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Strażacy z nowym wozem
Błyszczący w słońcu nowiutki wóz bojowy już poświęcony. Strażacy z Kończyc Wielkich, podczas 110-lecia
jednostki, oficjalnie otrzymali samochód ratowniczo-gaśniczy. Podczas jubileuszu uhonorowano także
najbardziej zasłużonych strażaków.

U

roczystości 6 maja rozpoczęły
się od przemarszu strażaków,
zaproszonych gości oraz licznej grupy
mieszkańców do kościoła pw. św Michała
Archanioła, gdzie została odprawiona
uroczysta Msza Święta w intencji
strażaków i ich rodzin. W kazaniu ks.
kanonik-kapelan Andrzej Wieliczka
podkreślał znaczącą rolę strażaków
w społeczności Kończyc Wielkich oraz
ich poświęcenie i zaangażowanie w
codziennej pracy społecznej.
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Po Mszy Świętej przy dźwiękach
dziarskiego marsza granego przez
orkiestrę dętą pod batutą Janusza
Kani, oddziały gminnych OSP oraz
wszyscy zebrani udali się na parking
parafialny. Dowódcą uroczystości był
druh Stanisław Parchański. który złożył
meldunek Wiceprezesowi Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP województwa śląskiego druhowi
Rafałowi Glajcarowi, a następnie odbył
się przegląd pododdziałów.
(dok. na str. 3)

Letnie dyżury przedszkoli
str. 11
Piknik Militarny coraz bliżej
str. 7-8
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Strażacy z nowym wozem (dok. ze str. 1)
Po podniesieniu flagi państwowej
na maszt i odśpiewaniu Hymnu
Państwowego Prezes OSP w Kończycach
Wielkich dh Krzysztof Czakon oficjalnie
powitał przybyłych na uroczystości gości,
wśród których nie zabrakło oprócz
wiceprezesa druha Rafała Glajcara,

ratowniczo- gaśniczych, podkreślając
wagę faktu otrzymania nowego wozu
bojowego. Następnie dh bryg. Damian
Legierski odczytał akt przekazania
samochodu, a następnie wiceprezes
dh Rafał Glajcar i Wójt Gminy Hażlach
Grzegorz Sikorski przekazali kluczyki

członka Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP województwa
śląskiego, Komendanta Powiatowego
PSP w Cieszynie brygadiera Damiana
Legierskiego, przedstawiciela władz
wojewódzkich Radnego Sejmiku Śląskiego
Jana Kawuloka, radnych powiatowych
Karola Folwarcznego i Grzegorza
Koniecznego, przedstawicieli władz
Gminy Hażlach z przewodniczącą Rady
Gminy Hażlach Bożeną Bury i Wójtem
Grzegorzem Sikorskim na czele, ks. kan.
Andrzeja Wieliczki. W uroczystościach
wzięły również udział: delegacja KGW
w Kończycach Wielkich, delegacja Sbor
Dobrowolnych Hasici z Detmorowic,
przedstawiciel Gminnego Ośrodka
Kultury w Hażlachu oraz mediów.
Prezes dh Krzysztof Czakon w swoim
okolicznościowym przemówieniu
przybliżył bogatą historię jednostki
dziękując wszystkim druhom za ich
bezinteresowność, poświęcenie w akcjach

