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Gospodynie
świętowały
Działają od 70 lat i są najstarszym Kołem Gospodyń Wiejskich
w powiecie cieszyńskim. Pogwizdowskie gospodynie jubileuszowe
uroczystości rozpoczęły w kościele św. Jana Nepomucena
od mszy św. Potem odbyły się oficjalne uroczystości.

W

spotkaniu uczestniczyły m.in.
Danuta Kożusznik – prezes zarządu Rejonowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej oraz Gertruda Proksa – członek zarządu RZRKiOR w Bielsku-Białej.
Panie wręczyły dziewięciu gospodyniom
Order Serca – Matkom Wsi. Jest to, jak
czytamy w laudacji, „symbol uznania
za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia”. Czternaście
pań otrzymało dyplomy za osobiste zaangażowanie w pracy dla koła.

– Życzę wam dalszego zapału, zdrowia i satysfakcji z pełnionej funkcji. Życzę aby KGW
w Pogwizdowie w dalszym ciągu kultywowało tradycje i zwyczaje oraz stało się trwałym pomostem między tradycją, a nowoczesnością – gratulował podczas uroczystości
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.
Gratulacje i kwiaty gospodyniom wręczyli również goście, wśród nich Bożena
Bury – przewodnicząca Rady Gminy,
radni, przedstawicielki KGW z sąsiednich miejscowości, a także organizacji
pozarządowych gminy Hażlach.
HBB

Chóralne
uroczystości
s. 2

Biesiada
rozkołysała tłumy
s. 14

W Y DA R Z E NI A

Chóralne uroczystości

fot. JB

95-lecie powstania świętował w niedzielę 11 października Chór
Mieszany Hażlach – Zamarski. Z tej okazji w kościele hażlaskiego
Filiału Parafii Ewagelicko-Augsburskiej w Cieszynie odbył się koncert
jubileuszowy, który prowadził jego opiekun ks. Marcin Podżorski.

KRYSTYNA PENKAŁA DYRYGUJE CHÓREM MIESZANYM HAŻLACH–ZAMARSKI OD 40 LAT

W

czasie koncertu wystąpili dawni
i obecni członkowie Chóru. Zaprezentował się także Zespół Młodzieżowy oraz towarzysząca chórowi orkiestra.
Chór odebrał liczne życzenia i gratulacje.
Na ręce prezesa Chóru Piotra Witoszka
złożył je również Wójt Gminy Grzegorz
Sikorski.
Pierwsza wzmianka o chórze ewangelickim działającym w Hażlachu pochodzi z 1920 r. Wówczas chór pod batutą
Karola Brody uświetnił uroczystość poświęcenia nowych dzwonów w kaplicy.
Początkowo chóry z Hażlacha i Zamarsk
koncertowały osobno. Połączenie nastąpiło w 1978 r. na Zjeździe Chórów
w Bielsku-Białej. Dyrygentem została
wówczas Krystyna Penkała, która swoją
pracę kontynuuje do dziś i w tym roku
obchodzi 40-lecie pracy artystycznej.
Podczas drugiej części uroczystości jej
uczestnicy mogli zobaczyć prezentację
multimedialną na temat historii chóru
oraz filmy z dawnych koncertów. HBB

Przedszkolaki na start
80 dzieci z przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przyjechało z Kończyc
Wielkich, Pogwizdowa, Zamarsk i Hażlacha by wspólnie sprawdzić się w sportowej rywalizacji.
Dzieci miały do wykonania szereg
trudnych zadań. Rzucały piłką lekarską, trafiały do celu, ścigały się skacząc
w workach i pokonywały zwinnościowo-szybkościowy tor przeszkód na czas.
Głośne okrzyki i kibicowanie towarzyszyło zmaganiom małych sportowców,
których wyczyny oceniał skład sędziowski: Agnieszka Pilch – dyrektor szkoły,
Natalia Stuchlik – pedagog, Piotr Haratyk – instruktor Orlika i Łukasz Zieja.
Podczas olimpiady przedszkolaki poznały także najważniejsze zasady dotyczące higieny jamy ustnej. Szkolna
pielęgniarka Stanisława Drąg zwróciła
także szczególną uwagę na mycie rąk.
Dzieci prezentowały plakaty promujące
ruch i zdrowy styl życia oraz rozwiązywały zagadki przygotowane przez szkolnego pedagoga Natalię Stuchlik.
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– Część działań została sfinansowana
ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Za poświęcony czas i pomoc
w organizacji dziękuję pielęgniarce szkolnej pani Stanisławie Drąg, pedagog szkoły
pani Natalii Stuchlik, instruktorom Orlika,
paniom Halinie Michalik i Krystynie Kałuży oraz nauczycielom i opiekunom przed-

szkolaków. Zapraszamy za rok – podsumowała olimpiadę dyrektor szkoły
Agnieszka Pilch.
W zmaganiach zwyciężyli wszyscy. Organizatorzy wręczyli dzieciom zasłużone medale i dyplomy oraz… pachnące
mydełka, by najmłodsi pamiętali o przestrzeganiu zasad higieny.
HBB

PIELĘGNIARKA STANISŁAWA DRĄG PRZYPOMINAŁA O ZASADACH HIGIENY

Wiadomości Gminy Hażlach

S A MOR Z Ą D

Laureat „Srebrnej Cieszynianki”

Twój R A D N Y

Osiągnięcia w OSP
Józef Witoszek ma 65 lat i od 14 roku
życia działa w hażlaskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Już jako 16-latek
ukończył kurs I stopnia,dzięki czemu
mógł w pełni uczestniczyć w działalności swojej jednostki. W 1978 roku
został wybrany na naczelnika OSP Hażlach. Funkcję tę pełnił sumiennie przez
kolejnych 10 lat.
Zainicjował założenie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. W latach 19812005 był członkiem Zarządu Oddziału
Gminnego OSP w Hażlachu, zaś w latach 1987-2005 pełnił funkcję Komendanta Gminnego OSP. Był członkiem
komisji zajmującej się sprawami prewencji przeciwpożarowej oraz członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W 1999 roku wszedł
w skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. Udzielając
się we władzach ochotniczego strażactwa, przyczynił się zarazem do unowocześnienia i ulepszenia sprzętu oraz
infrastruktury jednostek OSP z terenu gminy Hażlach, co doprowadziło
do podwyższenia ich gotowości bojowej. Był m.in. głównym wnioskodawcą
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Radni podczas wrześniowej sesji
zdecydowali, że tegorocznym
laureatem „Srebrnej Cieszynianki”
zostanie wyróżniony
JÓZEF WITOSZEK z Hażlacha.

