaczęła
Na groblach tych do dziś rośnie
których, w putniach, a później
96 kilkusetletnich wierzb (kiedyś
w wiadrach, na nosidłach, nosili
tonąć w bagnie. Aby ją ratować pasterz
było ich ponad 100), a największa
wodę do swoich, w ten czas drewnianych, domów. Źródło to było
ma ponad sześciometrowy obwód
pospinał resztę krów i za ich pomocą wydo- pnia.
ocembrowane drewnem i okryte
takim samym, jednospadowym
Potok, który rozgranicza Pogwizstał ją na twarde podłoże.
dów i Marklowice, swój początek
daszkiem. Po wodę z tego źródła przybywali ludzie z dalekich
bierze w głębokiej dolinie pod
stron, gdyż posiadała właściwości lecznicze, szczególnie na lasem parchowskim a Marklowską Kępą i głębokim jarem
choroby oczu. Korzystała z niego również właścicielka mająt- przepływa przez zagajnik Szczypie. Do Olzy wpada w okolicy
ku w Kończycach Wielkich hrabina Gabriela Thun zwana „Do- miejsca, gdzie był most przez który przebiegała linia kolejowa
brą Panią”. Kiedykolwiek przejeżdżała przez Pogwizdów kaza- z Suchej (obecnie Hawierzów) do Cieszyna. Most ten 1 wrzeła kuczerowi (stangretowi) zatrzymać konie, a w późniejszym śnia 1939 roku został wysadzony przez Wojsko Polskie.
czasie szoferowi - auto, a ci z garnuszkiem w ręku schodzili do Można więc z całą pewnością stwierdzić, że Pogwizdów dzięki źródłom i wodom jakie na swoim terenie posiada to bogata
źródła i przynosili jej wodę, którą wypijała na miejscu
Przemieszczając się drogą w kierunku Cieszyna, po jej lewej miejscowość. Woda bowiem ułatwiała pracę i pozwalała wielu
stronie, pod niewielkim zagajnikiem zwanym Orzeszyniec, rodzinom przeżyć trudne okresy życiowe.
Czesław Stuchlik
znajduje się staw. Spod tego, rosnącego na dość stromym stoku, zagajnika również wypływają wody, a za ich lustrem istnieją głębokie bagna. W czasie II wojny światowej i krótko po niej
bezpłatny informator
staw ten nie był napuszczony wodą i pasiono tam krowy. Od
samorządowy
tego stawu i od północnej, a później wschodniej strony doliny,
Nakład: 1.500 egz.
zaczyna się przysiółek Łysa.
Wydawca:
Nazwa ta pochodzi od tego, iż jest najwyższym wzniesieniem Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
w Pogwizdowie (293 m n.p.m). Za „pańskich” czasów były tam ul. Główna 37, 43-419 Hażlach
tel. 33 85 69 768
pastwiska dla krów i wzniesienie to było łyse (gołe). Dwóm Redaktor naczelna:
źródłom, wypływającym na początku zagajnika, przypisywa- Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
Projekt graficzny:
no również lecznicze właściwości. Wiedzieli o tym również Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., ul. Mała Łąka 17
Cyganie i od nich dowiedziała się o właściwościach tej wody 43-400 Cieszyn, tel. 33 852 36 65
www.drukarniamodena.pl
miejscowa ludność. Z ustnych przekazów wiadomo, że nawet
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław,
w zimie przychodziły tam Cyganki ze swymi niemowlętami, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza, tel. 41 348 00 13
kąpały i na marnych spłachetkach, pieluchach, na śniegu je www.digitalartstudio.pl
przewijały. Zimowe koczowisko taboru cygańskiego bywało po
drugiej stronie Olzy w Podoborze. Chyba coś musiało w tym Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w nadesłanych
materiałach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Dziękujemy
być, ażeby z dość dużej odległości, dodatkowo przez rzekę, za udostępnianie zdjęć.
w śniegu, przyjść aż tutaj, by wykąpać małe dzieci, kiedy tam Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 5 marca 2016 r.
również nie brakuje różnych źródeł. Tak więc i tu mogło się na- pod adresem wgh@hazlach.pl
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KO Ń C Z YC E W I E L K I E

Doroczny koncert
kolęd i pastorałek

Podstawowej w Pogwizdowie pod kierunkiem Alicji Madeckiej zaprezentował się w repertuarze współczesnym
śpiewając m.in. „Chojka” zespołu Arka
Noego.
Na uroczystym kolędowaniu nie zabrakło Męskiego Zespołu Śpiewaczego, który działa pod czujnym okiem
Rudolfa Mizi. Podczas koncertu wy-
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stąpiły także: Zespół Młodzieżowy
Parafii Ewangelickiej w Hażlachu pod
kierunkiem ks. Marcina Podżorskiego,
Chór Katolicki parafii św. Bartłomieja
w Hażlachu pod dyrekcją Mieczysława
Gorasa, Chór Gimnazjum w Kończycach
Wielkich prowadzony przez Agnieszkę
Kohutek oraz Chór Ewangelicki Hażlach-Zamarski.

Kolędowanie podsumował finałowy
występ wszystkich chórów i zespołów,
którzy wspólnie ze zgromadzoną publicznością odśpiewali kolędę „Bóg się
rodzi”.
Wydarzenie organizował Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wraz z Wójtem
Gminy Grzegorzem Sikorskim.
HBB
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Brawurowo pokonali rywali w świątecznej konkurencji na najlepsze jasełka. Uczniowie z kółka teatralnego ze
Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie zdobyli I miejsce podczas przeglądu „Radlińskie Betlejki”.
Grupa prowadzona jest przez Mirosławę Smelik.
Młodzi aktorzy przygotowali spektakl „1:0 dla nieba”, który
zadedykowali rodzicom i dziadkom. Do ostatniej chwili wahali się, czy zgłosić swój udział w konkursie, ale ostatecznie
podjęli wyzwaniem. Nie planowaliśmy udziału w żadnym jasełkowym przeglądzie, bo miały to być nasze ostatnie wspólne jasełka. Miałby być wyjątkowe i nie mieściły się w sztywnych ramach
regulaminu – wspominają uczniowie. Jednak przedstawienie
dostosowano do konkursowych wymogów i opłaciło się. Grupa zdobyła najwyższą ilość punktów.
- Wystąpiliśmy przed licznie zgromadzoną publicznością na koncercie laureatów. Czuliśmy się jak prawdziwi aktorzy. Ogromna
scena, światła reflektorów i gromkie brawa w czasie występów,
a także wymowne momenty zupełnej ciszy – wspominają uczniowie. – Dyplom i nagrodę odbieraliśmy przy owacjach stojącej publiczności – dodają.

Spektakl powtórzono w Kościele św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie.
HBB

R E K L A M A

www.obracaj.pl

AUTORYZOWANY PARTNER NAJWIĘKSZYCH
FIRM UBEZPIECZENIOWYCH I BANKÓW
Oferujemy: Ubezpieczenia komunikacyjne - samochody i motocykle
Ubezpieczenia majątkowe, na życie
Pożyczki ekspresowe, kredyty hipoteczne, samochodowe
Import samochodów i motocykli na zamówienie

43-385 Jasienica, ul. Cieszyńska 291, tel. 33 814 03 44
kom. 601 818 841, 697 915 676, e-mail: leszekobracaj@wp.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt. 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00
Filia: 43-419 Hażlach, ul. Długa 23 A
UCZNIOWIE Z KÓŁKA TEATRALNEGO POCZULI SMAK SUKCESU
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kultura

Mali giganci
oczarowali publiczność

