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DZIEŃ KOBIET
Z MUZYKĄ
Takiego koncertu, jaki odbył się z
okazji Dnia Kobiet, jeszcze w Zamarskach nie było. W sobotnie popołudnie 9
marca regionalna „Karczma u Źródełka”
wypełniła się do ostatniego miejsca Paniami, które postanowiły razem świętować swój dzień. A wszystko za sprawą
Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich oraz właścicieli karczmy, którzy
zaprosili na ten dzień niezwykłego muzyka, Tomasza Wolaka z Nowego Sącza.
Nim koncert zaczął się na dobre,
sołtys Zamarsk Klaudiusz Zawada
przywitał wszystkie Panie, składając
jednocześnie życzenia „po naszymu”.
Także Wójt Karol Folwarczny oraz
przewodnicząca Rady Gminy Hażlach
Grażyna Krehut złożyli im życzenia,
wręczając na ręce Katarzyny Palac,
przewodniczącej zamarskiego KGW,
wiązankę kwiatów.

MEDALE DLA
RODZICÓW ŻOŁNIERZY
27 lutego, podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Gminy Hażlach, Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” uhonorowano rodziny, z których co najmniej trzech synów odbyło nienagannie służbę wojskową. Minister Obrony Narodowej wyróżnił w ten
sposób Joannę i Józefa Misiarzów oraz Annę i Karola Recmaników z
Zamarsk. Naszych mieszkańców medalami odznaczył Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr
Janusz Świerczek.
GK

Życzenia składa Paniom wójt Karol Folwarczny

Państwo Recmanikowie i Misiarzowie z przedstawicielami władz gminy
i WKU w Bielsku-Białej • Fot. GK

Tomasz Wolak swój występ rozpoczął piękną piosenką „Życzenia z całego serca”, dedykując ją wszystkim przedstawicielkom płci
pięknej. Kolejne utwory, które wykonał z wielką klasą, potwierdziły talent i świetny warsztat muzyka z Nowego Sącza. Panie mogły
usłyszeć między innymi „Popołudnie z Tobą”, „Szukam Cię od rana”,
„Pod śliwką” czy humorystyczną piosenkę z przymrużeniem oka „W
każdej babie siedzi diabeł”. Pierwszą część koncertu zakończyły dwie
piosenki wykonane przez zespół „Świetliki” z filii Gminnego Ośrodka Kultury w Zamarskach, przygotowane przez instruktor Elżbietę
Stuchlik oraz sołtysa. Na gitarze akompaniowała Aleksandra Brandys ze Strumienia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zaśpiewały
(c.d. na str. 10)
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PRZYJACIELE KUBUSIA

„DBAJĄC O ZIEMIĘ - DBAMY O SIEBIE”
Od 1 sierpnia 2012 roku w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie” Comenus Regio realizowany jest projekt „Dbając o Ziemię - Dbamy o Siebie”. Partnerami w tym projekcie są następujące
instytucje: Gmina Hażlach, Gmina Dětmarovice, Szkoła Podstawowa
im. Trzech Braci w Hażlachu, Szkoła Podstawowa w Dětmarovicach,
Ludowy Klub Tenisa Stołowego „Victoria” Hażlach, Klub Sportowy
„Sokol” Dětmarovice. Celem realizacji projektu jest podniesienie
świadomości ekologicznej i zdrowotnej szerokiej grupy odbiorców,
począwszy od przedszkolaków, poprzez pracowników instytucji, a
zakończywszy na seniorach, a także wypracowanie dobrych praktyk
motywujących mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego, przy wykorzystaniu zasobów naturalnych lub kompleksów sportowych. Projekt wzmocni również współpracę międzynarodową na
niwie edukacji, sportu, ochrony środowiska. Założeniem projektu
jest również wypracowanie metod, które wpłynęłyby na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami i poszczególnymi jednostkami, a
także przygotowanie dobrych praktyk służących poprawie systemów
zarządzania obowiązujących w danych regionach.
Do tej pory w ramach projektu zrealizowano między innymi:
warsztaty dotyczące komunikacji interpersonalnej dla pracowników
instytucji partnerskich, turnieje tenisa stołowego, zbiórkę odpadów
niebezpiecznych (elektrośmieci). W szkołach rozpoczęto realizację
projektów autorskich o następującej tematyce: zagospodarowanie
ogródka szkolnego - zastąpienie soli ziołami, zdrowe i zrównoważone
odżywianie, poznanie akwenów wodnych z naszego terenu.
W miesiącu marcu 2013 roku rozpoczęto także kurs języka angielskiego dla pracowników instytucji partnerskich. Kilkakrotnie
odbyły się również spotkania stron partnerskich, mające na celu wymianę informacji z zakresu systemu ochrony środowiska naturalnego,
oświaty, sportu, sposobu zarządzania jednostką itp.
Budżet projektu opiewa na kwotę blisko 60.000 euro. Projekt będzie realizowany do końca lipca 2014 roku.
MC
* * *
Szkoła Podstawowa w Hażlachu wzbogaciła się w ostatnim czasie o kolejną, trzecią już tablicę interaktywną, uzupełniającą wyposażenie pracowni polonistyczno-historycznej, która od niedawna może
nosić miano sali multimedialnej. Nowoczesna szkoła, otwarta na potrzeby uczniów, zmuszona jest do wychodzenia naprzeciw innowacyjnym metodom nauczania.
Tablica interaktywna, zakupiona w ramach realizowanego projektu Comenius Regio „Dbając o Ziemię - dbamy o siebie” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w pełni wpisuje się w tworzenie
modelu nowoczesnej, przyjaznej uczniom placówki. Z pewnością
pomocnym okaże się tutaj również nowy sprzęt nagłaśniający, zakupiony dzięki wsparciu finansowemu firmy NWR KARBONIA S.A.,
sponsora pozyskanego w ostatnim czasie przez hażlaską placówkę
oraz laptop zakupiony przez Radę Rodziców. Doposażeniem sali jest
zapewnienie stałego łącza internetowego, które dopełnia ideę stworzenia sali multimedialnej. Na co dzień w pracowni odbywają się
lekcje historii oraz języka polskiego, a ostatnio także zajęcia języka
angielskiego, finansowane ze środków zewnętrznych. Realizowany przez szkołę projekt współpracy międzynarodowej w widoczny
sposób przyczynia się do jej rozwoju i ma znaczący wpływ na całą
społeczność szkolną.
Dziękuję Radzie Rodziców, moim Nauczycielom i Pracownikom,
za pomoc w urzeczywistnieniu marzeń o szkole spełniającej oczekiwania powierzonych nam dzieci.
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Pilch

2 czerwca ubiegłego roku odbyła się impreza charytatywna „Hażlach spełnia marzenie Kubusia”, którą zorganizowała Gmina Hażlach
oraz pomagająca chorującym dzieciom Fundacja „Mam marzenie”.
Celem akcji było umożliwienie 6-letniemu wówczas Kubie wyjazdu
do Legolandu w Danii. Prawdopodobnie wycieczka dojdzie do skutku
latem tego roku.

