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Wszystkim mieszkańcom gminy Hażlach
życzymy, by zbliżające się Święta Wielkiej Nocy
przyniosły spokój, nadzieję i pogodę ducha

Dzień Kobiet
w gminie
str. 12-13, 19

oraz by nie zabrakło rodzinnego ciepła.

Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury
oraz radnymi
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Dwa teatry w jednym miejscu
Sobotni wieczór (18.03) w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu upłynął pod znakiem teatru.
W sali widowiskowej zgromadzili się widzowie, którzy mieli okazję uczcić w ten sposób
Międzynarodowy Dzień Teatru, który przypada 27 marca.

Mariusz Krzyżanek

Twój R A D N Y

H a ż l ac h

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ZDROWIA, SPRAW
SOCJALNYCH I SPORTU
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Data i miejsce urodzenia: 19.06.1971 w Cieszynie
Miejsce zamieszkania: Pogwizdów
Zawód: rencista
Kontakt przez Biuro Rady w Urzędzie Gminy w Hażlachu

N

a scenie zostały zaprezentowane
dwa przedstawienia. Jako
pierwsza wystąpiła grupa teatralna
z Gimnazjum im. Gabrieli hr. ThunHohenstein, która przygotowała
wspólnie ze szkolnym chórem spektakl
muzyczny. Był on oparty na powieści
Erica-Emmanuela Schmitta pt. „Oskar
i Pani Róża”. Książka ukazała się w 2002
r. i od tego czasu doczekała się nie tylko
licznych przekładów, ale także adaptacji
filmowych i teatralnych.
Spektakl w Hażlachu zostały
przygotowany przez nauczycielki:
Małgorzatę Banot i Agnieszkę Kohutek.
Swoją premierę miał w listopadzie.
W główne role wcieliły się Klaudyna
Handzel jako Oskar i Justyna Cyrzyk
jako Pani Róża. Dialogom towarzyszyły
piosenki znane z radiowych list
przebojów.
Drugim przedstawieniem
było widowisko „ Szkubaczki”
w wykonaniu Zespołu Regionalnego
Wielkokończanie. Pier wowzór
scenariusza dał Adolf Czempiel,
a ostateczny kształt nadał mu Karol
Chmiel, długoletni dyrektor domu
dziecka w Kończycach Wielkich. Na
scenie gospodynie szkubały pierze na
pierzynę dla młoduchy, dzieci tańczyły
w rytm cieszyńskich pieśniczek, grała
kapela, a niegrzeczni chłopcy dmuchali
w puch. Zabawa została bardzo dobrze
przyjęta przez widzów, którym
dziękujemy za tak liczny udział w tym
wyjątkowym wieczorze.
HBB
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Pełniąc funkcję Radnego w sołectwie Pogwizdów przede wszystkim
staram się słuchać mieszkańców i pomagać w rozwiązywaniu bieżących
problemów lokalnej społeczności. Praca w Komisji Spraw Socjalnych,
Zdrowia i Sportu daje mi możliwość wspierania rozwoju infrastruktury
sportowej w mojej miejscowości oraz dbania o wystarczające środki na
szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Moją intencją jest wspieranie
organizacji działających w Pogwizdowie oraz współpraca w tym
zakresie z Wójtem i Urzędem Gminy. Ważnym celem jest dążenie
do poprawy infrastruktury drogowej, a także wspieranie inicjatywy
pozyskiwania środków zewnętrznych. Jako Radny staram się dbać
o zrównoważony rozwój całej gminy.

H a ż l ac h

Zebranie sprawozdawcze OSP
25 lutego w sali widowiskowej GOK w Hażlachu odbyło się doroczne walne zebranie
sprawozdawcze OSP w Hażlachu za rok 2016.
Oprócz druhów strażaków oraz ich rodzin
w zebraniu wzięli udział zaproszeni
goście w osobach: Przewodnicząca Rady
Gminy w Hażlachu Bożena Bury, Wójt
Grzegorz Sikorski, radni powiatowi
Grzegorz Konieczny i Karol Folwarczny,
radni Gminy Hażlach, sołtys wsi Hażlach
Paweł Macura oraz przedstawiciele
organizacji współpracujących.
Zebranie otworzył Prezes OSP Hażlach
Sebastian Chrapek, który przywitał
zgromadzonych, a następnie chwilą
ciszy uczczono pamięć zmarłych
strażaków. Przewodniczącym zebrania
został wybrany druh naczelnik
Kazimierz Orszulik, a protokolantem
Andrzej Mrowczyk.

Wiadomości Gminy Hażlach
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W dalszej części zebrania druh Prezes
przedstawił szczegółowe sprawozdanie
z działalności OSP w Hażlachu za
rok 2016 oraz plany na rok 2017,
wysłuchano również sprawozdania
finansowego, a także sprawozdania
Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała
o udzielenie absolutorium Zarządowi,
którego jednogłośnie udzielono.
Ważnym punktem zebrania była
dyskusja na temat wizji oraz lokalizacji
budowy nowej remizy, gdyż stwierdzono
że stara, mimo że piękna, nie spełnia
obowiązujących wymogów. W dyskusji
Wójt Grzegorz Sikorski stwierdził,
że widoczna jest dla niego potrzeba
wybudowania nowej remizy, a Rada

Gminy i Rada Sołecka nie mówią tej
inwestycji „nie”. Jako dobre miejsce
lokalizacji została wskazana działka
usytuowana w pobliżu przedszkola.
Potrzebę budowy nowoczesnej
remizy podkreśliła również w swoim
wystąpieniu Przewodnicząca Rady
Gminy Bożena Bury. Budowa nowej
strażnicy wydaje się również ważna
w kontekście zbliżających się obchodów
110-lecia OSP Hażlach.
W czasie zebrania przyznano tytuł
członka honorowego OSP Hażlach
dh. Józefowi Witoszkowi, a w poczet
członków OSP Hażlach został włączony
Wójt Grzegorz Sikorski.
WK
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Dofinansowanie zakupu wozu bojowego OSP Kończyce Wielkie

Fot. OSP Kończyce Wielkie

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia
10 stycznia 2017 r. zakup wozu ratowniczo-gaśniczego
marki Scania, który w październiku 2016 r. otrzymała
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach
Wielkich, został wybrany do dofinansowania kwotą
143 009,07 zł ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 5.5 Wzmocnienie
potencjału służb ratowniczych RPO WSL na lata 20142020.
Jednostka OSP w Kończycach Wielkich jako jedyna
w naszej gminie należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
GK

Gminna Spółka Wodna w Hażlachu
W ostatnich dniach wielu właścicieli nieruchomości otrzymało wezwanie do zapłaty składek członkowskich do
Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu. Zagadnienie działania spółek wodnych budzi szereg wątpliwości i pytań, nie
poczuwają się do obowiązku opłacania składki zgodnie z otrzymanym wezwaniem. Dla rozwiania wątpliwości
i przybliżenia naszym czytelnikom problematyki spółek wodnych przedstawiamy poniżej podstawowe informacje
dotyczące spółek wodnych, krótkie sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu za rok 2016 oraz
zamierzenia na rok bieżący.
Jak działa Spółka Wodna?
Gminna Spółka Wodna w Hażlachu
posiada osobowość prawną i jej
podstawowym celem jest utrzymywanie
oraz eksploatacji urządzeń służących do
melioracji wodnych oraz prowadzenia
racjonalnej gospodarki na terenach
zmeliorowanych. Spółka działa na
podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne ( Dz.U. 2001 Nr 115
poz. 1229 wraz z zmianami). W dziale
VII tej ustawy (art.164 – art.184)
- Spółki wodne i związki wałowe
zawarto postanowienia dotyczące
funkcjonowania spółek wodnych.
Gminna Spółka Wodna w Hażlachu
posiada swój statut przyjęty przez Walne
Zgromadzenie w dniu 5 lutego 2004
roku i zatwierdzony decyzją Starosty
Cieszyńskiego 6 czerwca 2004 roku. Jest
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zrzeszona w Związku Spółek Wodnych
w Cieszynie.
Obowiązki właściciela
nieruchomości
Prawo wodne stanowi, iż każdy właściciel
nieruchomości jest zobowiązany
do utrzymania urządzeń melioracji
szczegółowych będących na terenie jego
nieruchomości. Może ten obowiązek
scedować na rzecz działającej na
jego terenie spółki wodnej poprzez
przystąpienie do niej i opłacanie składek
członkowskich. Wówczas to obowiązki
utrzymania urządzeń melioracji
szczegółowych przejmuje spółka wodna,
a właściciel nieruchomości poprzez
właściwe organy spółki wodnej może
kontrolować spółkę i wpływać na jej
działalność. Spółki wodne nie działają
w celu osiągnięcia zysku, ewentualna

