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konkurs ma nietypową formułą, bo składa 
się z dwóch ocen: wiosennej i letniej. Od 
dwóch lat w formule konkursu są oceniane 
ogrody pod kątem zagospodarowania  
naturalistycznego. komisja wizytuje każde 
gospodarstwo dwa razy (wiosną i latem) 
i ocenia według kryteriów: 1.krzewy, 
byliny, kwiaty (max.ilość punktów 20), 
2. efekt wizualny (max. ilość punktów 
20) i 3. mała architektura (max. ilość 
punktów 10). komisja nie jest jednorodna 
i składa się z przedstawicieli: Gminnego 
Ośrodka kultury, powiatowego zespołu 

doradztwa Rolniczego w Cieszynie, oraz 
przedstawicieli poszczególnych sołectw, 
którzy wizytują i oceniają się nawzajem. 
pomysłodawczynią i główną organizatorką 
tego konkursu jest nasza koleżanka pani 
zofia Feluś, która rok w rok brała udział 
w konkursie i trzymała nad nim pieczę. 
i w tym roku nie mogło być inaczej. pani 
zofia Feluś, która od niedawna już z nami 
nie pracuje, na zaproszenie przedstawicieli 
GOku i pzdR była honorowym członkiem 
jury i razem z nami wizytowała i oceniała 
wszystkie zgłoszone gospodarstwa.

Za nami już dwunasta edycja konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy Gminy Hażlach. 
W tegorocznym konkursie brały udział 23 ogrody przydomowe z 6 sołectw: Rudnik, 

Brzezówka, Hażlach, Kończyce Wielkie, Zamarski i Pogwizdów. Najliczniejszą reprezentację 
miały sołectwa z Zamarsk i Pogwizdowa. To z tych miejscowości zgłosiło się po 5 gospodarstw.

Wspomnienie edwarda Figny
str. 7

Olimpiada przedszkolaków
str. 11

Ciąg dalszy na str. 2 i 3
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Więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl

Konkurs ogrodów przydomowych w Gminie Hażlach
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W ydaRzeNia

MaRiaN MoRaWiec – SOłtyS kOńCzyC WielkiCH

Konkurs ogrodów przydomowych
w Gminie Hażlach
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Hanna Blokesz-Bacza: Kończyce Wielkie wzbogaciły 
się o nowy budynek integracji mieszkańców. Do czego 
będzie wykorzystywany? 
Marian Morawiec: to miejsce, na które czekaliśmy od wielu 
lat. Budynek sportowców jest duży i przestronny. Będzie 
służył mieszkańcom w bardzo wielu wymiarach. Naszym 
marzeniem jest, by powstała tam siłownia i sauna. Na razie część 
pieniędzy z funduszu sołeckiego przeznaczymy na doposażenie 
budynku, tak by można było organizować w nim różnego rodzaju 
wydarzenia i imprezy. W przyszłym roku nastąpi oficjalne 
otwarcie budynku połączone z jubileuszem lkS “Błyskawica” 
kończyce Wielkie. 
HBB: W jakim kierunku, Pana zdaniem, powinna iść 
gmina Hażlach? 
MM: Na pewno powinna rozwijać się gospodarczo. Ważna 
jest także budowa chodników, dróg i pielęgnowanie zabytków. 

trzeba dbać o rozwój sportowy, a co za tym idzie o budowę 
boisk. Walczymy w kończycach Wielkich o prawdziwe boisko 
wielofunkcyjne przy szkole. Ważna jest także troska o zabytki. 
HBB: Jakie inicjatywy i działania popiera Pan 
w Kończycach Wielkich najchętniej?
MM: zdecydowanie stawiam na sport. Chciałbym, żebyśmy 
się skupili na dzieciach, by nie siedziały przed komputerami, 
ale zaangażowały się w różne formy rekreacji. Ważna jest też 
straż i działania pedagogiczne, jakie przy straży są prowadzone. 
drużyna młodzieżowa się doposaża, a wymogi są coraz 
większe. W kończycach Wielkich coraz więcej ludzi jeździ na 
rowerach, mamy wycieczki, które odwiedzają pałac i kościół, 
jest ścieżka zdrowia hrabiny i coraz większe zainteresowanie 
naszą miejscowością. 
HBB: Zbliża się 2018 rok. Jakie plany na wydatki 
z funduszu sołeckiego? 
MM: Część funduszu zarezerwowaliśmy na przebudowę ul. 
kościelnej i dębiny. Chcemy doposażyć budynek sportowy, 
tak by był dostępny dla każdego. Chcemy też doposażyć OSp 
w torbę medyczną. to, co zostanie przeznaczymy na imprezy 
integracyjne. Chcemy zagospodarować rondo pod szkołą - 
posadzimy rośliny, by wyglądało przyjaźnie i atrakcyjnie. 
HBB: Kończyce Wielkie z jednej strony bardzo się 
zmieniają, z drugiej są pełne zabytków i miejsc 
historycznych. Jak wyobraża Pan sobie tę miejscowość 
za 10 lat?  
MM: Mam nadzieję, że nasza miejscowość będzie piękniejsza 
i powstanie wiele atrakcji. Będzie miejscem, w którym swój 
wolny czas będą mogli spędzać mieszkańcy, także ci nowi, 
których bardzo wiele wprowadza się w ostatnim czasie. 