Uczestnicy spotkania w sali sesyjnej UG Hażlach • Fot. GK
Ojciec Kuby oraz przedstawiciele Fundacji o swoich dalszych
planach poinformowali podczas spotkania w Urzędzie Gminy Hażlach, które odbyło się po zakończeniu sesji Rady Gminy Hażlach w
dniu 27 lutego. Jednocześnie była to okazja do wręczenia oficjalnych
podziękowań osobom, które przyłączyły się do pomocy w spełnieniu
marzenia chłopca. W spotkaniu uczestniczył wójt Karol Folwarczny,
przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Grażyna Krehut, nasi radni, a
także przybyli goście: posłanka na Sejm Aleksandra Trybuś, radny
Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Marcin Ślęk, radny powiatowy Jarosław Bodak
oraz prezes Zarządu firmy „Ustronianka” Michał Bożek.
GK

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM 2013”
16 marca w budynku remizy OSP w Kończycach Wielkich odbyły
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”. Poprzedziły je eliminacje szczebla
podstawowego. Eliminacje gminne zgromadziły 18 uczestników, którzy przybyli z Hażlacha, Kończyc Wielkich, Pogwizdowa i Zamarsk.

Finaliści eliminacji z ich organizatorami • Fot. Mateusz Parchański
W wyniku rozgrywek finałowych, które nastąpiły po ocenie prac
pisemnych, wyłoniono zwycięzców w każdej z trzech grup wiekowych, którzy będą reprezentować naszą gminę podczas eliminacji
szczebla powiatowego. I grupa (10-13 lat): 1. Jolanta Foltyn z Zamarsk (5 punktów), 2. Tomasz Raszka z Kończyc Wielkich (4 pkt.),
3. Magdalena Stawarska z Zamarsk (3 pkt.). II grupa (14-16 lat): 1.
Adrian Smolorz z Pogwizdowa (6 pkt.), 2. Paweł Budziński z Pogwizdowa (6 pkt.), 3. Małgorzata Orszulik z Hażlacha (3 pkt.). III
grupa (17-19 lat): 1. Michał Ligocki z Zamarsk (7 pkt.), 2. Klaudia
Hadyna z Zamarsk (6 pkt.), 3. Kornel Kozubek z Hażlacha (2 pkt.).
Jury pracowało w składzie: Roman Spandel (przewodniczący),
Mirosław Olszowy, Kazimierz Orszulik i Sebastian Chrapek. Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe zakupione ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Eliminacje powiatowe odbędą się 4 kwietnia w Strumieniu.
GK

Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień 2013

3

OGŁOSZENIA

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Wójt Gminy informuje, że Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
ds. Pomocy Psychospołecznej Rodzinom z Problemem Alkoholowym
jest czynny w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od
15.15 do 16.15 w budynku przy ulicy Katowickiej 5 w Pogwizdowie
(budynek biblioteki) oraz w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w budynku Urzędu Gminy Hażlach, pokój nr 13, w godzinach od 15.15
do 16.15.
Bezpłatnych porad prawnych dla rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym udziela prawnik w każdą czwartą środę miesiąca w godzinach od 15.20 do 16.20 w budynku przy ulicy Katowickiej 5 w
Pogwizdowie oraz w każdy czwarty czwartek miesiąca w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu w godzinach od 15 do 16.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi jest czynny w każdą środę w godzinach od 16 do 17 w
budynku Urzędu Gminy Hażlach, pokój nr 13.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Problemem Alkoholowym jest czynny w każdy
drugi oraz czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 15.15 do 16.15 w
budynku przy ulicy Katowickiej 5 w Pogwizdowie.

Od 15 marca do 15 maja 2013 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu przyjmuje wnioski o przyznanie płatności obszarowych. Wniosek może być złożony także do 25 dni po terminie,
czyli do 10 czerwca 2013 roku, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia
należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 procent. Pomimo iż wnioski są spersonalizowane, to znaczy częściowo wypełnione, sprawiają one
rolnikom kłopot z poprawnym ich wypełnieniem. W związku z tym doradca
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, obsługujący gminę Hażlach,
będzie pomagał w wypełnianiu wniosków obszarowych. Wskazane jest, aby
rolnik u którego była przeprowadzona kontrola, oprócz spersonalizowanego
wniosku, przyniósł protokół z takiej kontroli. Pomoże to w poprawnym wypełnieniu wniosku, zwłaszcza jeśli wystąpiły różnice pomiędzy deklarowanymi powierzchniami działek we wniosku a protokołem z kontroli.
Rolnik ubiegający się o płatność do krów i owiec powinien przynieść
paszporty. Dyżury w Urzędzie Gminy Hażlach pełni doradca Zofia Feluś
od 15.03 do 15.04.2013 roku w każdą środę od godz. 8 do 15, zaś od 16.04
do 15.05.2013 roku w każdą środę i czwartek. Natomiast w poniedziałki
w Cieszynie w biurze PZDR, ul. Kraszewskiego 13, od godz. 8 do 15. Telefon kontaktowy: 33 852 08 94, kom. 515 275 912. Zachęcamy wszystkich
rolników do składania wniosków, nie czekając na ostatni moment.
Jednocześnie można składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego w Katowicach o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii: elitarny lub kwalifikowany. Wniosek powinien być złożony
do dnia 25 czerwca 2013 roku. Obowiązuje nowy wzór wniosku i załączników.
Przypominam o składaniu do 15 maja do ARR w Katowicach rocznego
raportu z produkcji i wprowadzenia do obrotu mleka, czyli rocznego rozliczenia kwoty mlecznej na rok 2012/2013.
Doradca PZDR w Cieszynie
Zofia Feluś

* * *
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, zamieszkałym na terenie gminy Hażlach, są udzielane bezpłatne porady:
1. psychologiczne - w każdy czwartek w godzinach od 7.30. do
9.30., II piętro, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Hażlach
2. prawne - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od
13 do 14, I piętro, pokój nr 6 w Urzędzie Gminy Hażlach.
Zapisy można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach, I
piętro, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od 7 do 15, środa od 7 do 17, piątek od 8 do 14.

BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET
Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy przypomina kobietom o podejmowaniu odpowiednio wczesnej profilaktyki
groźnej choroby, jaką jest rak szyjki macicy. Bezpłatnym badaniom
cytologicznym, co trzy lata, mogą poddać się Panie w wieku od 25
do 59 roku życia. Takie badania są prowadzone w podanych niżej
przychodniach:
1. Przychodnia Akademicka
ul. Bielska 66, Cieszyn, tel. 33 8514 707
2. Praktyka Grupowa Lekarza Rodzinnego S.C.
ul. Morcinka 16B, Skoczów, tel. 33 8533 040
3. NZOZ Lekarska Praktyka Grupowa S.C.
ul. Mickiewicza 7, Skoczów, tel. 33 8533 283
4. NWZOZ Piotr Gruszczyk
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 24, Skoczów, tel. 33 8530 809
5. NZOZ w Zebrzydowicach
ul. Kochanowskiego 97, Zebrzydowice, tel. 32 4694 909
Oprócz w/w badań zaleca się szczepienia profilaktyczne. Wszelkie dane na ten temat można uzyskać u swojego lekarza rodzinnego,
jak również na stronach internetowych: www.hpv.pl, www.koalicjaRSM.pl, www.nfz-katowice.pl.
* * *
Przychodnia Akademicka w Cieszynie przeprowadzi bezpłatne
badania mammograficzne w dniach od 9 do 10 maja 2013 roku w godzinach od 14 do 16 dla kobiet urodzonych w latach 1944-1963, które
nie wykonywały badań mammograficznych przez ostatnie dwa lata.
Badania odbędą się w mammobusie w Hażlachu na parkingu przy
Domu Ludowym (ul. Główna 37). Rejestracji można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Hażlach w pomieszczeniach GCI (wejście
od parkingu) lub telefonicznie pod numerem 33 8522 363 od dnia 2
kwietnia 2013 roku w godzinach od 8 do 16.
KS

