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KONKURS PIĘKNYCH OGRODÓW

LAUR DLA POETKI

30 września w sali OSP w Kończycach Wielkich odbyło się podsumowanie czwartej już edycji konkursu „Piękne ogrody wizytówką
Gminy Hażlach”. W tegorocznym konkursie wzięło udział 27 posesji,
w tym 4 z Brzezówki, 5 z Hażlacha, Kończyc Wielkich i Pogwizdowa
oraz 4 z Rudnika i Zamarsk. Zgodnie z regulaminem ustalonym przez

Tegoroczny Laur Srebrnej
Cieszynianki przypadł Pani
Helenie Stoszek, ludowej poetce z Kończyc Wielkich. Tak
zdecydowała Rada Gminy
Hażlach, która 15 października podjęła uchwałę w sprawie
przyznania lauru. Wręczenie
zaszczytnych wyróżnień tradycyjnie odbędzie się 11 listo- Helena Stoszek • Fot. GK
pada podczas uroczystej Sesji
Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie.
(c.d. na str. 4)

ZŁOTE JUBILATKI Z ZAMARSK
24 października 50-lecie swojej działalności obchodziły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zamarskach. Uroczystość odbyła się
w odnowionej sali remizy OSP.

Finaliści konkursu z wójtem Karolem Folwarcznym • Fot. GK
organizatorów konkursu, czyli Gminę Hażlach, PZDR w Cieszynie
i KGW, zostały przeprowadzone dwa przeglądy – wiosenny i letni.
Zgłoszone do konkursu ogrody były zbliżone do siebie różnorodnością kwiatów, krzewów, bylin, drzew ozdobnych, małą architekturą
i pomysłowością ich aranżacji, dlatego o zwycięstwie zdecydowały
drobne szczegóły. Po podsumowaniu punktacji, podczas posiedzenia
komisji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych sołectwach.
Zostali nimi: p. Anna Karas z Brzezówki, p. Maria Gawlas z
Hażlacha, p. Krystyna Czakon z Kończyc Wielkich, p. Krystyna
Wawrzyczek z Pogwizdowa, p. Elżbieta Machej z Rudnika oraz p.
Mariusz Kozieł z Zamarsk. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
krzewy azalii japońskiej, dyplomy i płyty CD ze zdjęciami ogrodów
biorących udział w tegorocznym konkursie. Zdobywcy pierwszych
miejsc dodatkowo otrzymali książki. W uroczystym podsumowaniu
konkursu uczestniczył również Wójt Gminy p. Karol Folwarczny,
który wręczył nagrody, członkowie komisji oraz radni: p. Maria Żyła
z Kończyc Wielkich, p. Andrzej Chrapek z Zamarsk.
Spotkanie umilił występ Pań z KGW w Kończycach Wielkich w
inscenizacji pt. „Przyroda, kwiaty, zieleń”, którą przygotowała p. Helena Stoszek, nasza miejscowa poetka ludowa.
Organizatorzy już dziś zapraszają do wzięcia udziału w przyszłorocznym konkursie, zaś tegorocznym uczestnikom serdecznie dziękujemy za upiększanie naszej gminy.
Przewodnicząca komisji
Zofia Feluś
Na ostatniej stronie „Wiadomości” prezentujemy zdjęcia ogrodów finalistów konkursu. Fotografie ogrodów wszystkich uczestników tegorocznej edycji można obejrzeć na stronie internetowej Gminy Hażlach www.hazlach.pl w
zakładce Gmina Hażlach/Galeria zdjęć/Konkurs ogrodów 2009.

Bohaterki rocznicowej uroczystości • Fot. GK
Obecnie KGW w Zamarskach tworzą 53 panie oraz 18 członkiń
honorowych. Z okazji jubileuszu życzenia na ręce przewodniczącej
koła Katarzyny Palac przesłał wójt Karol Folwarczny. W związku
z wyjazdem wójt niestety nie mógł być w tym dniu obecny na uroczystości, dlatego w jego imieniu list gratulacyjny odczytała Sekretarz Gminy Wanda Sojka. Sukcesów w dalszej działalności złotym
jubilatkom życzyły także przewodniczące kół gospodyń wiejskich z
innych miejscowości naszej gminy oraz przedstawiciele straży pożarnej, miejscowego teatru amatorskiego i miejscowy radny Andrzej
Chrapek. W sali czynna była wystawa rękodzieła wykonanego przez
członkinie zamarskiego KGW. Można było także przejrzeć kronikę
przygotowaną przez Helenę Górniak. Wspólnie spędzone chwile umilał ze sceny zespół wokalny KGW w Kończycach Wielkich.
Na stronie 9 przedstawiamy opracowanie Heleny Górniak na temat
50-letniej historii KGW w Zamarskach. Z kolei w internecie, pod adresem www.zamarski1.republika/KGW/kgw.htm, można zapoznać się
z artykułem „Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Zamarskach w
latach 1959-2009 na podstawie dokumentacji prasowej”, który przygotował Rudolf Mizia. Materiał zawiera zdjęcia oraz notatki prasowe.
GK
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35 LAT PSZCZELARZY
Koło Pszczelarzy w Hażlachu świętuje w tym roku 35 lat działalności. Obchody tej rocznicy odbyły się 25 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Na ręce prezesa koła, Jana
Rudola, który stoi na jego czele
od 30 lat, podziękowania i gratulacje złożył Włodzimierz Furtak,
prezes Beskidzkiego Związku
Pszczelarzy „Bartnik”, w skład
którego wchodzi hażlaskie koło.
Życzenia naszym pszczelarzom
przekazał również Wójt Gminy
Karol Folwarczny oraz delegaci
sąsiednich kół i pszczelarze z
Jan Rudol odbiera gratulacje od
Włodzimierza Furtaka, prezesa Karwiny. Jubileusz był także okazją do uhonorowania wyróżniają„Bartnika” • Fot. GK
cych się członków koła. Nagrody
książkowe otrzymali: Antoni Bielesz, Józef Hanzel i Bronisław Kurus
z Hażlacha, Robert Parchański z Kończyc Wielkich, Karol Recmanik
z Zamarsk i Roman Stoszek z Wiślicy.
Hażlaskie koło powstało w 1974 roku. Jego pierwszym prezesem
był Józef Pelar. Obecnie koło liczy 28 członków, którzy są mieszkańcami nie tylko gminy Hażlach. Posiadają oni łącznie 565 rodzin
pszczelich. W 1999 roku wspólnym wysiłkiem udało się wybudować
w Kończycach Wielkich - Wygodzie Pawilon Pszczelarski.
Przy okazji obchodów jubileuszu hażlaskich pszczelarzy, warto
przypomnieć, jak wiele zawdzięczamy pracowitym owadom, które
oni hodują. Pszczoły zapylają bowiem do 90 procent naszych sadów
i plantacji.
GK

