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Piękne ogrody naszą wizytówką 

s. 9

Jedne nowoczesne, inne rustykalne – wszystkie zachwycają i zachęcają 
do odpoczynku. Ale by do takiego efektu doprowadzić trzeba bardzo się 

napracować. Wiedzą o tym uczestnicy konkursu „Piękne ogrody wizytówką 
Gminy Hażlach” , którzy w tym roku zaprezentowali komisji swoje 

ulubione zakątki. 

Tegoroczną edycję konkursu podsu-
mowano w Gminnym Ośrodku Kultury 
30  września. Jurorzy ocenili 19 ogro-
dów z sześciu sołectw naszej gminy. 
Ponadto dwa ogrody rywalizowały 
w  debiutującej w tym roku, nowej ka-
tegorii ogrodów naturalistycznych. 
Ogrody były wizytowane w maju 
i wrześniu.
Po podsumowaniu punktacji finalistami 
w poszczególnych sołectwach zostali: 
Brzezówka – Anna Gumulak, 
Hażlach – Joanna Gabzdyl, 
Kończyce Wielkie – Mirosława i Zbi-
gniew Smelik,  
Pogwizdów – Halina Szonowska, 
Rudnik – Aniela Stępniak, 
Zamarski – Joanna Bomba. 

Za najciekawszy naturalistyczny ogród 
wyróżniono Marię Babilon z Zamarsk. 
W spotkaniu oprócz właścicieli ogrodów 
i członków komisji oceniającej, której 
przewodniczył dyrektor GOK Wojciech 
Kasztura, uczestniczył także Wójt Gmi-
ny Grzegorz Sikorski, przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowi-
ska Rady Gminy Hażlach Paweł Cien-
ciała oraz Elżbieta Borejza, wchodząca 
w skład jury z ramienia współorganizu-
jącego przegląd Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Cieszynie. 
Wszyscy biorący udział w konkursie, 
oprócz dyplomów, otrzymali także ufun-
dowane przez GOK sadzonki roślin, zaś 
finaliści również nagrody książkowe. 
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Stulatka
z Pogwizdowa

Nasz wspólny Kicak
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Pierwsze prace przy ścieżce były prowa-
dzone już wcześniej z inicjatywy ówcze-
snego sołtysa Kończyc Wielkich p. Stani-
sława Żyły. Sfinansowano je ze środków 
Funduszu Sołeckiego. Podczas dwóch 
pierwszych etapów, zrealizowanych w la-
tach 2014-2015, wykonano 225 m na-
wierzchni z kostki brukowej. W ramach 
obecnego projektu zostanie dokończone 
utwardzenie ścieżki kostką na ostatnim 
odcinku o długości 135 m. Ponadto po-
wstanie oświetlenie - 18 lamp parkowych, 
wyposażonych w czujniki zmierzchu i ru-
chu, które poprawią stan bezpieczeństwa 
pieszych. Zostanie również wykonane 
umocnienie brzegu cieku wodnego płyną-
cego wzdłuż ścieżki faszyną wierzbową.
Patronem ścieżki będzie kończycka hra-
bina Gabriela von Thun und Hohenste-
in z rodu Larisch von Mönnich. Została 

Ścieżka zdrowia
hrabiny Thun-Hohenstein

2 września 2016 roku Euroregionalny Komitet Sterujący Euroregionu 
Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko zatwierdził do dofinansowania 

z unijnego Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska projekt 
polegający na całkowitym wykonaniu w Kończycach Wielkich ścieżki dla 

pieszych wraz z budową oświetlenia i umocnieniem brzegu cieku wodnego 
oraz wykonaniem urządzeń siłowni zewnętrznej. Ścieżka zdrowia 

hrabiny Thun-Hohenstein połączy dwa najstarsze kończyckie zabytki, 
czyli drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła oraz późnobarokową 

kaplicę Opatrzności Bożej. Dzięki inicjatywie wójta Grzegorza Sikorskiego 
Gmina Hażlach po raz pierwszy skorzysta w ten sposób ze środków 

zarządzanych przez Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko.

ona zapamiętana przez mieszkańców 
jako „Dobra Pani”, gdyż była znaną fi-
lantropką, działaczką społeczną, która 
ufundowała jeden z pawilonów cieszyń-
skiego szpitala. Za swoją działalność w 
1922 roku została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarła w Cieszynie w 1957 roku, gdzie 
zamieszkała po wojnie w skromnych wa-
runkach. Jej grób znajduje się na cmen-
tarzu katolickim w Kończycach Wielkich. 
- Chociaż hrabina Thun-Hohenstein od 
2004 roku patronuje kończyckiemu Gim-
nazjum, jednak w związku z planami wy-
gaszenia tego typu placówek w  wyniku 
reformy oświatowej, wybitna postać koń-
czyckiej „Dobrej Pani” mogłaby pozostać 

bez żadnego upamiętnienia. Stąd pomysł 
nazwania jej imieniem ścieżki pomiędzy 
ulicami Zamkową a Dębiną, którą hrabina 
często pokonywała pieszo, idąc ze swoje-
go pałacu do kościoła. Dzięki wykorzysta-
niu będącej do dyspozycji większej kwoty 
z Funduszu Mikroprojektów Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko 
dokończymy inicjatywę mieszkańców, fi-
nansowaną dotąd wyłącznie z ograniczo-
nych środków, wyodrębnionych w budże-
cie gminy na Fundusz Sołecki. Na terenie 
ścieżki, obok siłowni zewnętrznej z urzą-
dzeniami do ćwiczeń fizycznych, staną 
ławki i kosze na śmieci. Znajdzie się także 
miejsce na tablice informacyjne przypo-
minające postać i zasługi hrabiny Gabrieli 
Thun-Hohentein. Ze ścieżki hrabiny bę-
dzie można przejść na ścieżkę edukacyj-
no-przyrodniczą „Szlakiem pomników 
przyrody”, której pętla o długości 4  km 
przebiega tuż obok, czyli z parkingu przy 
zabytkowym kościele św. Michała Archa-
nioła ulicami Dębiną, Zamkową, Brzozo-
wą i z powrotem Kościelną - mówi wójt 
Grzegorz Sikorski. 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi 34  856,85 euro, z czego 85% 
(29  628,32  euro) pokryje Fundusz Mi-
kroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski - Těšínské Slezsko, 5% (1742,84 euro) 
budżet państwa, zaś pozostałe 10%, 
dzięki dobrej współpracy z  aktualnym 
sołtysem Kończyc Wielkich p. Marianem 
Morawcem, stanowić będzie wkład wła-
sny, sfinansowany ze środków Funduszu 
Sołeckiego.
Partnerem Gminy Hażlach z Republi-
ki Czech jest w tym projekcie Město 
Jablunkov. Jego realizacja planowana 
jest do września 2017 roku. Inwestycji 
towarzyszyć będą działania promocyjne 
na terenie obu partnerów, w tym pol-
sko-czeski piknik rekreacyjny z okazji 
oddania ścieżki do użytku we wrześniu 
przyszłego roku.  