HBB: Dziękuję za rozmowę. 

Wyłonienie najpiękniejszego ogrodu nie było rzeczą prostą. 
Wszystkie ogrody były urocze, miały swój niepowtarzalny 
charakter, widać było ogrom pracy i zaangażowanie całych rodzin 
w ich powstawanie. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców i rozdanie 
nagród odbyło się w październiku na spotkaniu wszystkich 
zgłoszonych gospodarstw przy udziale władz Gminy Hażlach, 
przedstawicieli GOku i pzdR Cieszyn. 
zwycięzcami 12 edycji konkursu piękne Ogrody Wizytówką 
Gminy Hażlach w poszczególnych sołectwach są:
1.  karolina kiełpik – Brzezówka
2.  piotr i Joanna Haratyk – Hażlach

3.  Maria Gabzdyl – kończyce Wielkie
4.  Joanna Holek – pogwizdów
5.  elżbieta Machej – Rudnik
6.  Mariusz kozieł – zamarski
Ogród państwa karpetów z zamarsk otrzymał najwyższą ocenę 
w kategorii ogród naturalistyczny. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy pięknych ogrodów 
przydomowych. 

aneta Stanek-Sikora
pzdR Cieszyn
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PodPisanie umowy i Przekazanie 
budynku ekiPie remontowej 
rozPoczęło remont, który Potrwa 
do 2019 r. 

sala komPuterowa w nowych 
Pomieszczeniach biblioteki.

wyPożyczalnia książek 
i czytelnia.

Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu rozpoczęty. Po podpisaniu umowy pomiędzy Gminną 
Biblioteką Publiczną a firmą “Gresan” sp. z o.o. na remont, rozbudowę i modernizację Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Hażlachu prace remontowe ruszyły pełną parą. 

Wspaniały prezent w przypadającym Dniu edukacji Narodowej otrzymała społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte w Kończycach Wielkich. W wyniku zmiany sposobu użytkowania poddasza 

nieużytkowego na cele dydaktyczne powstały tam nowe  pomieszczenia szkolnej biblioteki, które mieszczą 
wypożyczalnię i czytelnię, pracownię komputerową z 15 stanowiskami oraz sanitariaty.

Modernizacja wystartowała

Gmina spełniła marzenie szkoły

h a ż l ac h

ko ń c z yc e  w i e l k i e

zakres prac jest bardzo szeroki. 
Budynek zmieni dotychczasowe 
funkcjonalności i będzie znacznie 
bardziej wykorzystany niż do tej pory. 
Na parterze budynku zlokalizowana 
będzie sala widowiskowa ze sceną 
oraz druga, mniejsza sala spotkań 
dla mieszkańców. Będzie zaplecze 
kuchenne oraz wydzielona strefa 
dla sportowców. dla nich zostaną 
przygotowane szatnie i natryski. 

kubatura domu lodowego zostanie 
powiększona o nowe przestrzenie 
biurowe, pracownie i sale. zostanie 
zabudowana winda. zakończenie prac 
planowane jest na 2019 r. 
Modernizacja domu ludowego 
w Hażlachu jest możliwa dzięki 
dotacji uzyskanej w ramach programu 
Wieloletniego „Narodowy program 
Rozwoju Czytelnictwa”, priorytet 2 
„infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.                                
HBB

Najpierw odbyła się szkolna akademii, 
podczas której dyrektor szkoły dorota 
Stoły przeprowadziła  pasowanie 
uczniów klasy pierwszej. Następnie 
Wójt Gminy Grzegorz Sikorski 

oraz przewodnicząca Rady Gminy 
wręczyli nagrody wyróżniającym 
się nauczycielom. po przecięciu 
symbolicznej wstęgi i udaniu się na 
poddasze, poświęcenia nowej biblioteki 
dokonał ks. wikary Witold zahraj. po 
pachnących nowością pomieszczeniach 
gości oprowadzała prowadząca od wielu 
lat szkolną bibliotekę danuta zdarzyl.
Oddanie do użytku nowoczesnej, dobrze 
wyposażonej biblioteki jest spełnionym 
marzeniem całej szkolnej społeczności: 
dyrekcji, uczniów i nauczycieli.  
Na przeprowadzenie adaptacji poddasza 
kończyckiej szkoły wydano z budżetu 
gminy ponad 300 tys. zł. Meble do 

nowych pomieszczeń placówka zakupiła 
z własnych, zaoszczędzonych środków.