JÓZEF WITOSZEK TO TEGOROCZNY LAUREAT „SREBRNEJ CIESZYNIANKI”

zakupu nowego samochodu bojowego
dla jednostki OSP Hażlach.
Za swoją działalność uhonorowany następującymi odznaczeniami: Odznaką
„Strażak Wzorowy” (1979), Brązowym
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
(1982), Srebrnym Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” (1986), Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1990)
i Odznaką „Za wysługę 45 lat” (2013).
Działalność społeczna
W latach 2001-2006 z oddaniem działał
na rzecz swojej miejscowości wchodząc
w skład Rady Sołeckiej Sołectwa Hażlach.
Przez dwa lata, od 2004 do 2006 roku,
był także radnym Rady Gminy Hażlach.
W jej składzie zajmował się między innymi sprawami komunalnymi.

Józef Witoszek jest żonaty od 1969 roku.
Wychował dwie córki i dwóch synów.
Nagroda
Józef Witoszek został zgłoszony do wyróżnienia Laurem „Srebrnej Cieszynianki” za bezinteresowną pracę na polu
społecznym w sołectwie i gminie Hażlach oraz za zaangażowanie na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej przez
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Hażlachu. Nagroda jest przyznawana
od 1997 r. osobom, które w szczególny
sposób zasłużyły się dla społeczności.
Jej wręczenie będzie miało miejsce 11 listopada podczas uroczystej gali w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.
Nadesłał: Andrzej Mrowczyk
Sekretarz Zarządu OSP Hażlach

Józef Piekar
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, CZŁONEK KOMISJI OŚWIATY
I KULTURY, CZŁONEK KOMISJI SPORTU, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Data i miejsce urodzenia:
27.06.1955 w Kończycach Wielkich
Miejsce zamieszkania:
Kończyce Wielkie
Miejsce zatrudnienia:
główny księgowy w placówkach
oświatowych w Kończycach Wielkich
Dyżur: środa 15:00-16:00 w pokoju
nr 6 UG Hażlach

„Rozpoczęte inwestycje należy w jak najszybszym czasie dokończyć, przy maksymalnej pomocy środków zewnętrznych,
a nowe zadania muszą być przemyślane co
do zasadności, oczekiwań i potrzeb mieszkańców. W najbliższym czasie musimy
zadbać o poprawę wizerunku każdego sołectwa (między innymi – poprawa infrastruktury przestrzennej centrów wsi).”
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o głoszenia

S A MOR Z Ą D
Od 1 listopada w Urzędzie Gminy w Hażlachu będzie można regulować opłaty za pomocą karty płatniczej.
Radni podczas wrześniowej sesji podjęli
uchwałę, która umożliwia uregulowanie
kartą takich opłat jak: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków
transportowych. Ponadto kartą płatniczą można również wnosić opłaty skarbowe, od posiadania psa i za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jadwiga Matuszek i Marta Folwarczny zostały wybrane ławnikami
do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję 2016-2019.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
– Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje,
że zarządzeniem nr 050.289.2015 z dnia
6 października 2015 roku przeznaczył
do oddania w najem, na okres trzech
lat, w trybie bezprzetargowym, lo-

kal użytkowy o powierzchni użytkowej 343,74 m2, wiatę o powierzchni użytkowej 190,85 m2, oraz plac
przed budynkiem o powierzchni
użytkowej 718,67 m2 położone przy
ulicy Północnej 5 w Pogwizdowie.
Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionego lokalu zostanie wywieszony
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, na okres 21 dni,
tj. od dnia 4 listopada 2015 roku do dnia
25 listopada 2015 roku oraz na stronie
internetowej www.hazlach.samorzady.pl.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 z późn.
zm.) Wójt Gminy Hażlach informuje,
że zarządzeniem nr 0050.291.2015
z dnia 12 października 2015 roku
przeznaczył do dzierżawy, na okres
trzech lat, w trybie bezprzetargowym, parcelę gruntową numer
1131/8 o powierzchni 0,0336 ha,
położoną w Hażlachu.

Wykaz o przeznaczeniu wyżej wymienionej nieruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, ulica Główna 57, na okres
21 dni, tj. od dnia 4 listopada 2015 roku
do dnia 25 listopada 2015 roku oraz
na stronie internetowej: www.hazlach.
samorzady.pl.

NIECZYNNE URZĘDY
Wójt Gminy Hażlach informuje, że
24 grudnia 2015 r. (czwartek)
Urząd Gminy Hażlach
będzie nieczynny
31 grudnia 2015 r. (czwartek)
kasa Urzędu Gminy Hażlach
będzie nieczynna
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hażlachu
informuje, że w dniu
24 grudnia 2015 r. (czwartek)
GOPS będzie nieczynny

R E K L A M A
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E KOL O GI A

W PSZOK bezpłatnie są odbierane:
– Przeterminowane leki (tabletki,
maści, leki w aerozolu, syropy) oraz
opakowania po nich;
– Chemikalia (farby, rozpuszczalniki,
zużyte oleje itp.);
– Zużyte baterie i akumulatory;
– Zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny (np. sprzęt AGD i RTV,
świetlówki z rtęcią, komputery itp.);
– Meble i inne odpady
wielkogabarytowe;
– Zużyte opony (także z ciągników
rolniczych);
– Opakowania po farbach, lakierach;
– Tworzywa sztuczne (w tym
plastikowe elementy samochodowe,
np. zderzaki, folie z sianokiszonek);

– Szkło (w tym szkło okienne i szyby
samochodowe);
– Papier i tektura;
– Popiół;
– Odpady ulegające biodegradacji
i odpady zielone;
– Odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych
samodzielnie.