i dokumenty samochodu naczelnikowi
OSP. Po prezentacji wóz został poświęcony
przez ks. kan. Andrzeja Wieliczkę.
Następnie przystąpiono do wręczania
odznaczeń druhom szczególnie
zasłużonym dla pożarnictwa.
• Złoty Znak Związku: dh Władysław
Brachaczek
• Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Dariusz Król, dh Mirosław Olszowy,
dh Zbigniew Kuś.
• Srebrny Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa: dh Krystyna Podżorska,
dh Radosław Brachaczek, dh Paweł
Łazarz.
• Brązowy Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa: dh Damian Czakon,
Kamil Czakon , Bartosz Parchański,
Marcin Olszowy
• Odznaki „Stażak Wzorowy”: dh Artur
Czakon, Marcin Morawiec, Dawid
Wróbel, Marek Tolasz i Rafał
Grzybek
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• Srebrne Odznaki Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej: Bartosz Czyż,
Grzegorz Chmiel, Jakub Kajzar, Michał
Klimosz, Katarzyna Król, Dawid Sufa,
Remigiusz Walica, Mateusz Wątroba
• Brązowe Odznaki Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej: Jakub Chmiel,
Karolina Łazarz, Amelięa Pszczółka,
Wiktoria Żyła
• „ Za wysługę lat” odznaczeni zostali :
• Józef Brachaczek- 70 lat,
• Franciszek Morawiec- 60 lat,
• Feliks Stoły – 60 lat.
Uhonorowano też osoby i instytucje,
które w sposób szczególny przyczyniły się
do pozyskania przez OSP w Kończycach
Wielkich samochodu: Prezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.
śląskiego dh gen. bryg. Zbigniewa Meresa,
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie dh dr hab.Rafała
Glajcara, Wójta Gminy Hażlach Grzegorza
Sikorskiego, Radę Gminy Hażlach,
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach Andrzej Pilota,
Radnych Sejmiku Województwa
Śląskiego, druha dyr. Mariana Indekę,
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego
w Cieszynie Alinę Rakowską, Józefa
Gawłowskiego, Nadleśniczego Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Ustroń
Leona Mijala.
Na zakończenie części oficjalnej
zaproszeni goście wygłosili przemówienia
okolicznościowe. Na terenie LKS
Błyskawica Kończyce Wielkie odbył się
pokaz akcji gaśniczej w wykonaniu MDP
Kończyce Wielkie, koncert orkiestry
dętej, występ zespołu „Wielkokończanie”
oraz festyn strażacki.W czasie trwania
uroczystości można było dokonać
wpisu do księgi pamiątkowej i złożyć
symboliczny gwóźdź.
WK
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Strażackie święto
Od 2003 roku oficjalnie polscy strażacy świętują Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Uroczyste spotkania i obchody odbyły się także w gminie Hażlach. Uczestniczył w nich m.in.
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.

Hażlaskie świętowanie
Obchody Dnia Strażaka w Hażlachu
rozpoczęły się 3 maja Mszą św.
o 10.30 w kościele parafialnym pw.
św. Bartłomieja w Hażlachu. Słowo
Boże wygłosił ks. proboszcz Andrzej
Papoń. Po zakończonym nabożeństwie
druhowie wszystkich hażlaskich
formacji Ochotniczych Straży Pożarnych
przemaszerowali w szyku zwartym
na czele z pocztem sztandarowym,
a prowadzonym krokiem kompanijnym
przez druha Pawła Macurę, do sali

Strażacy w Pogwizdowie
Pogwizdowscy strażacy rozpoczęli
świętowanie już 29 kwietnia uroczystym
koncertem strażackiej orkiestry.
Następnie przeszli do kościoła, by tam
uczestniczyć w mszy św. Celebrowanej
przez ks. dr Karola Mozora. Homilię
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widowiskowej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Hażlachu.
Strażacy minutą ciszy uczcili pamięć
kolegów, którzy odeszli na wieczną
służbę. Wręczono także odznaczenia
dla zasłużonych druhów:
Strażak Wzorowy - dh Rafał Grzybek
Za wysługę 5 lat - dh Piotr Macura
Za wysługę 15 lat - dh Krzysztof
Pietroszek
Brązowa odznaka Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej - dh Olga Gaszczyk, dh Daniel
Kiedroń, dh Wojciech Podstawny oraz dh
Marta Macura

Srebrna odznaka Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej - dh Sebastian Gaszczyk
W szeregi MDP OSP Hażlach uroczyście
zaprzysiężono cztery dziewczyny:
Klaudię Chrapek, Annę Mirocha,
Martynę Kałuża oraz Karolinę Walek.
Ponadto Prezes dh Sebastian Chrapek
ogłosił, że szeregi hażlaskiej straży w tym
roku zasiliły pierwsze cztery kobiety
w historii OSP Hażlach.

wygłosił ogólnopolski kapelan Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP ks.
pastor Adam Glajcar.
Po nabożeństwie proboszcz poświęcił
nową figurę św. Floriana ufundowaną
przez pogwizdowskich strażaków.
Następnie uczestnicy uroczystości
przemaszerowali do remizy, gdzieś

orkiestra zagrała hymn strażacki
i koncertowała. Można było też
zobaczyć fragment powstającej wystawy
związanej z 570 rocznicą pisanej historii
Pogwizdowa.
Na podstawie tekstu
Czesława Stuchlika
OSP Pogwizdów