wypracowana nadwyżka przychodów
nad kosztami musi być przeznaczony
na cele statutowe spółki.
Składki członków Spółki
Podstawowym źródłem finansowania
spółek wodnych są składki wnoszone
przez członków. Wysokość składek
i innych świadczeń na rzecz spółki
wodnej powinna być proporcjonalna
do korzyści odnoszonych przez członków
spółki, w związku z działalnością spółki.
Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną
zajmującą się utrzymaniem urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych
składki i inne świadczenia nie wystarczają
na wykonanie przewidzianych na
dany rok zadań statutowych starosta
może wystąpić do organów spółki
o podwyższenie wysokości tych składek
i innych świadczeń; jeżeli spółka wodna
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zajmująca się utrzymaniem urządzeń
wykonanych przy udziale środków
publicznych, mimo wystąpienia
starosty, nie podjęła odpowiedniej
uchwały, starosta może, w drodze
decyzji, podwyższyć wysokość tych
składek i innych świadczeń.
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy
państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego, w formie dotacji
podmiotowych z budżetu państwa
oraz dotacji jednostki samorządu
ter y torialnego, stosownie do
wymagań przewidzianych przepisami
o finansach publicznych.
Czy warto wstępować do Spółki?
Członkami spółki mogą być osoby
prawne lub fizyczne korzystające
z urządzeń spółki. Następca prawny
członka wstępuje w jego prawa
i obowiązki. Do egzekucji składek
i świadczeń na rzecz spółki wodnej
stosuje się odpowiednio przepisy
o egzekucji należności podatkowych.
Uchwałą nr 1/2014 z dnia 22.05.2014
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
w Hażlachu ustalił zasady ponoszenia
świadczeń na rzecz Gminnej Spółki
Wodnej w Hażlachu przez osoby
fizyczne lub osoby prawne niebędące
członkami spółki wodnej oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej odnoszące korzyści
z urządzeń spółki.
Na wniosek spółki wodnej starostwo
wówczas wszczyna postępowanie
administracyjne w stosunku do osób
odnoszących korzyści z urządzeń
spółki a równocześnie niebędących
jej członkami i biorąc pod uwagę w/w
uchwałę zarządu, określa w drodze
decyzji wysokość świadczenia. Ta
procedura została już wdrożona
w naszej gminie i zarząd, w stosunku
do osób uchylając ych się od
uiszczania opłacania składek, będzie
konsekwentnie ją kontynuował.
Działalność w 2016 r.
W dniu 09.02.2017 r. odbyło się
Walne Zgromadzenie Delegatów
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Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu.
Na zgromadzeniu złożono informację
o działalności w roku 2016 oraz
przedstawiono plan pracy i plan
finansowego na rok 2017. W Gminie
Hażlach posiadamy ponad 2340 ha
zmeliorowanych gruntów oraz 28,6 km
rowów melioracyjnych. Budżet roczny
spółki w roku 2016 wynosił 59,6 tys. zł.
Poniżej przedstawiamy w tabeli wpływy
ze składek udziałowych oraz ściągalność
składek w sołectwach Gminy Hażlach.

i ochronie środowiska, jak również
braku skutecznych mechanizmów
egzekucji składek, może doprowadzić
do zmarnowania tak z trudem
wypracowanej dzięki wysiłkowi wielu
pokoleń infrastruktury melioracyjnej.
Nowy zarząd
Ostanie Walne Zgromadzenie
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej
w Hażlachu dokonało wyboru nowego
zarządu Gminnej Spółki Wodnej
i obecne władze Gminnej Spółki

Składki (zł)

Sołectwo
zaległe

Ściągalność

bieżące

Brzezówka

470,00

6 845,00

73%

Hażlach

429,00

8 264,00

59%

1 839,00

8 244,00

49%

Rudnik

276,00

4 706,00

77%

Pogwizdów

845,00

3 887,00

68%

68,00

1 128,00

42%

3 927,00

33 074,00

61%

Kończyce Wielkie

Zamarski
Razem

Otrzymujemy corocznie wsparcie
z Rady Gminy w Hażlachu oraz
z Urzędu Wojewódzkiego dotację,
tak że łączny budżet do dyspozycji
spółki wynosi prawie 60 tys. zł. Rok
ubiegły był rokiem trudnym z uwagi
na niestabilność prawną wytworzoną
wokół spółek wodnych w Polsce – brak
bowiem do tej pory nowej ustawy prawo
wodne, a także specyficzne warunki
pogodowe w roku 2016 – ulewy
w lecie i bardzo mokra jesień. Mimo
tych trudności i tak niskiego budżetu
przeprowadzono konserwację rowów
melioracyjnych na długości 6900 m oraz
naprawiono melioracje 17 rolnikom.
Sytuacja, kiedy cześć właścicieli
gruntów nie płaci składek, a władze
publiczne nie dostrzegają roli melioracji
w prawidłowej gospodarce rolnej

Wodnej w Hażlachu będą kontynuować
dotychczasowe działania zmierzające do
wzrostu dochodów spółki i prowadzenie
prac konserwacyjnych tak, aby dorobek
poprzednich pokoleń nie uległ
zmarnowaniu. Oczekujemy w dalszym
ciągu na zmiany prawne, które w końcu
poprawią funkcjonowanie spółek
wodnych w Polsce.
Wyrażamy przekonanie, że postrzeganie
przez społeczeństwo i władze publiczne
roli melioracji ulegnie pozytywnej
przemianie, przez co melioracje wodne
wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie
ulegną całkowitemu zniszczeniu.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej
w Hażlachu: Jan Król, Jan Małysz,
Antoni Trylski
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Nowi komendanci policji

Rolniku , Sadowniku , Ogrodniku
Nie truj Pszczół !

Wytruwanie pszczół grozi utratą dopłat bezpośrednich, a nade wszystko
nie odwracalnymi zmianami w środowisku naturalnym.

102 urodziny najstarszej mieszkanki
14 lutego Pani Bronisława Miller z Pogwizdowa
ukończyła 102 rok życia. Z tej okazji Szacowną
Jubilatkę, najstarszą obecnie mieszkankę naszej gminy,
z urodzinowymi życzeniami, listem gratulacyjnym
i bukietem kwiatów, podobnie jak w poprzednich latach
odwiedził Wójt Gminy Grzegorz Sikorski.
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Sikora.Obejmując stanowiska, nowi
komendanci podziękowali za wyróżnienie.
Zobowiązali się jednocześnie do dbania
o dobre relacje ze współpracownikami oraz

Podinsp. Monika Buczkowska, radna
gminy Hażlach, od marca pełni
obowiązki Komendanta Komisariatu
Policji w Zebrzydowicach.

do wytężonej pracy na rzecz kierowanych
jednostek.
HBB

Pogwizdów

Pamiętajmy o bohaterach

Pani Bronisława Miller, najstarsza mieszkanka
Pogwizdowa i zarazem całej naszej gminy

Konsultacje z prawnikiem
Bezpłatne konsultacje z zakresu
ulg i uprawnień podatkowych
przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom będą
prowadzone przez doradców
podatkowych ze Śląskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Konsultacje odbywać się będą do

St. Asp. Grzegorz Żebrowski to nowy
zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Zebrzydowicach.