Wywóz nieczystości ciekłych

sypać gorącego popiołu. Pojemniki
z gorącym popiołem nie będą odbierane, gdyż mogą spowodować zapalenie
śmieciarki. Ponadto należy przestrzegać
maksymalnej ładowności pojemników.
Ilość oddawanych odpadów nie jest limitowana, co oznacza że można wystawiać
więcej niż jeden kubeł.

Wójt Gminy Hażlach informuje, iż
w zakresie wywozu nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy istnieje
możliwość wykonania usługi samochodem asenizacyjnym, będącym własnością Gminy Hażlach. Mieszkańcy chętni
do skorzystania z przedmiotowej usługi
proszeni są o kontakt z pracownikami
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Hażlachu, tel. 33 8569 555,
w godzinach pracy Urzędu celem podpisania stosownej umowy. Koszt jednego
transportu wynosi 100 zł brutto.

Wywóz popiołu

Od 1 listopada dwa razy w miesiącu
będą odbierane odpady zmieszane (kubły), a raz w miesiącu odpady segregowane (worki). Popiół można gromadzić
na dwa sposoby:
– w workach koloru szarego –
wówczas odbierany jest z odpadami
segregowanymi,
– w kubłach – odbierany wraz
z odpadami komunalnymi.
Popiołu nie należy sypać do pojemników
plastikowych, gdyż popiół jest ciężki
i podczas wyładunku może spowodować
uszkodzenie pojemnika. Do pojemników, jak również i worków, nie należy
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Przeterminowane lekarstwa w dalszym ciągu można bezpłatnie wrzucać
do pojemników na przeterminowane
lekarstwa (tzw. konfiskatorów) w aptece
w Hażlachu przy ul. Długiej 25 b, w punkcie aptecznym w Kończycach Wielkich
przy ul. Ks. Olszaka 8 oraz w Aptece
w Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 15.

Nie truj siebie i innych!

Apelujemy do mieszkańców by nie palili
w piecach centralnego ogrzewania śmieci, gdyż w ten sposób trujemy siebie
i swoich najbliższych. Bezwzględny zakaz palenia śmieci obejmuje: wszelkie wyroby plastikowe (np. pojemniki
i butelki po różnego rodzaju płynach lub
torby z polietylenu), zużyte opony i inne
odpady gumowe, przedmioty z tworzyw
sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania
po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów.
Ustawodawca przewiduje za tego typu
postępowanie karę aresztu lub grzywnę,
lecz najważniejsze z punktu widzenia
jakości naszego życia jest dbanie o zdrowie nasze i naszych bliskich.
Oszczędności wynikające z takich praktyk są pozorne, gdyż paląc śmieci zatruwamy swoje otoczenie tak bardzo,

G O D Z I N Y O T WA R C I A
Brzezówka, ul. Żniwna 9
poniedziałki 8.00 – 13.00
Cieszyn, ul. Frysztacka 145
środy 11.00 – 16.00
soboty 7.00 – 12.00

Przeterminowane baterie można
wrzu
cać do specjalnych pojemników,
które znajdują się w Urzędzie Gminy
Hażlach, Szkole Podstawowej w Hażlachu, Szkole Podstawowej w Kończycach
Wielkich, Szkole Podstawowej w Pogwi
zdowie, Szkole Podstawowej w Zamarskach oraz do kieszeni w pomarańczowych pojemnikach IGLOO.
Jeżeli remont domu lub mieszkania
prowadzony jest przez firmę budowlaną, to firma ta jest odpowiedzialna
za powstałe odpady i ma obowiązek
na własny koszt zapewnić ich zbieranie,
wywóz i unieszkodliwianie.

że w przyszłości te „zaoszczędzone”
pieniądze przeznaczymy na kosztowne
leczenie.

Aktualizuj deklarację

Dwa tygodnie na zgłoszenie zmiany
i złożenie nowej deklaracji w Urzędzie
Gminy ma właściciel nieruchomości.
Chodzi o dwa przypadki: zmiany ilości
mieszkańców w domu oraz zmiany sposobu zbierania i odbierania odpadów.
Nowe deklaracje należy złożyć również
w przypadku zamieszkania w nieruchomości nowo narodzonego dziecka oraz
zgonu mieszkańca.
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. W przypadku złożenia korekty
deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których
usługa odbierania była świadczona.
Druk deklaracji jest do pobrania na stronie internetowej www.hazlach.pl w zakładce „Odpady komunalne” (Deklaracja) lub w pok. nr 12b w Urzędzie Gminy
Hażlach.
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
Stanisława Pelczar
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Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

E D U K ACJA

krótko
ze S Z K Ó Ł
Dopalacze kradną życie!
17 września w Gimnazjum
w Kończycach Wielkich odbyły się
warsztaty pt.: „Dopalacze kradną
życie”, które przeprowadził Ireneusz Brachaczek. Powszechnie
wiadomo, że używanie dopalaczy
przez młodzież to poważny problem, dlatego, aby temu zapobiegać należy przede wszystkim
informować o tym zagrożeniu.
Nadesłała Małgorzata Banot

