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F E R IE W GMINIE

Ferie w Gminie Hażlach
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
zorganizował we wszystkich filiach ferie
dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach.
W feriach mógł wziąć udział każdy, bez
konieczności wcześniejszych zapisów.
Dzieci brały udział w zajęciach sportowych, plastycznych i edukacyjnych.
Grały w gry planszowe i ścigały się
w różnych konkursach i rywalizacjach.
Uczestnicy zajęć wyjechali też na wycieczkę do Cieszyna, gdzie zwiedzili Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,
a potem bawili się na miejskim lodowi-

sku. Ferie podsumowano ekologicznie
podczas warsztatów z Klubem Gaja.

DOŚWIADCZENIA I ZABAWY W FILII
GOK W ZAMARSKACH

EFEKTY ZAJĘĆ W FILII GOK
W POGWIZDOWIE

MŁODZIEŻ ODWIEDZIŁA MUZEUM 4 PUŁKU STRZELCÓW
PODHALAŃSKICH

WSPÓLNA ZABAWA PODCZAS WARSZTATÓW W FILII GOK
W KOŃCZYCACH WIELKICH

WARSZTATY PLASTYCZNE W FILII GOK W POGWIZDOWIE

NAUKA GRY NA GITARZE W FILII GOK W ZAMARSKACH

WIZYTA POLICJANTÓW I POGADANKA PROFILAKTYCZNA
W ZAMARSKACH

UCZESTNICY WARSZTATÓW EKOLOGICZNYCH
W GOK HAŻLACH
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO

Twój R A D N Y

Tomasz Bylok
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KOMUNALNEJ
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
CZŁONEK KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I SPORTU
Data i miejsce urodzenia: 5 maja 1972 r. w Cieszynie
Miejsce zamieszkania: Zamarski
Zawód: właściciel firmy TOMDOG
Kontakt: przez Biuro Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Hażlachu
Szczególnie zależy mi na tym aby Gmina Hażlach była miejscem przyjaznym dla
jej mieszkańców, a zarazem atrakcyjnym dla działających tu przedsiębiorców.
Dlatego wspieram inicjatywy i działania, które podejmowane są w tym kierunku, jak np. nie wprowadzanie nadmiernych obciążeń podatkami lokalnymi czy
Uchwała mająca zachęcić nowych przedsiębiorców do inwestowania w naszej Gminie w ramach pomocy „de minimis”.
Uważam również za istotne dla rozwoju Gminy, prowadzone zgodne ze społecznymi oczekiwaniami, inwestycje w infrastrukturę
drogową oraz inwestycje w obiekty użyteczności publicznej.

HAŻLACH. ZAMARSKI

OSP wybrała nowe władze
Pod koniec lutego hażlascy i zamarscy strażacy zorganizowali zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas
których wybrano władze na kolejną kadencję.
W skład nowego zarządu OSP w Hażlachu weszli:
• Sebastian Chrapek – prezes
• Kazimierz Orszulik – naczelnik
• Łukasz Kiedroń - wiceprezes
• Paweł Macura - wicenaczelnik
• Andrzej Mrowczyk – sekretarz
• Alojzy Pietroszek – skarbnik
• Kamil Pietroszek - gospodarz
Komisja Rewizyjna OSP Hażlach:
• Stanisław Kabiesz – przewodniczący

• Tomasz Pieczonka – członek
• Kazimierz Mazurek - członek
W skład nowego zarządu OSP w Zamarskach weszli:
• Karol Matuszek – prezes
• Józef Ligocki – naczelnik
• Roman Misiarz – wiceprezes
• Piotr Golasowski – wicenaczelnik
• Andrzej Chrapek – sekretarz
• Paweł Pniok – skarbnik
• Piotr Majętny – członek zarządu

SKŁAD ZARZĄDU OSP ZAMARSKI

SKŁAD ZARZĄDU OSP HAŻLACH
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• Michał Ligocki – członek zarządu
• Daniel Jarek – gospodarz
Komisja Rewizyjna OSP Zamarski:
• Tomasz Ligocki – przewodniczący
• Mariusz Kozieł – zastępca przewodniczącego
• Jerzy Pniok – członek komisji

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ OSP
HAŻLACH
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Nie wyrzucaj byle gdzie
W dalszym ciągu zdarzają się przypadki wyrzucania śmieci pochodzących z gospodarstw domowych w miejscach
niedozwolonych. Osoby, które tak robią muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną za swój czyn, a jest to kara
grzywny sięgająca nawet tysiąca złotych.
Tymczasem sprzed nieruchomości
odbierana jest każda ilość odpadów
zarówno zmieszanych jak i segregowanych. Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, organizowane są zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon
samochodowych oraz zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego bezpośrednio sprzed nieruchomości. Najbliższe zbiórki odbędą się w dniach:
BRZEZÓWKA – 11 maja 2016 r.
HAŻLACH CZ. I – 9 maja 2016 r.
HAŻLACH CZ. II – 24 maja 2016 r.
KOŃCZYCE WIELKIE CZ. I – 9 maja
2016 r.
KOŃCZYCE WIELKIE CZ. II – 24 maja
2016 r.
POGWIZDÓW CZ. I – 12 maja 2016 r.
POGWIZDÓW CZ. II – 13 maja 2016 r.
POGWIZDÓW OSIEDLE GSM – 15
kwietnia, 17 czerwca 2016 r.
RUDNIK – 11 maja 2016 r.
ZAMARSKI – 27 maja 2016 r.
Ponadto śmieci można w każdej chwili dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest czynny w:

PONIEDZIAŁKI w godz. 8.00 – 13.00,
BRZEZÓWKA, UL. ŻNIWNA 9
ŚRODY w godz. 11.00 – 16.00,
CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145
SOBOTY w godz. 7.00 – 12.00,
CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145
W PSZOK bezpłatnie odbierane są przez
pracownika następujące rodzaje śmieci:
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, 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);
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.
Przeterminowane lekarstwa można bezpłatnie wrzucać do konfiskatorów w:
• Aptece w Hażlachu (ul. Długa 25 b)
•Punkcie aptecznym w Kończycach
Wielkich (ul. Ks. Olszaka 8)
• Aptece w Pogwizdowie (ul. Katowicka
15).
Przeterminowane baterie można wrzucać do pojemników w:
• Urzędzie Gminy w Hażlachu
• Szkołach Podstawowych w Hażlachu,
Kończycach Wielkich, Pogwizdowie, Zamarskach
• do kieszeni w pomarańczowych pojemnikach IGLOO
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
Stanisława Pelczar