„GMINA HAŻLACH SPEŁNIA MARZENIE”
Wójt Gminy Hażlach, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Fundacja „Mam Marzenie” serdecznie zapraszają na II Koncert Charytatywny pt.
„Gmina Hażlach spełnia marzenie”, który odbędzie się w sobotę 8 czerwca
2013 roku w Hażlachu na terenie boiska przy ul. Głównej 37. W jego programie organizatorzy przewidują wiele atrakcji, m.in. występ Conrado Yaneza,
finalisty programu „Must Be The Music”, występ Mateusha Wróbla, członka
grupy Haliny Mlynkovej, znanego z programu „Bitwa na głosy”. Podobnie
jak w zeszłym roku będzie można obejrzeć wiele ciekawych pokazów, przeznaczonych dla dzieci i dorosłych. Dzięki współpracy z firmą Swim-Sport
Krzysztofa Burego z Jasienicy, dzieci będą miały okazję za darmo skorzystać
ze ścianki wspinaczkowej, euro-bungji oraz batuty.
Całkowity dochód z tej imprezy zostanie przekazany na spełnienie marzenia kolejnego dziecka, podopiecznego Fundacji „Mam Marzenie”. W
związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
Szukamy ludzi kreatywnych, pomysłowych oraz takich, którzy chcą pomóc
organizatorom w inny sposób, np. poprzez udostępnienie za darmo „dmuchawców” czy innych atrakcji przeznaczonych dla dzieci. Bardzo chętnie
nawiążemy współpracę z potencjalnymi sponsorami.
w imieniu organizatorów Sylwia Pieczonka
kontakt e-mail: sylwia.pieczonka@neostrada.pl

ZBIÓRKA ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Rudnik, Kończyce Wielkie – 8 kwietnia 2013 roku
Brzezówka, Pogwizdów – 9 kwietnia 2013 roku
Hażlach, Zamarski – 10 kwietnia 2013 roku
Odpady segregowane w zawiązanych workach należy wystawić dzień
wcześniej lub rano w dniu zbiórki do godziny 7 na granicy nieruchomości,
na utwardzonej powierzchni, w miejscu umożliwiającym swobodny do
nich dojazd sprzętem specjalistycznym.
Kolejna zbiórka odpadów segregowanych odbędzie się w lipcu 2013
roku w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Referat Gospodarki Komunalnej
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URZĄD CELNY INFORMUJE
Z dniem 1 maja 2013 roku w praktyce obrotu towarowego pozostaną tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna albo
wyłącznie papierowa. Wyłączona natomiast zostanie możliwość składania mniej powszechnej formy zgłoszenia w postaci niepodpisanego komunikatu elektronicznego przesyłanego do systemu CELINA,
popartego papierową wersją takiego zgłoszenia. Od dnia 1 maja 2013
roku zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu
elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie
walidacji systemowej (strukturalnej).
Dokumentu podpisanego elektronicznie nie da się przekazywać
do systemu CELINA na nośnikach danych, takich jak dyskietka, pendrive, CD itp. Z dniem 1 maja br. nie będzie dopuszczalny tryb postępowania polegający na dostarczeniu wersji papierowej zgłoszenia
wraz z niepodpisanym komunikatem na nośniku danych. Tym samym,
jeśli podmiot zdecyduje się na korzystanie wyłącznie z papierowej
wersji zgłoszenia, funkcjonariusz będzie musiał ręcznie wprowadzić
dane ze zgłoszenia do systemu, co będzie skutkowało wydłużeniem
czasu odprawy. Tylko w przypadku zastosowania procedury awaryjnej dopuszczalne będzie przekazanie zgłoszenia w formie papierowej
wraz z niepodpisanym komunikatem na nośniku danych. Papierowa
forma przywozowego zgłoszenia celnego będzie zarezerwowana tylko dla specyficznych przypadków obrotu towarowego, m.in. zgłoszeń
niekompletnych składanych w ramach procedury uproszczonej.
Serdecznie Państwa zachęcamy do niezwłocznego podjęcia działań, które zapewnią możliwość skorzystania z zautomatyzowanej i
„bezpapierowej” obsługi przywozowego zgłoszenia celnego w systemie CELINA, przy czym należy pamiętać, iż niezbędnym warunkiem
stosowania elektronicznej formy zgłoszenia jest uprzednia rejestracja
firmy w Podsystemie Danych Referencyjnych oraz uzyskanie klucza
do bezpiecznej transmisji danych przez osoby, które w imieniu firmy
będą podpisywały komunikaty elektroniczne.
Naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej
Krzysztof Kasztura

„PIĘKNE OGRODY WIZYTÓWKĄ
GMINY HAŻLACH 2013”
W tym roku odbędzie się VIII edycja konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do
15 kwietnia 2013 roku właścicieli posesji chętnych do wzięcia w nim
udziału. Warunki uczestnictwa i zgłaszania do konkursu przedstawione
są w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.hazlach.pl w
zakładce: Gmina Hażlach/Urząd Gminy/Oficjalne dokumenty/Regulamin konkursu „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach 2013”.
Zofia Feluś, PZDR Cieszyn

SESJA NR I/2013
27 lutego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Hażlach. Radni zapoznali się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego
w gminie za rok 2012, a następie z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej. Przedstawiono także sprawozdanie na temat wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych przez naszą gminę szkołach.
W dalszej części obrad przyjęto szereg uchwał, w tym w sprawie
funduszu sołeckiego, zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju
odnośnie udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Rada uchwaliła także Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2013.
GK

GMINNA SPÓŁKA WODNA
W HAŻLACHU
W marcu tego roku wielu właścicieli nieruchomości otrzymało wezwanie do zapłaty składek członkowskich do Gminnej Spółki
Wodnej w Hażlachu. Zagadnienie działania spółek wodnych budzi
szereg wątpliwości i pytań, nie wszyscy uiszczają składki zgodnie z
otrzymanym wezwaniem. Dla rozwiania wątpliwości i przybliżenia
naszym Czytelnikom problematyki spółek wodnych, przedstawiamy
poniżej podstawowe informacje dotyczące spółek wodnych, krótkie
sprawozdanie z dzialaności Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu za
rok 2012 oraz zamierzenia na rok 2013.
Gminna Spółka Wodna w Hażlachu posiada osobowość prawną
i jej podstawowym celem jest wykonywanie, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych. Spółka
działa na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 wraz z późniejszymi zmianami).
W dziale VII tej ustawy (art. 164 - art. 184, Spółki wodne i związki
wałowe) zawarto postanowienia dotyczące funkcjonowania spółek
wodnych.
Gminna Spółka Wodna w Hażlachu posiada swój statut przyjęty
przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 lutego 2004 roku i zatwierdzony
decyzją Starosty Cieszyńskiego 6 czerwca 2004 roku. Jest zrzeszona
w Związku Spółek Wodnych w Cieszynie.
Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku; ewentualna wypracowana nadwyżka przychodów nad kosztami musi być
przeznaczona na cele statutowe spółki. Podstawowym źródłem finansowania spółek wodnych są składki udziałowe. Członek spółki
wodnej jest zobowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na
jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych
do wykonywania statutowych zadań spółki. Wysokość składek i
innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki w związku z działalnością spółki. Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną,
zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, składki
udziałowe i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może wystąpić do organów spółki o podwyższenie wysokości tych składek i
innych świadczeń; jeżeli spółka wodna zajmująca się utrzymaniem
urządzeń wykonanych przy udziale środków publicznych, mimo
wystąpienia starosty, nie podjęła odpowiedniej uchwały, starosta
może, w drodze decyzji, podwyższyć wysokość tych składek i innych świadczeń.
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji podmiotowych z
budżetu państwa oraz dotacji jednostki samorządu terytorialnego,
stosownie do wymagań przewidzianych przepisami o finansach publicznych.
Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń spółki. Następca prawny członka wstępuje w jego
prawa i obowiązki.
Do egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki wodnej stosuje
się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych. Jeżeli osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści z
urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla
której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki. Wysokość i rodzaj świadczeń ustala, w
drodze decyzji, starosta.
W dniu 7 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu. Na zgromadzeniu złożono informację o działalności w roku 2012 oraz przedstawiono plan
pracy i plan finansowy na rok 2013.
W Gminie Hażlach posiadamy ponad 2340 ha zmeliorowanych
gruntów oraz 28,6 km rowów melioracyjnych. Budżet roczny spółki
w roku 2012 wynosił 59,6 tys. zł. Poniżej przedstawiamy w tabeli
wpływy ze składek udziałowych oraz ściągalność składek w poszczególnych sołectwach Gminy Hażlach.
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Sołectwo