Młodzież w górach
Uczniowie Szkoły Podstawowej
z Kończyc Wielkich wzięli udział
w 44 Górskim Rajdzie Młodzieżowym „Pożegnanie Lata”. W trakcie wyprawy odbył się również
konkurs wiedzy o Beskidzie Śląskim, historii Ziemi Cieszyńskiej.
Sprawdzano znajomość gwary
cieszyńskiej oraz zasad ochrony przyrody. Czwarte miejsce
w konkursie zajął Kacper Czendlik z klasy piątej. Zwieńczeniem
wyprawy było zdobycie pucharu
Starosty Powiatu Cieszyńskiego.
Czytanie na dywanie
W Kończycach Wielkich gimnazjaliści czytają bajki przedszkolakom w ramach Dyskusyjnego
Klubu Czytelników. W ten sposób szkoła wspiera rozwój czytelnictwa wśród młodzieży oraz
promuje wartościowe lektury.
Spotkania klubu są doskonałym
sposobem na spędzenie wolnego czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Kończyce Wielkie
pożegnały lato
W sobotę 5 września na boisku sportowym LKS
Błyskawica odbył się piknik „Kończyce Wielkie żegnają
lato”, którym zainaugurowano obchody jubileuszu
50-lecia miejscowej Szkoły Podstawowej.

I

mpreza została zorganizowana przy
współudziale Rady Sołeckiej, LKS
Błyskawica, OSP, KGW i Rady Rodziców
szkoły oraz Gimnazjum i Przedszkola
w Kończycach Wielkich. Impreza była
okazją do spotkania się absolwentów
szkoły oraz miłej zabawy.
Główną atrakcję zapewnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej,
na który tłumnie przybyli mieszkańcy
wsi. Imprezę uświetniły również pokazy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
z miejscowej jednostki OSP. Zabawa
taneczna prowadzona przez zespół Biało- Czarni trwała do późnych godzin
nocnych. Bufet kusił pysznymi ciastami
upieczonymi przez rodziców oraz wyśmienitą grochówką, zaś grill kiełbaską
oraz oscypkami z boczkiem i plackami,
które okazały się prawdziwym hitem!
Atrakcją była również strzelnica, gdzie
wiele osób sprawdzało swoje celne oko,
rywalizując o tytuł króla strzelców.
Serdecznie dziękujemy absolwentce
naszej szkoły, pani dyrektor ZPiT Ziemi Cieszyńskiej Karolinie Małysz-Tulec
oraz wszystkim członkom zespołu za to,
że pomimo napiętego planu występów,

MŁODZI STRAŻACY W AKCJI

związanego z obchodami swojego 65-lecia, znaleźli czas na wspaniałe zaprezentowanie się przed kończycką publicznością! Słowa podziękowania kierujemy
również do wszystkich organizatorów
za poświęcony czas i wkład pracy, do
wszystkich sponsorów, którzy darem
serca uświetnili naszą imprezę oraz do
mieszkańców wsi, absolwentów szkoły,
za tłumne przybycie i udaną zabawę.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich
Dorota Stoły

Nadesłała Małgorzata Banot

„Zdrowie na medal”
Przedszkole w Pogwizdowie wprowadza innowację pedagogiczną
pod hasłem „Zdrowie na medal”.
Jej autorką jest Beata Muller, która według swojego autorskiego
programu chce tak przygotować
dzieci, by kończąc przedszkole
mogły same zdecydować, co jest
dla nich zdrowe, a co im szkodzi.
UDANY WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ IM. J. MARCINKOWEJ
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E D U K ACJA
H A Ż L AC H, KO Ń C Z YC E W I E L K I E

Uczniowie bili rekord Guinessa

fot. SP Kończyce Wielkie

Szkoły podstawowe rekordowo rozpoczęły rok. W Hażlachu
uczniowie dołączyli do ogólnopolskiej akcji ustanawiania
Rekordu Guinessa w kategorii największego treningu
piłki ręcznej w wielu miejscach jednocześnie. Natomiast
w Kończycach Wielkich próbowano pobić rekord
w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

UCZNIOWIE PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO OGÓLNOPOLSKIEJ RESUSCYTACJI
KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

HAŻLACH

45

-minutowy trening na Orliku
w Hażlachu musiał przebiegać
w całej Polsce wg tego samego schematu. Najpierw była rozgrzewka, potem
wyścig rzędów, trafianie w słupek i gra
w 10 podań. Całość była rejestrowana
na kamerze. Trening obserwowali też
świadkowie. Trening poprowadziła
Agnieszka Pilch. Łącznie w akcji wzięło
udział 140 Orlików i ponad 3.400 osób
w całej Polsce. Wydarzenie było organizowane we współpracy ze Związkiem
Piłki Ręcznej w Polsce w ramach programu „Nasza Droga do Euro 2016”.
Natomiast w Kończycach Wielkich ucz
niowie, nauczyciele i goście przez pół godziny prowadzili nieustanną resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczestnicy
bicia rekordu korzystali z dziewięciu
fantomów. W akcji wzięło udział 49 osób
– o 15 więcej niż w ubiegłym roku. Akcję
zorganizowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z okazji Europejskiego
Dnia Przywracania Czynności Serca.
Czy wyniki trafią do Polskiej Księgi Rekordów Guinessa okaże się po podliczeniu danych.

Współpraca z trzech stron

W RAMACH PROJEKTU W SZKOLE
OTWARTO SKOCZNIĘ DO SKOKU W DAL

październik/listopad 2015

Szkolna garderoba, kącik dla uczniów
i skocznia do skoku w dal – to elementy
w jakie wzbogaciła się Szkoła Podstawowa w Hażlachu. Wszystko dzięki realizacji
projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie
i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jaki zrealizowano w 2015 r.
„Szkoła Współpracy” to ogólnopolski,
systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Jego celem jest wprowadzenie do szkół takiego modelu działania,
w którym uczniowie, rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie
organizacji pracy placówki.
Uroczyste podsumowanie projektu było
połączone z Rodzinną Sztafetą im. Kamili Skolimowskiej. Sztafetę rozegrano
na szkolnym orliku.