27 kwietnia, we wtorki i czwartki,
w godzinach od 9:00 do 15:00.
Pod tel. 513-152-218 niepełnosprawni
mogą uzyskać informacje
o przysługujących im ulgach
i uprawnieniach podatkowych. Na
życzenie niepełnosprawnego doradca
będzie oddzwaniał na własny koszt.

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to ósma tego typu wspólna
akcja Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego oraz
Samorządu Doradców Podatkowych
– Oddział Śląski. Wydarzenie zostało
objęte patronatem Wojciecha Saługi
– Marszałka Województwa Śląskiego.

Wiadomości Gminy Hażlach

Od tej okrutnej zbrodni minęło 75 lat, ale nadal
pamięć o bohaterach, których zamordowano
Pod Wałką w Cieszynie trwa. Czesław Stuchlik
podczas prelekcji (10.03) w filii Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pogwizdowie opowiedział o patriotach
z Pogwizdowa, którzy zginęli za Polskę.
Tragiczna rocznica przypada dokładnie
20 marca. Wówczas to w 1942 r. doszło
do publicznej egzekucji 24 młodych ludzi,
w tym 5 mieszkańców Pogwizdowa.
Zbrodni przyglądał się sześciotysięczny
tłum ludzi. Jedyną winą zamordowanych
był ich gorący patriotyzm.
Czesław Stuchlik barwnie opowiadał
o dramacie II wojny światowej,
przedstawiał archiwalne zdjęcia
i wiersze oddające charakter tamtych
dni. W prelekcji uczestniczyli
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Fot. HBB

Pani Bronisława pochodzi z Rudnika Wielkiego koło Woźnik
w obecnym powiecie częstochowskim. W naszej gminie mieszka
od 9 lat. Okupację hitlerowską spędziła pod Wrocławiem na
Dolnym Śląsku na przymusowych robotach, gdzie poznała
swojego przyszłego męża, Maksymiliana. Po jego śmierci w 1983
roku zamieszkała u córki w Cieszynie, a następnie przeniosła
się do rodziny w Pogwizdowie, gdzie przebywa do dzisiaj.
GK

Podkom. Monika Buczkowska to
policjantka z 18-letnim stażem służby.
Była dotychczas Kierownikiem Referatu
Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie. Jest również radną
Gminy Hażlach. Jej zastępca st. asp.
Grzegorz Żebrowski był dotychczas
dyżurnym w Komendzie Powiatowej
Policji w Cieszynie.
Awans nie ominął także innych jednostek
policji. Kierowanie Komisariatem Policji
w Strumieniu przejął podinsp. Michał
Botorek. Komendantem Komisariatu
Policji w Ustroniu został kom. Łukasz
Żyła. W Komisariacie Policji w Skoczowie
komendantem jest podkom. Wojciech

Fot. mat. pras.

Solidaryzując się z akcją Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu
oraz Pisma „Pasieka” Pszczelarze Gminy Hażlach zwracają się z apelem do
rolników, sadowników i ogrodników Gminy Hażlach, aby przeprowadzając prace
w polu, ogrodach i sadach nie niszczyli rojów pszczół miodnych, gdyż pszczoły
te są ich bardzo wartościowymi pomocnikami, a ich praca powoduje znaczne
zwiększenie plonów.
Dlatego też Pszczelarze Gminy Hażlach apelują o:
»» wykonywanie oprysków środkami ochrony roślin późnymi wieczorami lub w nocy,
»» stosowanie środków o niskiej szkodliwości dla owadów zapylających,
»» stosowanie środków ochrony roślin według wskazań producenta,
»» nie zwiększanie stężeń ani dawek preparatów.

Fot. mat. pras.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk uroczyście wprowadził
na stanowiska nowych komendantów komisariatów. Pełnienie obowiązków Komendanta
Komisariatu Policji w Zebrzydowicach zostało powierzone podkom. Monice Buczkowskiej.
Jej zastępcą jest st. asp. Grzegorz Żebrowski.

Czesław Stuchlik przypomniał wojenne i powojenne losy mieszkańców Pogwizdowa.

przedstawiciele władz Gminy Hażlach
z Wójtem Grzegorzem Sikorskim na
czele, przedstawiciele Rady Gminy
i sołectwa, zaproszeni przedstawiciele
organizacji działających na terenie
Gminy, goście zaproszeni przez
prelegenta, przedstawiciele mediów oraz
liczni mieszkańcy.
Prelekcja została wzbogacona przez
wystąpienie historyka, pracownika
Książnicy Cieszyńskiej Wojciecha
Grajewskiego oraz mieszkańców

Pogwizdowa, którzy fakty związane z tym
wydarzeniem znali z opowiadań i relacji
bliskich i znajomych.
Na zakończenie spotkania uczestnicy
obejrzeli okolicznościową wystawę .
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu
“Pamiętajmy...”, które odbędzie się
w Zamarskach (ul . Główna 1) 4 kwietnia
2017 r o godz. 17.00 .Tematem będą
dzieje wsi Zamarski, a prelegentem będzie
Rudolf Mizia.
WK
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Amatorzy
tenisa stołowego
Laboratorium
w bibliotece

Najlepsza w Polsce

zapakowane
w próżni
i płonący
naukowiec
– emocji podczas
chemiczno-fizycznego,
jakieHażlach
odbyło
9Dzieci
kwietnia
Gminny Ośrodek
Kultury
w Hażlachu
zorganizował
kolejnyshow
Turniej
Tenisa Stołowego Gminy
się w Pogwizdowie nie brakowało. Zabawę zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna 16 i 17 lutego.
Rywalizacja odbywała się wśród dzieci
W pracach eksperymentalnego
laboratorium uczestniczyły dzieci
nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikorciekawe świata. Doświadczeń nie
ski oraz radna Katarzyna Czendlik.
brakowało. Uczestnicy zabawy mogli
Oto wyniki turnieju.
poznać tajemnicze właściwości
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek,

codziennych przedmiotów. Uczniowie
klas IV – VI pogwizdowskiej szkoły
podstawowej były zachwycone.
Prowadzący warsztaty pokazywał
kolorowe reakcje chemiczne i wspólnie

Krótko ze szkół

Małgorzata Handzel, uczennica klasy VI Szkoły
Podstawowej im. “Trzech Braci” w Hażlachu zajęła
I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. “Mój
bohater filmowy”, organizowanym przez Fundację Legalna
Kultura. Nagrodą w konkursie był laptop oraz film DVD.
Wyróżnienie w tym konkursie zdobyła również Monika
Orszulik. Zwycięskie prace powstały pod kierunkiem
nauczycielki Krystyny Sembol. Gratulujemy !GBP

stworzyli superlepką ciecz. Zajęcia
przeprowadził pan Dawid, któremu
bardzo serdecznie dziękujemy.
GBP

Hażlach

Orlik dłużej czynny
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej im. Trzech
Braci w Hażlachu zakwalifikował się do programu
„Sport Wszystkich Dzieci”. Oznacza to, że szkoła ma
dodatkowe środki wydłużenie godzin otwarcia obiektu.
na Od 1 kwietnia kompleks boisk otwarty będzie od
poniedziałku do niedzieli. Z wydłużonych godzin pracy
Orlika będzie można korzystać do końca listopada.