„POŻAR” NA KARŁOWCU
Kilka minut po godzinie 16, w piątek 11 września, właściciel
nowego gospodarstwa agroturystycznego, powstającego na miejscu
byłego
folwarku
Karłowiec w Kończycach Wielkich,
zawiadomił
straż
pożarną o wybuchu
pożaru w garażu.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego sygnał o zagrożeniu przesłało do
sześciu jednostek
Ochotniczej Straży
OSP Kończyce Wielkie podczas akcji gaśniczej
Pożarnej z terenu
• Fot. GK
naszej gminy. Do
walki z zagrożeniem stawiła się także Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna oraz strażacy z OSP
Kończyce Małe.
Taki był scenariusz gminnych ćwiczeń pożarniczych, zgrywających nasze jednostki OSP, które przeprowadzono na Karłowcu
za zgodą i przy zaangażowaniu właściciela obiektu, pana Bogdana
Małka. Jako pierwsza na miejsce akcji przybyła miejscowa jednostka. Działania ratownicze zapoczątkował Władysław Brachaczek, Komendant Gminny OSP. Strażacy z Kończyc Wielkich, przy wsparciu
wozów bojowych jednostek z Cieszyna i Kończyc Małych, przystąpili do bezpośredniej akcji gaśniczej. Pozostałe jednostki przygotowały
linię zaopatrywania w wodę o długości 600 m. Wodę pobierano z hydrantu obok pałacu Thunów i pompowano pod górę za pomocą pomp
motorowych i autopomp.
Strażackie ćwiczenia obserwował wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach Rafał Glajcar.
Obecni byli również przedstawiciele władz naszej gminy: wójt Karol
Folwarczny i przewodniczący Rady Gminy Karol Czempiel.
GK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA
NA TERENIE GMINY HAŻLACH”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu, ul. Główna 57,
od 2 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. realizuje projekt pt. „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt ten skierowany jest do osób mieszkających na
terenie Gminy Hażlach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu zostały zorganizowane kursy i szkolenia
zawodowe w takich dziedzinach jak: sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych, spawanie w osłonie gazów aktywnych metodą
MIG-MAG, kurs prawa jazdy kategorii B, opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych, a także kurs manicure, pedicure – przedłużanie
i stylizacja paznokci. Ponadto wszystkim uczestnikom projektu zapewniono również udział w indywidualnych zajęciach i warsztatach
z doradcą i psychologiem.
Kurs „Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych” trwał
łącznie 125 godzin i podzielony był na trzy moduły. Moduł I obejmował 10 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych, podczas których uczestnicy kursu zapoznali się z budową komputera, zasadami
jego działania, a także z programami biurowymi i internetem. Moduł
II poświęcony był obsłudze kas fiskalnych i obejmował 5 godzin teoretycznych oraz 10 godzin praktycznych. Natomiast moduł III obejmował zdobywanie wiedzy na temat zawodu sprzedawca i trwał 20
godzin teoretycznych oraz 50 godzin praktycznych.
Kurs „Spawanie w osłonie gazów aktywnych metodą MIGMAG” trwał ogółem 160 godzin, w tym 40 godzin teoretycznych i
120 godzin praktycznych, podczas których uczestnicy kursu zapoznali się m.in. z urządzeniami do spawania w osłonach gazów elektrodą
topliwą, możliwościami nastawiania parametrów spawania, zakłóceniami w działaniu urządzeń do spawania, jak również poznali metody
spawania i materiały do spawania.
Kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” trwał ogółem 85 godzin i obejmował m.in. następujące zagadnienia: podstawy
pielęgnowania człowieka, techniki opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Kurs „Prawa jazdy kategorii B” był podzielony na zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zajęcia praktyczne trwały 30 godzin, a ich program był dostosowany indywidualnie do potrzeb kursantów.
Natomiast kurs „Manicure, pedicure - przedłużanie i stylizacja
paznokci” trwał 30 godzin teoretycznych i 90 godzin praktycznych.
Kurs ten obejmował następujące zagadnienia: elementy anatomii ręki
i nogi, masaż dłoni i stóp, budowę paznokci, zmiany chorobowe paznokci, manicure, pedicure. Uczestniczki kursu miały również możliwość zaznajomienia się z materiałami i urządzeniami stosowanymi do
manicure i pedicure, z metodami przedłużania płytki paznokciowej
oraz z metodami zdobnictwa.
Łącznie w projekcie uczestniczyło 13 osób z terenu Gminy Hażlach. Działania realizowane w jego ramach miały na celu zwiększenie
aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu składa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które współpracowały z
naszym Ośrodkiem na różnych etapach projektu i służyły nam swoją
pomocą. Podziękowania składamy również uczestnikom za ich wytrwałość, cierpliwość i wysiłek.
Kierownik GOPS
w Hażlachu
Monika Dziadek
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OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Hażlach przypomina, że:
IV rata podatku płatna jest do 16 listopada bieżącego roku.
Jednocześnie informuje się o obowiązku zgłoszenia posiadania
psa i uiszczenia stosownej opłaty od jego posiadania, także jeśli obowiązek powstał w ciągu roku. Opłata ta wynosi 36,00 zł od pierwszego psa i 48,00 zł od każdego następnego i jest przeliczana proporcjonalnie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zdarzenie związane z powstaniem obowiązku miało miejsce. Opłatę
można uiścić u inkasentów, w kasie urzędu lub na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Hażlach nr 24 8113 1017 9003 0000 0505 0001, prowadzony przez Bank Spółdzielczy o/Hażlach.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
• osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.
• podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów.
*
*
*
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w przypadku, gdy w ewidencji podatkowej figuruje osoba zmarła, konieczne jest przeprowadzenie
postępowania spadkowego po zmarłym przez osoby będące w kręgu
ustawowych spadkobierców. Zgodnie z art. 1025 Kodeksu Cywilnego, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego terenowo dla ostatniego miejsca zamieszkania
zmarłego. Możliwe jest także sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, co jest równoznaczne z uznaniem osoby,
która uzyska w/w akt notarialny, za spadkobiercę. Przeprowadzenie
postępowania spadkowego po zmarłym jest konieczne do prawidłowego wymierzenia zobowiązania podatkowego wobec spadkobierców, dlatego też należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Hażlach
w pokoju nr 10, gdzie można również uzyskać stosowne informacje
w tej sprawie.
*
*
*

ZBIERAJ FAKTURY VAT

Jeżeli jesteś producentem rolnym i chcesz odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinieneś zbierać faktury VAT. Wniosek o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej składa się w terminach od dnia 1 marca do dnia
31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku. Do
wniosku o zwrot podatku dołącza się:
• faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez
wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
*
*
*

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Urząd Gminy informuje, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do dnia 31.12.2009 r. dokonać
zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885). Zmiana
wpisu nie podlega opłacie.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 33 856
9555, 856 9492 wew. 42 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy.
*
*
*

ZAPROSZENIE DO MEDIACJI

W związku z obchodzonym 15 października Międzynarodowym
Dniem Mediacji oraz działaniami podejmowanymi przez Ministra
Sprawiedliwości Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk zwrócił się
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o rozpowszechnienie wśród mieszkańców informacji na temat mediacji, jako umocnionej prawnie metody rozwiązywania sporów.
Wojewoda zawiadamia: „Informacje dotyczące zagadnienia
mediacji dostępne są m.in. na stronach internetowych Ministerstwa
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl (zakładka Mediacje) oraz ośrodków
mediacyjnych. Natomiast listy mediatorów sądowych w sprawach
karnych, nieletnich, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych prowadzą i udostępniają prezesi właściwych miejscowo sądów okręgowych, informacje te dostępne są również na stronach internetowych
tychże sądów.
Proces mediacji należy do znacznie sprawniejszych i tańszych
metod rozwiązywania sporów, dlatego też wydaje się on wart uwagi i
rozpropagowywania wśród mieszkańców naszego województwa”.
GK
*
*
*

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SZKŁA
I PLASTIKU
NA TERENIE GMINY HAŻLACH W 2009 R.
Sołectwo/Mc.
Rudnik, Kończyce Wielkie
Brzezówka, Pogwizdów
Hażlach, Zamarski

Grudzień 2009
01.12.2009 r. (I wtorek)
03.12.2009 r. (I czwartek)
08.12.2009 r. (II wtorek)

Zbiórkę odpadów segregowanych prowadzi: Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO Spółka z o.o. ul. Bażantów 17, 43-450
Ustroń, telefon - 033 854 29 75.			
Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu zbiórki prosimy kierować
bezpośrednio do w/w firmy lub do Urzędu Gminy Hażlach - tel. 033
8569 555, Referat Gospodarki Komunalnej.

ZJAZD ABSOLWENTÓW
Gimnazjum w Kończycach Wielkich
z okazji obchodów X-lecia szkoły 20 – 21 listopada 2009 r.
Piątek (20 XI) godz. 12.00 – 18.00 - Uroczystości obchodów Xlecia Gimnazjum (część oficjalna, występy artystyczne, spotkania z
wychowawcami) – budynek Gimnazjum
Sobota (21 XI) godz. 9.00 – 15.00 - Turniej Piłki Siatkowej (reprezentacje: uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów – zgłoszenia tel.) – sala gimnastyczna Gimnazjum
od godz. 18.00 - Bal Absolwentów (pełnoletnich) w Domu Ludowym w Hażlachu (zgłoszenia do 30 października – tel.: 033–856-9809 – koszt 40 zł).

„WRÓĆ BEZ HIV”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprasza do włączenia się w Ogólnopolską Kampanię Multimedialną dotyczącą profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem ,,Wróć bez HIV”. Kampania realizowana
w latach 2008-2009 jest skierowana do osób podróżujących po kraju i
zagranicy – niezależnie od charakteru, miejsca i czasu trwania podróży, natomiast jej głównym zadaniem jest zmniejszanie liczby nowych
zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych.
Badania Głównego Urzędu Statystycznego wykazują, iż najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące
stanowią osoby w przedziale wiekowym od 18 – 35 lat, ze średnim
wykształceniem, podróżujące zarówno w celach zarobkowych, jak i
turystycznych. Grupę tę charakteryzuje duża aktywność seksualna i
gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego.
Główne myśli przekazu są następujące: „HIV i AIDS nie zna granic” oraz „Seks , tak jak podróż, to wspaniałe przeżycie, może dawać
dużo satysfakcji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo”.
Więcej informacji dot. HIV/AIDS można uzyskać na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie
Teresa Wałga
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ZAWIADOMIENIE
Starosta Cieszyński, działając zgodnie z art. 24a ust. 1, ust. 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z późn. zm.),
informuje o rozpoczęciu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
jednostki ewidencyjnej Hażlach.
Tryb postępowania i cel modernizacji ewidencji gruntów i budynków
1. Terminy wykonywania prac:
Prace będą wykonywane w terminie od września br. do kwietnia
2010 r.
2. Wykonawcy prac polowych i kameralnych
Wykonawca prac Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Stodolnej 31
został wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pracownicy w/w przedsiębiorstwa otrzymają imienne upoważnienia
do wykonania niezbędnych prac. Na mocy art. 13 ust. 1 oraz art. 14
w/w ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu
na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych
czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub
inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.
3. Źródła danych dla potrzeb modernizacji ewidencji:
• wywiad terenowy i pomiar brakujących na mapie zasadniczej
obiektów budowlanych oraz granic aktualnych użytków gruntowych,
• informacje udzielone przez właścicieli nieruchomości,
• dane zawarte w rejestrach organów architektoniczno-budowlanych,
• dane zawarte w księgach wieczystych.
4. Dane otrzymane w wyniku przeprowadzonej modernizacji zostaną wykorzystane dla opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego podlegającego, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do
wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 i Szerokiej 13, siedzibie
Urzędu Gminy Hażlach, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz w Gazecie Wyborczej.
W okresie wyłożenia projektu każdy, czyjego interesu prawnego
dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może zgłaszać uwagi do tych danych.
Po upływie terminu przewidzianego dla wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów
i budynków.
5. Celem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest dostosowanie danych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 poz. 454).