Na podstawie tekstu
Andrzeja Mrowczyka
OSP Hażlach
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Piotr Trzaskalski
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
CZŁONEK KOMISJI KOMUNALNEJ I ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Data i miejsce urodzenia: 08.06.1972, Cieszyn
Miejsce zamieszkania: Pogwizdów
Zawód: Nadsztygar elektryczny w firmie PPG „ROW-JAS”
w Jastrzębiu Zdroju
Kontakt: przez Biuro Rady w Urzędzie Gminy w Hażlachu
Piastując funkcję radnego sołectwa Pogwizdów, kieruję się
dobrem wspólnoty samorządowej sołectwa i gminy. Kładę ogromy
nacisk na infrastrukturę drogową, pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych, bezpieczeństwo mieszkańców oraz inwestycje
w budynki użyteczności publicznej. Jestem zwolennikiem
wspierania inicjatyw obywatelskich, które odzwierciedlają
potrzebę mieszkańców. Uważam, iż dobra współpraca z wójtem
gminy i radą sołecką pozwoli nam wszystkim wypracować wizję
przyszłości i określić cele dla NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach

w sprawie wyłożenia do wglądu protokołu inwentaryzacyjnego
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w okresie od dnia 7 czerwca
2017 roku do dnia 10 lipca 2017 roku wyłożony zostanie do
publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Hażlachu przy ul. Głównej 57 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hażlach www.
hazlach.samorzady.pl protokół inwentaryzacyjny dotyczący
działek numer 329/17 o powierzchni 0,0281 ha i 329/18

o powierzchni 0,0602 ha, położonych w Pogwizdowie,
stanowiących drogę gminną.
W wyżej wymienionym okresie osoby, których
interesu prawnego dotyczą ustalenia zawarte
w protokole inwentaryzacyjnym, mogą zgłosić zastrzeżenia do
Komisji Inwentaryzacyjnej mającej swą siedzibę w tutejszym
Urzędzie, pokój nr 18.

Apel o pomoc

w przygotowaniu ekspozycji w Domu Przyrodnika w Hażlachu
W związku z zarekomendowaniem do dofinansowania przez
Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Republika Czeska
- Polska projektu Gminy Hażlach i Muzeum Těšínska pod nazwą
„Wędrówki Doliną Olzy”, zwracam się z prośbą do Szanownych
Mieszkańców o pomoc w zgromadzeniu eksponatów oraz
innych materiałów, które znajdą się na wystawie w budynku
Domu Przyrodnika (dawny spichlerz) w Hażlachu.
Poszukiwane są stare narzędzia, którymi posługiwali się rolnicy
(cep, graca, motyka, sierp, kosa, radło), wyposażenie dawnego
wiejskiego domu i sklepu (meble, dekoracje, naczynia, miary,
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wagi) oraz wszelkie inne materiały ilustrujące życie na wsi
(fotografie, dokumenty, ryciny, szkice itp.).
Informacja o przekazaniu wyżej wymienionych przedmiotów
i materiałów przez konkretne osoby do zbiorów Domu
Przyrodnika zostanie za ich zgodą umieszczona w miejscu
ekspozycji.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Referatem
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia Urzędu Gminy Hażlach
pod numerem tel. 33 856 95 55, wew. 34 w godzinach pracy
Urzędu.
WÓJT Grzegorz Sikorski

5

e duk
acja
S PORT
HAŻLACH.