Gk
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Nowy harmonogram wywozu odpadów

Terminy opłat za śmieci

popiół można gromadzić na dwa sposoby: w workach koloru 
szarego – wówczas odbierany jest z odpadami segregowanymi 
lub w kubłach – odbierany wraz z odpadami zmieszanymi.                       
do pojemników, jak również i worków, nie należy sypać gorącego 
popiołu. Pojemniki z gorącym popiołem nie będą odbierane 
przez firmę, gdyż gorący 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 komunalnych, za wyjątkiem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, jest nielimitowana, można posiadać 
oraz wystawiać więcej niż jeden pojemnik, worek z odpadami. 

Reklamacje z tytułu braku odbioru odpadów, niepozostawienia 
worków na wymianę itp. należy zgłaszać w ciągu trzech dni od 
terminu zbiórki określonego w harmonogramie, w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy 
Hażlach, pod nr tel. 33 85 69 555 wew. 35 lub mailowo na adres:                     
sm@hazlach.pl. Nie podlega reklamacji nieodebranie kubła lub 
worków z odpadami segregowanymi, które zostały wystawione 
w dniu odbioru po godz. 7.00.
Szczegółowe informacje na temat odpadów komunalnych dostępne 
są na stronie internetowej Gminy www.hazlach.pl w zakładce 
„Odpady komunalne”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia

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 komunalnymi 
opłatę tę należy uiszczać 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.  
– kwartalnie z dołu bez wezwania – na rachunek bankowy lub 
w kasie Urzędu Gminy Hażlach. 
W razie zagubienia numeru indywidualnego konta bankowego 
numer konta można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach, tel. 33 85 69 555 
wew. 35, e-mail sm@hazlach.pl. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieru-chomość 
oraz stawki opłaty. Stawka opłaty wynosi 8,80 zł/osobę/miesiąc 
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i 15,00 
zł/osobę/miesiąc w przypadku nieselektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. Opłata kwartalna stanowi trzykrotność 
opłaty miesięcznej.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

przypominamy mieszkańcom o konieczności odśnieżania 
prywatnych dojazdów do posesji i posypania ich piaskiem 
celem umożliwienia dojazdu samochodu odbierającego 
odpady komunalne.

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, nato-
miast odpady segregowane (worki) raz w miesiącu, co wynika z przekazanych przez firmę odbierająca odpady 

komunalne harmonogramów. 

Międzynarodowy projekt „Weź głęboki oddech” obejmuje 
współpracę z partnerską szkołą w detmarovicach i przewiduje 
różnorodne działania o tematyce ekologicznej. Oprócz warsz-
tatów dotyczących czystego powietrza oraz spotkań z partnerami, 
szkoła będzie współpracować z akademią Górniczo-Hutniczą 
w krakowie. eksperci z aGH pomogą skonstruować monitory 
badające czystość powietrza w Hażlachu. dane z badań zostaną 

później przedstawione w broszurach. Całość zakończy piknik 
ekologiczny. 
- Mamy nadzieję, że projekt w ramach Funduszu Wyszehradz-
kiego przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej 
mieszkańców Hażlacha, a w rezultacie do większej dbałości 
o czyste powietrze – mówi anna kawik, koordynator projektu. 
Szkoła na realizację działań pozyskała 5.980 euro.

Weź głęboki oddech

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu odnotowała na swoim koncie kolejny sukces w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Jako jedyna szkoła wśród organizacji działających w Polsce, czechach i na Słowacji 

otrzymała wsparcie finansowe z Funduszu Wyszechradzkiego.
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Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 listopada 2017 r. pod adresem wgh@hazlach.pl
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Ścieżka zdrowia hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein otwarta
ko ń c z yc e  w i e l k i e

22 września odbył się w Kończycach Wielkich Polsko-czeski Piknik Rekreacyjny, zorganizowany 
w ramach realizowanego przez Gminę Hażlach wspólnie z Miastem Jabłonków z Republiki czeskiej 

projektu „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”.