GK  

WIDOK NA ISTNIEJĄCĄ OBECNIE 
ŚCIEŻKĘ. PO PRAWEJ STRONIE 
POWSTAJĄCY BUDYNEK 
SPORTOWCÓW. 
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ODCINEK, KTÓRY WYMAGA 
DOKOŃCZENIA. 
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Gotowy chodnik i nowe 
„dywaniki”

Na terenie naszej gminie zrealizowano kolejne inwestycje poprawiające stan infrastruktury drogowej. Prace 
prowadzono przy gminnej ulicy Szkolnej w Rudniku oraz przy drogach powiatowych. 

W ramach pomocy finansowej Gminy 
Hażlach dla Powiatu Cieszyńskiego za-
kończony został III etap budowy chod-
nika (odcinek o długości 150 m) przy 
ul. Hażlaskiej w Brzezówce. Z kolei w Za-
marskach na odcinku o długości 480 m, 
od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do gra-
nicy z Gminą Dębowiec, przeprowadzono 
modernizację ul. Gumieńskiej. 

Nowy „dywanik” asfaltowy powstał tak-
że w Kończycach Wielkich. W wyniku 
zakończenia tam IV etapu modernizacji 
ul. Zamkowej oddano do użytku ostatni 
brakujący odcinek nowej nawierzchni 
długości 700 m. Ta inwestycja zostanie 

dofinansowana w wysokości 50 proc. 
kosztów kwalifikowalnych ostatniego 
etapu inwestycji z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej. W obecnej edycji tego pro-
gramu spośród gmin naszego powiatu 
do otrzymania dofinansowania zakwali-
fikowano tylko projekty Gminy Hażlach 
oraz Powiatu Cieszyńskiego.

W Rudniku zakończył się I etap moder-
nizacji ul. Szkolnej, realizowany z udzia-
łem środków pochodzących z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych (planowane 
dofinansowanie w wysokości 48 proc. 
kosztów). Na jej środkowym odcinku 
o  długości 600 m została wzmocniona 
istniejącą podbudowa, a następnie po-
łożono kolejny „dywanik”. W ten sposób 
cały ciąg ul. Szkolnej, od ul. Katowickiej 
do ul. Centralnej, posiada asfaltową na-
wierzchnię.

W centrum Rudnika po wyburzeniu 
budynku starej remizy OSP powstaną 
nowe miejsca parkingowe. W planach 

jest także dokończenie wiaty przy no-
wej remizie z wykorzystaniem środków 
z Funduszu Mikroprojektów Programu 
Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

GK

UL. SZKOLNA W RUDNIKU.

ŚRODKOWY ODCINEK UL. ZAMKOWEJ 
W KOŃCZYCACH WIELKICH.

WJAZD NA UL. ZAMKOWĄ
Z UL. KATOWICKIEJ (DW 938)
W KOŃCZYCACH WIELKICH.

SKRZYŻOWANIE UL. GUMIEŃSKIEJ
Z UL. CIESZYŃSKĄ W ZAMARSKACH.

UL. GUMIEŃSKA W ZAMARSKACH
OD STRONY GUMIEN.

CHODNIK PRZY UL. HAŻLASKIEJ
W BRZEZÓWCE.
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23 września z udziałem wójta Grzego-
rza Sikorskiego, przewodniczącej Rady 
Gminy Bożeny Bury, dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskie-
go w Pogwizdowie Ewy Cieńciały odbyło 
się oficjalne otwarcie tamtejszego bo-

Boisko otwarte,
budynek dla sportowców 
powstaje

iska wielofunkcyjnego, którego budo-
wa uzyskała dofinansowanie Ministra 
Sportu i Turystyki ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) 
w ramach Programu Rozwoju Regio-
nalnej Infrastruktury Sportowej. Nowy 

obiekt poświęcił ks. proboszcz Karol 
Mozor. W uroczystości uczestniczył tak-
że przedstawiciel Wydziału Gospodarki, 
Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego Bogdan 
Radoń, radna Sejmiku Województwa 
Danuta Kożusznik, radny powiatowy 
Grzegorz Konieczny oraz radni Rady 
Gminy Hażlach. Młodzież szkolna z tej 
okazji wzięła udział w różnych konku-
rencjach sportowych „Olimpiady na we-
soło”.
Budowa boiska w Pogwizdowie trwała 
od października ubiegłego roku do koń-
ca czerwca roku 2016. Całkowita war-
tość inwestycji wyniosła 977 126,78 zł, 
z czego kwota dofinansowania ze środ-
ków FRKF to 289 600 zł. Nowo powsta-
ły obiekt dysponuje nawierzchnią po-
liuretanową, posiada boisko główne do 
gry w piłkę ręczną, halową piłkę nożną 
i koszykówkę o wymiarach 44 x 30 m, 
boisko w półkolu do gry w siatkówkę, te-
nisa ziemnego i badmintona, zaś w dru-
gim półkolu pojedyncze stanowisko do 
gry w koszykówkę oraz dwutorową bież-
nię okólną o długości 200 metrów ze 
skocznią do skoku w dal.
Obecnie w naszej gminie prowadzo-
na jest kolejna inwestycja sportowa. 
W Kończycach Wielkich od marca 2014 
roku powstaje budynek dla sportowców. 
W lipcu 2016 roku rozpoczął się końco-
wy, IV etap jego budowy. Wjazd na te-
ren boiska za bramą główną został już 
wyłożony kostką brukową. Wartość re-
alizowanych obecnie prac wynosi blisko 
1 245 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji 
to 1 749 074,16 zł. Jej zakończenie na-
stąpi 30 maja 2017 roku. 
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POWSTAJĄCY BUDYNEK DLA SPORTOWCÓW W KOŃCZYCACH WIELKICH.

ODDANE DO UŻYTKU BOISKO WIELOFUNKCYJNE W POGWIZDOWIE.
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Popiół można gromadzić na dwa sposoby: 
- w workach koloru szarego – wówczas 
odbierany jest z odpadami segregowa-
nymi 
- w kubłach – odbierany wraz z odpada-
mi zmieszanymi. 
Do pojemników, jak również i worków 
nie należy sypać gorącego popiołu. Po-
jemniki z gorącym popiołem nie 
będą odbierane przez firmę, gdyż go-
rący popiół może spowodować zapalenie 
śmieciarki. Ponadto należy przestrzegać 
maksymalnej ładowności pojemników 
zwłaszcza plastikowych, gdyż zbytnie 
przeciążenie pojemnika powoduje jego 
uszkodzenie podczas wyładunku na 
śmieciarce.
Ilość oddawanych odpadów komunal-
nych, za wyjątkiem odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych, jest nielimito-
wana, można posiadać oraz wystawiać 

Jak często
odbieramy śmieci? 