Amatorzy tenisa stołowego

Fundusze europejskie w przedszkolach

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

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Rywalizacja odbywała się wśród dzieci
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą
„Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach
nisistom kibicował wójt Grzegorz Sikorw Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu
ski oraz radna Katarzyna Czendlik.
i Zamarskach”. Umowa pomiędzy Gminą Hażlach a Województwem Śląskim o jego dofinansowanie została
Oto wyniki turnieju.
podpisana 14 grudnia 2016 r.
Dzieci i młodzież: 1. Kamil Matuszek,
Celem projektu jest:
Matuszek,
5. Wojciech
Czendlik.
-Szymon
zwiększenie
dostępu
do wysokiej
Seniorzy:
1. wJózef
Matuszek,
2. Józef
jakości
zajęć
4 ośrodkach
wychowania
Michalik,
3.
Tomasz
Matuszek,
4. Piotr
przedszkolnego w Gminie Hażlach
(tj.
Gawłowski, 5.
Ryszard Cebula,
6. RoPrzedszkolu
w Kończycach
Wielkich
iw
man Mazur.
Pogwizdowie, oddziałach przedszkolnych
GK
w Szkole Podstawowej w Hażlachu
i Zamarskach) przez utworzenie 34
miejsc,
P O G co
Wprzełoży
I Z D Ó się
W.na zwiększenie
dostępu do wychowania przedszkolnego,
w tym zwłaszcza dzieci 3-4 letnich
oraz na osiągnięcie celów wskazanych
Z okazji
święta
Konstytucji Inwestycji
3 Maja na
w
Strategii
Regionalnych
boisku w Pogwizdowie
się turTerytorialnych
Subregionuodbył
Południowego:
niej
piłki
nożnej
żaków
(rocznik
2005
Cel szczegółowy 4.1.1 - zwiększona
i młodsi).
zawodach uczestniczyły
liczba
miejscWw placówkach
wychowania
cztery
drużyny:
Olza
Pogwizdów,
Victoprzedszkolnego oraz Cel szczegółowy
ria Hażlach,
Rudnik
oraz Błyskawi4.1.2
- wzrostLKS
dostępu
do wysokiej
jakości
ca
Kończyce
Wielkie.
Grano
systemem
edukacji przedszkolnej w subregionie
każdy z każdym
1x20 minut.śląskiego,
południowym
województwa
- wyrównanie szans edukacyjnychnicy Olzyprzez
Pogwizdów,
którzy bez zajęć
straty
dzieci
prowadzenia
bramki z trzema
zwycięstwami
zostali
dodatkowych
dla 187
dzieci w zakresie
najlepszą
drużyną
turnieju.
stwierdzonych deficytów,

Turniej żaków

- poprawa jakości edukacji przedszkolnej
WYNIKI
POSZCZEGÓLNYCH
m.in.
dzięki
doposażeniu 4 OWP,
MECZÓW:
rozszerzeniu oferty zajęć dodatkowych
realizowanych poza bezpłatnymczyce Wielkie
2:2, Rudnik
- Hażlach 1:1,
czasem
działania
OWP, podniesienie

kwalifikacji zawodowych nauczycieli pomoce dydaktyczne i urządzenia placu
zabaw.
wychowania przedszkolnego.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi W oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Hażlachu
555 681,76 zł.
W ramach projektu w Przedszkolu w ramach projektu został utworzony
w Kończycach Wielkich został dodatkowy oddział przedszkolnych
NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW.
utworzony dodatkowy oddział i powstało 14 nowych miejsc wychowania
przedszkolnych i powstało 9 nowych przedszkolnego. Ponadto dzieci
Pogwizdów - Kończyce Wielkie 3:0, Haż- Organizatorami turnieju byli GOK
miejsc wychowania przedszkolnego. z oddziałów przedszkolnych biorą udział
W celu podniesienia jakości nauczania w zajęciach dodatkowych: zajęciach
Andrzej Kłoda, prezes
LKS Olza Pogwizdów
kompensacyjnych,
terapeutycznych,
zakupiono wyposażenie oddziału
arteterapii, gimnastyce korekcyjnej,
przedszkolne go oraz pomoce
zajęciach z psychologiem rozwijających
dydaktyczne. W przedszkolu w ramach
kompetencje społeczno-emocjonalne
projektu odbywają się zajęcia dodatkowe:
oraz zajęciach prowadzonych Metodą
gimnastyka korekcyjna, zajęcia
Krakowską. W ramach projektu zakupiono
logopedyczne oraz zajęcia terapeutyczne
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne.
z psychologiem. Nauczyciele przedszkola
W oddziałach przedszkolnych
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
w Szkole Podstawowej w Zamarskach
poprzez podjęcie studiów podyplomowych w ramach projektu powstały 4 dodatkowe
w zakresie surdopedagogiki oraz miejsca oraz została podniesiona jakość
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka edukacji przedszkolnej. Oddziały zostały
niepełnosprawnego.
doposażone w pomoce dydaktyczne
W Przedszkolu w Pogwizdowie zostało oraz urządzenia placu zabaw. Dzieci
utworzonych 14 dodatkowych miejsc z oddziałów przedszkolnych biorą
DRUŻYNA OLZY POGWIZDÓW
wychowania przedszkolnego, odbywają udział w zajęciach dodatkowych
KLĘCZĄ OD LEWEJ: MATEUSZ NOWAK, BŁAŻEJ TENGLER, KACPER KROCHMAL,
się
zajęcia
dodatkowe:
z gimnastyki
korekcyjnej
i z logopedą oraz
MIŁOSZ
KOWALSKI,
MAREKgimnastyka
URZĘDOWSKI, KACPER
WIATER,
MACIEJ KACZMARCZYK.
korekcyjna i zajęcia terapeutyczne w zajęciach terapeutycznych z arteterapii
MOLASY, OKTAWIAN KURPANIK, FILIP NANKE, MARTA SŁOWIK, ROBERT BANOT.
z psychologiem oraz zostały zakupione i z psychologiem.