Zamarski

Zamarski

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

Projekt: Lekki tornister

Jaki ciekawy jest nasz świat
Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż-

Turniej żaków

Organizatorami turnieju byli GOK
Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja na
boisku w Pogwizdowie odbył się turniej piłki nożnej żaków (rocznik 2005
i młodsi). W zawodach uczestniczyły
cztery drużyny: Olza Pogwizdów, VictoTajniki ludzkiego ciała nie są im już obce.
Uczniowie poznawali niezwykłe właściwości
ria Hażlach, LKS Rudnik oraz Błyskawiognia pod czujnym okiem naukowców.
ca Kończyce Wielkie. Grano systemem
każdy
z każdym
1x20 minut.kompleksu tematyczne (Świat dziecka, Świat nauki świetna zabawa połączona z nauką.
Na
terenie
niezwykłego
dawnej huty żelaza, Obszaru- i wynalazków, Świat cywilizacji i Świat Były wybuchowe eksperymenty,
nicy
Olzy Pogwizdów,
którzy
bez Dolní
straty przyrody) i jedną czasową. Na dzieci które dostarczyły niezapomnianych
Górniczego
Vitkovice
(czes.
bramki
zwycięstwami
zostali i dorosłych czeka wspaniała zabawa wrażeń oraz lekcja przyrody w kinie 3D
oblastiz trzema
Vítkovice)
w Ostrawie
najlepszą
drużyną
turnieju.
znajduje się interaktywna ekspozycja połączona z poznawaniem tajników - spotkanie z fauną oraz florą piękniej

Wielki Świat Techniki – Science and
WYNIKI
POSZCZEGÓLNYCH
Technology
Centrum. Na powierzchni
MECZÓW:
14 000 metrów kwadratowych
znajdziemy cztery stałe wystawyczyce Wielkie 2:2, Rudnik - Hażlach 1:1,

nauki w prosty i przystępny sposób.
i egzotycznej wyspy Galapagos.
DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW
To
miejsce
odwiedzili
uczniowie
Polecamy
wszystkimz pewnością warto
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ
TENGLER,
KACPER KROCHMAL,
klas
I-III
Szkoły MAREK
Podstawowej
im. KACPER
tam pojechać
naszymi
pociechami.
MIŁOSZ
KOWALSKI,
URZĘDOWSKI,
WIATER,zMACIEJ
KACZMARCZYK.
Orła Białego w Zamarskach . Była
U.Parma
MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.

Nakład: 1.500 egz.
Wydawca
Redaktor naczelna: Hanna Blokesz-Bacza, wgh@hazlach.pl
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

bezpłatny informator
samorządowy

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć.
lutego 2017
r. r.pod
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 kwietnia
2017
podadresem
adresemwgh@hazlach.pl
wgh@hazlach.pl
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NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW.

Wiadomości Gminy Hażlach
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Fot. Arch. Szkoły

GK

Zwyciężczynie odebrały nagrody i dyplomy.

Zapraszamy:

01.04 g. 12:00
PREZENTACJE KULINARNE KGW pt. „Dania postne
i na Wielkanoc”
miejsce: sala widowiskowa GOK Hażlach
szczegóły na plakatach
03-07.04
WARSZTATY WIELKANOCNE W GOK
szczegóły na plakatach
04.04 g. 17:00
PAMIĘTAJMY… SPOTKANIA O REGIONIE
Rudolf Mizia „Najdawniejsze dzieje Zamarsk”
miejsce: sołtysówka w Zamarskach (ul. Główna 1)
06.05 g. 14:00
110 LAT OSP W KOŃCZYCACH WIELKICH
miejsce: OSP Kończyce Wielkie
19.05 g. 19:00
NOC MUZEÓW
miejsce: Kończyce Wielkie
21.05
PRZYSTAŃ MAMO
miejsce: Zamarski

marzec 2017

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach
uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Lekki
Tornister”. Dzieci dowiedziały się jaka jest prawidłowa
postawa ciała, w jaki sposób prawidłowo spakować
tornister i poznali zasady zdrowego kręgosłupa. Nie
brakowało bajek i zabawy. Materiały przygotowały
Fundacje Rosa i Sensoria, a patronat honorowy nad
projektem sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Rzecznik Praw Dziecka.

Hażlach

Przygoda Zosi
Zofia Gołembiewska, uczennica 6 klasy Szkoły
Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu zdobyła
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest
przygodą”. Jej zadaniem było napisanie wypracowania
na zadany temat. Tekst powstał pod czujnym okiem
polonistki Patrycji Grzybek. Patronat honorowy nad
konkursem objął m.in. Marek Michalak, Rzecznik Praw
Dziecka. Do konkursu wpłynęło 479 prac z całej Polski.
Gratulujemy!

Hażlach

Świetny recytator
Krzysztof Fojcik, uczeń klasy 2b w Szkole Podstawowej
im. Trzech Braci w Hażlachu zdobył wyróżnienie na
międzyszkolnym konkursie recytatorskim uczniów
klas 1-3 jaki odbył się w Szkole Podstawowej
w Kończycach Małych. Tematem dziecięcych
prezentacji były „Zwierzęta i ich przygody w wierszach
polskich autorów”. Szkołę z Hażlacha reprezentowały
także Maja Grypińska – 1a oraz Joanna Nowak – 3b.
Gratulujemy zarówno dzieciom, jak też nauczycielom
i rodzicom, którzy przygotowali uczniów do konkursu.
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Pluszowy Miś przyjacielem dzieci

„Sportowe Rudki”

Dzieci z uwagą wysłuchały opowieści o przygodach misia Paddingtona.

losy młodszego kolegi Kubusia Puchatka,
który przybył do Londynu z mrocznych
zakątków Peru!
Każdy wie, że ruch to zdrowie…
A poranna gimnastyka z pluszowym
przyjacielem to już prawdziwa gratka!
Dzieci wytrwale ćwiczyły ze swoimi
pluszakami, w związku z tym dzielnie
poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami!
Na koniec każdy uczeń został obdarowany

słodkim upominkiem – czekoladowym
niedźwiadkiem. Obchody Dnia
Pluszowego Misia były nie tylko
formą promowania głośnego czytania
i czytelnictwa wśród uczniów, ale
stanowiły też część projektu edukacyjnego
w klasach I-III (realizacja Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”).
M.Kotońska

Wielkanocne przygotowania w GOK
Wiosenne święta zbliżają się wielkimi krokami. Przygotujcie się do Wielkanocy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Hażlachu. Instruktorzy zapraszają na szereg ciekawych zajęć zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
W filii GOK w Pogwizdowie (ul. Północna
5) popołudnia końca marca upłyną pod
znakiem szykowania wielkanocnych kartek.
W poniedziałek i wtorek (3-4.04) dzieci
przygotują palmy potrzebne na niedzielę
palmową, a w czwartek (6.04) będą piec
wielkanocny mazurek. Zaplanowane są także
kolorowe warsztaty wielkanocne w (10.04).
Dzieci w Kończycach Wielkich
i w Zamarskach przygotowania zaczną
od niebanalnych wielkanocnych kartek.
W poniedziałek (03.04) w Zamarskach
o 15:00 ruszą świąteczne warsztaty
plastyczne, a we wtorek (04.04)
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w Kończycach Wielkich odbędą się zajęcia
kulinarne. Piątek (07.04) to dla dzieci
w Zamarskach i Kończycach Wielkich czas na
wielkanocną fabrykę ozdób. Przygotowania
do świąt zwieńczy zdobienie jajek, które
w Zamarskach ruszy w poniedziałek 10
kwietnia, a w Pogwizdowie we wtorek
(11.04).
W Gminnym Ośrodku Kultury
do wielkanocnych przygotowań
chcemy zaangażować całe rodziny.
W Hażlachu w czwartek (06.04) gospodynie
z KGW zapraszają na rodzinne pieczenie
wielkanocnych bab. Do wyboru będą

zarówno prostsze, jak i trudniejsze przepisy.
Wstęp 10 zł. Początek o 15:30.
W Pogwizdowie zapraszamy na warsztaty
florystyczne. Pod okiem kwiaciarki Moniki
Suchanek uczestnicy warsztatów przygotują
własne, niepowtarzalne stroiki. Wstęp 10 zł.
Początek spotkania o 17:45.
Wszystkie składniki i materiały zostaną
zakupione przez GOK w Hażlachu,
a uzyskane prace (babki i stroiki) uczestni
cy warsztatów zabiorą do domu. Zapisy na
warsztaty przyjmowane są pod nr tel. 33 85
69 768 lub mailowo gok@hazlach.pl
HBB