Najważniejszym punktem imprezy było oddanie do 
użytku urządzeń siłowni zewnętrznej znajdujących się 
przy wspomnianej ścieżce. inwestycję poświęcił kończycki 
proboszcz ks. kan. andrzej Wieliczka, zaś przecięcia wstęgi 
dokonali: Wójt Gminy Grzegorz Sikorski, przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Bury, dyrektor Biura euroregionu Śląsk 
Cieszyński - těšínské Slezsko Bogdan kasperek oraz sołtys 
kończyc Wielkich Marian Morawiec.
Wcześniej zebrani udali się na grób hrabiny Gabrieli Thun-
Hohenstein, gdzie za „dobrą panią z kończyc Wielkich” 
odmówiono krótką modlitwę. Następnie odbyła się wycieczka 
po kończyckich zabytkach i pomnikach przyrody, którą 
prowadził Mariusz Makowski, historyk i regionalista. Obchód 
zakończył gorący posiłek oraz wykład M. Makowskiego na 
temat hrabiny Thun-Hohenstein i jej rodu. Czynna była 
także mini wystawa płodów rolnych. zebrani częstowali się 
jabłkami, które nieodpłatnie przekazała firma ogrodnicza 
ewy Cienciały z Hażlacha.  

Gościem imprezy był kacper Gepfert z Górek Wielkich, 
tegoroczny Mistrz polski i europy w kulturystyce, który 
na urządzeniach siłowni przeprowadził pokazowy trening. 
Uczestniczyła w nim miejscowa młodzież szkolna, a następnie 
dorośli mieszkańcy kończyc Wielkich. kulturysta podzielił się 
także z ćwiczącymi informacjami na temat zasad zdrowego 
odżywiania się i prowadzenia sportowego trybu życia.
O patronce ścieżki oraz miejscowych zabytkach i pomnikach 
przyrody informują dwie tablice, które umieszczono obok 
ścieżki. W ramach projektu wydano także dwujęzyczny, 
polsko-czeski ilustrowany folder.  
projekt „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” jest 
współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego programu interreg V-a Republika 
Czeska-polska w ramach Funduszu Mikroprojektów 
euroregionu Śląsk Cieszyński – těšínské Slezsko i budżetu 
państwa.                                                                                          Gk   

kacPer GePfert, mistrz Polski i euroPy w kulturystyce, 
uczył młodzież jak wykorzystywać siłownie zewnętrzne. 

od lewej: GrzeGorz sikorski – wójt Gminy hażlach, bożena 
bury – Przewodnicząca rady Gminy hażlach, marian 
morawiec – sołtys kończyc wielkich, boGdan kasPerek – 
dyrektor biura euroreGion Śląsk cieszyński oraz mariusz 
makowski – historyk muzeum Śląska cieszyńskieGo Podczas 
otwarcia Ścieżki zdrowia hrabiny.
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Rywalizacja odbywała się wśród dzieci 
-

nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikor-
ski oraz radna Katarzyna Czendlik. 
Oto wyniki turnieju. 
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek, 

Szymon Matuszek, 5. Wojciech Czendlik. 
Seniorzy: 1. Józef Matuszek, 2. Józef 
Michalik, 3. Tomasz Matuszek, 4. Piotr 
Gawłowski, 5. Ryszard Cebula, 6. Ro-
man Mazur.

GK

H A Ż L A C H .

Amatorzy tenisa stołowego
9 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizował kolejny Turniej Tenisa Stołowego Gminy Hażlach 

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW 
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL, 
MIŁOSZ KOWALSKI, MAREK URZĘDOWSKI, KACPER WIATER, MACIEJ KACZMARCZYK. 

MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na 
boisku w Pogwizdowie odbył się tur-
niej piłki nożnej żaków (rocznik 2005 
i młodsi). W zawodach uczestniczyły 
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, Victo-
ria Hażlach, LKS Rudnik  oraz Błyskawi-
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem 
każdy z każdym 1x20 minut.

-
nicy Olzy Pogwizdów, którzy bez straty 
bramki z trzema zwycięstwami zostali 
najlepszą drużyną turnieju.

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

-
czyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1, 

Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK 

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

f oto G r a f i a  by ł a  j e G o  Pa s j ą

Wspomnienie edwarda Figny

Pasowanie uczniów

edward Figna urodził się                           
30 czerwca 1939 roku w zamar-
skach. W dzieciństwie wraz 
z bratem wychowywał się w domu 
dziadków, gdyż ojciec zginął na 
wojnie, a matka zachorowała 
i utraciła wzrok.
po uzyskaniu wykształcenia 
technicznego edek zaangażował 
się w Fabryce Nakryć Stołowych 
„polwid”, gdzie przepracował 40 
lat (do emerytury) – początkowo 
jako ślusarz-mechanik, później 