Sprawdź czy masz przystosowany kubeł
Powinien mieć 120 l lub 240 l i być przystosowanym do zaczepów śmieciarki. W przeciwnym razie śmieci nie
zostaną odebrane. Taką informację przekazała firma wywożąca odpady sprzed nieruchomości mieszkańców.
W ubiegłym roku ekipy śmieciowe były
zmuszone do prawdziwej ekwilibrystyki chcąc opróżnić nieprzystosowany do
śmieciarek kubeł. Byli zmuszeni wysypać
śmieci ręcznie. Kiedy w dodatku kubeł
wyślizgnął się i pękł, jego właściciel żądał
odkupienia pojemnika. W 2016 r. kubły
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nieprzystosowane po prostu nie będą odbierane (szczegóły na 16 stronie).
Popiół najlepiej wyrzucać do worków dostępnych w Urzędzie Gminy Hażlach, filiach Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
w siedzibie firmy Ekoplast-Produkt (Cieszyn, Frysztacka 145). Wówczas wyse-

lekcjonowany popiół odbierany jest wraz
z odpadami segregowanymi. Co ważne
worki z popiołem winny być szczelnie
związane, aby popiół nie chłonął wilgoci.
Gruz i odpady budowlane można w ramach opłaty śmieciowej wywieźć we
własnym zakresie do PSZOK.

Wiadomości Gminy Hażlach

PRO G R A M ROD Z INA 500+

Wszystko co
musisz wiedzieć
na temat
programu
Rodzina 500+
Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 + to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Z pomocy
skorzystają rodzice i opiekunowie dzieci
do 18 roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł
na drugie i kolejne dziecko niezależenie
od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę
wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają
także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają
je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie
sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Kto będzie wypłacał świadczenie?
W Gminie Hażlach wniosek o świadczenie będzie można składać w wyznaczonych punktach na terenie gminy,
niezależnie od miejsca zamieszkania.
Dodatkowe punkty będą funkcjonowały
od 1 kwietnia do 30 czerwca.
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Harmonogram przyjmowania wniosków w Gminie Hażlach
od 01.04 do 30.06.2016
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

piątek

Biblioteka

Dom Wiejski

OSP Zamarski

GOK Hażlach

Biblioteka

Pogwizdów,

w Brzezówce,

ul. Główna 1

ul. Główna 27

Pogwizdów

ul. Katowicka 5

ul. Jagodowa 3

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

ul. Katowicka 5

7:30 – 14:30

7:30-14:30
Dom Wiejski

Biuro Sołtysa

w Rudniku

Kończyce Wielkie

ul. Leśna 3

ul. Olszaka 8

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

7:30 – 14:30

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Urząd Gminy

Hażlach

Hażlach

Hażlach

Hażlach

Hażlach

ul. Główna 57

ul. Główna 57

ul. Główna 57

ul. Główna 57

ul. Główna 57

2 piętro pok. 14

2 piętro pok. 14

2 piętro pok. 14

2 piętro pok. 14

2 piętro pok. 14

7.30 - 14.30

7.30 - 14.30

7.30 - 15.30

7.30 - 14.30

7.30 - 17.30

Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od
1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli
to uniknąć kolejek i zapewni płynność
wypłat. Do programu będzie można
dołączyć w dowolnym momencie. Po
1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od miesiąca złożenia
wniosku, bez wyrównania za minione
miesiące.
Pierwszy okres rozliczeniowy rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 i będzie trwał
do września 2017 r. Kolejny rozpocznie
się 1 października i potrwa do 30 września.
Kiedy będą pierwsze pieniądze?
W przypadku wniosków złożonych po
1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że
kompletny wniosek złożony do 10 dnia
miesiąca włącznie skutkuje wydaniem
decyzji i wypłatą pieniędzy do końca
tego miesiąca.
Jeśli wniosek zostanie złożony po
10 dniu danego miesiąca, decyzja i wypłata będą zrealizowane najpóźniej
ostatniego dnia kolejnego miesiąca,

z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.
Jak będzie wypłacane świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców
lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.
Jak załatwić formalności?
Wniosek o świadczenie będzie trzeba
składać raz do roku. Będzie można to
zrobić przez internet lub osobiście. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze
dziecko, będą dokumentowały sytuację
dochodową dołączając do wniosku
odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać
się o świadczenie wyłącznie na
drugie i kolejne dzieci nie będzie
konieczności
dokumentowania
sytuacji dochodowej.
Co w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze
dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane
c.d. na str.6
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c. d. ze str. 5
będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku
życia. Dodatkowo, wliczane też będą
dzieci, które ukończyły 25 rok życia,
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo
zasiłek dla opiekuna.
Jak świadczenie 500 + ma się do
innych świadczeń?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych
Zmiana ta została dokonana na etapie
uzgodnień międzyresortowych.
Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za

granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek
o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego
marszałka województwa w Polsce. Ten
zaś przekaże te informacje do właściwej
gminy.
Więcej informacji na temat
Programu Rodzina 500+
na www.mpips.gov.pl

KO Ń C Z YC E W I E L K I E.

Świątecznie
Pod koniec stycznia w Szkole Podstawowej w Kończycach
Wielkich odbyła się tradycyjna „Gwiazdka”. Uczniowie przy-

gotowali jasełka oraz życzenia i tańce dla babć i dziadków
z okazji ich święta. Na zakończenie zorganizowano dyskotekę
dla uczniów klas IV-VI. Najoryginalniej przebrani byli Mateusz Konopka, Amelia Pszczółka i Ewelina Kabiesz. Następnego
dnia bawiły się klasy I-III podczas balu na Dzikim Zachodzie.

HAŻLACH.