Składki (zł)
zaległe

bieżące

Ściągalność

Brzezówka

470,00

6 845,00

73%

Hażlach

429,00

8 264,00

59%

1 839,00

8 244,00

49%

Kończyce Wielkie
Rudnik

276,00

4 706,00

77%

Pogwizdów

845,00

3 887,00

68%

Zamarski
Razem

5

68,00

1 128,00

42%

3 927,00

33 074,00

61%

Mimo tak niskiego budżetu w roku 2012 przeprowadzono konserwację rowów melioracyjnych na długości 6880 m oraz naprawiono
melioracje 13 rolnikom.
Obecny budżet nie pozwala w sposób odpowiedni utrzymać majątek, który powstawał dzięki wysiłkowi wielu pokoleń. Sytuacja, kiedy
cześć właścicieli gruntów nie płaci składek a władze publiczne nie
dostrzegają roli melioracji w prawidłowej gospodarce rolnej i ochronie środowiska, może doprowadzić do zmarnowania tej z trudem
wypracowanej infrastruktury melioracyjnej. Obecne władze Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu będą prowadzić działania w kierunku
odwrócenia tej niekorzystnej tendencji. Pierwsze pozytywne kroki
podjął Wójt i Rada Gminy Hażlach umieszczając w budżecie Gminy Hażlach na rok 2013 wsparcie dla Spółki Wodnej. Prowadzone są
rozmowy z Wójtem Gminy dotyczące stałego udziału Gminy w finansowaniu zadań Spółki Wodnej. Podobne rozmowy prowadzone są
także ze Starostą. Pomimo trudności, Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
w Hażlachu zamierza wszcząć postępowania egzekucyjne w stosunku
do osób uchylających się od wnoszenia składek członkowskich.
Wyrażamy przekonanie, że postrzeganie przez społeczeństwo
i władze publiczne roli melioracji ulegnie pozytywnej przemianie,
przez co melioracje wodne wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie
ulegną całkowitemu zniszczeniu.
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu
Jan Król
Antoni Trylski

INWESTYCJE GMINY:
REALIZACJA I ZAMIERZENIA
Pod koniec ubiegłego roku minął półmetek obecnej kadencji
władz samorządowych na lata 2010-2014. Warto więc przypomnieć
najważniejsze inwestycje, które udało się zrealizować w minionych
dwóch latach, a także przedstawić plany na rok 2013.
W 2011 roku kontynuowano działania z roku 2010 zmierzające
do poprawy stanu gminnej infrastruktury drogowej. Z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wykonano modernizację
odcinka ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich pomiędzy ulicami
Górną i Brzozową. W całości ze środków budżetu gminy przeprowadzono kompleksowy remont nawierzchni asfaltowej ulicy Widokowej
w Zamarskach, odcinka ulicy Akacjowej w Hażlachu oraz zmodernizowano odcinki ulicy Kolejowej i ulicy Stalmacha w Pogwizdowie.
1 czerwca 2011 roku w Hażlachu oddano do użytku plac zabaw
dla dzieci wraz z parkingiem. Inwestycja została zrealizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy z Działania - Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. 75 proc. całkowitego kosztu inwestycji
pokryło dofinansowanie ze środków unijnych.
W grudniu 2011 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie II etapu
budowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu. Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 oraz z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na początku 2012
roku oddano do użytku drugi zbiornik zespolony o kubaturze 392
m sześciennych, dzięki czemu przepustowość oczyszczalni wzrosła

Drugi zbiornik oczyszczalni ścieków w Hażlachu • Fot. GK
dwukrotnie, ze 170 do 340 metrów sześciennych ścieków na dobę.
W ramach projektu zakupiono także wóz asenizacyjny o pojemności
czynnej 5,5 tys. litrów.
Przy Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich powstał ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Inwestycja została zrealizowana w
ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii PROW na lata
2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi”. W 2012 roku w dalszym ciągu prowadzono działania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Na mocy porozumienia z Województwem Śląskim
Gmina Hażlach pokryła 40 procent kosztów budowy chodnika przy ulicy
Jastrzębskiej w Hażlachu (droga wojewódzka nr 937). Z kolei w ramach
porozumienia ze Starostwem Powiatowym Gmina Hażlach przejęła wykonanie prac budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy
Głównej, Długiej i Karnowiec w Hażlachu oraz budowy nowych chodników przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce i ulicy Ks. Kukli w Kończycach
Wielkich. Te inwestycje były w całości finansowane z budżetu gminy.
Kontynuowano także prace na drogach gminnych. Modernizacji poddano ulice: Graniczną w Hażlachu, Krótką w Pogwizdowie i
Zamkową w Kończycach Wielkich. Z udziałem środków z „Odnowy
i rozwoju wsi” nastąpiła rozbudowa oświetlenia przy ulicach: Długiej
i Karnowiec w Hażlachu, Cieszyńskiej w Zamarskach oraz Nowej w
Rudniku. W Zamarskach wykonano 691 metrów sieci wodociągowej,
z czego 70 proc. kosztów poniósł budżet gminy a 30 proc. Wodociągi
Ziemi Cieszyńskiej.
Kilka kolejnych inwestycji realizowano ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy na fundusz sołecki. Budowę placu zabaw
wykonano w Rudniku, zaś w Brzezówce nastąpiło rozpoczęcie I etapu
podobnej inwestycji. W centrum Zamarsk zakończono pierwszy etap
budowy parku. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w
Hażlachu zamontowano klimatyzację.
Z kolei ze środków własnych budżetu wykonano projekt budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich oraz projekt boiska wielofunkcyjnego w Pogwizdowie. W grudniu 2012 roku zakończono
adaptację budynku po ośrodku zdrowia w Hażlachu dla potrzeb miejscowego przedszkola.