jako konstruktor-racjonalizator i działacz samorządowy. 
Jego wizytówką są stemple z wizerunkiem piastowskiej 
baszty zamkowej jako znaki cechowe na nierdzewnych 
nakryciach stołowych. W zakładzie został „nadwornym” 
fotografem – tu cieszył się pierwszymi sukcesami wystaw 
reklamowanych wyrobów. konsekwencją był rozwój jego 
„hobby” - fotograficzne utrwalanie wszystkiego, co piękne 
– krajobrazów, zabytków, architektury i ludzi w działaniu. 
Uroczystości kościelne i wydarzenia środowiskowe bywały 
okraszane interesującymi zdjęciami. Bogato udokumentowane 
zostały obchody rocznicowe zamarsk jako najstarszej wsi 
ziemi Cieszyńskiej. pouczająca jest dokumentacja zdjęciowa 
wszystkich dożynek wiejskich, spotkań seniorów czy Święta 
kobiet. Wszystkie przedstawienia amatorskie we wsi mają 
pełną rejestrację zdjęciową Jego autorstwa. Jubileusz 100-lecia 
miejscowej OSp to obszerny reportaż fotograficzny społecznej 
służby ratowniczej. W galerii „domu Narodowego” w Cieszynie 
odbyły się jego dwie wystawy autorskie pod nazwami „Cieszyn 
w obiektywie edwarda Figny” i „Cieszyn nieznany”. Cieszy 

fakt, że edek, jako współautor monografii „zamarski – wczoraj 
i dziś”, wzbogacił dzieje rodzinnej wsi tak unikalnymi zdjęciami.
W roku 1969, po założeniu rodziny z Heleną z d. Fryda, 
małżonkowie wybudowali sobie własny domek w Gumnach. 
Odtąd również zaszłości gumieńskie są wzbogacane foto-
graficznie: uroczystości kościelne, działalność młodzieżowa, 
nabożeństwa Szkółki Niedzielnej, zaangażowanie w komitetach 
społecznych – gazyfikacyjnym i wodociągowym, renowacja 
kapliczki cmentarnej.
Jako członek zarządu Głównego Macierzy ziemi Cieszyńskiej, 
ku zadowoleniu wszystkich, prowadził szczegółową kronikę 
zdjęciową tego zasłużonego stowarzyszenia miłośników re-
gionu. próbował swoich sił w pisaniu artykułów w „kalendarzu 
Cieszyńskim” i w prasie kościelnej. podziwiany był często jako 
fachowiec precyzyjnej sztuki ślusarskiej.
po przejściu na emeryturę zainteresował się studiami na 
Uniwersytecie iii Wieku przy Filii UŚ w Cieszynie (podobnie 
w Cieszynie Czeskim), doskonaląc swe umiejętności kom-
puterowo-informatyczne. Szkoda, że pod znakiem zapytania 
pozostanie wydanie przygotowywanego przez niego albumu 
pod nazwą „zamarski – jakich już nie ma”.
edward Figna zmarł 28 września 2017 roku. Nabożeństwo 
pogrzebowe prowadził ks. tomasz Chudecki. tak w kościele 
jak i na cmentarzu odbyło się ono przy udziale wielkiego tłumu 
żałobników. Wydarzeniom towarzyszył poczet sztandarowy 
Macierzy ziemi Cieszyńskiej – zmarły był członkiem ho-
norowym tego zacnego Stowarzyszenia. Nad grobem zabrał 
głos prezes cieszyńskiego koła MzC Bronisław Brudny: 
„Wspaniała postać zmarłego pozostanie w naszej pamięci jako 
wzór aktywnego miłośnika naszej pięknej ziemi Cieszyńskiej. 
Wdzięczni jesteśmy, że dane nam było spotkanie z Nim na 
naszej drodze”.                                                               Rudolf Mizia

Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych gminy Hażlach 
w obecności społeczności szkolnej, złożyli ślubowanie i zos-
tali pasowani na uczniów. W uroczystościach w Hażlachu 
uczestniczył Wójt Grzegorz Sikorski, który złożył gratulacje 
i wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły. tytuł 
„Nauczyciela na medal” uczniowie, w wyniku głosowania, 
przyznali karinie Sitek-Gabzdyl. 

Zawsze uśmiechnięty i życzliwy, skromny i kulturalny – odszedł jeden z tych, 
których życie było przykładem i bogactwem dla wielu z nas.