Zareklamuj się
na łamach

Skontaktuj się z nami!
To miejsce może należeć
do Ciebie.
wgh@hazlach.pl
tel. 502 270 137
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E D U K ACJA
BRZEZÓWKA

Skąd się bierze jogurt?
Skąd się bierze jogurt? Jak
jednocześnie wydoić 50 krów?
Do czego jest nam potrzebny
wapń? Na te i szereg innych
pytań odpowiedzi szukali
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pogwizdowie, którzy
uczestniczyli w nietypowej lekcji.

Gromkimi oklaskami nagrodzono zespół wokalny Toccata działający przy Szkole Podstawowej
w Pogwizdowie. Grupa zaśpiewała
we wrześniu podczas XIII Regionalnych Dni Rybactwa. Uczniowie
otrzymali od organizatorów pamiątkowe upominki nawiązujące do tematyki imprezy, która pozostawiła
w ich pamięci miłe wspomnienia.
Impreza jest promocją rybołówstwa
oraz spożywania ryb. Obok koncertów w trakcie Dni Rybactwa odbywają się wystawy, konferencje i konkursy kulinarne, w których króluje karp.

Ł

awki z siana, a do tego słodkie
i zdrowe prezenty – niespodzianki,
tak wyglądała lekcja w oborze. Dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie
odwiedziły gospodarstwo państwa Krystyny i Gustawa Dziadków z Brzezówki.
To właśnie na bazie mleka z tego gospodarstwa firma Danone produkuje jogurty i inne przetwory mleczne.
Dzieci zobaczyły w jakich warunkach
przebywają krowy i jak są dojone.
Uczniowie byli w przedszkolu dla cielaczków. W chłodni przyglądali się jak mleko
przetaczane jest do specjalnych cystern,
które następnie przewożą je do fabryki
w Bieruniu. Tam powstaje cały mleczny
asortyment firmy.
Gospodarstwo państwa Dziadków ma
39 hektarów i jest nastawione głównie

Konkurs czytelniczy
Książka Krystyny Siesickiej
pt.: „Zapałka na zakręcie”
będzie przedmiotem zmagań
IV Powiatowego Konkursu
Czytelniczego „Kto czyta
książki, żyje podwójnie”.
Zabawa polega na przeczytaniu
lektury i udzieleniu odpowiedzi
na szereg pytań zadanych podczas
konkursu. Organizatorzy, czyli
Szkoła Podstawowa w Hażlachu,
zapraszają do udziału wszystkich
uczniów klas IV-VI szkół
powiatu cieszyńskiego.
Konkurs odbędzie się
1 grudnia o 10:00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Hażlachu.
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Toccata
na skoczowskim
rynku

LEKCJA W OBORZE PRZYNIOSŁA
WIELE WRAŻEŃ

na hodowlę bydła. Rocznie ich krowy
dają 8 tys. litrów mleka i są objęte oceną
wartości użytkowej poprzez Polski Związek Hodowców Bydła i Producentów
Mleka. Dziadkowie tradycje prowadzenia gospodarstwa przekazali najpierw
swoim dzieciom, a potem wnukom. Rozwijają też swoje gospodarstwo przez budowę kolejnych obór m.in. dzięki wsparciu z unijnych pieniędzy.
HBB

REPREZENTACJA GMINY HAŻLACH
NA SKOCZOWSKIM RYNKU

HAŻLACH

Makieta młota lekkoatletycznego

PRACA UCZNIÓW Z HAŻLACHA
ZACHWYCIŁA OGÓLNOPOLSKIE JURY

Najpiękniejszą makietę młota lekkoatletycznego wykonali w ramach ogólnopolskiego konkursu uczniowie hażlaskiej szkoły podstawowej. Figurki w ich
pracy były zrobione z gliny, a następnie
wypalone i pomalowane przez dzieci.
Makieta została zaprezentowana podczas wystawy z okazji rocznicy zdobycia
złotego medalu przez Kamilę Skolimowską. Szkoła za zwycięską pracę otrzymała voucher o wartości 500 zł, młoty
lekkoatletyczne i biografie Kamili Skolimowskiej.
HBB
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S P OŁ E CZ E Ń S T WO

5 września jubileusz 70-lecia swojego
istnienia obchodziło w Zebrzydowicach
tamtejsze Koło Łowieckie „Granica”. Jego
obwód łowiecki obejmuje także teren
naszej gminy, zatem w rocznicowych
uroczystościach uczestniczył,
obok przedstawicieli władz Gminy
Zebrzydowice, również Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski.

K

oło Łowieckie „Brzezie” z Hażlacha reprezentował jego
prezes Karol Folwarczny, zarazem wiceprzewodniczący
Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej, zaś Leśnictwo Hażlach – leśniczy Teofil Macura. Licznie przybyli na uroczystość
goście, wśród których nie zabrakło myśliwych z Czech, rocznicowe życzenia składali na ręce prezesa KŁ „Granica” Henryka
Kani, na co dzień mieszkańca Pogwizdowa w naszej gminie.
Koło „Granica” powstało w 1945 roku z inicjatywy myśliwych
z Pogwizdowa i Brzezówki. Jego założycielami byli: Franciszek
Budziński (pierwszy prezes), Józef Budziński, Henryk Kuś,
Paweł Iwański, Paweł Kaleta i Paweł Tomosz. Przyjęto wówczas nazwę KŁ „Pogwizdów”. Na początku lat 50. ubiegłego
wieku jego obwód łowiecki o powierzchni 3860 ha obejmował strefę nadgraniczną i sięgał od Cieszyna po Zebrzydowice

fot. Przemysław Lose

70 lat „Granicy”