Adaptowany na przedszkole budynek po ośrodku zdrowia w Hażlachu
• Fot. GK
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Zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową na lata 2013-2021
wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2016 (jest dostępna na
stronie www.hazlach.pl, zakładka: Gmina Hażlach/Urząd Gminy/
Oficjalne dokumenty/Wieloletnia prognoza finansowa na lata 20132021), przyjętą podczas sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 12 grudnia
2012 roku, na dostosowanie istniejących planów zagospodarowania
przestrzennego do nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach przeznaczono kwotę
67.000 zł. Na kontynuację rozpoczętej w 2010 roku inwestycji polegającej na zmianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowie łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach przewidziano 600.000 zł. Na opracowanie
kolejnego projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy przewidziano 150.000 zł, zaś na rozbudowę budynku Przedszkola w Pogwizdowie - 500.000 zł.
Na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych
na terenie gminy zaplanowano kwotę 600.000 zł, zaś na budowę sieci
szerokopasmowego internetu na terenie gminy – 15.000 zł. Ponadto
w planach na rok 2013 ujęto wykonanie projektu budynku socjalnego
w Kończycach Wielkich (40.000 zł), budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce (130.000 zł), wykonanie projektu wiaty przy
strażnicy OSP w Rudniku (15.133 zł).
W ramach środków z funduszu sołeckiego w bieżącym roku zaplanowano wykonanie: modernizacji sali widowiskowej i zaplecza w
budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, miejsca spotkań
integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik, II etapu realizacji placu
zabaw w Brzezówce, projektu techniczno-budowlanego boiska dla
szkół i jego otoczenia oraz modernizację chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich, zakup elementów małej architektury,
sadzonek, krzewów ozdobnych, materiałów do utwardzenia podłoża
i wykonania chodników oraz oświetlenia w Pogwizdowie oraz zakończenie urządzania miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa
Zamarski (park w centrum miejscowości).
GK

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI (cz. 1)
Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach „Wiadomości
Gminy Hażlach”, od 1 lipca 2013 roku, w związku z nowelizacją
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gminy będą odbierać
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz
nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację
zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości.
Dlatego przypominamy właścicielom nieruchomości
zamieszkanych o konieczności wypowiedzenia dotychczasowych
umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych
indywidualnie ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku, a w
przypadku nowych umów - zawieranie ich na okres do 30 czerwca
2013 roku.
W związku z nowelizacją wyżej wymienionej ustawy z 13
września 1996 roku został przyjęty przez Radę Gminy Hażlach nowy
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hażlach.
Regulamin zobowiązuje właścicieli nieruchomości do utrzymywania
czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego
i estetycznego nieruchomości a także do prowadzenia selektywnego
zbierania następujących odpadów:
1. papieru,
2. metali,
3. tworzyw sztucznych,
4. szkła,
5. opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.),
6. przeterminowanych leków i chemikaliów,
7. zużytych baterii i akumulatorów,
8. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

9. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11. zużytych opon,
12. odpadów ulegających biodegradacji.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia
nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z segregacji odpadów (w
tym żużlu i popiołu) w ilości i pojemności uwzględniającej ilość
wytwarzanych odpadów i liczbę mieszkańców oraz częstotliwość
odbierania odpadów. Kubły powinny być zamykane, o minimalnej
pojemności 110 litrów oraz powinny posiadać trwałe oznaczenia
pozwalające zidentyfikować właściciela i być utrzymywane w
należytym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów:
1. niebieski (papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury),
2. żółty (tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
metale, opakowania wielomateriałowe),
3. zielony (szkło białe i kolorowe oraz opakowania ze szkła),
4. brązowy (odpady i opakowania ulegające biodegradacji, w tym
odpady kuchenne, ogrodowe, zielone)
będą dostarczane do nieruchomości zamieszkanych przez firmę,
która będzie odbierała odpady. Worki będą pozostawiane na wymianę ile worków pełnych zostanie wystawionych, tyle pustych nieruchomość
otrzyma. Gdy właścicielowi nieruchomości zabraknie worków do
segregacji, będzie je mógł pobrać w Urzędzie Gminy. Firma odbierająca
odpady będzie prowadziła dokładną ewidencję nieruchomości w
zakresie ilości i rodzaju oddanych odpadów.
W przypadku niewłaściwego posegregowania odpadów firma
odbierająca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym
Gminę. W takim przypadku zostanie wystawiona decyzja określającą
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według
wyższych stawek.
Na osiedlu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie
będzie funkcjonował system pojemnikowy – odpady segregowane
należy wrzucać do kolorowych pojemników: niebieski (papier,
tektura oraz opakowania z papieru i tektury), żółty (tworzywa
sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania
wielomateriałowe), zielony (szkło białe i kolorowe oraz opakowania
ze szkła), brązowy (odpady i opakowania ulegające biodegradacji, w
tym odpady kuchenne, ogrodowe, zielone).
Przeterminowane leki i opakowania po lekach należy (od 1 lipca
2013 r.) bezpłatnie wrzucać do pojemników, znajdujących się w
aptekach i punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie gminy
Hażlach.
Baterie należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do
zbierania zużytych baterii, usytuowanych (od 1 lipca 2013 r.) w
Urzędzie Gminy oraz szkołach podstawowych na terenie gminy.
Zużyte akumulatory i chemikalia umieszczone w szczelnych
pojemnikach należy przekazywać do wyznaczonego punktu
selektywnego odbierania odpadów komunalnych, w którym od
mieszkańców Gminy Hażlach odpady zostaną odebrane bezpłatnie.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, będą zbierane raz w roku sprzed
nieruchomości lub mogą być we własnym zakresie i na własny koszt
dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w którym od mieszkańców Gminy Hażlach odpady te zostaną odebrane
bezpłatnie.
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w
specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, udostępnionych
przez podmiot uprawniony na zlecenie i koszt prowadzącego
roboty budowlane lub można we własnym zakresie i na własny
koszt dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, w którym od mieszkańców Gminy Hażlach odpady
zostaną odebrane bezpłatnie.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje
obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.
zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone
ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w
którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty określonej
uchwałą Rady Gminy. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi:
1) 7,60 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie
2) 12,20 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie.
Do 15 marca 2013 roku właściciele nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani złożyć do Wójta Gminy
Hażlach pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Niezłożenie deklaracji w terminie, albo uzasadnione wątpliwości co
do danych w niej zawartych, spowodują wydanie przez Wójta Gminy
decyzji określającej wysokość opłaty. Druk deklaracji jest dostępny w
Urzędzie Gminy, pok. nr 12 lub do pobrania ze strony www.hazlach.
pl w formacie pdf w zakładce „Odpady komunalne”/„Deklaracja”.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
zmiana stawki opłaty). Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić
kwartalnie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, tj. do 15 stycznia,
15 kwietnia, 15 lipca i 15 października, a pierwszą opłatę należy wnieść
do 15 lipca 2013 roku. Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy
lub przelewem na numer indywidualnego rachunku bankowego, który
właściciel nieruchomości otrzyma po zweryfikowaniu przez Urząd
Gminy złożonej deklaracji.
Usługi świadczone przez Gminę w zamian za opłatę
Za uiszczoną opłatę Gmina Hażlach zapewni odbiór niżej
wymienionych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu
nieruchomości:
1) papieru i tektury,
2) tworzyw sztucznych,
3) metali,
4) szkła,
5) odpadów wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.),
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
8) zużytych opon,
9) odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych,
zielonych i ogrodowych),
10) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania (w
tym żużlu i popiołu),
Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość
odpadów komunalnych, z następującą częstotliwością:
 zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z segregacji
odpadów (w tym żużel i popiół) gromadzone w pojemnikach - jeden
raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 października oraz dwa razy
w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, w terminach
określonych w harmonogramie wywozu odpadów
 papier i tektura gromadzone w worku koloru niebieskiego
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- jeden raz w miesiącu, w terminach określonych w harmonogramie
wywozu odpadów
 szkło gromadzone w worku koloru zielonego - jeden raz
w miesiącu, w terminach określonych w harmonogramie wywozu
odpadów
 tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe
gromadzone w worku koloru żółtego - jeden raz w miesiącu, w
terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów
 odpady ulegające biodegradacji gromadzone w worku
koloru brązowego - jeden raz w miesiącu, w terminach określonych w
harmonogramie wywozu odpadów
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbiórka jeden
raz w roku bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanych, w terminie
określonym w harmonogramie wywozu odpadów
 odpady wielkogabarytowe - zbiórka jeden raz w roku
bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanych, w terminie określonym
w harmonogramie wywozu odpadów
 zużyte opony - zbiórka jeden raz w roku bezpośrednio
z nieruchomości zamieszkanych, w terminie określonym w
harmonogramie wywozu odpadów
Każda nieruchomość otrzyma szczegółowy harmonogram wywozu
odpadów, ponadto harmonogram wywozu odpadów będzie dostępny
od czerwca 2013 roku na stronie internetowej Gminy www.hazlach.pl
w zakładce „Odpady komunalne”.
Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wystawienia
pojemników i worków z odpadami w dniu poprzedzającym dzień
odbioru określony w harmonogramie na granicy nieruchomości,
na utwardzonej powierzchni, w miejscu umożliwiającym swobodny
do nich dojazd pojazdami specjalistycznymi.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Ponadto w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy będzie uruchomiony Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do
którego w każdą sobotę właściciele nieruchomości zamieszkanych z
terenu gminy Hażlach będą mogli bezpłatnie przekazywać chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone i biodegradalne,
żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych
lub innych źródeł ciepła, zużyte opony pochodzące z gospodarstw
domowych oraz pozostałe odpady wysegregowane pochodzące z
gospodarstw domowych. Informacje dotyczące lokalizacji PSZOK
i godzin otwarcia zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej
Gminy w czerwcu 2013 roku.
Pojemniki IGLOO
W dalszym ciągu na terenie gminy będą funkcjonować pojemniki
IGLOO, do których, jak dotychczas, można będzie dostarczać
wysegregowane odpady: papier i tekturę (pojemnik koloru niebieskiego),
szkło (pojemnik koloru zielonego), tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe (pojemnik koloru żółtego), metale (pojemnik
koloru pomarańczowego) i baterie do kieszeni pojemnika koloru
pomarańczowego.
Kogo nowy system gospodarki odpadami nie obejmie
Nowy system nie obejmie nieruchomości niezamieszkanych
oraz tych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Właściciele nieruchomości niezamieszkanych oraz prowadzący
działalność gospodarczą tak jak dotychczas winni mieć zawartą
indywidualną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z
podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez
Wójta Gminy Hażlach.
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Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień
Segregacja się opłaca