edward fiGna 
(1939-2018)
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W ubiegłym roku pomnik aniołkowych 
dzieci powstał w zebrzydowicach. 
pomnik na cmentarzu w Brzezówce 
jest pierwszym tego typu na terenie 
gminy Hażlach. inicjatorką jego budowy 
była pani Mariola z pogwizdowa, która 
utraciła sześcioro nienarodzonych dzieci, 
w tym dwóch bliźniaków.  – Do tej pory 
nie mieliśmy z mężem miejsca, na którym 
mogliśmy zapalić znicz. Teraz to się zmieni. 
Po tylu niepowodzeniach w urodzeniu 
dziecka, ostatecznie się poddałam. 
Mam jednak dla kogo żyć, gdyż obecnie 
wychowujemy adoptowaną córkę. Jednak 
nie zrezygnowałam z pomysłu upamiętnienia 
nienarodzonych dzieci. Bardzo się cieszę, że 
spotkałam ludzi, którzy zrozumieli problem 
wielu osób w naszej sytuacji i przyszli nam 

z pomocą – mówi mieszkanka naszej 
gminy.  
Miejsce na cmentarzu w Brzezówce opłacił 
z własnych, prywatnych środków Wójt 
Gminy Grzegorz Sikorski. z kolei hażlaska 
firma kamieniarska „ikona” podjęła się 
nieodpłatnego wykonania pomnika, 
chociaż są to koszty o wiele większe, 
niż postawienie zwykłego nagrobka. 
– Otulająca śpiące dziecko postać anioła, 
wykonana z jednej bryły jasnego marmuru, 
będzie głównym motywem pomnika. Taki 
projekt ustaliliśmy wspólnie z inicjatorką 
jego budowy. Podstawa rzeźby i obejście 
są z granitu – informuje właściciel firmy 
Mirosław Hołubek, zarazem autor rzeźby 
anioła, na której wykonanie poświęcił 
tydzień pracy.

Oryginalnym pomysłem jest umiej-
scowienie w pomniku skrytki, do której 
będzie można włożyć różne drobiazgi 
przypominające nienarodzonego 
„aniołka”, na przykład zdjęcia USG, albo 
zakupioną wyprawkę.                               Gk

W pogwizdowie seniorzy spotkali się      
19 października podczas uroczystej 
kolacji. Najstarszych mieszkańców 
pogwizdowa powitał sołtys aleksander 
Matysiak. towarzyszył mu Wójt Gminy 
Hażlach Grzegorz Sikorski wraz z radnymi 
z pogwizdowa. przed zebranymi gośćmi 
wystąpił chór allegrija pod dyrekcją 
Urszuli Wiśniowskiej oraz orkiestra 
dęta pogwizdowianka. Wśród zebranych 
rozdano nagrody, jakimi były bony 
towarowe oraz bilety na koncert. 
We wrześniu w kończycach Wielkich 
bawiło 169 seniorów. Gratulacjom, 
życzeniom i podziękowaniom nie było 
końca. Spotkanie umilały występy 

zespołu Regionalnego Wielkokończanie, 
który wykonał utwory bliskie sercu 
mieszkańców ziemi Cieszyńskiej. Nie 
zabrakło też wspólnego śpiewania. 
do tej pory odbyły się już spotkania 
osób powyżej 70 roku życia w Rudniku, 
Brzezówce, kończycach Wielkich 
i ostatnio w pogwizdowie. przed 
nami jeszcze podobne wydarzenie 
w zamarskach (22.10) oraz w Hażlachu 
(04.11). Główną ideą, która przyświeca 
dniom seniora jest integracja najstarszych 
mieszkańców, dla których czasem 
jest to jedyna okazja, by się spotkać 
i porozmawiać. podczas uroczystości nie 
brakuje występów artystycznych, swoje 

umiejętności prezentują lokalni artyści, 
dzieci ze szkół i przedszkoli.               HBB
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Powstał pomnik aniołków

Dni seniora w Gminie Hażlach

b r z e zó w k a

W niedzielę 15 października, kiedy przypada Dzień Dziecka Utraconego, na cmentarzu komunalnym w Brzezówce 
został odsłonięty poświęcony im pomnik. W naszym kraju zwyczaj upamiętniania w ten sposób dzieci, które 

zmarły przed narodzeniem wskutek poronienia, jest stosunkowo młody, nie liczy nawet 10  lat. Pod takim 
pomnikiem rodzice nienarodzonych dzieci mogą je wspomnieć, zapalając swoim „aniołkom” świeczkę.

Jesień to czas tradycyjnych spotkań najstarszych mieszkańców gminy Hażlach. Każde sołectwo organizuje 
własny dzień seniora, w którego realizację włącza się bardzo wiele podmiotów, wśród nich sołtys z radą sołecką, 

Koło Gospodyń Wiejskich, miejscowe organizacje, a także Gminny ośrodek Kultury w Hażlachu.

w PoGwizdowie seniorzy bawili się 
w folvarku klimosz. 