GOK ZAPRASZA
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza na swoje najbliższe imprezy. 21.11.2009 r. o godz. 15 w Filii Gminnego Ośrodka
Kultury w Zamarskach przy ul. Głównej 1 rozpoczną się występy
wykonawców zgłoszonych do Konkursu „Przebój Pieśniczki Regionalnej 2009”. 12.12.2009 r. w sali widowiskowej GOK w Hażlachu
przy ul. Głównej 37 odbędzie się Konkurs Kulinarny „Cieszyński
Stół Wigilijny”. Degustacja potraw przez publiczność rozpocznie
się od godz. 13.00.
WK

LAUR DLA POETKI
(c.d. ze str. 1)

Kandydaturę Pani Heleny Stoszek do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki zgłosiło Koło Gospodyń Wiejskich w Kończycach
Wielkich. W uzasadnieniu podano, że jest ona emerytowaną nauczycielką, po trzydziestu latach pracy pedagogicznej w przedszkolach w
Kończycach Wielkich i Pastwiskach. Jej praca została doceniona poprzez przyznanie w 1973 roku nagrody III stopnia Ministra Oświaty
i Kultury za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W 2005 roku została wpisana do „Rejonowej Księgi Zasłużonych Działaczy Kółek Rolniczych” za długoletnie zaangażowanie i
pracę na rzecz rozwoju wsi, popularyzację historii, dorobku i bieżącej
problematyki Kółek Rolniczych. Wieloletnia członkini zarządu Koła
Gospodyń Wiejskich w Kończycach Wielkich została wyróżniona
wieloma dyplomami za działalność na rzecz Koła i wsi. Od ponad 20
lat należy do cieszyńskiego Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa.
Tegoroczna laureatka Srebrnej Cieszynianki pochodzi z Ustronia. Jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Bielsku-Białej. W
1955 roku została przyjęta do pracy w Przedszkolu w Kończycach
Wielkich. W 1975 roku ukończyła w Gliwicach zaoczne studia pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Jest wielką miłośniczką ziemi cieszyńskiej. W latach 70. i 80. wielokrotnie występowała
na antenie rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach w audycjach z
cyklu „Wędrówki muzyczne po kraju”, gdzie przedstawiała gwarą
różne obrzędy wsi cieszyńskiej, gawędy i „pieśniczki”. Została też
wyróżniona dyplomem za udział w „Konkursie Znajomości Gwary na
Śląsku Cieszyńskim”. Od wielu lat pisze własne wiersze, opowiadania, piosenki, scenariusze, które wykorzystywane są podczas różnych
spotkań i świąt. Jej wiersz „Kończycko ziymeczka” został zamieszczony w folderze wydanym przez Gminę Hażlach w 2005 roku z okazji obchodów 700-lecia Hażlacha i Kończyc Wielkich. Z kolei jej piosenka „Kończyce Wielkie”, wykonana przez kończycki chór, zdobyła
pierwsze miejsce w konkursie gminnym. Wiersze Heleny Stoszek są
drukowane w biuletynie „Anioł Kończycki” Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kończycach Wielkich.
Zapraszana przez wiele organizacji, stowarzyszenia i szkoły, chętnie opowiada o historii, kulturze, zwyczajach i obyczajach ziemi cieszyńskiej, najchętniej cieszyńską gwarą, w której pisze też dla szkół
scenariusze występów artystycznych. Na podstawie rozmów z mieszkańcami opracowała poświęcony hrabinie Gabrieli von Thun-Hohenstein zbiór wspomnień, wierszy, pieśni i legend z Kończyc Wielkich.
Pani Helena Stoszek to miła, ciepła i pełna optymizmu osoba, którą
można stawiać za wzór do naśladowania w każdym wieku. Chętnie
dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wrażliwa na cierpienie innych, nie zapomina o swoich koleżankach, potrzebujących pomocy
sąsiadach.
GK

WIEŃCE PANI EWY
29 sierpnia, w ramach Dni Gminy Goleszów, odbył się II Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych. Uczestniczyło w nim 26
zespołów z kół gospodyń wiejskich z terenu dawnego województwa
bielskiego, w tym także panie z KGW Hażlach i KGW Brzezówka.
W kategorii wieńców płaskich jury najwyżej oceniło pracę Ewy
Gazurek z Hażlacha, od wielu lat uczestniczącej w tego typu konkursach. Oprócz tego w kategorii koron, czyli wieńców kopkowych,
kolejny wieniec pani Ewy zajął drugie miejsce, ex aequo z „kopką”
pań z KGW Puńców.
Konkurs został zorganizowany wspólnie przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej oraz
Gminę Goleszów. Honorowy patronat sprawowali nad nim: poseł do
Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, starosta cieszyński
Czesław Gluza, starosta bielski Andrzej Płonka oraz Wójt Gminy Goleszów Zbigniew Wacławik.
GK
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PROJEKTY
WSPÓŁFINANSOWANE
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Wspólny wniosek Gmin Hażlach i Dębowiec pt. „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec”, złożony w
ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego w zakresie
działania 4.1 Infrastruktura Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, został rozpatrzony pozytywnie i wybrany do dofinansowania. W ramach projektu
w Gminie Hażlach na Dom Kultury zostanie zaadaptowana część
pomieszczeń dawnej fili Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. Realizacja Domu Kultury w Pogwizdowie została przewidziana w I i
II kwartale 2010 roku. W Gminie Dębowiec powstanie w Gumnach
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
*
*
*
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Lokalne zawody sportowe i imprezy rekreacyjne integrują lokalne społeczności, ludzie spotykają się, razem się bawią, kibicują, co
wpływa na zaspokajanie potrzeb społecznych oraz rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej. Rozwinięta baza sportowa poprawi również
atrakcyjność obszaru wiejskiego dla turystów, którzy będą mieli
warunki do uprawiania sportu, wzięcia udziału w lokalnych imprezach sportowo-rekreacyjnych. Realizację projektu przewidziano na 2010 rok.
SP

Z OŚWIATY
Wójt Gminy Hażlach na pięć lat przedłużył powierzenie stanowiska trzem dyrektorom placówek oświatowych: Danucie Natkaniec,
dyrektor Przedszkola w Pogwizdowie, Reginie Tomicy, dyrektor
Przedszkola w Hażlachu i Grażynie Babińskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zamarskach. Przedłużenie obejmuje okres od 1 września
2009 roku do 31 sierpnia 2014 roku.
*
*
*
Czterech nauczycieli szkół z naszej gminy uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 31 sierpnia akty nadania
stopnia awansu zawodowego z rąk wójta Karola Folwarcznego ode-

Informujemy że złożony przez Gminę Hażlach projekt pt.: „Przedszkole szansą naszych dzieci” w ramach priorytetu IX, Poddziałania
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został rozpatrzony pozytywnie i jest rekomendowany do dofinansowania. Obecnie trwają przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinasowanie. W ramach projektu zostały utworzone dwa nowe oddziały
przedszkolne dla 6-latków w Przedszkolu w Pogwizdowie. Oddziały
powstały w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie.
Dzieci rozpoczęły zajęcia w nowych oddziałach od 1 września 2009
roku.
*
*
*

Informujemy że złożony przez Szkołę Podstawową w Hażlachu
projekt pt.: „Magiczne drzwi do przyszłości – otwórzmy je razem” w
ramach priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został rozpatrzony pozytywnie i jest rekomendowany do dofinansowania. Na dzień dzisiejszy zostały złożone
dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie. W ramach projektu został utworzony oddział przedszkolny dla 5-latków w Szkole
Podstawowej w Hażlachu. Dzieci rozpoczęły zajęcia w nowym oddziale od 1 września 2009 roku.
*
*
*

brali: Monika Garaj, ks. Krzysztof Legut i Tomasz Walica (wszyscy
nauczyciele Gimnazjum w Pogwizdowie) oraz Elżbieta Węglorz (nauczycielka Szkoła Podstawowej w Pogwizdowie).
*
*
*
14 października w Szkole Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu obchodzono nie tylko Dzień Edukacji Narodowej, ale także 115
rocznicę powstania szkoły. Uroczystości rozpoczęło wspólne nabożeństwo ekumeniczne w kościele katolickim.

12 października 2009 roku Wójt Gminy podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na
projekt pn. „Budowa budynku dla sportowców wraz z wewnętrzną
instalacją gazu i oczyszczalnią ścieków, na działce nr 114, przy boisku w Rudniku”. Celem operacji jest poprawa warunków uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców wsi poprzez budowę budynku dla
sportowców (mieszczącego szatnie, umywalnie, WC, magazyny, salę
zebrań) przy boisku sportowym w Rudniku.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich, pozwoli mieszkańcom wsi uprawiać sport w bardziej komfortowych warunkach - będzie można przebrać się w szatni,
wziąć prysznic, skorzystać z toalet, salka zebrań stworzy warunki do
spotkań społeczności lokalnej. W wyniku realizacji projektu budowy
budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku więcej osób zainteresuje się uprawianiem sportu, zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej.

Pasowanie pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej w Hażlachu
• Fot. GK
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Następnie w sali gimnastycznej szkoły odbył się uroczysty apel
połączony z pasowaniem dzieci z klasy pierwszej na uczniów szkoły.
Młodzież hażlaskiej szkoły przygotowała specjalny program artystyczny. Wzięli w nim udział także byli uczniowie szkoły, poprzednia
dyrektor Stanisława Kula oraz wójt Karol Folwarczny.
*
*
*
Bożena Rendaszka, nauczycielka - bibliotekarka Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, 14 października, w Dniu Edukacji
Narodowej, otrzymała nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej. Nagrodzona jest nauczycielem dyplomowanym, założycielem i
liderem Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Powiatu Cieszyńskiego. Przez
5 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego
ds. bibliotek szkolnych. Jest znana z wielu
akcji i programów, które podejmuje w swojej szkole. Między innymi prowadzi liczne
Bożena Rendaszka
akcje charytatywne, rozwija formy współdziałania z rodzicami, jest autorką „Dni Otwartych Szkoły” oraz
koordynatorką 3-letniego projektu międzynarodowego Comenius
„Zdrowie jedną z najcenniejszych wartości w życiu człowieka”. Od
1996 roku prowadzi społecznie Koło Animatorów Kultury. Pomysłodawczyni i organizatorka Powiatowych Konkursów Bibliotecznych
oraz imprez w ogólnopolskim konkursie MEN „W Polsce bije serce
świata, a czy Twoje serce bije dla Polski?”. W 2008 roku w etapie
wojewódzkim i ogólnopolskim szkoła zajęła I miejsce.
*
* *
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie wzbogaciła się o ogólnodostępny plac zabaw, który powstał w ramach Konkursu Przedsięwzięć
Odnowy Wsi. Na placu znajduje się stół do ping-ponga, wykonane
z belek zestawy zabawowe z bujakami, huśtawkami, piaskownicą i
altanką dla rodziców.