Od 1 listopada do 30 kwietnia następuje zmiana częstotliwości 
odbioru odpadów. Odpady zmieszane i pozostałości z segregacji 

(kubły) z nieruchomości zamieszkanych, będą odbierane dwa razy 
w miesiącu, natomiast odpady segregowane (worki) raz w miesiącu, 

co wynika z przekazanych przez firmę odbierająca odpady komunalne 
harmonogramów. 

więcej niż jeden pojemnik, worek z od-
padami. 
Reklamacje z tytułu braku odbioru od-
padów, niepozostawienia worków na 
wymianę itp. należy zgłaszać w ciągu 
trzech dni od terminu zbiórki okre-
ślonego w harmonogramie, w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Mie-
nia Urzędu Gminy Hażlach, pod nr tel. 
33 85 69 555 wew. 35 lub mailowo na 
adres: sm@hazlach.pl. Nie podlega re-
klamacji nieodebranie kubła lub wor-
ków z odpadami segregowanymi, które 
zostały wystawione w dniu odbioru po 
godz. 7.00.
Szczegółowe informacje na temat odpa-
dów komunalnych dostępne są na stro-
nie internetowej Gminy www.hazlach.pl 
w zakładce „Odpady komunalne”.

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Mienia 

Przypominamy mieszkańcom 
o  konieczności odśnieżania pry-
watnych dojazdów do posesji 
i  posypania ich piaskiem celem 
umożliwienia dojazdu samochodu 
odbierającego odpady komunalne 
lub dostarczania pojemników (ku-
bła, worków) z odpadami do drogi 
publicznej.

Doradztwo dla 
rolników
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Częstochowie, Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w  Cieszynie informuje, że na te-
renie Gminy Hażlach porad w za-
kresie rolnictwa, pozyskiwania 
środków pomocowych krajowych 
i z Unii Europejskiej na rozwój 
gospodarstwa rolnego czy firmy 
udziela p. Aneta Stanek-Sikora 
(tel. 515 275 918).
Dyżury pełnione są w Urzędzie 
Gminy Hażlach w pokoju nr 14, 
II  piętro, w każdą środę w godzi-
nach od 9.00 do 11.00.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr V/33/2016 z dnia 
30 maja 2016 r. w sprawie określenia częstotliwości terminu 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy uiszczać kwartalnie z dołu bez wezwania, na rachunek 
bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Hażlach, w następujących 
terminach:
1) za styczeń, luty, marzec – do dnia 15 kwietnia,
2) za kwiecień, maj, czerwiec – do dnia 15 lipca, 
3) za lipiec, sierpień, wrzesień – do dnia 15 października,
4) za październik, listopad, grudzień – do dnia 15 stycznia.  

Opłata za wywóz śmieci
W razie zagubienia numeru indywidualnego konta bankowego 
numer konta można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, tel. 33 85 69 492 
wew. 35, e-mail sm@hazlach.pl. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
oraz stawki opłaty. Stawka opłaty wynosi 8,80 zł/osobę/mie-
siąc w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny 
i 15,00 zł/osobę/miesiąc w przypadku nieselektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych. Opłata kwartalna stanowi trzy-
krotność opłaty miesięcznej.
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK) jest czynny w Cieszynie, przy 
ul. Frysztackiej 145  w dniach:
poniedziałki w godz. 7.00 – 18.00,
środy w godz. 7.00 – 15.00,
soboty w godz. 7.00 – 12.00.

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

9. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe);
10. Papier i tektura;
11. Popiół;
12. Odpady ulegające biodegradacji i zielone;
13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowa-
dzonych samodzielnie.

Ponadto przeterminowane lekarstwa można bezpłatnie 
wrzucać do pojemników na przeterminowane lekarstwa 
(tzw. konfiskatorów) w aptekach w Hażlachu przy ul. Długiej 
25B, Pogwizdowie przy ul. Katowickiej 15 oraz w punkcie ap-
tecznym w Kończycach Wielkich przy ul. Ks. Olszaka 8.

Zużyte baterie można wrzucać do specjalnych pojemników, 
które znajdują się w Urzędzie Gminy Hażlach, Szkole Pod-
stawowej w Hażlachu, Szkole Podstawowej w Kończycach 
Wielkich, Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, Szkole Pod-
stawowej w Zamarskach.

Referat Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Mienia 

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E

Mnóstwo atrakcji dla przedszkolaków

Owocowe olimpiady, profilaktyczne spotkania i kolorowy teatrzyk 
kukiełkowy. Najmłodszym mieszkańcom Kończyc Wielkich nie brakuje 

atrakcji, mimo że minęły dopiero dwa miesiące roku szkolnego. 

Początek września w kończyckim przed-
szkolu pełen był zabaw na świeżym po-
wietrzu. Dzieci poznały zasady bezpie-
czeństwa panujące w przedszkolu i mogły 
zintegrować się po wakacyjnej przerwie. 
We wrześniu zorganizowano także Owo-

cową Olimpiadę Sportową z  udziałem 
pierwszoklasistów z miejscowej pod-
stawówki. Dzieci nie tylko poznały za-
sady zdrowego odżywiania, ale również 
utrwaliły je dzięki wielu „owocowym” 
konkurencjom. Najsmaczniejszy był finał 

zabawy. Uczestnicy wypili bowiem świeżo 
wyciskany sok z jabłek i marchwi. 
Przedszkole dba by wykształcić dobre 
nawyki u dzieci w różnych dziedzinach 
życia. Także w zakresie bezpiecznego 
poruszania się po jezdni, czy kontaktów 
z nieznajomymi. Pomagał w tym policyj-
ny Sznupek, który bawiąc się z dziećmi 
nauczył najmłodszych wielu ważnych 
kwestii. W przedszkolu wystąpił również 
teatrzyk kukiełkowy z Nowego Sącza 
przedstawiając bajkę „Magiczne słowa”.
W najbliższym czasie dzieci zosta-
ną uroczyście pasowane na przed-
szkolaków. W tym roku szkolnym do 
kończyckiego przedszkola uczęszcza 
72 dzieci. Wychowawczynią grupy dzieci 
sześcioletnich jest mgr Sylwia Wenglorz. 
Pięciolatkami opiekuje się mgr Kamila 
Gawlas, a czterolatkami mgr Justyna Ko-
pala. Najmłodszych w świat przedszkola 
wprowadza mgr Michalina Ogrodnik-
-Kwiczala. Dyrektorem placówki jest mgr 
Teresa Zaleska. 

Na podstawie materiału 

nadesłanego przez 

Kamilę Gawlas.
POLICYJNY SZNUPEK OPOWIADAŁ DZIECIOM O ZASADACH BEZPIECZNEGO 
PORUSZANIA SIĘ PO JEZDNI. 
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Kończyce Wielkie.

Jesienny rajd w góry

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bo-

haterów Westerplatte uczestniczyli 

w  46. Górskim Rajdzie Młodzieżowym 

„Pożegnanie lata”. Rajd organizował od-

dział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. 

Młodzież udała się na Baranią Górę, 

gdzie na wędrowców czekał posiłek 

w  postaci pieczywa i gorącej kiełbasy. 

Reprezentacja kończyckiej podstawów-

ki zdobyła puchar dla najliczniejszej 

grupy biorącej udział w rajdzie. 