Prace nad rzeźbą Pomnika.
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dzieci i młodzież Gminy Hażlach jaka 
zdecydowała się na udział w półkolonii 
OSp Hażlach nie mogła narzekać na 
jakąkolwiek nudę. podczas trwania obozu 
można było zaznać wielu różnorakich form 
aktywnego i intelektualnego wypoczynku 
połączonego z praktyką 
i teorią a przy tym dobrze się bawiąc. 
W pierwszych dniach nasi podopieczni 
zintegrowali się ze sobą, zapoznali się 
z hierarchią dowódczą, musztrą 
oraz sprzętem w Ochotniczych 
Strażach pożarnych.
W połowie turnusu został rozegrany 
turniej Cymbergaj cieszył się naprawdę 
dużym zainteresowanie wśród pod-
opiecznych. W drugiej połowie turnusu 
odwiedziły nas państwowa Straż pożarna 
oraz zespół Ratownictwa Medycznego, 
aby udzielić kilku cennych, a zarazem 
ważnych wskazówek dotyczących 
ratowania życia oraz mienia swoich 
bliskich, jak 
i znajomych. po teoretycznych wykładach 
młodzież sama mogła się przekonać jak 

trzeba przeprowadzać  resuscytację 
krążeniowo - oddechową oraz jak działać 
podczas nagłych zdarzeń pożarowych 
w domu. dzień piąty stanął pod 
znakiem wycieczki w Beskidy. W nogach 
zostało zapisane 17 kilometrów szlaku 
górskiego zakończone na zaporze 
w Wisła Czarne, gdzie po powrocie 
młodzież padła w rodzinnych łóżkach 
jak zestrzelone myśliwce.
dzień ostatni - niedziela  9 lipca - to 
już zakończenie i pożegnania, lecz 
przed tymi chwilami rozegrana została 
przepiękna, jak i zarazem zacięta 
rywalizacja w Spartakiadzie uczestników 
półkolonii OSp Hażlach. Rywalizacja 
i zapał uczestników był ogromny, lecz 
zwycięzcami mogli zostać tylko i wyłącznie 
jedni i jedyni wszyscy uczestnicy ii 
półkolonii OSp Hażlach 2017.
dziękujemy za udział całej młodzieży 
i dzieciom z Gminy Hażlach i nie 
tylko. dziękujemy rodzicom naszych 
podopiecznych oraz sponsorom. Również 
nieodzownym wsparciem dla naszej 

inicjatywy okazała się Gmina Hażlach ze 
swym finansowym wsparciem. 
lecz główne podziękowania powinny 
popłynąć na ręce druhów OSp Hażlach 
za bezinteresowną pomoc w realizacji owej 
inicjatywy społecznej, którą zainspirował 
i prowadził nieodzowny i niezastąpiony 
w tych sprawach druh prezes OSp Hażlach 
Sebastian Chrapek.
dziĘkUJeMy!!!

dh andrzej Mrowczyk 
sekretarz OSp Hażlach

Jest to największy termalny kompleks na podhalu położony 
u stóp tatr zachodnich. Woda, która znajduje się w basenach 
jest wydobywana z głębokości prawie 3600 m. Skały, które są nią 
nasączone oddają mnóstwo dobroczynnych mikroskładników 
takich jak siarka, wapń, magnez czy sód.  
Wycieczka zaplanowana jest na 25 listopada (sobota). Wyjazd 
o 7:00 z placu przed GOk w Hażlachu (ul. Główna 37). powrót 
w godzinach wieczornych. zapisy i wpłaty do 10 listopada 
przyjmowane są w sklepie lewiatan w Hażlachu (ul. długa 23a). 
koszt: 100 zł – osoba dorosła, 85 zł – osoba powyżej 65 roku życia 
oraz młodzież między 14 a 16 rokiem życia, 75 zł – dzieci od 3 do 
13 lat. Cena obejmuje przejazd autokarem, parking, przewodnika 
i wstęp na termy.
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Strażacka półkolonia 2017

Gospodynie zapraszają na termy

h a ż l ac h

Na początku lipca (3-9.07.2017) strażacy z oSP w Hażlachu na czele z druhem prezesem 
Sebastianem chrapkiem zorganizowali drugą półkolonię oSP Hażlach 2017 dla dzieci. 

Gorące baseny, sauny i wysokiej klasy spa. Hażlaskie gospodynie zapraszają 
na wyjątkową wycieczkę do Term chochołowskich. 

strażacy z osP w hażlachu 
PrzyGotowali dla dzieci szereG 
atrakcji. 
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W zawodach wzięli udział uczniowie z wszystkich szkół 
naszej gminy.zawodnicy startowali w czterech kategoriach 
wiekowych. ich zadaniem było pokonanie od 250 do 750 m 
trasy, w zależności od kategorii wiekowej. W biegu wystartowało 
ponad stu uczestników. Głównym sędzią zawodów był krzysztof 
żebrok. zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami, 
a najlepsze szkoły statuetkami.  

klasyfikacja generalna: 
1. Szkoła podstawowa im. księstwa Cieszyńskiego 

w pogwizdowie
2. Szkoła podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w kończycach 