Sukcesy uczennic
Dużym sukcesem zakończył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczennicy klasy VI szkoły
Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu. Julia Pieczonka uzyskała tytuł laureata, tym samym zostanie zwolniona
z pierwszej części sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych.
W tym samym konkursie Dominika Zowada uzyskała tytuł
finalisty.
Do wszystkich etapów konkursu, tj. szkolnego, rejonowego
i wojewódzkiego, dziewczęta zostały przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego mgr Patrycję Grzybek. Z punktu
widzenia dyrektora szkoły uważam to osiągnięcie za jedno
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z najważniejszych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Dziękuję.
To nie koniec dobrych wiadomości. Nasza uczennica Maja
Chamot zdobyła srebrny medal Mistrzostw Śląska w Ostrawie w kategorii młodzików w skoku o tyczce. Sukces to tym
większy, gdyż jej kategoria to dzieci starsze. Skoczyła 290 cm.
Jest to aktualnie najlepszy wynik w Polsce w sezonie zimowym w kategorii dzieci starszych. Maja pobiła ustanowiony
7 lat temu halowy rekord Śląska w kategorii dzieci starszych.
Gratulujemy!
Agnieszka Pilch
Dyrektor SP im. „Trzech Braci” w Hażlachu

Wiadomości Gminy Hażlach
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KO Ń C Z YC E W I E L K I E. H A Ż L AC H

Dzieci listy piszą
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Kończycach Wielkich przyłączyli się
ogólnopolskiej akcji Marzycielska Poczta. Polega ona na wysyłaniu tradycyjnych
listów i kartek do ciężko chorych dzieci.
Pomysł zrodził się w 2009 r. i do dzisiaj
wysłano w ramach akcji setki listów.
Uczniowie kończyckiej szkoły przygotowali listy z pozdrowieniami i życzeniami
dla podopiecznych fundacji.

Tymczasem w Szkole Podstawowej
w Hażlachu uczniowie doczekali się
odpowiedzi na swoje listy wysłane do
angielskiej szkoły w Stadhampton.
W grudniu młodzież wysłała listy do
swoich rówieśników, teraz przyszła
odpowiedź. W wymianie uczestniczyła
klasa VI. Do pisania listów dołączy również klasa II.

W KOŃCZYCACH WIELKICH LISTY WYSŁANO DO CHORYCH DZIECI.

krótko
ze S Z K Ó Ł
Zamarski.
Eko-przedszkolaki
Ekologiczne zajęcia odbywały się
w ostatnim czasie w Przedszkolu
w Zamarskach. Dzieci uczyły się zasad zdrowego trybu życia, segregowania śmieci. Poznawały też różne
źródła energii. Chętne przedszkolaki wspólnie z rodzicami wykonywały prace na konkurs „Pomysłowy
recykling”, używając do nich plastikowych butelek, puszek i tektury.

Hażlach.
Książka rozebrana
Uczniowie klas drugich odwiedzili Książnicę Cieszyńską i Muzeum
Drukarstwa w Cieszynie. Była to
wyprawa w głąb książki. Dzieci
uczestniczyły w warsztatach, podczas których poznały historię pisma. Następnie wykonały gliniane
tabliczki i posługiwały się pismem
klinowym. Nie zabrakło ciekawych
informacji o pracy drukarza i dawnych maszynach drukarskich. Spotkanie zwieńczyło wykonanie i odbicie własnego rysunku.

W HAŻLACHU UCZNIOWIE SZLIFOWALI JĘZYK WYSYŁAJĄC LISTY DO WIELKIEJ
BRYTANII.

marzec 2016
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KO Ń C Z YC E W I E L K I E.

Poetyckie spotkanie
Poezja ks. Jana Twardowskiego była tematem IV Międzyszkolnych Spotkań z Poezją jakie odbyły się w Gimnazjum
w Kończycach Wielkich.
W spotkaniach uczestniczyły uczennice
z Kończyc Wielkich i Pogwizdowa. Swoje interpretacje wierszy przedstawiły:
Julia Bylok, Weronika Brychcy, Klaudyna Handzel, Lilianna Kufel, Weronika
Madecka, Justyna Cyrzyk, Patrycja Machałowska, Dominika Lelakowska, Weronika Matuszek, Dominika Natkaniec,
Patrycja Wrzalik.
Organizatorzy przyznają że utwory
ks. Twardowskiego nie są łatwe, poruszają egzystencjalne tematy i w szczególny sposób opowiadają o Bogu, człowieku i naturze. Jednak recytatorki
świetnie sobie poradziły z trudnym zadaniem, przedstawiając wysoki poziom,
dobrą dykcję i oryginalną interpretację.
Podziękowania należą się wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację

tego wydarzenia, czyli prowadzącym:
Magdalenie Jureczce i Szymonowi Trybusiowi, Joli Foltyn, która przygotowała wnikliwą prezentację życiorysu Jana

RECYTATORKI W WYJĄTKOWY SPOSÓB INTERPRETOWAŁY POEZJĘ
KS. J. TWARDOWSKIEGO.

Świetliki wypoczęły w ferie
Dzieci z Zespołu Świetliki z Zamarsk aktywnie spędzały ferie zimowe. W pierwszym tygodniu odpoczynku od szkoły

były na lodowisku w Cieszynie, gdzie
szlifowały jazdę na łyżwach. W drugim
tygodniu wybrały się na całodniową wy-

KOPALNIA GUIDO ZROBIŁA DUŻE WRAŻENIE NA UCZESTNIKACH WYCIECZKI.
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Twardowskiego, pani dyrektor Annie
Szypule, która zawsze wspiera takie inicjatywy i Radzie Rodziców za ufundowane nagrody.