Wiadomości Gminy Hażlach

Fot. Arch. Szkoły

20 lutego zebrani w auli uczniowie
klas I-III mieli okazję poznać historię
narodzin pluszowego misia oraz ideę
święta najpopularniejszej dziecięcej
zabawki, posłuchać informacje
o prawdziwych niedźwiedziach (koali,
pandzie i niedźwiedziu polarnym), a także
nauczyć się krótkiej rymowanki o misiu,
którą przygotowały uczennice z klas
starszych – Ola Rucka, Paulina Cieślar
i Estera Cendrowska. Tego dnia dzieci
przyniosły do szkoły swojego misia –
pluszaka, o którym chętnie opowiadały,
a następnie obejrzały wystawę książek
z biblioteki szkolnej, których głównymi
bohaterami były misie.
Dzień Pluszowego Misia był świetną
okazją do wysłuchania fragmentu
książki Michaela Bonda pt. „Paddington”.
Czytanie odbyło się w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, a jeden
z rozdziałów przeczytała Magdalena
Kotońska. Uczniów bardzo zaciekawiły

Od września 2016 roku w Powszechnej Szkole Podstawowej
w Rudniku trwają popołudniowe, bezpłatne zajęcia
sportowo-rekreacyjne, realizowane w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Fundacji PZU.
25 dzieci pod opieką instruktorów i wolontariuszy, doskonale
się bawią, grają w gry oraz zdobywają różne umiejętności,
takie jak jazda na rolkach, gra w unihokej, pływanie i jazda
na łyżwach. Uczestnictwo uczniów w zajęciach rekreacyjno
– sportowych to niezwykle wartościowy sposób spędzania
wolnego czasu. Sport i rekreacja powinny być ważnym
składnikiem nowoczesnego stylu życia, wyrywającego dzieci
z bierności, z zasiedzenia, lęku przed światem, przed nowymi
doświadczeniami i warunkami życia. Wysiłek fizyczny
powinien być okazją do zmiany zachowań, zaspokajania

Uczniowie z Rudnika przez 7 tygodni uczyli się jazdy
na łyżwach.

potrzeb intelektualnych, społecznych, estetycznych,
sportowych i wielu innych. Musimy jednak pamiętać, że
zajęcia te powinny być dla ucznia zawsze dobrowolnym
i świadomym udziałem, dążącym do realizacji określonych
wartości potrzeb i stylu życia. Atrakcyjność tych zajęć
powinna polegać przede wszystkim na tym, że dzieci muszą
mieć możliwość jak najbardziej swobodnego ich wyboru.
Dlatego też proponujemy dzieciom zajęcia z pływania na
basenie w Zebrzydowicach, zajęcia z gry w unihokeja i w
inne gry zespołowe, zajęcia doskonalące umiejętność jazdy
na rolkach oraz wycieczkę w góry.
W lutym 2017 zakończyły się również zajęcia z jazdy na
łyżwach, prowadzone na lodowisku w Zebrzydowicach. Przez
7 tygodni dzieci autokarem dowożone były na lodowisko,
gdzie ćwiczyły pod czujnym okiem instruktora.

marzec 2017

Lekcje pływania w ramach projektu „Sportowe Rudki”.

Rola pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych jest
bardzo znacząca. Sprowadza się ona nie tylko do wypełniania
uczniom czasu wolnego, ale posiada konkretne zadania
wychowawcze, kształcące i zdrowotne. Zajęcia takie stanowią
integralną część całokształtu działań szkoły w dziedzinie
kultury fizycznej, dlatego też bardzo cieszymy się, że tak
wiele dzieci bierze udział w projekcie „Sportowe Rudki”,
współfinansowanym przez Fundację PZU.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz
prowadzącej zajęcia Pani Klaudii Klimosz za ponadprzeciętne
zaangażowanie , kreatywność i obowiązkowość. Powszechna
Szkoła Podstawowa w Rudniku jest malutka, nie posiada
własnej sali gimnastycznej. To właśnie takie projekty
i możliwość uczestniczenia w nich pozwalają pokonywać
ograniczenia lokalowe i wszechstronnie rozwijać dzieci.
Katarzyna Czendlik
koordynator projektu

Fot. Arch. Szkoły

„Czy to jutro, czy to dziś - wszystkim jest potrzebny miś!” - te słowa Heleny Bechlerowej były myślą
tegorocznego Dnia Pluszowego Misia, który został zorganizowany w Szkole Podstawowej im.Orła Białego
w Zamarskach przez mgr Magdalenę Kotońską i mgr Joannę Sabela.

Fot. Arch. Szkoły

Zamarski

Unihokej był dla uczniów doskonałym sposobem
na wspólne spędzanie czasu.
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(od lewej) Maria Żyła - przewodnicząca KGW Kończyce
Wielkie w towarzystwie sołtysa Mariana Morawca
i Gminnego Komendanta OSP Mirosława Olszowego.

Gospodynie z Kończyc Wielkich delektowały się
pysznymi wypiekami.

Dotychczasowa przewodnicząca KGW w Pogwizdowie
Emilia Borowian (pierwsza z prawej) przekazuje
pałeczkę Lidii Kubal a (pier wsz a z le we j)
nowej przewodniczącej.

Fot. KZ

Koła Gospodyń Wiejskich w całej gminie Hażlach spotkały
się podczas dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia
Kobiet. W Pogwizdowie gospodynie wybrały nowy zarząd na
czele z przewodniczącą.
Gospodynie w Pogwizdowie w sobotę (11.03) zorganizowały
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego wybrały
nowy zarząd. Przewodniczącą została wybrana Lidia Kubala,
jej zastępcą Barbara Pochcioł. Sekretarzem została Stanisława
Biłko, a skarbnikiem Jadwiga Żebrok. Członkami zarządu
KGW Pogwizdów zostały także: Małgorzata Kuś, Grażyna
Krehut, Wioleta Kozina, Barbara Skrzypczak, Jadwiga Drózd
i Katarzyna Pagieła.
Spotkania z okazji dnia kobiet odbyły się także w Hażlachu,
Kończycach Wielkich, Zamarskach i Brzezówce. Uczestniczył
w nich Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, a także sołtysi
i prezesi OSP.
HBB

Fot. KZ

Dzień kobiet w KGW

W Zamarskach święto kobiet umilały gospodyniom
występy dzieci i Męskiego Zespołu Śpiewaczego
działającego przy OSP.

Razem z gospodyniami z Brzezówki dzień kobiet
świętowali (od lewej) sołtys wsi Leszek Banot,
przewodnicząca KGW Brzezówka, radna Barbara
Kuchta i wójt Grzegorz Sikorski.

dzieci zaśpiewały podczas dnia kobiet w zamarskach.

Na uroczystych spotkania nie brakowało Wójta
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorskiego (pierwszy
z prawej).
Fot. HBB

W Kończycach Wielkich gospodynie wspólnie śpiewały
podczas spotkania.

Gospodynie z Pogwizdowa musiały wybrać nowy
zarząd Koła.

12

Zaprzyjaźnione KGW Pogwizdów składa gratulacje
KGW Brzezówka.

Wiadomości Gminy Hażlach

Spotkanie w Brzezówce było okazją do złożenia
gratulacji koleżankom-jubilatkom.

marzec 2017
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Uczniowie
mistrzami
powiatu
w siatkówkę

Spotkanie z pisarką
Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu
zorganizowała spotkanie autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką, która niedawno wydała swoją najnowszą
powieść pt.: „Siedem spódnic Alicji”. Opowieść zawarta
w książce toczy się m.in. w Kończycach Wielkich niedaleko
pałacu hrabiny.
W spotkaniu uczestniczyła duża grupa miłośników
literatury Jurgały-Jureczki, którzy mieli okazję wysłuchać
ciekawych opowieści o tym jak powstawała książka,
czym inspirowała się jej autorka i jakie na swojej drodze
napotkała trudności.
Z Joanną Jurgałą-Jureczką o powieściowych Stawiskach
i twórczości powstającej na prowincji rozmawiał Wojciech
Kasztura.