Zamarski.

Pokaz lotniczy na szkolnym boisku

Przedszkolaki miały okazję zobaczyć 

pokaz zdalnie sterowanego samolo-

tu. Była to dla dzieci nie lada atrakcja, 

szczególnie że na koniec z nieba posypa-

ły się cukierki. Zajęcia przedszkolakom 

uatrakcyjnił Michał Salamon. Panie Mi-

chale, bardzo dziękujemy za poświęcony 

czas i miłą niespodziankę. 

Kozieł

Dzieci z Kończyc Wielkich były najliczniejszą 
grupą podczas rajdu. Fot. archiwum szkoły. 

Zdalnie sterowany samolot wzbudził ogromne 
zainteresowanie. Fot. archiwum przedszkola.

H A Ż L A C H .

Szkoła rozpoczęła współpracę
z uczelnią

Największe tajemnice fizyki 
poznają dzięki naukowcom 

z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Ten rok szkolny dla 

klas piątych będzie wyjątkowy, bo 
uczniowie przekonają się, że fizyka 

stanowi bardzo ważną dziedzinę 
nauki. 

3 października Szkoła Podstawowa 
im. „Trzech Braci” w Hażlachu rozpoczęła 
współpracę z Akademią Górniczo-Hutni-
czą im. Stanisława Staszica w Krakowie, 
a konkretnie z Wydziałem Fizyki i Infor-
matyki Stosowanej. Wszystko w ramach 
innowacji pedagogicznej pt.  „Uczyć dla 
nieznanej przyszłości. Rozwiązywanie 
tajemnic świata fizyki w kontekście nauk 
przyrodniczych”.
W projekcie wezmą udział uczniowie 
klas Va i Vb w roku szkolnym 2016/2017 
i uczniowie klasy VIa i VIb w roku szkol-
nym 2017/2018. W ramach części pro-
wadzonych zajęć planowane jest wyko-
rzystanie platformy teleinformatycznej 
do połączenia z pracownikami Wydziału 

Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 
w Krakowie. W ten sposób będą prowa-
dzone zajęcia na odległość i konsultacje 
z uczniami. 
Zaplanowano także wizytę w Krakowie, 
podczas której uczniowie będą uczest-
niczyć w pokazach doświadczalnych 
i zwiedzać laboratoria naukowe. Będzie 
to też okazja by porozmawiać z naukow-
cami o  nurtujących dzieci zagadnie-
niach. 
Za zgodą dziekana, prof. dr hab. Janu-
sza Wolnego opiekunem z ramienia wy-
działu został dr inż. Mirosław Zimnoch. 
Autorką innowacji jest dyrektorka szko-
ły, nauczycielka przyrody mgr Agniesz-
ka Pilch.
Serdecznie dziękujemy pracownikom 
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowa-
nej AGH w Krakowie,  Wójtowi Gminy 
Hażlach oraz Radzie Rodziców za wspar-
cie naszej inicjatywy!   

Agnieszka Pilch

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Trzech Braci w Hażlachu

Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-
-Hohenstein  w Kończycach Wielkich 
uzyskało wsparcie z budżetu państwa 
w ramach rządowego programu ,,Bez-
pieczna i przyjazna szkoła”. 
Na realizację projektu pn. ,, Wybierz 
mądrze-bądź szczęśliwy” zostało przy-
znane dofinansowanie w wysokości 
13 896,00 zł.

K O Ń C Z Y C E  W I E L K I E .

Gimnazjum 
otrzymało 
dofinansowanie

W ramach projektu będą realizowane 
następujące działania:
a) dodatkowe zajęcia sportowe dla na-
szych uczniów,
b) wycieczki turystyczne i edukacyjne,
c) turnieje dla uczniów, absolwentów 
i członków klubu LKS,
d) warsztaty profilaktyczne dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli,
e) koncert profilaktyczny dla wszystkich 
uczniów i nauczycieli,
f) szkolenia nauczycieli.

Program realizowany będzie od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia 2016r.
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Moje zainteresowania, moje pasje…
W roku szkolnym 2014/2015 nauczy-
cielki Bożena Rendaszka i Anna Dzia-
dek zrealizowały z klasą V projekt 
eTwinning „Moje zainteresowania, moje 
pasje”. Przez cały rok szkolny uczniowie 
prezentowali swoje hobby, poznawali 
zainteresowania rówieśników z innych 
szkół z Polski, Grecji i Turcji. Porówny-
wali zainteresowania i komentowali je 
między sobą. 
Projekt realizowano z wykorzystaniem 
lapbooka (rodzaj własnoręcznie wy-
konanej książki dotyczącej wybranego 
tematu). Każdy uczeń stworzył lapbo-
oka i zaprezentował w nim swoją pasję. 
Powstały lapbooki o zwierzętach, o po-
dróżach, o innych krajach czy miastach, 
a także historyczne. Autorzy poświęcili 
na to bardzo dużo czasu. Przygotowa-
li wystawę lapbooków, którą obejrzeli 
pozostali uczniowie ze szkoły. Nagrali 
filmiki z prezentacji swoich pasji i prze-
słali je partnerom z projektu.

społy klasowe. Powstało 15 fantastycz-
nych prac. Rada Rodziców ufundowała 
nagrody dla zwycięskich klas. Klasowe 
lapbooki zostały w bibliotece szkolnej 
i służą wszystkim zainteresowanym.
Projekt został doceniony i nagrodzony 
Krajową Odznaką Jakości: za innowa-
cyjność, pomysłowość i prezentację 
pasji w bardzo atrakcyjnej formie oraz 
za przedstawienie argumentów, które 
mają zachęcić innych do realizacji swo-
ich pasji.
Miło nam także, iż wieść o projekcie 
i lapbookach  rozeszła się w środowisku 
bibliotekarskim, a w następnym roku 
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 
w Cieszynie zorganizował warsztaty dla 
bibliotekarzy na temat lapbooków wła-
śnie.

Świat wokół nas – pory roku
W ubiegłym roku szkolnym 2015/2016 
Lucyna Jakubiec i Bożena Rendaszka 
wraz z uczniami z klasy 3a zrealizowały 
autorski projekt „Świat wokół nas – pory 
roku”. Przez 10 miesięcy uczniowie wraz 

z kolegami z Grecji, Mołdawii, Litwy, 
Rumunii, Turcji i Polski poznawali pory 
roku w poszczególnych krajach. Two-
rzyli mapy pogody, prace plastyczne 
różnymi technikami, przygotowywali 
potrawy z lokalnych produktów, stwo-
rzyli także „Międzynarodową książkę ku-
charską”. 

 UCZNIOWIE W RAMACH ZAJĘĆ 
WYKONALI POMYSŁOWE LAPBOOKI.

W szkolnej bibliotece zorganizowano 
warsztaty tworzenia lapbooków. W kon-
kursowe szranki stanęły wszystkie ze-

PREZENTACJA LAPBOOKÓW O ZWIERZĘTACH, PODRÓŻACH I HISTORII.