cieczkę, podczas której szalały w Parku
Wodnym w Tarnowskich Górach, a następnie odwiedziły Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu. W Kopalni Guido
zobaczyły na poziomie 320 m, jak wygląda górnicza szychta, w jakich warunkach wydobywa się węgiel oraz przejechały się elektryczną kolejką.
W czasie ferii nie zabrakło też prób nowego repertuaru pieśniczek ludowych.
Muzyczne spotkania były zakończone
seansem filmowym z popcornem i pizzą
w ręku.
Dzieci z zespołu przekazują serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu atrakcji,
a szczególnie Elżbiecie Stuchlik, sołtysowi Klaudiuszowi Zawadzie, Katarzynie i Sebastianowi Palacom oraz MOSIR-owi w Cieszynie.
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Oryginalna z Pogwizdowa
Do finałowej piątki zakwalifikowano
pięć pań. Wśród nich aż dwie przedstawicielki gminy Hażlach. Obok Marzeny
Pankiewicz o tytuł Kobiety Oryginalnej
ubiegała się również Sylwia Grzebień,
założycielka Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku, Łucja Michałek
– działaczka społeczna z Jaworzynki,
Urszula Szafarczyk-Warchoł z Zebrzydowic i Iwona Konarzewska – artystka
malarka z Istebnej Andziołówki.
Na panie można było głosować za pośrednictwem portalu ox.pl oraz Głosu Ziemi
Cieszyńskiej. Łącznie oddano 1381 głosów. 615 głosów powędrowało na konto
zwyciężczyni. Kobieta Oryginalna otrzymała statuetkę stworzoną przez Justynę
Łodzińską z Koniakowa. Odebrała również gratulacje od władz gminy Istebna
w osobach wójta Henryka Gazurka i przewodniczącego Rady Gminy Artura Szmeka oraz grona jurorskiego.
- Oryginalność w dzisiejszym świecie jest
różnie rozumiana. Myślę że począwszy od

najmłodszej kobiety Śląska Cieszyńskiego,
aż po jego najstarszą mieszkankę wszystkie jesteśmy wyjątkowe i oryginalne – powiedziała podczas wręczenia nagród
Marzena Pankiewicz.
Marzena Pankiewicz jest pielęgniarką
oddziałową na oddziale ortopedii Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Od 24 lat
pracuje w zawodzie. Jest również mamą
16-letniej córki. Przyjaciele mówią
o niej, że nigdy nikogo nie zostawi w potrzebie i zawsze pomoże.
- Wszyscy ją chwalą. Dusza człowiek. Jeszcze nie spotkałam się z taką osobą, której
by nie pomogła. Wszystko załatwi – mówi
o niej jej przyjaciółka Barbara Wujak,
która zgłosiła ją do konkursu.
- To wyróżnienie bardzo mnie zaskoczyło.
Nie spodziewałam się tego. Jest to podziękowanie też dla tych osób, które mnie
zgłosiły i na mnie zagłosowały – dodała
Pankiewicz – statuetka jest piękna. Jeszcze nie wiem, co z nią zrobię, ale zawsze
można ją oddać na jakiś cel charytatywny.

„Młodzież
zapobiega pożarom 2016”
5 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarskach
przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które
zgromadziły 26 uczestników. Wcześniej jednostki OSP w Haż-

UCZESTNICY ELIMINACJI GMINNYCH OTWP W ZAMARSKACH
WRAZ Z ICH ORGANIZATORAMI

marzec 2016

Fot. HBB

W Istebnej 5 marca wręczono statuetkę Kobiecie Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego. W tym roku wyróżnienie
powędrowało do Marzeny Pankiewicz z Pogwizdowa, której bardzo serdecznie gratulujemy!

MARZENA PANKIEWICZ ZOSTAŁA
OKRZYKNIĘTA KOBIETĄ ORYGINALNĄ
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2015.

Nagrodę wręczała ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu – Izabela Tymich,
która życzyła laureatce mnóstwa pozytywnej energii i świadomości, że to co
robimy jest dla ludzi wokół nas ważne
i potrzebne.
Podczas gali, najnowszą kolekcje mody
na wiosnę-lato zaprezentowała Anna
Drabczyńska, a obrazy na tkaninach pokazał duet artystyczny Ekscentryczna
i Romantyczna. Wszystko zakończyło
się koncertem Dariusza Wasilewskiego.
HBB

lachu, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach przeprowadziły eliminacje środowiskowe.
Po ocenie testu pisemnego nastąpiły pytania ustne, która wyłoniły najlepszych w każdej z trzech grup wiekowych. Wyniki finału przedstawiają się następująco. I grupa (10-13 lat):
1. Kinga Chrapek (Hażlach), 2. Monika Orszulik (Hażlach),
3. Jakub Chmiel (Kończyce Wielkie). II grupa (14-16 lat):
1. Jolanta Foltyn (Zamarski), 2. Michał Klimosz (Kończyce
Wielkie), 3. Magdalena Stawarska (Zamarski). III grupa (1719 lat): 1. Grzegorz Chmiel (Kończyce Wielkie), 2. Paweł Budziński (Pogwizdów), 3. Małgorzata Orszulik (Hażlach).
Komisja sędziowska dokonywała oceny w składzie: Roman
Spandel (przewodniczący), Mateusz Parchański i Sebastian
Chrapek. Finaliści odebrali od prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP Krzysztofa Czakona gratulacje za
udział w eliminacjach. Nagrody rzeczowe, które otrzymali, zostały zakupione ze środków promocji Gminy Hażlach.
GK
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28 lutego odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze Koła
Pszczelarskiego w Hażlachu,
które obecnie liczy 36 członków.
Spotkanie miało miejsce w Domu
Ludowym w Hażlachu. Na zebranie
przybyli prawie wszyscy jego
członkowie, by wybrać nowy
zarząd.
Obecni byli również zaproszeni prezesi kół z ościennych wsi z terenu gminy
Zebrzydowice oraz goście z Karviny
i Dětmarowic w Republice Czeskiej. Zebranie otworzył prezes Koła Jan Rudol,
po czym wysłuchaliśmy sprawozdania
z czteroletniej działalności zarządu.
Następnie zarządowi i skarbnikowi
udzielono absolutorium. Po wystąpieniach nastał czas na odznaczenia, którymi wyróżniono siedmiu pszczelarzy.