Plac zabaw już gotowy!
Inwestycję o wartości 27.619,74 zł realizowała Gmina Hażlach, przy czym w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
uzyskano 12.798 zł. Przy pracach ziemnych pomagali mieszkańcy
Pogwizdowa.
*

*

*

W latach 2009-2014 roku szkoły podstawowe mogą ubiegać się o
wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. W I edycji programu środki na zakup pomocy dydaktycznych
przyznano: Szkole Podstawowej w Pogwizdowie (11.998 zł) i Szkole
Podstawowej w Zamarskach (5.973 zł). Wnioski do II edycji programu na zakup pomocy dydaktycznych złożyła Szkoła Podstawowa
w Hażlachu i Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich. Z kolei
Szkoła Podstawowa w Zamarskach, podobnie jak w I edycji, ubiega
się o środki na modernizację szkolnego placu zabaw.
GK

SPOTKANIE WÓJTÓW

7 października w Urzędzie Gminy Hażlach odbyło się spotkanie
wójtów gmin powiatu cieszyńskiego. Obecny był również starosta
Czesław Gluza, członek Zarządu Powiatu ds. Edukacji Stanisław Kubicius oraz przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

Jednym z głównych tematów poruszonych podczas spotkania
było finansowanie zadań zleconych gminom przez Urząd Wojewódzki, które nie są w pełni refundowane. Wspólnie podjęto decyzję o
wystosowaniu do Wojewody Śląskiego listu zwracającego uwagę na
niewystarczający poziom finansowania zadań zleconych.
GK

LATO W BIBLIOTEKACH
Minione lato obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń związanych z Gminną Biblioteką Publiczną w Hażlachu. Bibliotekarze prowadzący nasze placówki zadbali o to, aby najmłodsi spędzili okres
wakacyjny w sposób ciekawy i atrakcyjny. Zarówno w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, jak i w Filii w Pogwizdowie, systematycznie odbywały się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci
wykonały wiele pięknych prac, które przyozdobiły pomieszczenia bibliotek. Spotkania te umożliwiły dzieciom spotkanie się z rówieśnikami oraz podzielenie się z innymi wrażeniami z wakacyjnych wojaży.
Najmłodsi z chęcią brali również udział w konkursach plastycznych,
zorganizowanych przez każdą z bibliotek. Szczególnie atrakcyjne dla
uczestników okazały się warsztaty filmowe, zorganizowane przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. W tych tzw. „Wakacyjnych kadrach”
wzięli udział czytelnicy Biblioteki w Kończycach Wielkich. Gminna
Biblioteka Publiczna w Hażlachu zadbała również o nieco starszych
użytkowników, organizując bardzo ciekawą wystawę „Barwny świat
owadów”.
Okres letni był również czasem dużych zmian w funkcjonowaniu
Biblioteki Publicznej w Pogwizdowie. Zakończono trwający od kilku
lat proces komputeryzacji placówki. Do baz danych biblioteki wprowadzonych zostało blisko 11.000 woluminów. Uruchomiono również
moduł wypożyczeń, czyli elektronicznej rejestracji czytelników, wypożyczeń oraz zwrotów. Godny podkreślenia jest fakt iż modułem
elektronicznych wypożyczeń Biblioteka może poszczycić się jako
jedyna w Gminie oraz jedna z nielicznych w całym powiecie. Skomputeryzowanie procesu udostępniania zbiorów w znacznym stopniu
przyspieszy obsługę czytelników, jak również da możliwość szybkiego wyszukiwania informacji o zbiorach i ich dostępności. W związku
z wprowadzonymi zmianami zapraszamy czytelników biblioteki do
odbioru nowych legitymacji czytelniczych.
W związku z organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie konkursem na najlepszą bibliotekę powiatu prosimy czytelników o
wyrażanie opinii o naszej bibliotece. Anonimowe opinie można składać pisemnie w siedzibach bibliotek w specjalnie przygotowanych
urnach lub za pośrednictwem naszej strony internetowej www.gbphazlach.neostrada.pl, gdzie uruchomiona została specjalna skrzynka.
GBP w Hażlachu
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WIEŚCI Z KOŃCZYCKIEJ
PODSTAWÓWKI
Pożegnanie lata
26 września 13 uczniów z klas II-VI pod opieką p. Doroty Stoły,
p. Grażyny Mazgaj, p. Jolanty Mołek i p. Grzegorza Kuboszka wzięło
udział w XXXII Górskim Rajdzie Młodzieżowym „Pożegnanie lata”.
Trasa rajdu prowadziła najpierw czarnym, potem czerwonym szlakiem przez przełęcz Beskidek na Soszów. Meta znajdowała się przy
schronisku na Soszowie. Tam otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom oraz
wpisy punktów do książeczek GOT. Pogoda dopisała, humory też.
Pasowanie I klasy
Uczniowie I klasy, po kilku tygodniach pobytu w murach naszej
szkoły, obchodzą uroczyste pasowanie na ucznia. W tym roku uroczystość odbyła się 14 października. Tego dnia, w obecności swoich
rodziców, 22 uczniów I klasy (12 dziewczynek i 10 chłopców) zostało
pasowanych na uczniów.
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Klasa II realizuje projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”. Jest to projekt edukacyjny, współfinansowany
przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, oparty na teorii Howarda Gardnera, który określił inteligencje wielorakie. Celem
projektu jest wdrożenie modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Dla realizacji tego projektu
szkoła otrzymała pomoce edukacyjne za kwotę 8.000 zł.
Nasza szkoła została zgłoszona do akcji darmowe owoce i warzywa dla klas I-III. Kontynuowana jest akcja „Mleko w szkole”.
W piątek, 18 września, uczniowie SP w Kończycach Wielkich po
raz kolejny wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata organizowanej
w tym roku pod hasłem: „Pomagajmy Ziemi - codziennie”. Po apelu
przygotowanym przez szkolne koło LOP uczniowie pod opieką wychowawców sprzątali najbliższe otoczenie szkoły. Akcja sprzątania
ma uzmysłowić dzieciom, że jesteśmy odpowiedzialni za czystość
najbliższego otoczenia, za przyszłość naszej planety, sprawić, że młode pokolenie nie będzie śmiecić i pilnować, by nie śmiecono. Mamy
pomagać ziemi przez codzienne oszczędzanie wody, energii, segregowanie śmieci czy chodzenie na zakupy z własną torbą.
G. Mazgaj, T. Staniek

CIĄŻA I ALKOHOL (cz.1)

Pierwszaki z rogami obfitości
Zanim uczniowie przyjęli akt pasowania z rąk dyrektora szkoły,
starali się udowodnić, że w pełni zasłużyli na tytuł ucznia swojej szkoły poprzez przedstawienie części artystycznej. Pierwszoklasiści, pod
kierunkiem wychowawczyni, przygotowali montaż wierszy, piosenek
i scenek dramowych. W programie pomagały im uczennice klasy
czwartej: Dominika Staniek i Gosia Rapkiewicz. Dzieci silnie przeżywały udział w pasowaniu, były zaangażowane i bardzo grzeczne.
Na pamiątkę tego wydarzenia każdy pierwszoklasista otrzymał biret,
pamiątkowy dyplom oraz róg obfitości, ufundowany przez rodziców.
Życzymy wszystkim dzieciom spełnienia swoich marzeń i ambicji, a rodzicom wytrwałości i zaufania do szkoły, która pomoże im ten
cel zrealizować.
W szkole Bohaterów Westerplatte
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2009/2010 w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich miało w tym roku szczególnie
uroczysty charakter. Patronem szkoły są Bohaterowie Westerplatte, a
właśnie tam padły pierwsze strzały i rozpoczęła się II wojna światowa. Obchody 70 rocznicy wybuchu wojny, która pochłonęła miliony
istnień ludzkich, były okazją do uzmysłowienia szczęśliwym i beztroskim dzieciom, że był taki wrzesień w dziejach naszego narodu,
gdy ich pradziadkowie nie mogli rozpocząć nauki w szkole, a za mówienie w ojczystym języku można było stracić życie. Przypomnienie
wydarzeń z tamtych lat było swoistą lekcją patriotyzmu tak bardzo
potrzebną młodemu pokoleniu. Po uroczystości, aby uczcić pamięć
pochodzących z naszego regionu ofiar II wojny światowej, uczniowie
z klasy szóstej wraz z wychowawczynią złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową w Domu Gromadzkim.
W bieżącym roku szkolnym do naszej szkoły uczęszcza 113
uczniów. Będziemy pracowali pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Do grona uczniów przyjęto 22 uczniów klasy I, którzy uczą
się w pięknie wymalowanej klasie, wyposażonej w nowe meble, a
także stoliki i meble zakupione przez Radę Rodziców. Wśród pierwszaków są tylko siedmiolatki.