P O G W I Z D Ó W

Ogólnopolskie sukcesy eTwinning
w szkole podstawowej

KREATYWNE I ROZBUDZAJĄCE 
WYOBRAŹNIĘ ZAJĘCIA REALIZOWANE 
W TRAKCIE CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.
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JESIENNA WYCIECZKA DO LASU W RAMACH PROJEKTU.
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Stulatka
z Pogwizdowa
Pani Stefania Herman z domu Piszczek, urodzona równo wiek 
temu w Pogwizdowie, 28 września obchodziła swoje setne 
urodziny. Z tej wyjątkowej okazji najlepsze życzenia urodzino-
we złożył jej Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Bury, Liliana Matloch, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz Dorota Leszczyńska, zastępca kierowni-
ka Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Cieszy-
nie. Na ręce Szanownej Jubilatki przekazano także przysłany 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów list gratulacyjny od 
premier Beaty Szydło. 
Zacna stulatka w Pogwizdowie, pod tym samym adresem, 
mieszka nieprzerwanie od urodzenia.    W 1941 roku wy-
szła za mąż za Jana Hermana. Przez całe życie pracowała na 
gospodarstwie, a ponadto przez kilka lat była zatrudniona 
w  cieszyńskiej „Celmie”. Małżonkowie wspólnie wychowali 

PANI STEFANIA HERMAN W OTOCZENIU RODZINY I GOŚCI JEJ 
SETNYCH URODZIN.
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córkę i trzech synów. Do tej pory nasza Jubilatka doczekała 
się sześcioro wnucząt i sześcioro prawnucząt oraz jednego pra-
prawnuczka. Nigdy w życiu się nie objadała, cieszy się nadal 
dobrym zdrowiem, zaś do czytania nie potrzebuje okularów! 

GK

Wszystkie działania realizowali z muzy-
ką Vivaldiego w tle. Powstały prezenta-
cje oraz filmiki (Power Point. Prezi, Glo-
gster. Kizoa, Movie Maker…) z zabaw na 
powietrzu, z wypraw do lasu czy na pole 
uprawne. Uczestnicy projektu napisali 
wspólny wiersz i piosenkę oraz nagrali 
teledysk. Uczniowie z wielkim entuzja-
zmem wraz z całymi rodzinami rozwią-

zywali przygotowane przez nauczycieli 
(w wersji online) puzzle, gry, krzyżówki, 
quizy. Ciekawą formą spotkania z rówie-
śnikami były rozmowy na Skypie. Dzie-
ci wymieniały się prezentami, listami 
i kartkami. Na zakończenie projektu po-
wstały prace metodą scrapbookingu pt.: 
„Cztery pory roku”, które zdobią szkolny 
korytarz. Odbył się także pokaz mody, 

w którym modele i modelki z klasy IIIa 
wypadli fantastycznie. Nie sposób pisać 
o wszystkich działaniach projektowych, 
bo było ich tak dużo. 
Nauczycielki – autorki projektu, otrzy-
mały listy gratulacyjne od dyrektora 
generalnego Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, w których czytamy: „Gratu-
lujemy otrzymania prestiżowej nagrody 
Krajowej Odznaki Jakości eTwinning za 
projekt „The word around us – season”. 
Praca pań i podejmowane działania w dzie-
dzinie europejskiej współpracy szkół przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
informacyjno – komunikacyjnych zostały 
uznane za szczególnie oryginalne i nowa-
torskie. Stosowane przez Panie inicjatywy 
edukacyjne są przykładem dobrej praktyki, 
godnym naśladowania przez inne szkoły 
zarówno w kraju, jak i za granicą…”

Niektóre z naszych działań prezentu-
jemy na stronie internetowej szkoły: 
http://pogwizdowsp.edupage.org/
text4/?  - zapraszamy do obejrzenia.

Autorki projektów
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Nasz wspólny Kicak
16 września w Urzędzie Gminy Hażlach odbyło się otwarcie czasowej wystawy prezentującej prace dzieci 

uczestniczących w konkursie plastycznym, którego celem było wybranie gminnej maskotki. Następnie odbyła się 
konferencja prasowa poświęcona realizacji projektu „Rzecz o społeczności lokalnej Gminy Hażlach, czyli Hażlaski 

Kicak”.

Otwarcia wystawy, w obecności wice-
przewodniczącego Rady Gminy Józefa 
Piekara, radnego powiatowego, zara-
zem prezesa Koła Łowieckiego „Brzezie” 
w  Hażlachu Karola Folwarcznego, Se-
kretarza Gminy Wandy Sojki, dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury Wojciecha 
Kasztury i przybyłych przedstawicieli 
mediów dokonał Wójt Gminy Grzegorz 
Sikorski w towarzystwie Patrycji Czer-
niewskiej z Kończyc Wielkich, autorki 
zwycięskiego projektu. Konkurs towa-
rzyszył koncertowi charytatywnemu 
„Hażlach spełnia marzenia”, który prze-
prowadzono w 2012 roku.
Konferencję prasową prowadziła Hanna 
Blokesz-Bacza, redaktor naczelna „Wia-
domości Gminy Hażlach”. Józef Sto-
szek, hażlaski społecznik, regionalista, 
zbieracz miejscowych legend i  podań 
przybliżył pochodzenie nazwy Hażlach, 
która wywodzi się z określenia w języ-
ku niemieckim „Hasenloch”, czyli zaję-
czy dół. Przedstawił też legendę o haż-
laskim zającu. Następnie Sławomira 
Godek zaprezentowała program gran-

towy „Działaj lokalnie” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, wdrażany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w  Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyń-
skiej Młodzieży Twórczej, w ramach 
którego zrealizowano projekt maskotki 
Gminy Hażlach.
Ideę i cele projektu „Rzecz o społeczno-
ści lokalnej Gminy Hażlach, czyli Haż-
laski Kicak” szczegółowo omówiła jego 
liderka Sylwia Pieczonka. - Nasz Kicak 

będzie budował społeczeństwo promujące 
dobre zachowania prospołeczne. Szuka-
liśmy czegoś wspólnego dla wszystkich 
sołectw. W 2012 roku podczas koncertu 
w Hażlachu dziewczynka z Kończyc Wiel-
kich, zainspirowana miejscową legendą na-
szkicowała postać zająca. Nasz nieformal-
ny komitet tę postać spersonifikował. Stało 
się to możliwe, ponieważ wokół naszej idei 
zebrało się sporo świadomych osób, które 
z jednej strony czują, że warto brać sprawy 
w swoje ręce, z drugiej chcą walczyć z lokal-
nymi antagonizmami, by w gminie żyło się 
lepiej - uważa Sylwia Pieczonka.
Spotkanie było także okazją do zapre-
zentowania przez wójta Grzegorza Si-
korskiego podsumowania zbliżającej się 
połowy kadencji obecnego samorządu 
naszej gminy. Podobnie jak jego przed-
mówcy, czyli za pomocą prezentacji 
multimedialnej, wójt przedstawił mię-
dzy innymi zrealizowane i planowane 
w najbliższej przyszłości inwestycje 
oraz poziom wykorzystania środków ze-
wnętrznych. 