Fot. Franciszek Bierski

Bartnicy
wybrali władze

NOWO WYBRANY ZARZĄD KOŁA PSZCZELARSKIEGO W HAŻLACHU

Odznaki przyznał Beskidzki Związek
Pszczelarski „Bartnik”.
Zarząd wybrano w wyborach jawnych.
Prezesem został Jan Rudol, jego zastępcą Henryk Hansel, sekretarzem Władysław Boruta, skarbnikiem Bogusław
Buchalik, członkami Zarządu: Jan Tomica, Mateusz Maziec i Czesław Hanzel.
Powołano również Komisję Rewizyjną,
której przewodniczącym został Stanisław Staniek, zaś członkami Tomasz

Stoszek i Franciszek Bierski. W większości Zarząd Koła pozostał w niezmienionym składzie. Po wyborach jego
członkowie przyjmowali gratulacje i życzenia powodzenia w kolejnych latach
działalności. W czasie przeznaczonym
na wolne wnioski bartnicy wymieniali
się doświadczeniami i snuli plany w zakresie gospodarki pszczelej. Zebranie
zakończono poczęstunkiem.

ZAPR ASZAMY
02.04 g.15:00 – Dom Wiejski w Brzezówce – WIOSENNE SPOTKANIE Z ŻABKĄ KUMKĄ – impreza integracyjna dla dzieci
09.04 – filia GOK w Pogwizdowie – GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
16.04 g. 12:00 – GOK Hażlach – WIOSENNE WARIACJE NA TALERZU – prezentacje
kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich
22-23.04 – Hażlach – WIELKIE SPRZĄTANIE HAŻLACHA
27.04 godz.: 9:30 – OSP Zamarski – III Przedszkolny Przegląd Artystyczny ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI 2016 (współorganizator: Przedszkole w Zamarskach)
03.05 – GOK Hażlach – MAJOWY FESTYN PATRIOTYCZNY
04.06 – Zamarski - ŚWIĘTO DZIEDZINY
25-26.06 – GOK Hażlach – RODZINNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Franciszek Bierski

Amnestia
w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu wraz z filiami
w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie ogłasza kwiecień
miesiącem amnestii bibliotecznej. Zapraszamy więc
wszystkich którzy posiadają
w domach książki z naszych
bibliotek do zwrotu ich do biblioteki bez naliczania kar za
przetrzymanie.

Wielkie sprzątanie Hażlacha
Już 22 i 23 kwietnia z okazji Dnia Ziemi będzie można przyłączyć się do akcji pod hasłem „Wielkie sprzątanie Hażlacha”. Będzie przeprowadzona zbiórka elektroodpadów, a dochód z niej uzyskany zostanie przekazany na cele charytatywne. Ci którzy
do zbiórki się dołączą i przyniosą zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny otrzymają w zamian sadzonkę drzewa.
Organizatorami akcji są: Rada Sołecka Hażlacha, Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej w Hażlachu i Przedszkole w Hażlachu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej inicjatywie.
Paweł Macura – sołtys Hażlacha
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Turniej Żaków

Dzikie drużyny zagrały

W dniu 13 lutego w hali sportowej przy
Gimnazjum w Kończycach Wielkich
odbył się Halowy Turniej Żaków w piłce nożnej (rocznik 2005 i młodsi). Do
rywalizacji o punkty ostatecznie przystąpiło siedem drużyn a mianowicie:
KS Rudzica, UKS Wisła Wiślańskie Orły,
LKS Kończyce Małe, GKS „Morcinek”
Kaczyce, LKS „Olza” Pogwizdów, LKS
Rudnik i LKS „Błyskawica” Kończyce
Wielkie. Turniej rozegrano systemem
„każdy z każdym”. Zacięta rywalizacja
trwała do samego końca turnieju.

Sześć dzikich drużyn zmierzyło się ze sobą w Halowym Turnieju Piłki
Nożnej Dzikich Drużyn jaki odbył się w sobotę 20 lutego w hali sportowej
przy Gimnazjum w Kończycach Wielkich.
Do rozgrywek stanęły następujące drużyny: Wujek Team, Algieria, 4 Korony, WZS (Wychowani Za Stodołą), Old
Boys, oraz OKS Karolinka. Zawody rozegrano w systemie „każdy z każdym”.
Królem strzelców okrzyknięto Szymona Chmiela z drużyny WZS, który uzyskał 9 trafień.
Wyniki:
1 miejsce – WZS (13 punktów)
2 miejsce - Wujek Team (11 punktów)
3 miejsce – 4 Korony (10 punktów)
Drużyny oraz król strzelców otrzymali
w nagrodę puchary. Organizatorami wydarzenia byli: LKS Błyskawica Kończyce

Wielkie i GOK w Hażlachu. Zarząd LKS
Błyskawica gratuluje wszystkim uczestnikom i dziękuje za zabawę.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
zaprasza do udziału w konkursie „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”.
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 kwietnia 2016 r. w GOK w Hażlachu od poniedziałku do piątku między 12:00 a 20:00.
Spośród zgłoszonych propozycji zostaną
wybrane maksymalnie 4 ogródki z każdego sołectwa, które znajdą się w finale
konkursu.

Młodzi siatkarze z Kończyc
jadą do Pszczyny
W TURNIEJU ŻAKÓW ZMIERZYŁY SIĘ
ZE SOBĄ DZIECI Z ROCZNIKA 2005
I MŁODSZE.

Ostateczna kolejność:
1. UKS Wisła Wiślańskie Orły 18 pkt.
31 : 1
2. GKS „Morcinek” Kaczyce 15 pkt. 29 : 5
3. LKS „Olza” Pogwizdów 10 pkt. 9 : 5
4. LKS Rudnik 8 pkt. 6 : 7
5. KS Rudzica 4 pkt. 2 : 13
6. LKS Kończyce Małe 4 pkt. 4 : 16
7. LKS „Błyskawica” Kończyce Wielkie 1
pkt. 2 : 3 5
W trakcie trwania turnieju uczestnicy
otrzymali od organizatorów napoje oraz
słodki poczęstunek a podczas ogłoszenia wyników dzieci otrzymały od organizatorów: Prezesa LKS-u Kończyce
Wielkie - Józefa Foltyna i Dyrektora
GOK w Hażlachu - Wojciecha Kasztury
pamiątkowe medale.

marzec 2016

Siatkarze z Gimnazjum w Kończycach
Wielkich zdobyli pierwsze miejsce
podczas Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce
Siatkowej Chłopców. W powiatowych
rozgrywkach pokonali drużyny z Istebnej i Pierśćca. Teraz pojadą na finałowe
rozgrywki w Pszczynie.