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
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 czerwca
2017r.r.pod
podadresem
adresemwgh@hazlach.pl
wgh@hazlach.pl
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piknik

P i k n i k m i l i ta r n y

Trochę historii
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roku rozbiły się na terenie Śląska Cieszyńskiego. Widzowie
mogli obejrzeć dwie ciekawe prezentacje multimedialne. Dobrym
duchem pikniku był Ryszard Szczepanik akordeonista w mundurze
Polskiej Marynarki Wojennej, który przybliżył uczestnikom pieśni
żołnierskie. Wraz ze swoim właścicielem przybyła na piknik jego
stała maskotka…… pies ”Olinek”.
9. Coraz więcej do zobaczenia
Rekonstrukcje historyczne XX wieku, broń i umundurowanie
różnych epok historycznych. Z Kocka przyjechała Brać Sarmacka
ubrana w historyczne stroje z XVII wieku. Wystawiono m.in.
rekonstrukcję XVII-wiecznej awantury w karczmie, czyli jak ongiś
w Polsce bywało. „Sarmaci” z Kocka zaprezentowali wysoki kunszt
władania białą bronią. Wielkim rarytasem dla zwiedzających były
dwa czołgi- polski 7TP i niemiecki Panzerkampfwagen I – z okresu
Kampanii Wrześniowej 1939 roku.
10. Ubiegły rok
Militaria zbiegły się ze spotkaniem w ramach Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej Polska-Szwajcaria („żołnierze” zawiesili broń na
kołku i oddali się pasji kibica wraz z większością widzów). Należy
podkreślić, że mimo tych przeszkód tę największą imprezę
w gminie, a zarazem największe wydarzenie o tym charakterze
w skali powiatu cieszyńskiego udało się przeprowadzić zgodnie
z zamierzeniami. Na oglądających oczekiwały znowu liczne
dioramy, wystawy i rekonstrukcje starć zbrojnych ( odbywających
się często w ekstremalnych warunkach pogodowych).
Wyboru dokonał Wojciech Kasztura