GK 
 PATRYCJA CZERNIEWSKA I WÓJT GRZEGORZ SIKORSKI PREZENTUJĄ WYŁONIONY 
DO REALIZACJI PROJEKT MASKOTKI.

HAŻLASKI KICAK W CAŁEJ OKAZAŁOŚCI.
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Ze sceny rozbrzmiewały pieśniczki Śląska 
Cieszyńskiego za sprawą zespołów, któ-
re zaprezentowały się tego dnia w pięk-
nych strojach ludowych. Tym razem na 
zaproszenie Sołtysa Klaudiusza Zawady 
do Zamarsk przyjechał Zespół Ludowy 
CHÓREK z Suchej Górnej (Czechy) wraz 
z kapelą Śmykna z Ostrawy. Goście umi-
lili czas biesiadnikom pięknymi pieśnicz-
kami opracowanych w dużej mierze wg 
śpiewnika „Cieszyńskimi dolinami z ludo-
wymi pieśniczkami” Jana Chmiela. 
Następnie na scenie pojawiły się ŚWIE-
TLIKI, które pomimo okrojonego skła-
du świetnie poradziły sobie z ludowym 
repertuarem. Zespołowi towarzyszyła 
kapela z Kończyc Wielkich. Po tym wy-
stępie przyszedł czas na Zespół Ludowy 
WIELKOKOŃCZANIE z Kończyc Wiel-
kich z kapelą pod kierownictwem Stani-
sława Żyły. 
Oprócz pięknych pieśniczek biesiadnicy 
mogli podziwiać tańce ludowe w  wy-
konaniu najmłodszych członków ze-
społu. Oczywiście tego dnia nie mogło 
zabraknąć Męskiego Zespołu Ludowego 
działającego przy OSP w Zamarskach. 
Panowie pod dyrygenturą Pana Rudolfa 
Mizi zaśpiewali kilka zapomnianych już 
pieśniczek ludowych.
Po tej muzycznej uczcie wszyscy uczest-
nicy zamarskiego biesiadowania mogli 
skosztować pysznych placków z blachy, 
grochówki oraz kołaczy serwowanych 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Za-
marskach. Na spragnionych czekała 
kawa, herbata i zimne piwo.
Drugą część biesiady rozpoczął zespół 
z Kończyc Wielkich, który porwał pu-

Z A M A R S K I

Biesiadowali mimo deszczu
Deszczowa pogoda nie przeszkodziła uczestnikom Zamarskiego 
Biesiadowania na wspólną radosną zabawę. Impreza odbyła się 

w niedzielne popołudnie 18 września br. w parku rekreacyjno-sportowym 
pod wielkim namiotem. 

bliczność do wspólnego śpiewu. Na od-
ważnych czekały nagrody ufundowane 
przez Piekarnię Zebrzydowice Romana 
Somerlika. Śmiałkom, którzy odważyli się 
zaśpiewać znaną pieśniczkę towarzyszyła 
kapela z Kończyc Wielkich. Z zamarskie-
go kopieczka popłynęły więc m.in. „Szumi 
jawor, szumi”, „Ojcowski dom”, „Na fojto-
wej roli”, „Hej bystra woda” i wiele innych.
Szóste „Zamarskie Biesiadowanie”, któ-
rym organizatorem była Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzy-
szenie Miłośników Zamarsk  zakończyło 

się znanymi słowami pieśni „...Czas do 
domu, czas....”. Warto dodać, że pierwszy 
raz na biesiadzie pojawił się zając KICAK 
czyli maskotka gminy Hażlach, która zo-
stała sfinansowana z konkursu grantowe-
go programu Działaj Lokalnie.
W imieniu organizatorów serdecznie 
dziękuję wszystkim uczestnikom i zespo-
łom za wspólne radosne biesiadowanie, 
a społecznikom za ogrom pracy włożony 
w przygotowanie tegorocznej imprezy. 
Osobne podziękowania kieruję również 
w stronę sponsorów tj. „Piekarni Zebrzy-
dowice”, firmie CopyArt, firmie PEH, 
sklepu LEWIATAN oraz Pani Ewie Kaleta.

SOŁTYS

Sołectwa Zamarski

Klaudiusz Zawada

MIESZKAŃCY BAWILI SIĘ W RYTM MUZYKI ZESPOŁU LUDOWEGO CHÓREK Z SUCHEJ 
GÓRNEJ W CZECHACH. 

Zapraszamy: 
22.10 KULINARNY PRZEGLĄD KGW „PRZYSMAKI ZAJACA KICAKA I NASZE” 
– miejsce: sala widowiskowa GOK
05.11 BIEG O „ZŁOTĄ MARCHEWKĘ KICAKA” - boisko w Rudniku
10.11 JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘSTWA CIESZYŃSKIE-
GO W POGWIZDOWIE 
11.11 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH - kościół św. Bartłomieja w Hażlachu
15.12 POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY „KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE 
PODWÓJNIE” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – organizator: Szkoła 
Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu
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SPORT

W sobotę 24 września na stadionie miejskim w Cieszynie przy 
al. Łyska przeprowadzono zawody Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych z terenu powiatu cieszyńskiego. Gminę Hażlach re-
prezentowały trzy zastępy: drużyny dziewcząt i chłopców z OSP 
Hażlach oraz drużyna chłopców z OSP Kończyce Wielkie. 
Dziewczęta z OSP Hażlach zdobyły III miejsce wśród sześciu 
uczestniczących w tej kategorii drużyn. Warto podkreślić, że był 
to ich pierwszy start na tym szczeblu zawodów. Chłopcy z OSP 
Hażlach zajęli XIII miejsce na dziewiętnaście drużyn, co jest lep-
szym wynikiem niż dwa lata temu. Natomiast ich koledzy z OSP 
Kończyce Wielkie uzyskali XVIII lokatę. 
Naszej strażackiej młodzieży należą się gratulacje za udział 
w zawodach i za wywalczone miejsca. Okazją do poprawienia 
wyników będą niewątpliwie kolejne zawody powiatowe. 

OSP Hażlach

Zawody powiatowe MDP

DZIEWCZĘCA DRUŻYNA Z HAŻLACHA.