Wielkich
3. Szkoła podstawowa im. trzech Braci w Hażlachu;
4. Szkoła podstawowe im. Orła Białego z zamarsk;
5. powszechna Szkoła podstawowa z Rudnika.   
Organizatorami wydarzenia były: Gminny Ośrodek kultury 
w Hażlachu oraz Szkoła podstawowa im. Orła Białego 
w zamarskach. Międzyszkolny Bieg Niepodległości zrealizowano 
w ramach projektu „11 listopada – czas wolności, czas pamięci…”, 
który jest dofinansowany ze środków programu Wieloletniego 
NiepOdleGła na lata 2017-2021 w ramach programu 
dotacyjnego „Niepodległa”.
Szczegółowe wyniki indywidualne dostępne na www.gokhazlach.
pl oraz na www.spzamarski.edupage.org 

Magdalena kotońska 
koordynator projektu

Filip pokazał ogromny charakter i serce do walki nie tylko na 
macie, ale także podczas ostatnich tygodni bardzo ciężkich 
przygotowań, właśnie to wszystko zaprocentowało i przerodziło 
się w tak ogromny sukces tego młodego zawodnika. W zawodach 
pucharu Świata startowała również Maria Buczkowska, dla 
której start w tej imprezie zakończył się zdobyciem cennych 
doświadczeń na przyszłość.
turniejem towarzyszącym tej imprezy były Mistrzostwa 
Bałkanów Ju- Jitsu tam również zawodnicy Nakano zaznaczyli 
swoją obecność. Srebrne krążki znalazły się na szyjach Małgorzaty 
Błaszczyk, dawida piekara i adama ząbra. W zawodach brali 
również udział kinga Gawłowska oraz Sylwester Mazurek.

ogromnym sukcesem dla zawodnika UKS Nakano Pogwizdów - Filipa czupila, zakończyły się zmagania na 
Pucharze Świata Kadetów Ju-Jitsu, który odbywał się w stolicy czarnogóry Podgoricy.  Zawodnik z Pogwizdowa 

po czterech wygranych pojedynkach z zawodnikami z Rosji, Bośni i Hercegowiny, cypru i Rumuni sięgnął po 
brązowy medal Pucharu Świata w kategorii do 45kg. 

16 października na boisku przy Szkole Podstawowej im. orła Białego 
w Zamarskach odbył się Międzyszkolny Bieg Niepodległości.

Międzyszkolny Bieg Niepodległości

Zdobyli brązowy medal
P o G w i z d ó w

w międzyszkolnym bieGu niePodleGłoŚci uczestniczyli 
uczniowie wszystkich szkół Gminy hażlach. 

filiP czuPil (Pierwszy z Prawej) zdobył brązowy 
medal Pucharu Świata kadetów ju-jitsu. 
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Vi Gminna olimpiada Przedszkolaka

Więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl

4 października najmłodsi mieszkańcy gminy Hażlach wzięli 
udział  w zawodach sportowych organizowanych już po raz 
szósty przez Szkołę podstawową im. “trzech Braci” w Hażlachu. 
dzieci wykazały się szybkością, zwinnością, skocznością, siłą 
i celnością. Medale wręczył Wójt Gminy Hażlach Grzegorz 
Sikorski. za przygotowanie przedszkolaków do olimpiady 
dziękujemy dyrektorom oraz nauczycielom przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych z kończyc Wielkich, pogwizdowa, 
zamarsk i Hażlacha. 

Rekl aM a
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NOWE MIEJSCA PRACY W CZECHACH
Komfort agencja pracy jest czeska agencja ze stabilną pozycją  

na czeskim targu pracy, posiadająca licencje Czeskiego ministerstwa pracy.

Oferujemy następujące pozycje:

• KOntrOlOr jaKOści
• OperatOr w prOduKcji

chętni u nas znajdą:

• Transport na pracowisko ZADARMO

• Dla adeptów poza trasą autobusu pomoc 
finansowa na transport

• Opowiadające wynagrodzenie finansowe

• Karty obiadowe po 3 mieśiącach

• Bonus 10 % z wynagrodzenia podstawowego
• 500 CZK bonus za prace w weekend – 

weekendy płacone w formie zaliczki po końcu 
zmiany (razem z bonusem 500 CZK) 

• Przypłatki za pracę w nocy, weekendy, święta 
i nadgodźiny

• Po 5 odpracowanych zmianach możliwość 
zaliczki 1000 CZK

zapraszamy was do naszej kancelarii w Ostrawie, ul. stodolní 741/15
po i śr 8:00–16:00, wt, czw, pią 8:00–14:00.

tel. +420 731 009 303, e-mail: linh.le@email.cz lub brno@komfortgroup.cz
www.komfortgroup.cz