MYŚLIWI ŚWIĘTOWALI JUBILEUSZ ISTNIENIA KOŁA
ŁOWIECKIEGO "GRANICA"

i Marklowice Górne. Jednocześnie rozwiązano koło myśliwskie w Zebrzydowicach. Przez kilka kolejnych lat posługiwano
się nazwą KŁ „Lis”, która jednak odeszła w zapomnienie, gdyż
odgórnie nadano myśliwym nazwę KŁ „Pogwizdów – Obwód
Łowiecki nr 32”. Podczas Walnego Zebrania Członków w roku
1987 przyjęto nową nazwę: KŁ „Granica” w Pogwizdowie.
W 2000 roku siedzibę koła przeniesiono do Zebrzydowic.
Obecnie koło gospodaruje w obwodzie polno-leśnym nr 183
o powierzchni 3112 ha, z czego na lasy przypada 758 ha.
Na przestrzeni minionych 70 lat należało do niego ponad
70 myśliwych. Obecnie „Granica” zrzesza 25 członków.
Są to mieszkańcy Kaczyc, Kończyc Małych, Zebrzydowic, Jastrzębia Zdroju i Cieszyna oraz Brzezówki i Pogwizdowa z terenu naszej gminy.
GK

Hażlach miodem płynący
Z wyjątkowo obfitych zbiorów miodu cieszyli się podczas pikniku pszczelarze z gminnego
Koła Pszczelarskiego w Hażlachu. W spotkaniu uczestniczyli również goście z czeskich
kół w Detmarowicach i Karvinie, a także prezesi kół z gminy Zebrzydowice. Zebranych
przywitał Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski i prezes Koła Jan Rudol.

P

odczas pszczelarskiego pikniku nie brakowało rozmów
o problemach z jakimi borykają się na co dzień bartnicy.
Choroby pszczół, prace w pasiece i metody produkcji miodu
były najchętniej poruszanymi tematami. Spośród wielu zagadnień, nad którymi dyskutowano, znalazła się kwestia obniżającej się średniej wieku członków. Zachęcano zebranych, by zasilać szeregi koła młodzieżą i przyuczać ją do zawodu. Wójt
Gminy oferując współpracę i pomoc ze strony Urzędu zaproponował, aby do pasieki pszczelej zaprosić młodzież szkolną
i gimnazjalną. Pokazać jej prace związane z gospodarką pasieczną i zaznajomić młodych ludzi z jej tajnikami.
Pszczelarze wymienili doświadczenia wyniesione ze swoich
pasiek, podzielili się spostrzeżeniami i uwagami. Rozmowy
w miłej atmosferze trwały do godzin wieczornych, po czym
pełni nadziei i bogatsi w nowe doświadczenia udaliśmy się
do swoich domów.
Franciszek Bierski

październik/listopad 2015
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Nagrodzono
najpiękniejsze ogródki

FINALIŚCI KONKURSU
Brzezówka
– Urszula Orszulik
Hażlach
– Urszula Pilich
Kończyce Wielkie
– Małgorzata Juroszek
Pogwizdów
– Piotr Adamus
Rudnik
– Władysława Machej
Zamarski
– Mirosław Tokarski

Letnia susza była dla nich poważnym wyzwaniem,
ale poradzili z nią sobie znakomicie. W Hażlachu odbyło
się oficjalne podsumowanie konkursu „Piękne ogrody
wizytówką gminy Hażlach 2015”. W tym roku wzięło w nim
udział 20 osób. Komisja konkursowa przyglądała się efektom
ich prac o każdej porze roku.

O

gródek to całe moje życie – tak
o swojej pasji mówi Mirosław
Tokarski z Zamarsk, jeden z czterech
mężczyzn biorących udział w konkursie. W swoim 10-arowym ogródku odnalazł sens życia po ciężkiej kontuzji
kręgosłupa. Dziś brakuje mu już miejsca na sadzenie nowych roślin. –
W ogródku jest praca przez cały rok, a jesienią to chyba jest jej najwięcej. Liście
trzeba grabić codziennie, pochować na-

rzędzia, przycinać drzewa i krzewy,
a niektóre rośliny jednoroczne trzeba
wyciąć – wymienia Tokarski.
Inicjatorką gminnego konkursu jest
Zofia Feluś, która w tym roku pełniła
funkcję sekretarza komisji konkursowej. Do tej pory zobaczyła niemal 350
ogródków. – W tym roku zaskoczyło
mnie, że miłośnicy ogrodów tak dobrze
poradzili sobie z suszą. Początkowo
chcieliśmy odwołać wrześniowy przegląd

ogrodów. Jednak to, co zobaczyliśmy,
przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – mówiła Zofia Feluś podczas
konkursu.
Poradniki ogrodnika, sadzonki drzew
i okolicznościowe dyplomy wręczyli podczas uroczystości Wójt Gminy
Hażlach Grzegorz Sikorski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Wojciech Kasztura.

Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze

W Y N I K I Z AW O D Ó W
1. Kończyce Wielkie (122 pkt.)
2. Hażlach (131 pkt.)
3. Pogwizdów (132 pkt.)
4. Brzezówka (155 pkt.)
5. Rudnik (173 pkt.)

Jednostka OSP z Kończyc Wielkich okazała się trzeci raz z rzędu
najlepszą drużyną podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
jednostek OSP Gmin Hażlach i Dębowiec.

WYNIKI MUSZTRY
1. Hażlach
2. Rudnik
3. Kończyce Wielkie
4. Brzezówka

fot. OSP Kończyce Wielkie

N

STRAŻACY Z KOŃCZYC WIELKICH ZE ZDOBYTYMI PUCHARAMI
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a ręce wielkokończyckich strażaków trafił Puchar Przechodni Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP
w Hażlachu. Najlepszą musztrę zaprezentowali strażacy z Hażlacha.
W zawodach wystartowały wszystkie
drużyny strażackie z wyjątkiem ekipy
z Zamarsk. Kibicował im wójt Grzegorz
Sikorski i przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Bury. Przeprowadzono rywalizację sztafet na torze przeszkód i ćwiczenia
bojowe. Musztrę sędziowali Henryk Kokotek i Remigiusz Hanusek.