 F
ot
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SP
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Turniej w Budapeszcie 
W sobotę 1 października drużyna Old-
boys LKS Błyskawica Kończyce Wielkie, 
na zaproszenie zaprzyjaźnionej drużyny 
z Budapesztu, uczestniczyła w stolicy 

Węgier w Międzynarodowym Turnieju 
Oldboys w Piłce Nożnej. Zawody roze-
grano na boisku ze sztuczną nawierzch-
nią. Uczestniczyło w nich sześć drużyn, 

a rozgrywki toczyły się w systemie „każ-
dy z każdym”. 
Turniej był bardzo zacięty i wyrówna-
ny, o czym świadczą wyniki uzyskane 
przez naszą drużynę w poszczególnych 
spotkaniach. W ostatnim meczu, decy-
dującym o zajęciu III miejsca, zwycięską 
bramkę zdobyliśmy w ostatniej minucie 
meczu. Poniżej rezultaty naszych spo-
tkań: 
  
Fornax (Węgry) - LKS Błyskawica 
Kończyce Wielkie 1:0
LKS Błyskawica Kończyce Wielkie – 
Szekszárd (Węgry) 1:1
LKS Błyskawica Kończyce Wielkie – 
Budapeszt (Węgry) 2:2
TSV Altenberg AH (Niemcy) – LKS Bły-
skawica Kończyce Wielkie 0:3
LKS Błyskawica Kończyce Wielkie – 
SV Fortuna Niederwürschnitz (Niemcy) 
1:0
Ostatecznie turniej wygrała drużyna 
z Budapesztu, natomiast nasza drużyna 
zdobyła wysoką, trzecią lokatę.

Marcin KrausOLDBOYE Z KOŃCZYC WIELKICH NA WĘGRZECH.
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Zawody 
wędkarskie OSP
20 sierpnia 2016 roku na akwenie 
wodnym „TON” w Goleszowie odbyły 
się II  Powiatowe Drużynowe Zawody 
Wędkarskie dla członków OSP o Puchar 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowe-
go ZOSP RP w Cieszynie. Brali w nich 
udział także strażacy z naszej gminy.  
Oddział Gminny ZOSP RP w Hażlachu 
reprezentowały dwie drużyny. Pierwsza 
występująca jako Hażlach I w składzie: 
Eligiusz Szuster (OSP Kończyce Wiel-
kie), Barbara Misiarz i Roman Misiarz 
(oboje z OSP Zamarski). Z kolei w dru-
żynie Hażlach II wystartowali: Robert 
Pilich, Tomasz Pagieła i Jakub Mendrek 
(wszyscy z OSP Pogwizdów). 
W zawodach wzięło udział 11 drużyn re-
prezentujących 9 oddziałów miejskich, 
gminnych i miejsko-gminnych ZOSP RP 
z terenu powiatu cieszyńskiego. Nasze dru-
żyny zajęły odpowiednio V i VIII miejsce.  
Zawody wygrała reprezentacja Oddziału 
Gminnego ZOSP w Zebrzydowicach.

KCz

Nasza gmina
kuźnią sportowych kadr
Powiat Cieszyński nagrodził i wyróżnił 
sportowców oraz placówki oświatowe, 
którzy w 2015 roku godnie reprezen-
towali na sportowych arenach nasz re-
gion. Uroczystość z udziałem Starosty 
Cieszyńskiego Janusza Króla, przewod-
niczącego Rady Powiatu Ludwika Ku-
boszka, dyrektorów szkół oraz przedsta-
wicieli gminnych władz samorządowych 
odbyła się 28 września w Starostwie Po-
wiatowym. Podobnie jak w poprzednich 
latach w tym gronie nie zabrakło także 
mieszkańców Gminy Hażlach.
Wśród siedmiu nagrodzonych sportow-
ców znalazła się Małgorzata Błaszczyk, 
trenująca ju-jitsu zawodniczka Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Nakano Po-
gwizdów, która brała udział w Mistrzo-
stwach Świata Juniorów w Atenach. Jest 
ona mistrzynią Polski juniorek oraz mi-
strzynią Polski młodzieżowców w ju-jitsu. 
Z kolei wyróżnieni zostali:
Patrycja Kłoda, reprezentantka UKS 

Nakano Pogwizdów, trenująca ju-jitsu, 
zdobyła III miejsce w Pucharze Świata 
Kadetów w Ju-Jitsu, I miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Kadetów oraz I miejsce Pu-
charze Polski Kadetów w Ju-Jitsu.
Jan Błaszczyk, trener ju-jitsu UKS 
Nakano Pogwizdów, trener medalistów 
Pucharów Świata, Mistrzostw i Pucha-
rów Polski w Judo i Ju-Jitsu, jego pod-
opieczne to m.in. Małgorzata Błaszczyk 
i Patrycja Kłoda.
Martyna Kłoda, pochodząca z Po-
gwizdowa zawodniczka Uczniowskiego 
Klubu Sportowego SMS Łódź, trenująca 
siatkówkę plażową, w 2015 roku została 
Mistrzynią Polski Kadetek w siatkówce 
plażowej, zdobyła srebrny medal Mi-
strzostw Polski Juniorek oraz trzecie 
miejsce w turnieju kwalifikacyjnym Mi-
strzostw Polski Seniorek.
Balbina Sikora, zawodniczka UKS 
Aquatica w Pawłowicach, zdobyła sie-
dem Mistrzostw Polski w pływaniu 

szybkim oraz jedno wicemistrzostwo, 
trzy rekordy Polski w pływaniu szybkim 
w kategorii E, II miejsce w Pucharze Pol-
ski w pływaniu szybkim w kategorii E.
W uroczystości uczestniczyli i złożyli gra-
tulacje naszym wyróżniającym się spor-
towcom lub zastępującym ich członkom 
rodzin: Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 
Sikorski, wiceprzewodniczący Rady Gmi-
ny Józef Piekar oraz przewodniczący Ko-
misji Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia 
Rady Gminy Franciszek Bierski.

GK

SPORTOWCY I PRZEDSTAWICIELE WŁADZ GMINY HAŻLACH W STAROSTWIE 
POWIATOWYM W CIESZYNIE. 
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DAWNIEJ W GMINIE

Od zarania dziejów Pogwizdów i Łąki, ze wszystkich okolicz-
nych miejscowości, były ze sobą najbardziej związane. Nasza 
święta rzeka Olza, zwana przez Jana Kubisza naszym Jorda-
nem, choć czasami groźna i kapryśna, do 1920 roku nigdy nie 
dzieliła naszych wiosek, a przeciwnie, łączyła je, była swoja, 
nasza, wspólna. Nad jej brzegami, we wierzbinie, po obu stro-
nach, pasterze paśli krowy swoich gazdów, a dzieci chałupni-
ków i komorników kozy i owce swo-
ich rodziców i wspólnie się bawili 
i śpiewali piosenki. 

Tak, jak nie dzieliła nas Olza, tak 
też nie dzieliła naszych przodków 
mowa. I choć urzędowym językiem 
był język niemiecki, ludzie porozumiewali się swoją mową, 
cieszyńskim językiem. Dzięki temu i dziś po 96 latach, gdzie 
zachodnią stronę zdominował język czeski, możemy się mię-
dzy sobą porozumieć. 