9 września, po raz dziewiąty, w Lędzinach odbywał się Światowy
Dzień FAS (z ang. Alkoholowy Zespół Płodowy), czyli międzynarodowa konferencja lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, pracowników ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie,
przedstawicieli organów sprawiedliwości, ośrodków adopcyjnych,
rodzin zastępczych i adopcyjnych. Patronat nad konferencją objęli: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Rzecznik Praw Dziecka, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa,
MOPS w Lędzinach oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, izb pielęgniarskich, wykładowcy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z Katedry Psychiatrii i Psychoterapii.
Warte podkreślenia jest, że trud i wysiłek w dziedzinie badań nad
FAS został doceniony przez Ministerstwo Zdrowia. Podczas konferencji odznaczenie „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” odebrała Małgorzata Klecka, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Zastępczego
Rodzicielstwa i Prezes Fundacji FAStryga. Na naszym terenie była
ona pionierką propagowania wiedzy o szkodliwości alkoholu dla życia płodowego dziecka i od lat w swoim domu w Lędzinach prowadzi
spotkania z rodzicami dzieci z zespołem FAS. M. Klecka opracowała
wiele cennych ćwiczeń wspomagających rehabilitację dzieci z uszkodzeniem poalkoholowym, niestrudzenie walczy o prawo do godności
dzieci z FAS , a więc chorych nie z własnej woli, służy także wsparciem dla rodzin wychowujących takie dzieci.
Odznaczenia te wcześniej uzyskali: dr psychiatrii Krzysztof
Liszcz z Torunia, jego żona Katarzyna Kałamajska-Liszcz. Oboje tematyką FAS zajmują się nie tylko zawodowo, są bowiem rodzicami
adopcyjnymi i zastępczymi dla czwórki dzieci z FAS. Dr Liszcz jest
przykładem „Judyma”- lekarza, który nie wiadomo skąd czerpie siły
i energię do pracy nie tylko ze swoimi dziećmi, ale i dziećmi przyjeżdżającymi z całej Polski do Fundacji Daj Szansę w Toruniu.
Odznaczenie to zostało także przyznane mgr Teresie Jadczak-Szumiło z Żywca, która również prowadzi badania nad dziećmi z FAS .
Spotkania z tymi ludźmi mają jedną wspólną cechę: obce jest dla nich
podejście typu „brak czasu”, albo „czas to pieniądz”, bowiem liczy
się dziecko – z wyjątkowo „bolesnymi dla otoczenia” symptomami
chorobowymi oraz rodzice na co dzień doświadczający skutków tej
choroby.
FAS – choroba czy wymysł niewydolnych rodziców i terapeutów usprawiedliwiających swoją niemoc?
Pytanie może nieco kontrowersyjne, ale chyba trzeba je postawić. Tym bardziej, gdy posiada się bagaż doświadczeń, nie zawsze
pozytywnych w kontaktach z różnymi poradniami, w których szuka
się pomocy dla swego dziecka. Niemniej trudno się dziwić, przecież
(c.d. na str. 8)
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Skąd się biorą dzieci z FAS?

(c.d. ze str. 7)

Nazwa jest skrótem od angielskiego terminu Fetal Alkohol Syndrome (Alkoholowy Zespół Płodowy). Po raz pierwszy została użyta
przez amerykańskich lekarzy w 1973 roku. Określenie to stosowano w stosunku do dzieci, które urodziły się z wadami wrodzonymi,
ponieważ ich matki piły alkohol w okresie ciąży (ciąży liczonej od
poczęcia). U dzieci tych nastąpiło uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego.
Dodajmy, że FAS jest w tym wypadku pojęciem ogólnym, obejmującym wszystko to, co mieści się w obrębie uszkodzeń płodu wywołanych działaniem alkoholu. Tak więc w obrębie FAS wyróżnia się
tak zwane pFAS, ARND, FASD i FAE.
Wszystko zależy od tego, w którym tygodniu/miesiącu ciąży i w
jakiej ilości dawek płód był narażony na działanie alkoholu oraz czy
towarzyszyły temu inne używki – narkotyki, kawa, papierosy, napoje
„colopochodne”, a także stres, jaki był rodzaj diety itp.

Najłatwiej zdiagnozować można takie dzieci, które przebywają w
domach dziecka, w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, albowiem
tam najczęściej trafiają dzieci, które wcześniej zostały odrzucone
przez biologicznych rodziców. Pochodzą zatem z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie nie miały zapewnionej należytej opieki fizycznej, emocjonalnej i materialnej. W domach tych, z reguły, królowały: alkohol,
bieda, niewłaściwe warunki sanitarno-higieniczne, awantury. Te dzieci, ze względu na niepokojące zaburzenia zachowania, są diagnozowane stosunkowo wcześnie. Jeśli dodatkowo dokumentacja sądownicza czy policyjna potwierdza wyżej podane warunki, jest bardzo
prawdopodobne, że dziecko ma właśnie zespół FAS.
Lecz są też inne rodziny, z pozoru normalne, zamożne, wykształcone. Tam mogło dojść do wyżej omówionych przypadków okazjonalnego spożycia alkoholu. I te dzieci stanowią poważny „problem” dla
rodziców. Czy matce wystarczy odwagi, aby potwierdzić przed lekarzem, iż w okresie ciąży nie wiedziała, że jest w ciąży? Czy może ma
„pochwalić się” tym, że nie widziała niczego złego w okazjonalnym
spożyciu wina, szampana czy małego piwa? Czy zdoła teraz moralnie
unieść ciężar diagnozy, iż dziecko będzie na całe życie miało uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego właśnie z powodu jej beztroski?

Co jest alkoholem?

FAS – czym się objawia?

Zmiany, jakie zaszły w naszej kulturze, zmieniły naszą mentalność
i przeświadczenie o alkoholu. Dawniej alkohol był „zarezerwowany”
dla mężczyzn, zaś widok pijącej kobiety był ewenementem. Niegdyś
alkohol po alkohol sięgali tylko dorośli, dziś również młodzież, a
nawet zdarza się, że piją go już dzieci. Świadczą o tym chociażby
kartoteki izb wytrzeźwień, gdzie trafia spory odsetek młodzieży, w
tym także płci żeńskiej. Przywykliśmy uważać za alkohol wódkę, koniak, ewentualnie jeszcze drinki. W wielu krajach do obiadu podaje
się wodę lub wino czy szampana. Stąd wino również i u nas przestaje
być postrzegane jako alkohol. To samo dotyczy piwa, które masowo
spożywa młodzież. Stało się ono napojem tak popularnym jak oranżada. Trudno wyobrazić sobie „imprezkę” bez piwa, oczywiście nie
jednego. Żadna impreza masowa nie jest pozbawiona łatwego dostępu do wszelkich gatunków piwa oferowanych na rynku.
Trzeba wiedzieć, że:
piwo (szklanka 250 ml) = lampka wina (100 ml) = kieliszek wódki (30 ml). To wszystko zawiera taką samą ilość alkoholu etylowego,
tyle że w różnych stężeniach. A więc każda z powyżej przedstawionych porcji napoju alkoholowego dostarcza około 10 g czystego alkoholu etylowego do naszego organizmu. Pół godziny po spożyciu takiej ilości alkoholu jego stężenie we krwi dziecka będzie takie same,
jak u matki.
Jeśli kobieta w ciąży, nawet w pierwszych jej tygodniach, pije,
razem z nią pije będące w jej łonie dziecko. Każda ilość wypitego
alkoholu działa toksycznie na płód, co prowadzi do uszkodzeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Również w okresie karmienia
piersią dziecko odżywia się tym, czym jego mama!
Gdy do tego dodamy obniżenie wieku inicjacji seksualnej, do której często dochodzi właśnie na dyskotekach, podczas imprez towarzyskich, gdzie nieodłącznym atrybutem jest piwo, tym samym zwiększa
się ryzyko uszkodzenia dziecka w fazie embrionalnej. Nie dotyczy
to tylko tzw. osób z marginesu, alkoholików. Dotyczy to także tych
kobiet, które okazjonalnie „świętują” jednym piwem, jedną lampką
wina zdanie matury, imieniny, nowe auto itd. Nie ma dla dziecka
bezpiecznej dawki alkoholu. Stale musimy pamiętać, że z dzieckiem
mamy do czynienia nie tylko po jego urodzeniu, ponieważ jego życie
zaczyna się wraz z poczęciem.
Skutek takiej bezmyślności jednej nocy czy jednej imprezy może
być tragiczny w skutkach dla dziecka. I to już niestety na całe jego
życie.
Tak więc możemy niejako wyróżnić dwa rodzaje aborcji, czyli
zabicia dziecka: fizyczną w okresie ciąży w łonie matki oraz aborcję
rozłożoną w czasie, gdy kobieta urodzi dziecko, które sama naraziła
podczas ciąży na trwałe kalectwo.