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane
i niezagospodarowane odpady muszą być wywożone na ciągle
powiększające się składowiska odpadów. Wszyscy jesteśmy obciążani
kosztami ich utrzymania. Przeciętny Polak „produkuje” 320 kg odpadów
rocznie. Warto się zastanowić jak postępować, żeby śmieci powstawało
jak najmniej, dzięki czemu nasze otoczenie będzie ładniejsze, a
my zaoszczędzimy na opłatach. Produkt staje się odpadem wtedy,
kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w
odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając
mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się
użyteczny. Segregując odpady przyczyniamy się do ochrony środowiska
i oszczędzamy pieniądze. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata
za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów
znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku.
Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne, w tym wodę i energię.
Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy,
kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.
Pamiętaj:
 Kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz.
 Wybieraj produkty trwałe.
 Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.
 Idziesz na zakupy? Weź torbę z domu - torba wielokrotnego
użytku jest pojemna, wytrzymała i będzie służyć całe lata,
a po zwinięciu zajmuje tak mało miejsca, że zmieści się w
każdej damskiej torebce. Każda torba jednorazowa w sklepie
to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć. Jednorazowe torebki
służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują w koszu,
przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości śmieci.
 Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki,
które można wielokrotnie ładować.
 Wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej
(szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15
razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa).
 Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań.
 Jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady spożywcze,
które stanowią 31% wytwarzanych przez Ciebie odpadów. Posłużą
do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala
przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 Zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.
 Unikaj jednorazowych produktów, np. plastikowych sztućców
na grilla czy papierowych talerzyków.
 Zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed
wrzuceniem do pojemnika.
 Wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 Zwróć uwagę, co producent proponuje zrobić z opakowaniem po
wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu).
 Do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast
papierowych ręczników.
Jak segregować odpady
Segregacja odpadów komunalnych nie jest skomplikowanym
procesem, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia
pewnych nawyków. W selektywnej zbiórce odpadów ważne jest,
by posegregowane odpady wrzucić do odpowiednich kolorowych
pojemników (worków):
Pojemnik/worek niebieski (papier, tektura)
wrzucamy:
 gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 papierowe torby i worki;
 papier szkolny, biurowy;
 kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
nie wrzucamy:
 kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania
typu tetra pak po mleku, napojach);

 tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania
po maśle, margarynie, twarogu, kartonów po mleku czy po
napojach);
 kalki; papieru termicznego i faksowego;
 tapet;
 odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy).
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki,
klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. Jedna tona
makulatury pozwala ochronić przed ścięciem aż 17 drzew.
Pojemnik/worek żółty (tworzywa sztuczne, metal,
opakowania wielomateriałowe)
wrzucamy:
 puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach
(np. typu PET);
 puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
 plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach);
 plastikowe zakrętki;
 folię i torebki z tworzyw sztucznych;
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, napojach);
 puszki po napojach, konserwach;
 drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np.
zabawki, narzędzia).
nie wrzucamy:
 butelek i opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych,
smarach;
 styropianu;
 gumy;
 butelek z jakąkolwiek zawartością;
 puszek po farbach;
 baterii;
 opakowań po aerozolach, lekach;
 opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych;
 sprzętu AGD.
Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki, które
powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej butelki, są dobrze
wyceniane w punktach skupu, warto zainteresować się tą sprawą i
osobno zbierać nakrętki od butelek.
Plastik jest najbardziej popularną substancją na świecie. Zastąpił
on bardzo szybko drewno, metal i wiele innych materiałów ze względu
na swoją niższą cenę. Jest jednak mało bezpiecznym tworzywem
ze względu na to, że nie ulega biodegradacji, rozkładając się w
glebie tworzy niebezpieczną substancję. Recykling plastiku pozwala
przetworzyć go na następny, ograniczając produkcję nowego. Poddając
tworzywa sztuczne ponownej obróbce oszczędzamy węgiel, ropę
naftową oraz redukujemy zużycie energii elektrycznej.
Dzięki segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości
surowców i pieniędzy. Przykładowo: produkując puszkę ze złomu,
zamiast wyrabiać nową od początku, można zaoszczędzić nawet 96 %
energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97 % i zdecydowanie
ograniczyć negatywny wpływ, który wywiera na środowisko produkcja
aluminium.
Przy opracowaniu informacji korzystano z materiałów
zamieszczonych na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl oraz
materiałów opracowanych przez Ministerstwo Środowiska.
(cdn.)