Reprezentacja Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Kończycach
Wielkich najlepsza w powiecie
w mini piłce siatkowej.
Uczniowie zwyciężyli podczas
rozgrywek, które odbyły się 9
marca w Ustroniu.
Najpierw siatkarze pokonali zespół
ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa
Ewangelickiego z Cieszyna 2:0 podczas
rozgrywek w Dębowcu. Następnie
odbyły się finałowe zawody powiatowe
w Ustroniu. Tam uczniowie pokonali
reprezentacje szkół z Ustronia
i Skoczowa.
Drużyna z Kończyc Wielkich zdobyła
mistrzostwo powiatu cieszyńskiego
w mini piłce siatkowej. Zwycięzcy
wystąpili w składzie: Kacper Czendlik,
Wojciech Czendlik, Bartosz Czyż,
Mateusz Bury, Józef Handzel, Jan
Jakubiec, Marcin Kędzior, Jakub
Szcześniak, Remigiusz Wątroba,
Gracjan Wątroba. Drużynę do
zawodów przygotował i prowadził
mgr Rafał Domajer.

W tym szczególnym czasie, gdy wspominamy
tajemnicę Zbawienia pragnę złożyć wszystkim Państwu
najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały
obdarzył potrzebnymi łaskami, tak abyśmy umieli odnaleźć
w sobie wiarę w lepszą przyszłość i miłość do drugiego
człowieka. Radość Wielkanocy niechaj wypełni nasze serca
przysłaniając troski dnia codziennego, a odradzająca się
przyroda pozwoli z ufnością i odwagą budować piękniejszy
świat wokół siebie.
Janusz Król
Starosta Cieszyński
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Joanno! Czy zechciałabyś przybliżyć
nam swoją osobę?
Jestem historykiem literatury, zajmuję
się głównie badaniem życia i twórczości
Zofii Kossak, a od jakiegoś czasu także
całej rodziny Kossaków. Piszę książki
z zakresu tzw. literatury non fiction
i książki beletrystyczne.
Twoja najnowsza książka: „Siedem
spódnic Alicji” niedawno trafiła do
sprzedaży, ale z pewnością jeszcze nie
wszyscy zdążyli po nią sięgnąć.
Jak zachęcisz niezdecydowanych, by
przeczytali o tytułowej Alicji?
Jest to książka, której akcja dzieje się na
prowincji, w Portugalii, na pograniczu
Chorwacji i Czarnogóry a także w Polsce,
na Śląsku Cieszyńskim. Czytelników może
zachęci wątek obyczajowy, romansowy, ale
można tę powieść odczytywać i na inne
sposoby, zauważając w niej wiele odniesień
do kultury a także przeszłości naszego
regionu. Poza tym przyciągnie może także
nieco satyryczny i humorystyczny obraz
naszej rzeczywistości, na którą staram się
spojrzeć z dystansem.
Proszę zdradzić jak narodził się
pomysł na tę książkę?
Pomysł nie zrodził się w jednym momencie.
Zbierałam różne materiały, robiłam
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Autorka rozdaje autografy w swojej najnowszej
książce pt.: „Siedem spódnic Alicji”.

notatki, potem dopiero zastanowiłam
się nad przebiegiem zdarzeń. Doszłam
do wniosku, że spróbuję na prowincję
„zaprosić” ludzi z tak zwanego wielkiego
świata, których nazywamy celebrytami.
Skoro już muszą spędzić parę dni na wsi
w hotelu „U Hrabiny”, trzeba się było
zastanowić nad tym, jak będą postrzegać
mieszkańców Stawisk, co może się zacząć
tutaj dziać i czym można zaskoczyć, albo
rozśmieszyć, czy też wzruszyć czytelnika.
Warto zapytać, czy z czasem
pojawią się kolejne książki i jaka to
będzie fabuła?
Pracuję nad kolejną książką. Będzie
to zbeletryzowana historia, która po
części dotyczy rodziny Kossaków. Nie
chcę na razie zdradzać szczegółów, ale
prace są już zaawansowane. Najbardziej
pracochłonny i najbardziej żmudny etap
zbierania i opracowywania materiałów
i dokumentów mam już za sobą. Teraz
powstają kolejne rozdziały powieści.
Czy tworząc postacie wzorujesz się
na osobach, które znasz, czy może
tworzysz je od podstaw?
Jeśli piszę książkę dokumentującą
czyjeś życie, staram się stworzyć jak
najwierniejszy portret postaci. Tak było na
przykład w wypadku postaci Zofii Kossak

i innych kobiet należących do tej rodziny.
Jeśli zaś piszę o postaciach fikcyjnych,
nie wzoruję się na konkretnych osobach.
Twoje książki są bardzo ciekawe,
skąd bierzesz na nie pomysły?
Większość moich książek powstaje
w oparciu o znalezione w archiwach
dokumenty. Często odnajduję tam bardzo
ciekawe i poruszające historie. Staram się
odtworzyć je potem w książkach, ale to
życie często pisze najlepsze scenariusze.
Moim zadaniem jest je poznać i w miarę
możliwości, jak najlepiej odtworzyć.
Dziękuję za rozmowę.

Joanna Jurgała-Jureczka podczas
spotkania autorskiego w Szkole
Podstawowej w Hażlachu.
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Zbrodnia w Cieszynie „Pod Wałką”

Część II: Wojenne losy Pogwizdowian
Obóz oświęcimski udało się też przeżyć
Edwardowi Pawlikowi, który wcześniej
jako Polak zamieszkały w nowo
powstałej Czechosłowacji, w 1920
roku został wydalony z Republiki. Do
tej grupy należeli też inni przesiedleńcy:
rodziny Adolfa i Józefa Witoszów, Alojzy
Paździora, Franciszek Mazur, Balcar
i inni.
Obie rodziny Witoszów i ich krewni
Brzuskowie, którzy mieszkali u Józefa
Witosza, 20 lipca 1942 roku z grupą
12 innych rodzin zostali wysiedleni
ze swoich gospodarstw i domów na
roboty przymusowe do Rzeszy. Do tej
grupy należały rodziny: Karola Frydla
– kierownika Szkoły, Wiktora Brzozy,
Jerzego Tolasza, Henryka Kani, Henryka
Budzińskiego, Alojzego Paździory,
Puzoniów, Kretów z Brzezówki,
Ćwioków i Witoszów z Marklowic oraz
inne.
Karolina Brzuska napisała z tego okresu
pamiętnik, który został opublikowany
w „Kalendarzu Cieszyńskim” na 2000
rok. Artykuł ten z odpowiednimi
poprawkami do druku przygotował
redaktor Tadeusz Kopoczek.
Nieznany jest los najmłodszego syna
Franciszka Gawłowskiego, byłego
gorzelnianego, a później ordynansa
Gminy - Jana, któremu udało się
uniknąć uderzenia w twarz przez
żandarma Grabowskiego, kiedy wymykał
się z Domu Ludowego z kursu języka
niemieckiego. Na drugi dzień po tym
incydencie gestapowcy wyrwali go
z domu i wszelki słuch o nim zaginął.
Prawdopodobnie zginął w Oświecimiu.
Komendant Posterunku Policji
w Pogwizdowie Jan Mitręga jako
bezimienny zginął w Katyniu lub
w Bykowni, bo do tej pory brak
jakichkolwiek bliższych danych.
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Posterunkowy Józef Wasylewicz
ukrywał się w Krakowie, a pozostali
posterunkowi w różnych innych
miejscowościach.
Trudno powiedzieć czy Józef Węglorz,
który został aresztowany na okres 3
miesięcy, należał do ruchu oporu.
Był on prezesem i naczelnikiem
OSP Pogwizdów. Gestapo w jego
domu poszukiwało dokumentacji tej
organizacji, ale jej nie znalazło, gdyż
została doskonale ukryte w gnojowisku
jego gospodarstwa. Dzięki temu nasza
jednostka Straży Pożarnej posiada pełną
dokumentacje od jej powstania w 1908
roku.
Wysoko postawiony w hierarchii
organizacji konspiracyjnej Koźbiał,
pracownik bankowy, który mieszkał
u państwa Krzystków, jakimiś dziwnym
zbiegiem okoliczności nie został
rozpracowany przez Gestapo.
Wszyscy młodzi ludzie, którzy
nie podpisali Volkslisty, zostali
wywiezieni na roboty przymusowe.
Dotyczyło to zarówno mężczyzn,
jak i kobiet. Polakom bez Volkslisty
potrącano 15 % z wynagrodzenia.
Młodzi mężczyźni, których rodzice
podpisali Volkslistę, zostali powołani
do Wehrmachtu. Wielu z nich udało się
jednak następnie przedostać do Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie lub uciec do
partyzantki.
Inż. rolnik Józef Macura został
skierowany na roboty przymusowe do
huty w Trzyńcu. Paweł Pieczonka, będąc
przesłuchiwany przez Gestapo, odrzucił
tłumacza i oświadczył, iż on zna język
niemiecki, „a to wy go nie umiecie” –
wytknął przesłuchującym – i skierowany
został do pracy na kolei.