Mogą to być zmiany fizyczne - deficyt wzrostu, wagi, obwodu
głowy, deformacje budowy kończyn, wady narządów wewnętrznych
itd. Lecz najgorsze chyba są zmiany, które zachodzą w psychice
dziecka i w jego zachowaniu. Z pozoru jest to zachowanie patologiczne, można nawet użyć słowa psychopatyczne. Ale czy tak jest
naprawdę? Czy też może dziecko takie mówi do nas po prostu „innym
językiem”? Językiem, którego musimy się nauczyć, a właściwie stale
uczyć. Przychodzi nam żyć i pracować z dzieckiem, gdzie wszelkie
tradycyjne, nawet te najbardziej skrajne, metody wychowawcze w
ogóle nie skutkują lub częstokroć dają zupełnie odwrotne efekty od
zamierzonych. Przychodzi czas na uświadomienie sobie, że to dziecko z FAS NIGDY nie dorośnie…
Że to nie my jego zmienimy, ale to my musimy zmienić siebie,
nasze nastawienie wobec jego „nienormalnego a często bolesnego”
sposobu wyrażania uczuć. A w końcu to właśnie my musimy pogodzić się z tym, że to nie ono będzie kiedyś samodzielne, ale to my - na
pozór w pełni inteligentnemu dziecku - musimy przygotować miejsce
na jego dalszą egzystencję, gdyż stale będzie „dzieckiem”.

jeszcze dziewięć lat temu wiedza w Polsce na temat FAS była w stadium raczkującym.

Co to jest FAS?

Objawy FAS u dzieci
Już w okresie niemowlęcym można zaobserwować u dzieci z FAS
niektóre objawy chorobowe: nadruchliwość, niepokój, zaburzony odruch ssania, słabą koordynację wzrokowo-ruchową, zaburzenia uwagi
i koncentracji, nadpobudliwość. Objawy te, a szczególne te o podłożu
psychicznym i emocjonalnym, nasilają się w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Zaburzenia zachowania, labilność emocjonalna zawsze
towarzyszą dzieciom z zespołem FAS.
Poziom intelektualny tych dzieci z reguły mieści się w normie,
choć mogą występować u niektórych z nich opóźnienie rozwoju umysłowego.
Główne przyczyny „złego zachowania” tkwią w:
- uszkodzeniu mózgu dziecka (ośrodkowy układ nerwowy) ze
względu na używanie alkoholu w okresie ciąży matki,
- zaburzeniach więzi (dziecko pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych,
przypadki opisane wyżej),
- niewłaściwej opiece w sytuacji, gdy nie znamy znamion tego
zespołu chorobowego,
- braku wsparcia dziecka i rodziców ze strony pozostałej rodziny
oraz szkoły.
Opracowano w Biurze Pełnomocnika Wójta Gminy Hażlach ds.
uzależnień na podstawie materiałów konferencyjnych przygotowanych na IX Światowy Dzień FAS w Lędzinach.
Waldemar Saltarius
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KGW W ZAMARSKACH W LATACH 1959 - 2009
KGW w Zamarskach powstało w 1959 roku. Inicjatorem jego założenia był ówczesny prezes Kółka Rolniczego pan Wilhelm Siedlok,
zaś funkcję przewodniczącej objęła pani Emilia Kubok (obecnie Liszka).
Koło liczyło w chwili założenia 12 członkiń. Celem działalności KGW
było zaktywizowanie środowiska wiejskiego, zwłaszcza w dziedzinie
poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich.
Funkcję przewodniczącej koła pełniły dotychczas następujące osoby:
Emilia Kubok, obecnie Liszka (1959-1961), Helena Śliwka (1962-1969),
Amalia Witoszek (1969-1973), Wanda Wróbel (1973-1979), Wanda Klimosz (1979-1999), Renata Machej (2000-2006) oraz Katarzyna Palac
(2007 – nadal).
Pokrótce przedstawię najważniejsze zadania wykonane za kadencji
poszczególnych przewodniczących. W latach 1962-1969, kiedy przewodniczącą była Helena Śliwka, zorganizowana i wyposażona została
wypożyczalnia naczyń stołowych, która przez długi okres czasu znajdowała się w prywatnych domach naszych członkiń, np. u p. Heleny Śliwki,
Anny Łasut, Heleny Tomicy, Małgorzaty Siudy, zanim ostatecznie wygospodarowano dla niej miejsce w pomieszczeniach OSP. Wypożyczalnia,
systematycznie uzupełniana, działa do dnia dzisiejszego. W latach 70.
organizowane były dziecińce wiejskie, zapewniające opiekę nad dziećmi
w okresie wakacji. Duży wkład w ich organizację włożyły członkinie
KGW. Nie zabrakło kobiet w pracach społecznych przy budowie zlewni
mleka, przedszkola, strażnicy, sklepu i nowej szkoły.
Na lata 1969-1973, kiedy przewodniczącą była p. Amalia Witoszek,
przypada bardzo intensywny rozkwit koła, zarówno liczebny, jak i pod
względem różnorodnej działalności. W tym okresie organizowano wiele
kursów, pokazów, pogadanek oraz imprez kulturalnych, a wszystko to
odbywało się w pomieszczeniach klubu „RUCH” (dzisiaj jest to budynek, w którym mieszka p. Marta Kozieł). Jednym z podstawowych zadań
koła było podnoszenie produkcji rolnej, toteż corocznie organizowane
były konkursy: higienizacji obór w celu uzyskiwania coraz większej ilości mleka wysokiej jakości, wychowu piskląt, służącego rozprowadzaniu wśród członkiń piskląt i paszy oraz uprawy mało znanych warzyw i
kwiatów. Dzięki zgodnej i harmonijnej współpracy Koło mogło powiększać swój majątek, to jest wypożyczalnię naczyń stołowych, dokupując
coraz to nowsze naczynia i urządzenia.
W roku 1978, kiedy przewodniczącą była p. Wanda Wróbel, powstał
zespół śpiewaczy „Lutnia”, nazywany dzieckiem zamarskiego KGW. Inicjatorami powstania tegoż zespołu byli: przewodnicząca KGW p. Wanda
Wróbel oraz dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej p. Rudolf Mizia.
Kierownictwo zespołu od początku spoczywało w rękach p. Krystyny
Krzywoń. Swoimi pieśniami i gawędami zespół upiększał wiele imprez
okolicznościowych w bliższym i dalszym środowisku. Urocze melodie
cieszyńskich „pierniczek” radowały serca, wprowadzały miły nastrój,
wiązały uczuciowo z przemiłym zakątkiem ziemi cieszyńskiej. Zespół
działał przez 25 lat, aż do 2003 roku.
Kolejną osobą, która objęła przewodnictwo Koła w latach 1979-1999,
była pani Wanda Klimosz, która do tej pory nadal pozostaje aktywna,
jest bowiem zastępcą przewodniczącej. Jej działalność w początkowym
okresie obejmowała trudne lata 80. Jednak w tym okresie członkinie
chętnie uczestniczyły w szeregu kursach, pokazach, pogadankach. Były
prowadzone kursy i pokazy o różnej tematyce, np. przygotowania potraw
z warzyw czy mało znanych potraw z drobiu oraz kursy pieczenia ciast i
ciasteczek. Szereg pokazów prowadziły nasze członkinie, panie Helena
Piotrowska i Emilia Witoszek. Bardzo aktywna była nasza instruktorka
ds. KGW, pani Irena Szturc, która przekazała nam szereg cennych widomości, m.in. na temat uprawy warzyw mało znanych i wykorzystania ich
w żywieniu rodziny wiejskiej. To właśnie w tym okresie szereg członkiń
rozpoczęło uprawę warzyw ciepłolubnych w tunelach foliowych. W tym
okresie powstały u naszych członkiń doświadczalne poletka z zakresu
ogrodnictwa, np. poletko z uprawą truskawek u p. Krystyny Krzywoń,
malin u p. Lidii Kiszy, agrestu u p. Wandy Sojki i czerwonej porzeczki
u p. Anny Sabeli.
Przez szereg lat, szczególnie w okresie zimowym, panie chętnie
korzystały z usług poradni krawieckiej, prowadzonej przez panią Sikorową z Pastwisk. Wielkim udogodnieniem było uruchomienie magla
elektrycznego, z którego usług mogą do tej pory korzystać panie z całej wsi. Członkinie chętnie uczestniczyły w krzewieniu kultury na wsi.
Dzięki ich zaangażowaniu udało się wystawić szereg sztuk ludowych,
m.in. „Wesele cieszyńskie” – sztukę Walentego Krząszcza. Reżyserem