Pogwizdów z Łąkami miał zawsze dobre stosunki i ludzie ja-
koś inaczej się odnosili do siebie, niż do ludzi z innych wiosek, 
nawet tych najbliższych. Wielu Łęczanów miało swoje pola po 
drugiej stronie Olzy na pogwizdowskim Łęgu i z tego powodu 
byli sobie bliscy i swoi. Łąki dla Pogwizdowa były oknem na 
świat. Tam od 1848/1856 r. roku przebiegała kolej Koszycko – 
Bogumińska i z tamtejszego przystanku kolejowego można się 
było dostać do Bogumina, a  stamtąd do wszystkich miast Mo-
narchii Austro-Węgierskiej, a także do Warszawy koleją War-
szawsko-Wiedeńską, bo Cesarstwo kończyło się tam, gdzie 
kończyły się tory kolejowe. W 1911 roku, kiedy wybudowano 
kolej ze Suchej /obecnie Havierzów/, z przystanku kolejowego 
w Marklowicach można się było dostać do tego miasta i dalej 
do Ostrawy i Opawy, nawet Ołomuńca oraz do Cieszyna. 

Nie tylko sam przebieg tej trasy kolejowej wpływał na mental-
ność i świadomość ludzi, to przede wszystkim kolejarze byli 
tymi ludźmi, którzy, podobnie jak poprzednio furmani, przywo-
zili różne nowinki z różnych stron świata. Nastał czas szybszego 
przepływu informacji. Ponadto skrócił się czas podróżowania, 
a  tym samym szybszego załatwiania interesów i handlu.   
 
Po wielkiej powodzi w 1710 roku, kiedy Olza pod Podoborą 
zmieniła swoje koryto i oddzieliła część Pogwizdowa; po dru-
giej zachodniej stronie Olzy pozostały tam dwa domy z pokaź-
nym obszarem pól uprawnych przynależącym do nich. W 1919 
roku kronikarz pogwizdowskiej szkoły Józef Buchta zanoto-

Kolejarze byli tymi ludźmi którzy,
podobnie jak poprzednio furmani,

przywozili różne nowinki z różnych 
stron świata. Nastał czas szybszego 

przepływu informacji.

Nasi sąsiedzi – ŁĄKI
wał, że na skutek powstania nowego państwa Czechosłowa-
cji i ustalenia granicy państwowej na Olzie, dwa domy nr 42 
i nr 68 wraz z polem do nich przynależnym, przypadły Repu-
blice Czechosłowackiej. Jeden budynek był własnością rodziny 
Brudny, a w drugim mieszkali pracownicy hrabiego Larysza, 
z czego można wnioskować, że był on jego własnością. 

W późniejszym czasie, aż do lat 90   
tych ubiegłego wieku, w jednym 
z tych budynków mieszkała rodzina 
Żurków spokrewniona z rodziną Jó-
zefa Żurka w Pogwizdowie. Według 
zachowanych ustnych przekazów 
zmarłych z tych domów spławiano 

łódką po Olzie, pierw do drewnianego, wybudowanego w 1722 
roku na wysokim brzegu pradoliny Olzy, kościoła pod wezwa-
niem Matki Boskiej Różańcowej by dokonać pochówku na 
przykościelnym cmentarzu. Obecnie przysiółek ten  nosi na-
zwę Stary Cmentarz, lub Stary Kierchów. Od 1817 roku dono-
szono trumnę ze zmarłym na cmentarz przy obecnym kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. 

Oprócz licznych brodów poprzez Olzę, w stosunkowo wąskim 
miejscu, ale na dość wysokim wale przeciw powodziowym 
wybudowano drewnianą ławę, która przechodzili Łęczanie do 
swoich pól na pogwizdowskim Łęgu pod Dębiną i Rypatami, 
a z polskiej strony górnicy z dalekich stron /Hażlacha, Koń-
czyc Wielkich, a nawet Dębowca/, do przystanku kolejowego 
w Łąkach Małych, aby dojechać pociągiem do pracy w karwiń-
skich kopalniach. Wozy przejeżdżały brodem koło tej ławy. 
Kiedy brakowało księży, proboszczowie z Łąk administrowali 
pogwizdowską parafią i przez tą ławę przechodzili. Taka sy-
tuacja zaistniała w latach 1805 i 1806 roku, kiedy to ks. Jan 
Winkler  administrował parafią, a ks. Stanisław Matuszyński, 
był już w nowym, obecnym kościele w 1878 roku. 

Po pierwszej wojnie światowej granicy państwowej strzegła 
Straż Graniczna, dla której w 1928 roku wybudowano okazały 
budynek w centrum Pogwizdowa, a koło przejścia wartownię. 
Przepustki upoważniające do przejścia granicy, odręcznie wy-
dawał wójt. Ówczesny wójt Franciszek Budziński wypisywał ją 
proszącym o nie, nawet w czasie orki w polu, a pieczątkę  na 
niej przybijał na cholewie buta. 

Koniec części pierwszej 
Czesław Stuchlik
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Piękne ogrody naszą wizytówką 

UCZESTNICY I ORGANIZATORZY TEGOROCZNEGO KONKURSU. BRZEZÓWKA. OGRÓD ANNY GUMULAK. 

HAŻLACH. OGRÓD JOANNY GABZDYL.

KOŃCZYCE WIELKIE. OGRÓD MIROSŁAWY I ZBIGNIEWA SMELIK. 

POGWIZDÓW. OGRÓD HALINY SZONOWSKIEJ. 

RUDNIK. OGRÓD ANIELI STĘPNIAK.

ZAMARSKI. OGRÓD JOANNY BOMBY. 
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ZAMARSKI. OGRÓD MARII BABILON. 
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Dzieci wzięły udział w konkurencjach sprawnościowych, za-
prezentowały wiersze, piosenki i układy taneczne zwracając 
szczególną uwagę na zdrowe odżywianie i ruch. Wykazały się 
również wiedzą rozwiązując „owocowe” zagadki.
Podczas olimpiady wręczono 40 medali  zdobytych w sporto-
wej walce, zgodnie z obowiązującymi zasadami fair play. Do-
ping z sali gimnastycznej niósł się po całej szkole, co spowo-
dowało, że społeczność naszej placówki z radością przeżywała 
te dziecięce igrzyska. Najmłodsi mieszkańcy gminy wykazali 
się zwinnością, szybkością, siłą i skutecznością. Gratulujemy 
przedszkolakom i zapraszamy na kolejną olimpiadę już za rok.
Dziękuję Wójtowi Gminy Hażlach Grzegorzowi Sikorskiemu, 
instruktorom kompleksu sportowego Orlik, pracownikom 

H A Ż L A C H

Bierzmy przykład z przedszkolaków
W radosnych nastrojach zakończyła się Gminna 

Olimpiada Przedszkolaka, która po raz piąty 
zorganizowana została przez Szkołę Podstawową 

im. „Trzech Braci” w Hażlachu. Oficjalnego otwarcia 
dokonał Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. 

szkoły za pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz nauczy-
cielom, dyrektorom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych za 
przygotowanie dzieci do naszej, sportowej zabawy.

Agnieszka Pilch

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. „Trzech Braci” w Hażlachu

KAŻDY ZAWODNIK MIAŁ SWOICH FANÓW, KTÓRZY GŁOŚNO 
KIBICOWALI. 

DZIECI UCZESTNICZYŁY W LICZNYCH KONKURENCJACH 
SPRAWNOŚCIOWYCH. 
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