Maria Kuś, córka Jana Kusia, założyciela
Straży Pożarnej, aby nie zostać
skierowana na roboty przymusowe,
ukrywała się u swego brata Józefa
w leśniczówce koło Kodenia. Sam
Józef też był aresztowany przez
Gestapo przez pewien okres czasu.
Ich brat Wincenty został skierowany
na roboty przymusowe w rolnictwie
(u Bauera), zachowały się zostały jego
listy z tego okresu.
W tej samej miejscowości pracował
także syn Józefa Puchełki, również
założyciela Straży Pożarnej – Emil,
który za odwzajemnioną miłość córki
niemieckiego gospodarza w pokazowej
egzekucji został tam powieszony.
Z szubienicy zdejmował go towarzysz
niewoli i niedoli - rodak Wincenty Kuś.
Synowie Pawła Żyły - Henryk i Paweł,
również skierowani zostali na roboty
przymusowe. Henryk, który był między
innymi w obozie w Dachau, pozostawił
po sobie pamiętnik z tego okresu.
Została też zachowana korespondencja,
którą bracia prowadzili między sobą
i z pozostałą rodziną.
Leon Wawrzyczek, syn Józefa
„z drzewionki”, będąc na robotach
przymusow ych w obecnym
Kędzierzynie-Koźlu, korespondencję
ze swoim ojcem prowadził w języku
esperanto.
W Kędzierzynie był też Emanuel Lizak,
a w innych obozach bracia Edmund
i Zygmunt Węglorzowie. Ignacy Rożek
(zmarł w listopadzie 2014 roku we
Wrocławiu i tam z honorami został
pochowany) i Alojzy Pieczonka (zaraz
po wojnie został wybrany wójtem gminy,
ale w bardzo krótkim czasie zrezygnował
z tej funkcji) wspólnie wyjechali na tzw.
Ziemie Odzyskane, do Wrocławia. Tam
znaleźli zatrudnienie w Straży Pożarnej.
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Alojzy Pieczonka jadąc rowerem po
zakończonej służbie z meldunkiem do
komendy miasta zginął potrącony przez
radziecki samochód wojskowy na moście
trzebnickim przez Odrę.
Porucznik Wojska Polskiego Bolesław
Gajdzica (nauczyciel, po wojnie był
kierownikiem Szkoły w Kaczycach)
jako jeniec wojenny osadzony został
w oflagu w Murnau i przez całą okupację
tam przebywał.
Eugeniusz Macura z Kaczyc Otrębowa
pracował przymusowo jako murarz
w Oświęcimiu, budował obozowe bloki.
Wiele młodych dziewczyn nakazami
zostało skierowanych do pracy
w różnych zakładach pracy o znaczeniu
strategicznym lub do większych
gospodarstw rolnych, których właściciele,
albo ich synowie, powołani zostali do
Wehrmachtu. Takie nakazy otrzymały
dwie córki wdowy Marii Miech.
Elżbieta pracowała w gospodarstwie
Peterów na Bobrku, Marta takie
skierowanie dostała do gospodarstwa
Bernarda Onderka w Zachodnim
Cieszynie na Brandysie. Córka Józefa
Witosza – Helena pracowała przymusowo
w firmie Winkler w Cieszynie.
U Józefa Nowaka na Łysej ukrywał
się jego dalszy krewny Alojzy Klajmon
pochodzący z Gumien. W gospodarstwie
Kałużów na Brzezówce pod żłobami dla
koni w stajni miał kryjówkę Mrózek
z Zaolzia, który był poszukiwany przez
Gestapo.

W zabudowaniach gospodarczych
gospodarstwa nr 30 Karola Stuchlika
istniała skrytka kontaktowa, o której
być może nie wiedział nawet sam jego
właściciel.
Niekoniecznie trzeba było coś robić
przeciwko Niemcom, samo przyznanie
się do polskości wystarczyło, aby trafić
do obozu. W tym celu już w listopadzie
1939 roku zarządzono spis ludności.
Mieszkańców podzielono na kategorie,
przyznając im odpowiednią grupę
Volkslisty, to jest grupę narodowościową.
Według tej listy otrzymywali oni kartki
żywnościowe, odzieżowe i na obuwie,
a także powoływani byli do Wermachtu.
W pociągach wydzielone zostały wagony
„Tylko dla Niemców”. Ale z tych żołnierzy
Hitler nie wiele miał pożytku, bo gdy
tylko nadarzyła się okazja, żołnierze ci
poddawali się do niewoli i przechodzili
do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
A oto niektórzy z nich: Alojzy i Rudolf
Żurkowie, Antoni Oczadły, Stanisław
Szymik, Benedykt Kunc, Edward
Herman, Antoni Kunc (w ZSRR)
z Pogwizdowa, Ludwik Gabzdyl, Adolf
Gabzdyl, Karol Herman z Brzezówki,
Jan Matloch, Adam Pszczółka (był
we Włoszech pod Monte Cassino)
z Marklowic i wielu, wielu innych.
Będąc przy tych „polsko-niemieckich”,
przeważnie bardzo młodych żołnierzach,
warto wspomnieć małe epizody,
które również mogły być przykładem
ruchu oporu. Otóż kiedy jeden z nich
(A. Ż.) otrzymał urlop i przybył do

Pogwizdowa, to wstąpił najpierw
do miejscowej gospody, a tam wśród
kolegów i znajomych opowiadaniom
nie było końca. Przysłuchiwał się temu
„osadnik” Ambrister, gospodarujący na
gospodarstwie wysiedlonego Wiktora
Brzozy i po pewnym czasie zaczął
z niego kpić – jaki to z Polaka może
być niemiecki żołnierz. Po przybyciu
do domu całą tę historię opowiedział
ojcu, a ten nic nie mówiąc, wziął rower
i gdzieś pojechał. Następnego dnia rano
Ambrister otrzymał kartę powołania
do jednostki wojskowej na wschodnim
froncie, a stamtąd mało kto wracał
żywy. Najbliższym pociągiem opuścił
Pogwizdów i słuch o nim zaginął. Tak to
jeden z tych, który na wezwanie Führera
przybył tu, aby gospodarować na czyjejś
własności i w „pięknym nadolziańskim
rejonie znaleźć swoją nową ojczyznę”,
musiał ją nagle i niespodziewanie
opuścić.
Gospodarstwo Brzozy przejął
gospodarujący na folwarku (Jerzego
Tolasza i Henryka Budzińskiego) - Henn.
Młodszy brat tegoż żołnierza podczas
„czesania” lasu w poszukiwaniu
dezerterów czy innych „bandytów”
zauważył na jednym z drzew
siedzącego, z palcem na ustach, jednego
z poszukiwanych. Udał, że go nie widzi,
nie zameldował i tyraliera poszła dalej.
Tym sposobem, mało, że uratował jedno
życie, zapobiegł też prawdopodobnemu
rozlewowi krwi i wielu ofiarom.
Czesław Stuchlik