wszystkich tych przedstawień był pan Rudolf Mizia. Członkinie chętnie
reprezentowały naszą wieś na dożynkach i to zarówno wiejskich, jak i
gminnych, pełniąc zaszczytną rolę „gaździnki” dożynek. Na pewno miło
wspominamy dożynki u państwa Alojzego i Emilii Pnioków w 1983
roku, kiedy to obchodziliśmy uroczyście 760-lecie naszej wsi. Także u
państwa Lancerów w 1984 roku, kiedy nastąpiło uroczyste odpalenie
palnika gazowego zasilanego gazem ziemnym, pierwszego we wsi i u
państwa Zdzisława i Bronisławy Szkutków w 2003 roku. Dożynki odbyły się wówczas po prawie 20-letniej przerwie.
Kolejnymi miłymi wspomnieniami są wycieczki organizowane prawie corocznie, które miały cel szkoleniowy, np. do Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach czy do szkółek drzew i krzewów, ale pozwalały
także podziwiać piękne krajobrazy naszych Beskidów czy miast takich
jak Kraków, Wieliczka, Wrocław, Tarnowskie Góry, Zakopane. Tradycją
było organizowanie wspólnych spotkań przy ognisku, które stanowiły
swoistą rozrywkę kulturalną, gdzie przy własnoręcznie przygotowanym
posiłku można było miło spędzić czas na pogawędkach i śpiewie do późnych godzin wieczornych.
Rok 1998 był rokiem obchodów 775–lecia wsi. Panie jak zawsze
chętnie włączyły się czynnie w organizację szeregu imprez. Zorganizowane zostało spotkanie seniorów naszej wsi. Te spotkania od tego czasu
są organizowane corocznie. Wprawdzie zmienił się organizator, jednak
panie z KGW zawsze w nich uczestniczą, zajmując się szczególnie sprawami kulinarnymi.
W 2000 roku funkcję przewodniczącej koła powierzono pani Renacie Machej. Okres ten charakteryzował się wielkim zaangażowaniem w
pracy koła wszystkich członkiń. Organizowane były okolicznościowe
wieczorki, np. połączone z tradycyjnym „śledzikiem”, Dniem Kobiet
oraz „Andrzejkami”. Panie brały udział w konkursach kulinarnych organizowanych corocznie w Skoczowie pod nazwą „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”. Za udział w tych konkursach koło nasze otrzymało szereg
nagród i wyróżnień. Wspomnę może słynny „poleśnik” czy syrop z płatków róży, czarnego bzu, „moiczków”. Wszystkim smakowała również
„żarnówka ze szpyrkami”. W 2004 roku nasze koło zdobyło II miejsce
w ogólnokrajowych dożynkach na Jasnej Górze za „poleśnik”. Prawie
corocznie brałyśmy udział w konkursie wieńców dożynkowych. Wieńce
wykonane przez nasze członkinie, panią Annę Karpetę oraz p. Elżbietę
Żerdkę, otrzymały szereg nagród oraz wyróżnień. Można je było również
docenić w naszych kościołach na nabożeństwach żniwnych. Jednak pani
Reni Machej, pomimo jeszcze jej młodego wieku, nie było dane dłużej
przewodniczyć naszemu kołu. Pożegnaliśmy ją w sierpniu 2006 roku na
miejscowym cmentarzu w Zamarskach. Pomimo ciężkiej choroby do
końca swoich dni aktywnie uczestniczyła we wszystkich pracach naszego koła. Dała się poznać jako osoba pracowita, odważna, podejmująca
trudne wyzwania, a jednocześnie bardzo skromna, miła i uczynna, potrafiąca sobie zjednać zarówno młode, jak i starsze wiekiem członkinie.
Kolejną przewodniczącą, która nasze koło prowadzi od 2007 roku,
jest pani Katarzyna Palac. W tym czasie panie brały udział w konkursie
„Najpiękniejszy ogród w gminie Hażlach”. W pierwszej edycji tego konkursu ogród naszej członkini, pani Marii Babilon, zdobył I miejsce. W
październiku 2008 roku panie z naszego koła wzięły udział w Gminnym
Konkursie Kulinarnym pod nazwą „Wyczaruj coś z ziemniaka”. Rewelacją smakową okazały się nasze „amolety z ziemniaka”. Natomiast w
kolejnym konkursie gminnym, zorganizowanym w marcu 2009 roku pod
nazwą „Świąteczne smaki”, otrzymałyśmy wyróżnienie za „brótfaniok”,
czyli ciasto nafaszerowane kawałkami wędzonego boczku, szynki i kiełbasy. Corocznie w okresie przed świętami Bożego Narodzenia spotykamy się, by złożyć sobie życzenia świąteczne i podzielić się tradycyjnym
opłatkiem, zaś w marcu każdego roku spotykamy się na wieczorku z
okazji Dnia Kobiet.
Przez szereg lat, bo aż prawie do 2000 roku, mogłyśmy spotykać
się w pomieszczeniach miejscowej Szkoły Podstawowej, za co składam
serdeczne podziękowanie ówczesnemu kierownictwu szkoły. Pan Rudolf Mizia otrzymuje nasze podziękowania za opracowanie na podstawie
dokumentacji prasowej i reprodukcji zdjęć działalności naszego koła za
okres minionego 50-lecia. Mój tekst zakończę parafrazą słów Agnieszki
Osieckiej: „Ale to już było, pół wieku za nami, choć w papierach lat
przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy takie same”.
Helena Górniak
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POD ZNAKIEM PRZYRODY
„Seniora dzień, seniora choć jeden dzień” - słowa tej piosenki
rozpoczęły kolejne już uroczyste spotkanie seniorów, mieszkańców
Kończyc Wielkich, które odbyło się 30 sierpnia. Spotkanie przygotował zarząd miejscowego KGW przy
współpracy z Gminnym
Ośrodkiem
Kultury i jego Filią
w Kończycach Wielkich oraz Radą Sołecką. W spotkaniu
wzięli również udział
zaproszeni goście:
Wójt Gminy Hażlach
Zasadzenie „Drzewka Seniora” • Fot. Marek
p. Karol FolwarczTomica
ny, przewodniczący
Rady Gminy p. Karol Czempiel, ks. kanonik Andrzej Wieliczka, ks.
wikary Łukasz Lach, sołtys p. Franciszek Morawiec, prezes LKS p.
Mirosław Liboska oraz radni.
Otwierając spotkanie przewodnicząca KGW serdecznie przywitała przybyłych na uroczystość seniorów, jak również zaproszonych
gości. Wójt Karol Folwarczny przekazał zebranym życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności i zapewnił, że z doświadczenia ludzi starszych
można i należy korzystać. Tematem tegorocznego spotkania była
przyroda – otaczające nas kwiaty, zioła i ogrody, które coraz bardziej
zmieniają swój kształt, przez co w zapomnienie odchodzą stare, tradycyjne ogrody naszych babć.
O tych przemianach opowiedziano w inscenizacji zatytułowanej
„Przyroda, kwiaty, zieleń”, którą przygotowała p. Helena Stoszek,
nasza miejscowa poetka ludowa. W inscenizacji w piękny sposób
opisała słowami, wierszami i piosenkami zmiany jakie zachodzą w
przyrodzie, jak pięknieją ogrody i jak winniśmy współżyć z przyrodą.
Inscenizację wykonały panie z KGW pod przewodnictwem p. Franciszka Tenglera oraz p. Seweryna Głowackiego.
Młodzież z GOK pod kierownictwem p. Katarzyny Czendlik
przedstawiła aranżację do ballady „Raz królewna złotowłosa” a następnie obdarowała wszystkich zebranych własnoręcznie wykonanymi
owocami na patyczkach. Zakończeniem części artystycznej spotkania
było zasadzenie „Drzewka Seniora ”, którym była czerwona jarzębina.
Aktu tego dokonali państwo Waleria i Jan Kusiowie w towarzystwie
wójta, prezesa LKS, przewodniczącej KGW i p. Heleny Stoszek. W
tym czasie zespół śpiewał piosenkę „Czerwona jarzębina”.
Tego typu spotkania będą nadal organizowane, gdyż umożliwiają
jednoczesne spotkanie się wielu seniorów i powspominanie dawnych
czasów. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
na dalsze dni jesieni życia dla naszych seniorów składa Zarząd KGW
w Kończycach Wielkich. Wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tej imprezy, serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca KGW
Zofia Feluś

W CIENIU SĘDZIWYCH DĘBÓW
Od kilku lat 10 października w całym kraju obchodzi się „Święto
drzewa”. Z tej okazji,
w przeddzień tej daty,
w piątek 9 października, w Kończycach
Wielkich odbyło się
spotkanie młodzieży
szkolnej przy tamtejszych dębach, pomnikach
przyrody,
liczącym sobie ponad
750 lat „Mieszku” i
młodszym „Przemku”
Symboliczny pomiar obwodu najstarszego (około 450 lat).
śląskiego dębu „Mieszko” • Fot. GK

Z inicjatywą obchodów święta przy najstarszym dębie na Śląsku,
za jakiego jest uważany „Mieszko” (zwany „Śląskim Matuzalemem”)
wyszła Komisja Ochrony Przyrody Oddziału PTTK „Beskid Śląski”
w Cieszynie. W spotkaniu uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych w Hażlachu, Kończycach Wielkich i Zamarskach oraz wójt
Karol Folwarczny. Pogadankę na temat kończyckich dębów szypułkowych, a także związanych z nimi legend wygłosił na miejscu przewodniczący komisji Jan Machała. Trzymając się za ręce młodzież
dokonała symbolicznego pomiaru obwodu drzew, co nie było łatwe,
zważywszy, że „Mieszko” ma ponad 8,5 metra.
Następnie udano się na teren miejscowego boiska sportowego,
gdzie przeprowadzono konkurs przyrodniczo-geograficzny z udziałem reprezentantów każdej szkoły. Pierwsze miejsce zdobyła Justyna
Hodura (SP Zamarski), drugie - Mieszko Pilch (SP Hażlach), trzecie - Rafał Piekar (SP Kończyce W.). Wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali ufundowane przez naszą gminę pamiątkowe znaczki okolicznościowe.
Szczególne podziękowania należą się p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich, Dorocie Stoły, za zorganizowanie
poczęstunku dla uczestników spotkania.
GK

WICEMISTRZ POLSKI
Tomasz Warzecha z Kończyc Wielkich ma 15 lat, jest uczniem
III klasy miejscowego Gimnazjum i trenuje biegi w Misyjnym Klubie Sportowo-Rekreacyjnym „Centrum” w
Dzięgielowie. Mimo
że robi to dopiero od
półtora roku, udało się
mu już osiągnąć znaczące sukcesy.
W dniach 26-27
września Tomek wziął
udział w rozgrywanym
w Zamościu Małym
Memoriale
Janusza
Tomasz Warzecha odbiera list gratulacyjny
Kusocińskiego, uznaod wójta Karola Folwarcznego • Fot. GK
wanym za Mistrzostwa
Polski młodzików do lat 15. W biegu na 100 m zajął drugie miejsce
i zdobył tytuł wicemistrza Polski. Wcześniej tryumfował w zawodach finałowych Samsunga, rozgrywanych w czerwcu w Warszawie
i uznawanych za nieoficjalne Mistrzostwa Polski młodzików. W nagrodę pojechał do Berlina zobaczyć Mistrzostwa Świata w Lekkiej
Atletyce. W tym roku nasz utalentowany biegacz w biegu na 100 m
zdobył również w Chorzowie mistrzostwo Śląska, zaś w Częstochowie mistrzostwo makroregionu.
Sukcesy Tomka zostały zauważone przez władze naszej gminy.
Podczas październikowej sesji Rady Gminy wójt Karol Folwarczny
przekazał mu list gratulacyjny oraz sportowe obuwie do trenowania.
W imieniu biegacza za wyróżnienie podziękował jego trener Adam
Żwak, który jest wiceprezesem MKS-R „Centrum”.
GK