Fot. Stanisław Konopka/ox.pl

1. Przedsmak Pikniku
22-23 maja 2005 r. Świetlica Gminna wraz z sekcją Miłośników
Militariów Cieszyńskiego Klubu Hobbystów przygotowała wystawę
militariów pt.: „Między wrześniem, a majem” dla upamiętnienia
60-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Wystawę obejrzało
liczne grono zwiedzających.
2. Pierwszy piknik
1-2 lipca 2006 r. Organizatorami byli : Świetlica Gminna
w Hażlachu i SHR” Śląsk Cieszyński”. Wśród wielu rekonstruktorów
był też sprzęt wystawiany przez braci Józefa i Bogusława Czudków
z Nawsia na Zaolziu w Republice Czeskiej. Zaprezentowali m.in
unikat na skalę światową- półgąsienicowy transporter opancerzony
OT-810.
3. Gość wyjątkowy
W 2006 r. w Pikniku wziął udział szczególnie ważny gość. Był nim
cesarz Franciszek Józef, który wspominał manewry wojskowe
w 1906 r. w okolicach Cieszyna. W rolę Franciszka Józefa wcielił
się Tadeusz Wojacki z Kończyc Małych.
4. Piknik rozrasta się
W 2008 roku IV Piknik Historyczno-Wojskowy po raz pierwszy
został zorganizowany zarówno w Czeskiej Republice (rynek
w Czeskim Cieszynie), jak i na terenie Gminy Hażlach.
5. Mokry Piknik
2009 r. W czasie trwania imprezy padał intensywny deszcz.
Rekonstruktorzy zastanawiali się, czy rekonstrukcji potyczek
lądowych nie zamienić na rekonstrukcje najsłynniejszych
desantów II wojny światowej. Żołnierze walczyli na pozycjach
zalewanych przez wody opadów, a grozę pól bitewnych podkreślały
częste burze.
6. Powrót po przerwie
2011 r. Z zaproszenia przyjazdu do Hażlacha skorzystała
rekordowa liczba ponad 80 rekonstruktorów i właścicieli pojazdów.
Warto podkreślić, że imprezę udało się zorganizować minimalnymi
kosztami dzięki licznym ofiarodawcom i sponsorom.
7. Nowa nazwa
Rodzinny Piknik Historyczny był jednodniowy. Imprezę
zorganizowano w dzień Wojska Polskiego. Nie brakowało
uroczystej oprawy. Kwiaty zostały złożone pod pomnikiem
poległych w latach 1939-1945 mieszkańców Hażlacha.
8. Nowe nabytki
Jedyna w Polsce replika niemieckiego samochodu pancernego
typu Sd.Kfz 247B. Z muzeum 4 PSP zaprezentowano po raz
pierwszy publicznie silniki z samolotów, które 7 marca 1945

Uroczysta oprawa towarzyszyła piknikowi
w 2012 r. w dniu święta Wojska Polskiego.
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Potrzebni wolontariusze
Przygotowania do Rodzinnych Spotkań z Historią, czyli popularnego w gminie Hażlach Pikniku
Militarnego są na ostatniej prostej. Potrzeba dużo chętnych, którzy pomogą przy organizacji
tego wyjątkowego wydarzenia. Tegoroczna, dziesiąta edycja imprezy, odbędzie się na terenie
Folwarku 1760 w Kończycach Wielkich.
Zmiana miejsca wydarzenia podyktowana jest remontem jaki
w połowie roku ruszy w budynku GOK w Hażlachu. W tym
roku zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w imprezie
w Kończycach Wielkich.

Obowiązki wolontariusze będą dostosowane do jego
umiejętności i zainteresowań. Potrzebne są osoby, które
będą kierować gości na parking i sterować w tym miejscu
ruchem, porządkowi dbający o ład na terenie imprezy,
a także osoby będące w bezpośrednim kontakcie z grupami
rekonstrukcyjnymi. Chętni dołączą do już istniejącej grupy
miłośników militariów, którzy aktywnie włączają się do
organizacji tego wydarzenia od lat.

Fot. K.K.

- Wydarzenie jest duże, a pracowników GOK-u mało. Bez pomocy
wolontariuszy nie jesteśmy w stanie sami się wszystkim zająć –
mówi Hanna Blokesz-Bacza, p.o dyrektora GOK w Hażlachu.
Wolontariusze potrzebni są w każdym obszarze
Rodzinnych Spotkań z Historią.

- Wszyscy wolontariusze zostaną dokładnie poinformowanie
o wszystkim, co będzie należało do ich zadań – mówi Krzysztof
Kolarczyk, społeczny organizator części militarnej wydarzenia.
Wolontariusze mogą zgłaszać się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Hażlachu przy ul. Głównej 37 lub pod nr tel. 33 856 97 68.