Drużynę z Gimnazjum w Kończycach
Wielkich reprezentowali: Tomasz Pisiut,
Damian Żyła, Szymon Żyła, Tomasz Raszka, Marek Kuchejda, Mikołaj Szczypka,
Sebastian Wierzba, Dawid Tomica, Mateusz Wątroba, Wojciech Grygierek, Szymon
Pawłowski, Dawid Kolondra. Trenerem
młodych siatkarzy jest Józef Peter.

ZWYCIĘSKA DRUŻYNA Z KOŃCZYCKIEGO GIMNAZJUM.
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Pogwizdów.
Przebadają profesjonalnie.
Gabinet pielęgniarki szkolnej
w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie wzbogacił się o dwa
profesjonalne urządzania. Dzieci
będą badane za pomocą podświetlanej tablicy do badania ostrości
wzroku oraz aparatu Maico do badania słuchu. Zakupu dokonano
ze środków z rezerwy subwencji
oświatowej oraz dzięki hojności
darczyńcy Stanisławy Drąg, szkolnej pielęgniarki, za co dyrekcja
szkoły składa jej serdeczne podziękowania.

Pogwizdów.
Co po gimnazjum?
W Gimnazjum w Pogwizdowie
ruszył cykl spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego. Byli
już reprezentanci Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
z Cieszyna oraz Zespołu Szkół
Technicznych im. Płk. Gwidona
Langera z Cieszyna. To szkoły,
które do tej pory były najchętniej
wybierane przez absolwentów pogwizdowskiego gimnazjum.
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90 lat Pana
Rudolfa Mizi
Wychowany w zamarskim przysiółku
Rudów a zamieszkały obecnie w centrum Zamarsk Pan Rudolf Mizia to powszechnie znany i ceniony społecznik,
kronikarz swojej rodzinnej miejscowości, laureat „Srebrnej Cieszynianki”
z roku 1998, od roku 1999 członek honorowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
2 kwietnia kończy 90 rok życia, a mimo
to nadal pozostaje osobą bardzo aktywną. Jeszcze do niedawna prowadził
założony w 1980 roku przy miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej Zamarski
Zespół Teatralny, zaś od 1994 roku nieprzerwanie kieruje Męskim Zespołem
Śpiewaczym.
Swoje zawodowe życie Pan Rudolf związał z nauczycielstwem. W roku 1949
ukończył Liceum Pedagogiczne w Cieszynie, następnie uzupełniał wykształcenie w Zaocznym Studium Nauczycielskim w Raciborzu i podczas wyższych
studiów zawodowych w Instytucie
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
Pracował w szkolnictwie w Chałupkach i Raciborzu. W latach 1955-1976
był kierownikiem Szkoły Podstawowej
w Dębowcu, zaś w latach 1976-1984
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zamarskach. Co prawda w roku 1984
przeszedł na emeryturę, lecz do 1990
roku nadal pracował w zamarskiej
szkole w niepełnym wymiarze godzin,
zaś do 1997 roku pełnił obowiązki katechety religii ewangelickiej. Ponadto
brał udział w różnych formach pracy
pozaszkolnej, udzielał się w ogniskach
Związku Nauczycielstwa Polskiego, był
zaangażowany w działalność świetlicową oraz organizował w Zamarskach obchody jubileuszowe.
Jako miłośnik historii, tradycji, kultury i przyrody Śląska Cieszyńskiego jest

FOT. GK
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RUDOLF MIZIA

autorem licznych artykułów, publikacji i kilku kronik. Od lat angażuje się
w rozsławianie swojej zamarskiej „małej
Ojczyzny”, będącej jedną z najstarszych
miejscowości naszego regionu. W 2013
roku ukazała się opracowana wspólnie z Edwardem Figną, wydana przez
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu,
obszerna, bogato ilustrowana publikacja „Zamarski wczoraj i dziś”.
Za swoją aktywność i pracę dla lokalnej
społeczności otrzymał wiele odznaczeń,
w tym między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji
Narodowej oraz Odznakę Honorową
„Zasłużony Działacz Kultury”.
W małżeństwie z Amalią z domu Boruta wychował dwoje dzieci: syna Janusza
i córkę Halinę, po mężu Michalik.
W najbliższym czasie, to jest w kwietniu, odbędzie się w Zamarskach Benefis
Rudolfa Mizi.
Z okazji zbliżającej się 90 rocznicy urodzin Panu Rudolfowi w imieniu władz
samorządowych Gminy Hażlach życzymy
dużo zdrowia, pogody ducha oraz wiele
satysfakcji osobistej ze wspaniałych dokonań, które osiągnął podczas wieloletniej działalności społeczno-kulturalnej.
GK
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Sukces gimnazjalistki z Kończyc Wielkich
Justyna Cyrzyk – uczennica drugiej klasy
Gimnazjum w Kończycach Wielkich znalazła się
w gronie 28 laureatów Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów
gimnazjów.
Zaliczając po kolei etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki,
musiała wykazać się wiadomościami i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej oraz wykraczającymi poza
podstawę III etapu edukacyjnego. Warto było, ponieważ dzięki temu uczennica jest zwolniona z części egzaminu humanistycznego na koniec gimnazjum.
Gratulujemy

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza dzieci i młodzież na szereg zajęć organizowanych zarówno
w głównej siedzibie, jak i w filiach w Pogwizdowie, Kończycach Wielkich i Zamarskach. Zajęcia adresowane są do dzieci
i młodzieży szkolnej i udział w nich jest bezpłatny. Świetlice prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.
Hażlach
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 -17.30