Pamiętajmy…
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zaprasza na kolejne z cyklu spotkań historycznych dla każdego. Tym razem
spotykamy się w Zamarskach, gdzie pan Rudolf Mizia opowie o początkach wsi.
Rudolf Mizia przez całe życie był nauczycielem i wiele lat pełnił funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Zamarskach.
Jest kronikarzem wsi, pisze książki związane z historią naszej małej ojczyzny, reżyseruje i wystawia sztuki
cieszyńskich aktorów i udziela się w Męskim Zespole Śpiewaczym OSP. Jego dorobek i wieloletnia praca zostały
docenione w 2016 r. kiedy został odznaczony Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Spotkanie z panem Rudolfem Mizią odbędzie się 4 kwietnia o 17:00 w sołtysówce (Zamarski, ul. Główna 1).
Zapraszamy.
HBB
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Gminne eliminacje strażackie

Wieczór (dla) kobiet

11 marca 2017 r w strażnicy OSP w Rudniku odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Swoje umiejętności sprawdzała najlepsza młodzież z gminy.
Ten dorocznie organizowany
turniej odbywający się pod hasłem
”Młodzież zapobiega pożarom ‘’ ma
na celu podniesienie poziomu wiedzy
dzieci i młodzieży o zapobieganiu
zagrożeniom pożarowym i powodziowym,
a także przyswojenie ogólnych zasad
bezpieczeństwa .
W eliminacjach gminnych wzięli udział
zwycięzcy eliminacji środowiskowych
z odpowiednich kategorii wiekowych:
szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nad
przebiegiem eliminacji czuwała Komisja

w składzie: Przewodniczący Komisji druh Piotr Golasowski, członkowie: dh
Zdzisław Jarosz, dh Mateusz Parchański
i dh Roman Spandel. Wśród zaproszonych
gości nie zabrakło Wójta Gminy Hażlach
Grzegorza Sikorskiego - fundatora nagród.
Eliminacje składały się z części pisemnej
zawierającej 38 pytań testowych oraz
części ustnej.
Wyniki eliminacji gminnych :
W kategorii szkół podstawowych:
1)Monika Orszulik, 2) Wiktoria Żyła,
3) Anna Mirocha.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
1)Remigiusz Walica, 2) Kacper Kuś,
3) Paulina Pilich.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1) Grzegorz Chmiel, 2) Dawid Sufa,
3) Dominika Staniek.
Zdobywc y pier wszych miejsc
w poszczególnych kategoriach będą
reprezentować Gminę Hażlach
w eliminacjach powiatowych OTWP, które
odbędą się 25.03.2017 r. w Dębowcu.
WK
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Fot. Info. Pras.

Sportowcy balowali

Do tańca sportowcom przygrywał zespół Angel’s.
Wsparli Nas: Beskid Hurtownia Papiernicza,
Okno-Styl, Pracownia Złotnicza Krystyna
Myrmus Ustroń, Zakład Fryzjerski Sanel
Elżbieta Czauderna, Ogrodnictwo Ewa
Cienciała, Przystanek Regionalny Anita
Król Ustroń, Anna Sitek – sklep Cieszyn,
Auto-Mechanika Edward Sitek, Media-Tech
Ustroń Cyfrowy Polsat, Sklep zoologiczny
Luda Skoczów-Ustroń, Fotograf Machinko
Gabriela Cieszyn, Kwiaciarnia Tulipan
Joanna Mazurek, Kwiaciarnia Wrzosowa
Chata Ustroń Krystyna Gałuszka, Contel
Jolanta Suchanek, Zegarmistrz-biżuteria
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Mieczysław Płonka, Garaże Bramy Maciej
Orkan, Ewa Mazurek, Tortownia Daga
Hażlach, Anna i Andrzej Kaleta, Lewiatan
Musioł Roman Romer Cieszyn, Kamsar
Stolarnia Ustroń, Oriflame Cieszyn, Shuller
Eh’Klar Polska Ustroń, Fryzjernia Cieszyn
Anna Ciapka, Pizzeria Barti Cieszyn, Bar
Kaskada Cieszyn, Krzysztof i Barbara
Sidzina, Sylwia i Dariusz Walica, Fotograf Ewa
Gremlik-Foltyn Kończyce Wielkie, Kwiaciarnia
Dekoris-Babilon, PUB Solanka Dębowiec,
Lawendowe SPA Cieszyn, Iron Gym Cieszyn,
Land Marzena Gabinet Kosmetyczny Cieszyn,

Bal Sportowy 2017 przeszedł do
historii. Mamy nadzieję, że goście
bawili się wyśmienicie, co zawdzięczamy
organizatorom, wspaniałemu kucharzowi
Zdziśkowi wraz z załogą oraz zespołowi
“Angel’s”.
Był to bal charytatywny z którego
dochód przeznaczony będzie na cele
statutowe naszego klubu. Za wsparcie
bardzo dziękujemy wspierającym nas
firmom oraz osobom prywatnym,
którzy przyczynili się do organizacji balu,
a gościom za hojność i super zabawę.
Do zobaczenia za rok... Bal Sportowy
2018 przed nami!!!
Paweł Macura
Prezes Zarządu LKS „Victoria” Hażlach

Pełen atrakcji był wieczór dla kobiet, jaki odbył się w sobotę (04.03) w Gminnym Ośrodku Kultury
w Hażlachu. Głównym punktem wieczoru był spektakl muzyczny „Wszystko o (dla) mężczyźnie” w reżyserii
Rafała Cymorka, który wystawiła grupa teatralna działająca przy GOK-u w Chybiu. Sala widowiskowa była
wypełniona po brzegi.
Mężczyzna i kobieta – dwa różne światy, w których rzeczywistość
jest widziana zupełnie inaczej. Autor spektaklu opowiada
o cechach charakterystycznych obu płci, w których każdy z nas
przegląda się jak w krzywym zwierciadle. Wszystko zostało
opatrzone doskonale dobranymi piosenkami najlepszych
polskich tekściarzy, wśród nich Agnieszka Osiecka, Julian
Tuwim czy też Jan Pietrzak. Na scenie wystąpił Grzegorz
Czorny – aktor bielskich scen i kabareciarz. Towarzyszyły mu
Kinga Kąkol, Marta Kudrys, Renata Kucur, Michalina Wizner
i Wioletta Matula. Wcielając się w różne kobiece role aktorki
zaprezentowały szeroką gamę postaci charakterystycznych.
Spektakl został przyjęty z dużym uznaniem ze strony
publiczności.
Podczas kobiecego wieczoru w Hażlachu przygotowano pokaz
kolekcji sukienek ze sklepu Koro Styl w Cieszynie. Ubrania
prezentowały dziewczęta z gminy Hażlach. Na scenie zatańczyły
Angelika Bury i Julia Domin, które zaprezentowały samodzielnie
przygotowany taniec. Panie częstowały się drożdżówkami
upieczonymi przez Koło Gospodyń Wiejskich z Hażlacha oraz
kawą i herbatą. Nie brakowało stoisk z kosmetykami, były
także kosmetyczki, które odpowiadały na pytania dotyczące
najnowszych trendów makijażowych.
Na koniec wieczoru Gminny Ośrodek Kultury odwiedzili sołtys
Hażlacha Paweł Macura i przedstawiciel OSP w Hażlachu Kamil
Giza, którzy obdarowali przybyłe panie goździkiem i złożyli
im życzenia.
Wieczór dla kobiet zorganizowali Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
i Koło Gospodyń Wiejskich w Hażlachu.
HBB

Galeria Piękna Marcelina Orkan Kalembice,
Tomasz Czendlik Rudnik, Leszek Prochaska,
Kwiczała Eugeniusz Hodowla Drobiu, Zakład
Fryzjerski Iwona Czepczor, Maria Pietrzyk,
Jadwiga i Piotr Gutan, Żyła Henryk, Stacja
Diagnostyczna Nierodzim, Marcin Pieczonka
Złotnictwo, sklep meblowy Kalembice, F.H.U.
„Górniak” Joanna Biesok, Wymiana opon
„Tomala” Cieszyn, Salon Fryzjerski „Teresa”,
Nadleśnictwo Kalembice – Teofil Macura,
Firma BUK Dariusz Biernat, Hurtownia Jerzy
Koterbicki Kończyce Wielkie, Hurtownia BHP
Lestar Kalembice, Darma cześci samochodowe.
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