Wiadomości Gminy Hażlach

S P OŁ E C Z E Ń S T WO

WYWIAD

z Anną Szweda

uhonorowaną nagrodą „Order Serca – Matkom Wsi”,
matką 7 córek i 7 synów

WGH: Jak się Pani czuje po otrzymaniu
takiego wyróżnienia
Anna Szweda: Jestem bardzo wzruszona.
WGH: Jak się udało Pani wychować
czternaścioro dzieci? Jak sobie radzi
liście?
ASz: To były trudne czasy. Pierwsze dziecko – syn – przyszło na świat
w 1961 r., ostatnie w 1981 r. To było
20 lat, w czasie których nie tylko wychowywaliśmy z mężem dzieci, ale także
pracowaliśmy i budowaliśmy własnymi
siłami dom. Nawet sami go otynkowaliśmy. Było ciężko, ale wszyscy wyszli
na ludzi i jestem z nich dziś bardzo
dumna.
WGH: Wychowała się Pani w Pogwizdowie, dzieci również.

ASz: Tak. To moja rodzinna miejscowość. Tu się wybudowaliśmy. Tu pracowałam w szkole, gdzie sprzątałam. Taka
praca pozwalała mi elastycznie podchodzić do obowiązków. W szkole miało być
czysto – nieważne kiedy zrobię swoje
zadanie. Czasem zamieniałam się z mężem i kiedy on wracał do domu to ja wychodziłam do pracy. Czasem, by wszystko było ułożone, musiałam pracować
do późna w nocy, albo wstawałam o 5:00
rano. Po prostu musiało być zrobione.
A do tego wszyscy chłopcy grali w piłkę
nożną. Więc ja na zwykłej pralce musiałam ciągle prać te ich brudne stroje
do gry. No i na mecze się chodziło, kibicowało. Miłość do piłki im została.
WGH: Do dziś aktywności Pani nie
brakuje.
ASz: To fakt. Nie usiedzę spokojnie
na miejscu. W wolnych chwilach zajmuję się szydełkowaniem. Robię kwiatki,
a teraz aniołki na święta.
WGH: No właśnie – święta – pewnie
są bardzo liczne w Pani domu?
ASz: Kiedy zjeżdża się najbliższa rodzina: córki z mężami, synowie z żonami,
wnuki, prawnuki to w sumie są 53 osoby. Nie mieścimy się w jednym pokoju.
Dlatego córki pomagają mi w kuchni,
panowie idą grać w piłkę. Jest wesoło.
I zawsze cieszę się na pierwszy dzień
świąt, bo wtedy zjeżdżają się wszyscy.
WGH: Dziękuję za rozmowę.

W YRÓŻNIENIA DL A GOSPODYŃ
Z KGW POGWIZDÓW
wręczone podczas 70-lecia organizacji

Ordery Serca – Matkom wsi:
1. Anna Szweda 2. Anna Pieczonka 3. Maria Walasek
4. Anna Obracaj 5. Anna Czuryło 6. Anna Przywara
7. Wanda Tomosz 8. Daniela Pilorz 9. Danuta Matuszek
Dyplomy za zaangażowanie
na rzecz działalności KGW Pogwizdów:
1. Stanisława Biłko 2. Emilia Borowian 3. Stanisława Staniek
4. Helena Sztuła 5. Barbara Pochcioł 6. Jadwiga Żebrok
7. Janina Drózd 8. Genowefa Chwolek 9. Helena Kubeczka
10. Cecylia Wenglorz 11. Stefania Wawrzyczek
12. Wanda Tomosz 13. Bronisława Coghen 14. Maria Foltyn

październik/listopad 2015

ZAPR ASZAMY
7 listopada godz.: 12:00
Kulinaria „Smaki jesieni”
– GOK Hażlach
14 listopada godz.: 14:00
Dzień Seniora – GOK Hażlach
21 listopada
Jubileusz Szkoły Podstawowej
w Kończycach Wielkich
28 listopada
Konkurs Pieśniczki Regionalnej
– GOK Hażlach
4 grudnia
Mikołajki dla uczestników zajęć
pozaszkolnych – GOK Hażlach
11 grudnia
warsztaty świąteczne
– filia GOK w Pogwizdowie

Wieniec
na medal
Tegoroczny wieniec dożynkowy zrobiony przez Marię Macurę z Brzezówki zdobył trzecie miejsce w kategorii
wieńców płaskich podczas VIII Regionalnego Konkursu Wieńców Do
żyn
kowych. W konkursie wzięło
udział 17 Kół Gospodyń Wiejskich
z powiatów bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego i żywieckiego.
Komisja konkursowa oceniała wieńce w trzech kategoriach: wieńców
płaskich, koron i kompozycji. Organizatorem konkursu był Rejonowy
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury
w Kozach. Laureatów ogłoszono podczas Dożynek Gminnych w Kozach.
Maria Macura – autorka zwycięskiego wieńca – przygotowała swoją
wiązankę z owsa, pszenicy, słoneczników, jarzębiny i maków. Maria
Macura wieńce wytwarza już od lat,
głównie na dożynki i dla kościoła
w Pogwizdowie.
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S PORT
RUDNIK

WYNIKI

„Bieg o Złoty Liść Dębu”
Zimno i wiatr nie przeszkodziły
biegaczom, którzy wzięli udział
w jesiennym biegu „O Złoty Liść
Dębu” jaki odbył się w sobotę
10 października na boisku
sportowym w Rudniku.