WSPÓLNYMI SIŁAMI
Owocem współpracy pomiędzy LKS „Victoria” Hażlach, Szkołą
Podstawową im. „Trzech Braci” w Hażlachu i Gminą Hażlach był rozegrany 25.09.2009 roku Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Uczestnikami zawodów było 47 uczniów z czterech szkół podstawowych.
Turniej otworzył Wójt Gminy Hażlach p. Karol Folwarczny w
obecności p. Grzegorza Sikorskiego - radnego i działacza LKS, dyrektor szkoły oraz nauczycieli. Sędzią głównym zawodów został p.
Krzysztof Żebrok. Dzięki środkom pozyskanym z Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii wszyscy uczestnicy otrzymali napoje,
kołacze, a najlepsi z każdej kategorii wiekowej statuetki, dyplomy i
nagrody, które wręczał pełnomocnik Wójta do w/w spraw p. Waldemar Saltarius.
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Oto wyniki w poszczególnych grupach wiekowych. Chłopcy
rocznik 1997-1999: 1 Szymon Szajter (SP Hażlach), 2. Antoni Ogrodnik (SP Zamarski), 3. Dominik Mendrok (SP Hażlach). Rocznik 2000
i młodsi: 1. Seweryn Gabzdyl (SP Hażlach), 2. Mateusz Żebrok, 3.
Patryk Boczoń (obaj SP Zamarski).
Dziewczęta rocznik 1997-1999: 1. Marcelina Korzec 2. Klaudia
Kędzior, 3. Martyna Korzec (wszystkie SP Pogwizdów). Rocznik
2000 i młodsze: 1. Karolina Somerlik (SP Hażlach), 2. Sandra Wiecheć (SP Zamarski), 3. Karolina Łyżbicka (SP Hażlach).
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia
zawodów, a w szczególności panu Józefowi Michalikowi, który kolejny już raz czuwał nad techniczną organizacją turnieju.
Agnieszka Pilch
dyrektor SP Hażlach

Trasę jesiennego biegu wyznaczono w sołectwie Rudnik ulicami:
Słoneczną, Grabową, Poprzeczną, Leśną, Centralną, na boisko sportowe LKS Rudnik. Trasa całego biegu mierzyła ok. 3000 m. Zawodnicy podzieleni byli na 7 kategorii wiekowych, w których pierwsze
miejsca zajęli: Seweryn Gabzdyl (chłopcy z klas I-III), Karolina Sommerlik (dziewczęta z klas I-III), Piotr Polok (chłopcy z klas IV-VI),
Martyna Kłoda (dziewczęta z klas IV-VI), Mateusz Gąsior (gimnazjaliści), Kaja Łanda (gimnazjalistki), Patrycja Wawrzyńska (16-19 lat),
Beata Tomica (panie 20-39 lat), Tomasz Lebioda (mężczyźni 20-39
lat), Andrzej Łukasiak (pow. 50 lat).
Wręczenie nagród odbyło się na boisku sportowym w Rudniku.
Aktu dekoracji zwycięzców dokonali: Wójt Gminy Karol Folwarczny i zastępca przewodniczącego Rady Gminy Zygmunt Zahraj. Trasę
biegu zabezpieczali policjanci z Komisariatu Policji w Zebrzydowicach oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku, zaś obsługi medycznej podjęły się Panie pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w
Hażlachu. Organizację biegu wsparli także sponsorzy, dzięki którym
imprezę zakończono wspólnym grillowaniem: Hurtownia SAXON ze
Skoczowa, Piekarnia Handzel w Kończycach Wielkich, Hurtownia
napojów „STABOL” z Cieszyna, Spółka „PEX” z Kończyc Wielkich
oraz Krzysztof Klimosz - Bar Centrum z Pogwizdowa.
Na zakończenie wartej kontynuowania imprezy sportowej dyrektor GOK podziękował wszystkim, którzy włączyli się do jej organizacji, a także opiekunom grup szkolnych i instruktorom GOK oraz
zaprosił do udziału w kolejnych edycjach.
GOK Hażlach

DRUGA „VICTORIA”
Począwszy od końca października bieżącego roku mieszkańcy
Hażlacha mogą kibicować zawodnikom Ludowego Klubu Tenisa Stołowego „Victoria” Hażlach. Nowy klub bierze
udział w rozgrywkach
o mistrzostwo IV ligi
tenisa stołowego mężczyzn (do rozgrywek
zgłoszono 2 drużyny) oraz III ligi tenisa
stołowego kobiet. W
barwach
„Victorii”
Hażlach w drużynie
Pierwszy mecz „Victorii” w IV lidze
kobiecej grają: Jolanta
Szajter, Agnieszka Szajter, Marzena Machej, Joanna Krzok i Arleta
Ziobrowska. W drużynie męskiej (I lub II) występują: Adrian Machej,
Andrzej Machej, Józef Michalik, Józef Machej, Jerzy Prochaczek,
Wacław Mitręga, Wiktor Kachno, Rudolf Lanc, Jarosław Pajączkowski, Bronisław Hławiczka, Janusz Brzezina oraz Łukasz Pomiećko.
Powstanie nowego klubu, który jest kontynuatorem działalności dotychczasowej sekcji tenisa stołowego LKS „Victoria” oraz jego zgłoszenie do regularnych rozgrywek wspierał hażlaski radny Grzegorz
Sikorski. Dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Pilch wszystkie treningi
oraz mecze drużyn „Victorii” rozgrywane są w sali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. „Trzech Braci” w Hażlachu.
Hażlascy tenisiści swoje pierwsze mecze w IV lidze rozegrali 22
października. Pierwsza drużyna podejmowała zespół Orła Mirex z
Kóz. Nasi tenisiści wygrali ten mecz 6:4. Druga drużyna na wyjeździe
przegrała z LKS Pogórze 3:7.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do kibicowania naszej drużynie oraz do aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez klub. Odbywają się one we wtorki i czwartki, dla dzieci i młodzieży w godz. od 17 do 18.30, zaś dla dorosłych w godz. od 18.30 do
21. W soboty treningi są w godzinach od 17 do 21.
LKTS „Victoria” Hażlach

JESIENNY BIEG
W sobotę, 12 września, przy sprzyjającej pogodzie odbyła się VI
edycja biegu „O Złoty Liść Dębu”. Organizatorem imprezy odbywającej się pod patronatem
Wójta Gminy był Gminny
Ośrodek Kultury w Hażlachu. Do uczestnictwa
w rywalizacji zgłosiło się
102 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Największą grupę startujących stanowili uczniowie
klas podstawowych. Nie
zabrakło również przedstawicieli dorosłych w Gratulacje najlepszym biegaczom skławieku od 19 do 60 lat.
dał wójt Karol Folwarczny • Fot. GOK

AKTYWNIE W ZAMARSKACH
Przedsięwzięcie pod nazwą: „Aktywnie, zdrowo, odlotowo - cykl
imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Zamarski” to
pomysł Przemysława Żebroka, prezesa Ludowego Klubu Sportowego
„Lutnia” w Zamarskach. Projekt został napisany z myślą o mieszkańcach wsi Zamarski i zgłoszony do konkursu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rajd „Lutnia Bike Marathon”
Inicjatywa została bardzo wysoko oceniona przez ekspertów, bowiem na blisko 1000 wniosków projekt został sklasyfikowany na 21
miejscu i otrzymał dotację w wysokości 39.550 zł. Wszystkie pieniądze z przyznanego grantu są przeznaczone na cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Zamarsk i okolic. Ponadto
klub wzbogaci się o nowe meble, wyposażenie, sprzęt komputerowy
i nagłaśniający. Całe przedsięwzięcie realizowane będzie przez okres
kilku miesięcy. Wszystkie informacje dotyczące programu, organizacji turniejów, kategorii wiekowych oraz przebiegu współzawodnictwa
znajdują się na stronie internetowej: www.aktywne.zamarski.pl.
W niedzielę 11 października, mimo niekorzystnej pogody, zgodnie z przyjętym harmonogramem w Zamarskach odbył się rajd rowerowy „Lutnia Bike Marathon”. Panie ścigały się na dystansie 13 km,
zaś mężczyźni musieli pokonać dwukrotnie dłuższą trasę. Oto wyniki
w poszczególnych kategoriach. Gimnazjaliści: 1. Patryk Wiecheć,
2. Kamil Kohut, 3. Dominik Branny. Wyścig główny mężczyźni: 1.
Grzegorz Konderla, 2. Sławomir Śliż, 3. Wojciech Semer. Wyścig
główny kobiety: 1. Ilona Cieślar, 2. Justyna Maślanka, 3. Kornelia
Szczypka.
GK
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Finaliści konkursu „Piękne ogrody wizytówką
Gminy Hażlach 2009”
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n, Kończyce W
ielkie

j, Rudnik

Elżbieta Mache

Maria Gawlas,

Hażlach

dów

rzyczek, Pogwiz

Krystyna Waw

Zdjęcia: Grzegorz Kasztura

Mariusz Kozie

ł, Zamarski
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