TENIS STOŁOWY
W dniach 16-17 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu
rozegrano XIX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia.
Wśród stu jedenastu zawodników i zawodniczek znaleźli się reprezentanci Ludowego Klubu Tenisa Stołowego Victoria Hażlach.
Miejsca zajęte przez naszych zawodników. Juniorzy zrzeszeni:
Marcin Massalski (III lokata), Grzegorz Libiszewski (IV). Seniorki:
Jolanta Krzok (II), Marzena Machej (IV). Weterani (60 lat i więcej):
Józef Michalik (III).
GK
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TURNIEJE HALOWE W POGWIZDOWIE

ZIMOWE ZAWODY

Zakończyły się halowe rozgrywki piłki nożnej, zorganizowane w
miejscowej hali sportowej przez Ludowy Klub Sportowy Olza Pogwizdów. Składały się z pięciu rund, były prowadzone w grupie żaków (rocznik 2002 i młodsi) oraz trampkarzy (rocznik 1998 i młodsi).
Ostatnie mecze rozegrano w sobotę 16 marca.

7 marca 38 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Hażlach wyjechało na zawody narciarskie do Istebnej.
Zawody te finansowano ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ich organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego, Józef Peter z Gimnazjum w Kończycach Wielkich i
Ireneusz Nowak ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. Zawody
odbyły się na Złotym Groniu w Istebnej-Zaolziu.
Uczniowie po rozgrzewce mogli próbnie przejechać przygotowaną wcześniej trasę slalomu giganta. Ostatecznie każdy zawodnik
oddał po dwa startowe zjazdy. Wśród uczniów szkół podstawowych
najlepsi byli: 1. Patryk Boczoń (SP Zamarski), 2. Cezary Tomica
(SP Pogwizdów), 3. Michał Baszczyński (SP Hażlach). Klasyfikacja dziewcząt ze szkół podstawowych przedstawia się następująco:
1. Karolina Somerlik (SP Hażlach), 2. Martyna Płonka (SP Hażlach),
3. Agnieszka Rozkosz (SP Kończyce Wielkie).

Trampkarze LKS Błyskawica Kończyce Wielkie • Fot. Marcin Kraus
Spotkania żaków odbywały się w ramach pucharu „MatiColor”.
Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco: 1. MKP Odra-Centrum Wodzisław Śląski (58 punktów, stosunek bramek 55:12), 2. LKS
Olza Pogwizdów (41 pkt., 28:26), 3. MOSiR Jastrzębie-Zdrój (36 pkt.,
36:36), 4. Naprzód Czyżowice (35 pkt., 35:27), 5. Rekord Bielsko-Biała (33 pkt., 41:36), 6. LKS Ochaby 96 (9 pkt., 16:74). Najlepszy zawodnik Dawid Okraska (LKS Olza Pogwizdów), król strzelców Kamil
Koczy (MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl.), najlepszy bramkarz Mateusz Tomala (MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl.), wyróżnienia „Super Snajper” dla Adriana Wierzgonia (Naprzód Czyżowice), Kewina
Mokrego (MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl.), Bartosza Guzdeka (Rekord Bielsko-Biała), Grzegorza Lisińskiego-Okonia (MOSiR Jastrzębie- Zdrój), Kacpera Gąski (LKS Olza Pogwizdów) i Szymona Wrony
(LKS Ochaby 96), wyróżnienia „Super Piłkarz” dla Mateusza Jaciówa
(LKS Olza Pogwizdów), Szymona Kondziołki (MOSiR Jastrzębie-Zdrój), Tomasza Neugebauera (MKP Odra-Centrum Wodzisław Śl.),
Adriana Wali (Rekord Bielsko-Biała), Radosława Grabarczyka (Naprzód Czyżowice), Patryka Miecha (LKS Ochaby 96).
W składzie drużyny Olzy Pogwizdów wystąpili: Konrad Hernas,
Szymon Gawłowski, Dawid Okraska, Mateusz Jaciów, Kacper Gąska,
Mikołaj Mrózek, Sebastian Nicpoń, Jakub Grzybek.
Z kolei trampkarze walczyli o puchar „Przyjaciół Olzy”. Końcowa klasyfikacja rozgrywek: 1. Naprzód Czyżowice (59 pkt., 121:17),
2. LKS Błyskawica Kończyce Wielkie (43 pkt., 80:45), 3. LKS Olza
Pogwizdów (35 pkt., 55:55), 4. LKS Pogórze (24 pkt., 48:49), 5.
LKS Victoria Hażlach (9 pkt., 25:102), 6. LKS Olza II Pogwizdów (3
pkt., 8:69). Najlepszy zawodnik Kamil Kaczorowski (Naprzód Czyżowice), król strzelców Andrzej Kraus (LKS Błyskawica Kończyce
Wielkie), najlepszy bramkarz Damian Nicpoń (LKS Olza Pogwizdów), wyróżnienia „Super Piłkarki” dla Wiktorii Gabzdyl (LKS Olza
Pogwizdów), Darii Surmiak (LKS Błyskawica Kończyce Wielkie) i
Sylwii Kani (LKS Victoria Hażlach).
Składy drużyn z naszej gminy. LKS Błyskawica Kończyce Wielkie: Szymon Pawłowski, Jakub Kraus, Andrzej Kraus, Dawid Surmiak, Daria Surmiak, Dawid Sufa, Marek Kuchejda, Szymon Żyła,
Damian Żyła. LKS Victoria Hażlach: Bartłomiej Kucięba, Nikodem
Macura, Dawid Grabowski, Łukasz Węglarzy, Szymon Majętny,
Bartłomiej Kuchejda, Wojciech Grygierek, Tomasz Pisiut, Seweryn
Gabzdyl, Sylwia Kania. LKS Olza Pogwizdów: Dawid Brzęczek,
Kamil Kuczera, Wiktoria Gabzdyl, Szymon Wilk, Paweł Hawryśko,
Daniel Jaworski, Paweł Kabiesz, Michał Greń, Sebastian Pieczonka,
Sebastian Rychlik. LKS Olza II Pogwizdów: Damian Nicpoń, Wiktor Polak, Grzegorz Węglorz, Wojciech Hawryśko, Kamil Pieczonka,
Konrad Krochmal, Oskar Matuszek.
GK

Najlepsze zawodniczki gimnazjów
Z kolei medalowi gimnazjaliści to: 1. Dominik Branny (Gimnazjum Kończyce Wielkie), 2. Jakub Tomala (Gimnazjum Pogwizdów),
3. Szymon Szajter (Gimnazjum Kończyce Wielkie). Najlepszymi w
gronie gimnazjalistek zostały: 1. Karolina Nowak (Gimnazjum Pogwizdów), 2. Marianna Urbańczyk (Gimnazjum Kończyce Wielkie),
3. Sandra Malina (Gimnazjum Kończyce Wielkie).
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale i puchary, jednak wygranymi byli wszyscy uczestnicy zawodów. Organizatorzy i opiekunowie dziękują Radzie Gminy Hażlach za zabezpieczenie środków
umożliwiających przeprowadzenie zawodów, w których pokazuje się
młodym pokoleniom ważne cele życiowe i uczy dzieci zdrowej rywalizacji.
pedagog szkolny
Gimnazjum w Pogwizdowie
Sylwia Laba