80

W BIEGU WYSTARTOWALI ZARÓWNO
DOROŚLI, JAK I DZIECI

Materiałów Budowlanych Jerzego Koterbickiego i Piekarnia Marka Handzla.
Ponadto zaangażowały się następujące
organizacje i osoby: Zdzisław Jarosz sołtys Rudnika, LKS Rudnik, KGW i OSP,
pielęgniarki oraz instruktorzy GOK.
fot. HBB

zawodników rywalizowało między sobą w 5 kategoriach. Najmłodsi musieli pokonać jedno okrążenie boiska, czyli 300 m. Uczniowie klas
IV-VI mieli do przebiegnięcia 600 m,
a gimnazjaliści i młodzież do 18 roku
życia pokonała cztery okrążenia boiska.
Największe wyzwanie stało przed dorosłymi, którzy przebiegli 1,8 km.
Zwycięzcom wręczono nagrody, dyplomy i medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe. W organizacji
biegu pomogli sponsorzy: Hurtownia

Klasy I-III szkoły podstawowej
dziewczęta: 1. Barbara Nowicka,
2. Agnieszka Żyła, 3. Małgorzata
Kopiec; chłopcy: 1. Jakub Tomala,
2. Jakub Klimosz, 3. Wojciech Czendlik
Klasy IV-VI szkoły podstawowej
dziewczęta: 1. Roksana Pastuszak,
2. Anna Łukasiak, 3. Małgorzata
Nowicka; chłopcy: 1. Marcin Kędzior,
2. Paweł Kołder, 3. Kajetan Tomala
Gimnazjaliści i młodzież do 18 lat:
dziewczęta: 1. Weronika Masarska,
2. Magdalena Konieczny, 3. Marcelina
Parchańska; chłopcy: 1. Szymon
Masarski, 2. Wojciech Grygierek,
3. Marcin Wiśniewski
Dorośli między 18 a 30 rokiem życia:
kobiety: 1. Kinga Szafarczyk
mężczyźni: 1. Wojciech Probst,
2. Marcin Szafarczyk, 3. Łukasz Smolik
Dorośli powyżej 31 roku życia:
kobiety: 1. Katarzyna Zastawny,
2. Eugenia Szafarczyk, 3. Barbara
Kurzius; mężczyźni: 1. Arkadiusz
Pustówka, 2. Andrzej Łukasiak,
3. Janusz Kowalski

HBB

Najlepsi wśród sportowców
Władze powiatu wyróżniły najlepszych sportowców Śląska
Cieszyńskiego 2014 oraz wyróżniające się pod tym względem
placówki oświatowe. Trzy wyróżnienia trafiły do Gminy Hażlach.
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żową. Zdobyła m.in. V miejsce podczas
Mistrzostw Świata do lat 17 w Meksyku.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz
członek Komisji Komisja Zdrowia,
Spraw Socjalnych i Sportu Rady Gminy
Hażlach Józef Piekar.
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fot. GK

S

zkoła Podstawowa w Pogwizdowie
zajęła drugie miejsce wśród szkół
podstawowych powiatu. Pod uwagę
wzięto wyniki współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2014/2015.
Nagrodę odebrali wicedyrektor Dorota
Sobieska i nauczyciel wychowania fizycznego Ireneusz Nowak.
Wśród laureatów znalazły się także dwie
zawodniczki z Gminy Hażlach. Małgorzata Błaszczyk uprawia ju-jitsu
w Uczniowskim Klubie Sportowym Nakano Pogwizdów. Wśród najważniejszych
sukcesów wymienia III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w ju-jitsu
oraz III miejsce w Pucharze Świata Open
Juniorów Ju-jitsu. Martyna Kłoda – zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego SMS Łódź – trenuje siatkówkę pla-

bezpłatny informator
samorządowy

Materiały do następnego numeru
przyjmujemy do 30 listopada 2015 r.
pod adresem wgh@hazlach.pl

REPREZENTACJA GMINY HAŻLACH

Wiadomości Gminy Hażlach

fotorepor taż

Najpiękniejsze

ogródki

Więcej zdjęć na www.hazlach.pl

ZAMARSKI

Biesiada rozkołysała tłumy
Po raz piąty w sali zamarskiej OSP Rada Sołecka,
Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie
Miłośników Zamarsk zorganizowały popołudnie
pełne ludowych pieśni i cieszyńskich smaków.
W zabawie uczestniczyli m.in. radni z przewodniczącą
Rady Gminy – Bożeną Bury na czele.
a biesiadnej scenie w cieszyński nastrój wprowadził
Dziecięcy Zespół Świetliki (kier. Klaudiusz Zawada i Elżbieta Stuchlik). Wystąpili również Wielkokończanie (kier. Stanisław Żyła), Męski Zespół Śpiewaczy (kier. Rudolf Mizia),
zespół Allegrija (kier. Urszula Wiśniewska) i Nadolzianie z Kaczyc (kier. Robert Rybka) z kapelą Jana Gawłowskiego. Śpiewano zarówno pieśni zapomniane, jak i te dobrze znane każdemu. Nie zabrakło również „Pochwały Zamarsk”, traktowanej
jak hymn miejscowości.
Śpiewali też uczestnicy biesiady. Najpierw losowali piosenkę,
a potem jej fragment musieli zaśpiewać przed publicznością.
Najlepsi za swoje wokalne popisy otrzymali w nagrodę bony do
zrealizowania w Piekarni Zebrzydowice. Po muzycznej uczcie
gospodynie częstowały zupą porową, kołoczami, kawą i herbatą.

fot. Edward Figna
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LICZNIE ZGROMADZONA PUBLICZNOŚĆ W SALI REMIZY

– W imieniu organizatorów „Zamarskiego Biesiadowania” serdecznie dziękuję wszystkim za tak liczny udział, za wspólną zabawę,
śpiewy i wsparcie, które zostanie przeznaczone na dalszą budowę
Parku – mówi Klaudiusz Zawada, sołtys Zamarsk.
Impreza odbyła się dzięki sponsorom, którymi w tym roku byli
Piekarnia Zebrzydowice, sklep LEWIATAN, firma Ewy Kaleta,
firma PEX oraz firma COPY ART.
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