15.30-16.30

16.00-18.00

15.30-16.30

16.00 -17.30

zajęcia plastyczne

zajęcia na świeżym powietrzu

zajęcia kulinarne

zajęcia na świeżym powietrzu

Zajęcia plastyczne

18.00- 19.00

17.30 -18.30

18.00- 19.00

17.00- 19.00

18.00- 19.00

gry i zabawy dla dzieci

zajęcia tenisa stołowego

gry i zabawy dla dzieci

gry i zabawy dla dzieci

spotkanie z historią

Kończyce Wielkie
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 -17.30

16.00-18.00

16.00-17.00

16.00-17.30

zajęcia plastyczne

zajęcia kulinarne

głośne czytanie z biblioteką

Język Angielski na Wesoło

15.30-16.10
zajęcia na świeżym powietrzu

17.30 -18.30

17.30-19.00

16.00-17.00

16.30-18.00

gry planszowe

gry komputerowe

próba zespołu „Wielkokoń-

zajęcia taneczne

czanie”

Pogwizdów
Poniedziałek
15.30 -19.00

Wtorek
17.00 -18.00

Środa
17.00-18.30

Czwartek

Piątek

16.30 -17.30

16.00- 18.00
gry i konkursy dla dzieci

próby orkiestry dętej

zajęcia szachowe dla dzieci

zajęcia kulinarne

zajęcia plastyczne

16.30 -17.30

18.00 -18.30

18.30 -19.30

18.00 -18.30

zajęcia plastyczne

zajęcia gimnastyczne

aerobik

zajęcia gimnastyczne

18.30 -19.30

16.00 -20.00

16.00 -20.00

aerobik

sekcja tenisa stołowego

sekcja tenisa stołowego

Zamarski
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek
15.00- 16.30

wawcze dla młodzieży gimnazjalnej

zajęcia plastyczne

16.30- 17.30 Zajęcia sportowe-

MTG (gra karciana)

siatkówka (sala gimnastyczna SP)

18.00- 19.00 Zumba dla

17.30- 18.30 Zajęcia sportowe- ko-

18.00- 19.00 OTWP (przygotowanie

16.30- 17.30

dorosłych (sala OSP)

szykówka (sala gimnastyczna SP)

do konkursu)

tenis stołowy

marzec 2016

16.30- 18.00 Zajęcia kulinarne

18.00- 19.00 Zaj. profilaktyczno- wycho-

16.00- 18.00 Rozgrywki
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Nasza Olza
Przepływająca przez ziemię cieszyńską rzeka Olza bywała i na- Obecnie budynków tych już nie ma, ale obszar ten należy do
dal jest opiewana w licznych wierszach i pieśniach przez rodzi- Republiki Czeskiej. Według ustnych przekazów, zmarłych z domych pisarzy i poetów. Powszechnie znana piosenka- „Płyniesz mów znajdujących się za Olzą, łódką dowożono, wpierw na
Olzo po dolinie”, którą napisał Jan Kubisz, składa się z dziewięciu stary cmentarz przy drewnianym kościele na wysokim brzegu
zwrotek (ale większość ludzi zna tylko 2 - 3 zwrotki). Rzeka ta, Olzy, wybudowanym w 1722 roku, a później na nowy przy nowo
jakoś dziwnie związana jest z tą liczbą. Hindusi uważają ją za wybudowanym kościele (1814 -1818).
liczbę świętą – boską. Wypływa z dziewięciu źródeł na górze Natomiast na tzw. Łęgu; pod Dębiną i Rypatami większa część pól
należała do rolników z Łąk, którzy do swoich pól dochodzili przez
Gańczorka w Istebnej.
ławę na Olzie, a brodem koło niej przeJej długość wynosi 99 km. Przepływa
Według ustnych przekazów, zmarłych
jeżdżali wozami. Taki stan istniał aż do
przez 90 miejscowości i tyle samo poz domów znajdujących się za Olzą, łódką
siada dopływów. Do tych miejscowolat 70. ubiegłego wieku, tzn. do czasu
dowożono, wpierw na stary cmentarz
ści, leżących na prawym, wschodnim,
kiedy te pola wykupiono i rozpoczęto
przy
drewnianym
kościele
na
wysokim
brzegu, na długości 3,5 km leży i Poeksploatację żwiru. W tym też czasie
brzegu Olzy, wybudowanym w 1722 roku, kolejna powódź zabrała ławę i już jej
gwizdów.
a później na nowy przy nowo
Bywa porównywana do pięknej, lecz
ponownie nie odbudowano. Przez tą
wybudowanym kościele (1814 -1818).
kapryśnej dziewczyny. Kiedy płynie
ławę przechodzili też górnicy do przyswym spokojnym nurtem jest nieszkodliwa i w niektórych miejscach można ją przejść po kamieniach suchą nogą. Skoro jednak w jej brzegach zbierze się
większa ilość wody, potrafi być straszna i okrutna. Zbiera wtedy
swoje żniwo. Podczas nie jednej powodzi zabierała rolnikom
spore obszary ziemi, niektórym nawet po kilka hektarów, niszczy wały i umocnienia brzegów. W czasie letnich powodzi niszczyła plony i zabierała ustawione w kopki zboże.
Podczas jednej powodzi jej wartki nurt porwał konia będącego
własnością Józefa Żurka, którym wyciągano wyłapywane drzewa płynące jej korytem. Jakimś jednak dziwnym zbiegiem okoliczności, wydostał się on z uprzęży i przed Darkowem, gdzie
prąd wody już nie jest taki szybki, wyszedł na brzeg. Zbiera też
ofiary w ludziach i to nie tylko w czasie swojego wezbrania, ale
i spokojnego przepływu. Powodem tego są liczne wiry, podmycia brzegów, czy zmiany koryta po każdej powodzi.
W pisanej historii tej rzeki i miejscowości nad nią leżących,
największa zmiana koryta nastąpiła w 1710 roku. Stało się to
podczas wielkiej powodzi w Podoborze, miejscowości leżącej naprzeciwko Marklowic, kiedy to całkowicie zmieniła swoje koryto
i odcięła pokaźny obszar ziemi i od tego czasu już nie opływała
Pogwizdowa, lecz przepływała przez jego część. Po odzyskaniu
niepodległości i ustaleniu granicy w 1920 roku z Czechosłowacją na Olzie, obszar ten z dwoma budynkami (nr 42 i 68), które
należały do Pogwizdowa wszedł w granice Czechosłowacji. Według zapisu w Kronice pogwizdowskiej Szkoły, w owym czasie
jeden budynek należał do rodziny Brudnych, a drugi do hr. Larysza i mieszkali w nim jego pracownicy. Do lat 70. ubiegłego
wieku w jednym z tych budynków mieszkała rodzina Żurków,
bezpośredni krewni rodziny zamieszkującej w Pogwizdowie.
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stanku kolejowego w Małych Łąkach
aby pociągiem dojechać do Karwiny do pracy w kopalniach.
Na przestrzeni dziejów, pomimo tego, że dzieliła je rzeka, obie
te gminy były bardzo ze sobą związane. Pierwsze kontakty nawiązywali pasterze i dzieci rolników, którzy swe zwierzęta hodowlane wypasali we wierzbinie po obu stronach Olzy. Były to
pierwsze kontakty bez bariery językowej; mimo, że urzędowym
językiem był język niemiecki, oni mówili po naszemu i dzięki
temu zachowała się gwara i język polski.
Koniec części pierwszej
Czesław Stuchlik
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO

Bank jak nowy
Oddział Banku Spółdzielczego w Hażlachu po gruntownej przemianie. W nowoczesnej aranżacji sali obsługi
klienta postawiono na wygodę i przyjazne otoczenie. Wykonano nowe wejście i zamontowano nowoczesne
systemy zabezpieczeń.
Poświęcenia odnowionych wnętrz dokonał ks. kanonik Andrzej Papoń. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz gminy w osobie Wójta Grzegorza Sikorskiego
i przewodniczącej Bożeny Bury.
Wójt Grzegorz Sikorski pogratulował zmian
i podziękował za dobrą współpracę obu in-

stytucji. – Cieszyński Bank Spółdzielczy reaguje nie tylko na szybko zmieniające się wymogi
rynku, ale także na potrzeby społeczności lokalnej. Zawsze można na niego liczyć, kiedy chodzi
o wsparcie różnych inicjatyw jednostek samorządowych i organizacji społecznych, służących
rozwojowi ziemi cieszyńskiej – podkreślił.

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Cieszynie Alina Rakowska przypomniała, że placówka mieści się na parterze
Urzędu Gminy od 1978 r. Wcześniej Bank
znajdował się w starym budynku obok
bazy Kółka Rolniczego.

Zmodernizowany oddział
– nowa oferta

Artykuł sponsorowany

O zmieniającej się ofercie banku z Emilią Kubalą-Grossy, kierownikiem hażlaskiego Oddziału Banku
Spółdzielczego w Cieszynie, rozmawia Hanna Blokesz-Bacza.
Nowe wnętrza banku to jedno – macie także wiele nowości w ofercie.
Zacznijmy od korzystania z usług
banku za pośrednictwem internetu.
Co się zmieniło w tym obszarze?
Wdrożyliśmy nową usługę, a mianowicie szybkie płatności internetowe Paybynet. Dzięki nim możliwa jest realizacja przelewu bezpośrednio z rachunku
klienta na rachunek sklepu internetowego lub urzędu. Dane przelewu wypełniane są automatycznie przez system,
a to oznacza, że mamy mniej szans na
popełnienie błędu. Wprowadziliśmy
także przelewy natychmiastowe tzw.
BlueCash. Czas realizacji takiego przelewu trwa kilkanaście sekund, co daje
klientowi pełną kontrolę nad momentem wykonania transakcji w trybie on-line. Realizowany jest przez nas 24 h na
dobę przez wszystkie dni tygodnia.
Macie też coś specjalnego o tajemniczej nazwie EBO.
Tak, może rozszyfruję ten skrót. EBO
to po prostu najnowsza wersja usług
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internetowych i mobilnych EBO eBank
OnLine dla klientów indywidualnych
i instytucjonalnych. W EBO interfejs
użytkownika jest prosty, przyjazny i intuicyjny. Można za jego pomocą bezpośrednio kontaktować się z bankiem.
Ponadto jest dostępna także wersja
mobilna na smartfony i tablety. Wszystkie nowości zaistniały w Banku dzięki
wprowadzeniu tej nowoczesnej platformy usług internetowych.
Co ciekawego macie w ofercie dla
firm?
Dzięki aktualnej promocji zachęcamy
klientów do otwierania rachunków bieżących. Przez 12 miesięcy od otwarcia
nowego rachunku Bank nie pobiera prowizji nie tylko za prowadzenie rachunku, ale także za realizację krajowych
przelewów internetowych. Mamy też
bardzo szeroką propozycję kredytową
dla przedsiębiorców i rolników. Najważniejsze dla nas jest indywidualne podejście, dzięki czemu nasza oferta jest idealnie dopasowana do klienta.

Od kwietnia będą wypłacane rodzinom dodatkowe środki z tytułu
programu Rodzina 500+. Wielu ma
zamiar przechować te pieniądze
w banku. Jakie lokaty aktualnie
Pani proponuje?
W Banku Spółdzielczym można otworzyć rachunek oszczędnościowy Dobra
Stopa. To atrakcyjna alternatywa dla
tradycyjnych lokat oszczędnościowych.
Możemy w nim znacznie swobodniej
dysponować środkami i cieszyć się wysokim oprocentowaniem. Z tego rachunku w każdej chwili można wypłacić
pieniądze, nie ryzykując utraty naliczonych odsetek. Ponadto jedna wypłata
w miesiącu jest bezpłatna. Odsetki dopisywane są co miesiąc. Co także ważne
dla klientów - nie ma opłat za prowadzenie takiego rachunku.
Można też u nas oszczędzać korzystając
z klasycznych lokat lub rachunku IKE.
Dziękuję za rozmowę.
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Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku
w rodzinnym gronie
życzy
Hurtownia
Materiałów Budowlanych
Jerzy Koterbicki
z pracownikami

Sprawdź czy masz
przystosowany
kubeł
PRZYKŁADY
NIEPRZYSTOSOWANYCH
KUBŁÓW

KOSZ
OGRODOWY

KOSZE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO SEGREGACJI

KOSZE PRZYSTOSOWANE
DO WYWOZU ŚMIECI
R E K L A M A
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