BIEGI NA ORIENTACJĘ
17 marca w Zamarskach odbyły się kolejne zawody w biegach
na orientację, zorganizowane przez
miejscowe Stowarzyszenie „Lutnia”.
Wzięło w nich udział 29 zawodników.
Na trasie znajdowało się 16 punktów kontrolnych. Dla dorosłych dystans w linii prostej wynosił około
20 kilometrów, natomiast dla dzieci
8 km. Limit czasowy na ukończenie biegu ustalono na 5 godzin. Wyniki zawodów. Bieg na 20 kilometrów: 1. Ireneusz Waluga (2 godz.,
27 min.), 2. Maciej Pońc (2 godz.,
Na punkcie kontrolnym
47 min.), 3. Jerzy Lekki (3 godz.,
19 min.). Bieg na 8 kilometrów: 1. Julia Niedziółka, Dariusz Niedziółka (3 godz., 13 min.), 2. Daniel Żebrok (3 godz., 32 min.),
3. Małgorzata Żebrok, Kamil Żebrok (3 godz., 37 min.).
GK
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Wiadomości Gminy Hażlach, marzec/kwiecień

DZIEŃ KOBIET Z MUZYKĄ (c.d. ze str. 1)
wzruszające „Słowa do matki” oraz „Wszystkim zakochanym”, zaś
chłopcy wręczyli wszystkim obecnym Paniom róże. W czasie przerwy zaserwowano pyszny obiad, a także wzniesiono toast, śpiewając wspólnie „Sto lat”. Panie mogły również skorzystać bezpłatnie z
próbnego makijażu oraz zakupić w promocyjnych cenach kosmetyki.
W drugiej odsłonie koncertu mogliśmy usłyszeć między innymi piosenki „Dopóki jesteś”, „Dopóki stoją góry”, „Sen dla mojej dziewczyny”,
premierowe „Beskidzie, Beskidzie” oraz w duecie z sołtysem „Wszystko
mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Prześliczna wiolonczelistka”, „Z kopyta kulig rwie” oraz „Na wirsycku”, czyli „Ni mom chęci do roboty...”,
co należy oczywiście traktować żartobliwie. Na zakończenie cała sala
zaśpiewała „Wiosnę”, czyli „Wszystko kwitnie w koło”.
KZ

„GWIAZDKA 2013”
Do tradycji wpisanej w kalendarz naszych uroczystości szkolnych
należy impreza zimowa, czyli „Gwiazdka”. 20 stycznia w progi kończyckiej podstawówki zawitali przede wszystkim dziadkowie i babcie, gdyż właśnie im uczniowie zadedykowali swoje występy. Młodzi
artyści wspaniale zaprezentowali się w jasełkach, wierszach, piosenkach i humorystycznych scenkach.
Zgromadzeni widzowie nagrodzili ich gromkimi oklaskami. Po
skończonych popisach dzieci zaprosiły dziadków do klas na słodki
poczęstunek, przygotowany przez rodziców. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi
rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się. To był
szczególny dzień, pełen miłości, radości i wzruszenia, zakończony
zabawą karnawałową.
Serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkom, że tak licznie przybyli do naszej szkoły i życzymy Im dużo zdrowia i radości czerpanej
od wnuków.
Teresa Staniek

Przedstawienie dla przedszkolaków na temat ekologii
aktorzy w strojach Ziemi, Lasu, Powietrza i Rzeki. Najpierw smutni,
bo zaniedbani, brudni i wołający o pomoc, ale po piosence „Śmieciu
precz” uśmiechnięci i zadowoleni, że najmłodsi potrafią troszczyć się
o przyrodę. Dziękujemy Przedszkolakom i Pani Wychowawczyni za
przybycie i wspólną naukę, a od września zapraszamy dzieci do szkoły!
5 marca uczniowie klasy spotkali się z emerytowanym nauczycielem naszej szkoły, panem Józefem Żyłą. Uczniowie mieli okazję
posłuchać bardzo ciekawych opowieści o tym, jak to dawniej w szkole było, a także poznać wiele ciekawostek ze świata przyrody (m.in.
o rtęci, wędrówkach ryb czy „podstępnym” tasiemcu), o których pan
Żyła opowiadał niezwykle obrazowo. Podzielił się o także z nami
wspomnieniami z czasów, kiedy pracował w szkole; wspomnienia te
niejednokrotnie miały wydźwięk humorystyczny.
Bardzo miło i serdecznie wspominam to spotkanie zwłaszcza, że
pan Żyła był również moim nauczycielem i wychowawcą przez sześć
lat. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy miłych chwil
przy czytaniu książek, dzięki którym - jak mówił nasz Gość - rozwija
nadal swoje zainteresowania.
wychowawczyni kl. 3
Barbara Cyrzyk

GDZIE TA WIOSNA?

Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Kończycach
Wielkich

WAŻNE SPOTKANIA
30 stycznia uczniowie klasy 3 Szkoły Podstawowej w Kończycach
Wielkich mieli okazję spotkać się z młodszymi kolegami z kończyckiego przedszkola. Specjalnie dla grupy „starszaków” zorganizowano zajęcia otwarte, w których mali goście też mieli okazję częściowo
uczestniczyć. Dzieci rozwiązywały zagadki obrazkowe dotyczące
mieszkańców Ziemi, przedstawiane przy użyciu tablicy interaktywnej.
Trzecioklasiści przygotowali zajęcia pt. „Lekcja przyrody”, których celem było - oprócz propagowania wśród dzieci postaw proekologicznych - poznanie szkoły „od środka” i nawiązanie pierwszych
kontaktów z uczniami. Na wstępie odbyła się „krótka rozprawa” o
tym, czym jest przyroda, a następnie uczeń klasy 3 przedstawił prezentację multimedialną dotycząca zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska. Kolejne punkty naszego spotkania to liczne
wierszyki, scenki dramowe, piosenki w wykonaniu dzieci, opatrzone
grą na dzwonkach wraz z ruchową interpretacją. Na scenie pojawili się

„Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy!”. Tym wersem piosenki
Skaldów pt. „Wiosna” można by było opisać dzień 21 marca, kiedy
w końcu nastąpiło rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. W tym roku
jednak, zamiast rozkwitających bzów i śpiewających nad głowami
skowronków, pogoda „spłatała nam figla” i sypnęło śniegiem…, ale
nie zniechęciło to „Świetlików” z zamarskiej Filii Gminnego Ośrodka
Kultury do przywołania wyczekiwanej Wiosny poprzez tradycyjne
topienie Marzanny.
Dzieci cały dzień
przygotowywały kukłę, aby następnie
wrzucić ją do pobliskiego stawu. Marzenka, bo takie imię
przybrała nasza kukła, została wykonana
jako piękna, długowłosa dziewczyna w
niebieskim sweterku
„Świetliki” ze swoją Marzanną
i białej spódniczce. Po
jej „kąpieli” w stawie rozpoczęto zakończoną sukcesem akcję ratunkową i Marzenka zawisła na bramie przy remizie OSP, symbolizując
wymoczoną i upartą Zimę. Miejmy nadzieję, że Wiosna wkrótce do
nas zawita i zostanie aż do czerwca.
Po tych atrakcjach dzieci zajadały się wyśmienitymi goframi,
przygotowanymi przez sołtysa Klaudiusza Zawadę, śpiewały piosenki o Wiośnie oraz dla Wiosny, a także oglądały film z ich ostatniego
koncertu podczas Dnia Kobiet w Zamarskach.
zamarskie „Świetliki”
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