Spotkania z historią

Piknik militarny w tym roku przyniesie wiele atrakcji dla
każdego. Miłośnicy militariów będą mieli okazję zobaczyć
oryginalny sprzęt wojskowy używany na froncie. Będą
zaprezentowany pojazdy bojowe, ciężarówki i jeepy. Nie
zabraknie karabinów oraz ciekawych dioram. Zainteresowani
historią zobaczą jak wyglądał szpital polowy w czasie II wojny
światowej, poznają życie partyzantów i zwiedzą wystawę
wprost z Muzeum Wojsk Spadochronowych.
Podczas Spotkań z Historią nie zabraknie przejazdów
pojazdami bojowymi. Zaplanowano też rekonstrukcję
manewrów układu warszawskiego. Będzie wojskowa grochówka
i mini poligon dla najmłodszych. Dorośli będą mogli sprawdzić
się na prawdziwej strzelnicy.
Na pikniku nie zabraknie dobrego jedzenia i świetnej muzyki.
Do tańca grać będzie Szelky Cover Band. Zapraszamy
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Fot. K.K.

Przed nami dziesiąta edycja Rodzinnych Spotkań z Historią znanych również jako Piknik
Militarny w gminie Hażlach. W tym roku po raz pierwszy impreza odbędzie się 1-2 lipca
w folwarku w Kończycach Wielkich.

2006 r. Pikniki mają swoją tradycję w gminie Hażlach.
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500 lat Reformacji na hażlaskiej ziemi
Reformacja symbolicznie zapoczątkowana opublikowaniem 95 tez przez ks. dr. Marcina Lutra,
stosunkowo szybko rozpowszechniła się i przyjęła w księstwach śląskich. Idee Lutra do księstwa
cieszyńskiego dotarły w pierwszej połowie XVI w., a oficjalnie Reformację zaprowadził w połowie
tegoż wieku książę Wacław III Adam. Od tego momentu wyznanie augsburskie w księstwie
cieszyńskim stało się dominującym.
Za przykładem księcia poszła okoliczna szlachta, mieszczanie
i ludność Śląska Cieszyńskiego. Nie inaczej rzecz się miała
w Hażlachu, będącym od 1532 r. własnością szlacheckiej
rodziny Bludowskich z Dolnych Błędowic. Najpewniej
pierwszym przedstawicielem tej rodziny, który przestąpił
na protestantyzm, był Joachim Bludowski, który odziedziczył
po ojcu Hażlach, a w 1597 r. dokupił Kończyce Wielkie.
Początki kościoła ewangelickiego w Hażlachu
W pierwszej połowie XVII w. opiekę duszpasterską w Hażlachu
prowadziło kilku pastorów. Pierwszym, jakiego znamy, był
ks. Jan Pragenus, powołany w 1636 r. z Pogwizdowa do
Hażlacha przez Fryderyka Bludowskiego. Służbę duszpasterską
w Hażlachu pełnił do 1646 r., kiedy to został przeniesiony do
zboru w Dolnych Błędowicach. W Hażlachu narodził się w 1638
r. jego czwarty syn Krzysztof, późniejszy pierwszy nam znany
pastor urodzony w Hażlachu. Przy hażlaskim kościele służyć
mieli w tym czasie jeszcze, diakon Jan Cetercius oraz inni
księża z rodziny Pragenusów – Aleksander, Joachim i Bernard.
Śmierć księżnej Elżbiety Lukrecji w 1653 r., przyniosła
radykalną zmianę i najcięższe lata kontrreformacji. Wbrew woli
właścicieli Hażlacha i przeważającej większości społeczeństwa
ewangelickiego 18 kwietnia 1654 r. zamknięto drewniany
kościół.
Nieco odmieniła sytuację wyznaniową zgoda na budowę
jedynego na Górnym Śląsku ewangelickiego kościoła
Jezusowego w Cieszynie w 1709 r. Kościół Jezusowy stał się
istnym Syjonem dla ewangelików z całego regionu, do którego
zmierzały tłumy z odległych miejscowości. Budowę kościoła
czynnie wspierali mieszkańcy obecnej gminy Hażlach. Sam
pan na Hażlachu, baron Jerzy Fryderyk Bludowski, jeden
z pierwszych kolatorów (opiekunów) szlacheckich zboru
cieszyńskiego łożył pokaźne sumy, aby kościół mógł powstać.
Na marginesie można tu wspomnieć, iż początkowo dysputa
trwała nad miejscem ulokowania kościoła Jezusowego i również
brano pod uwagę wybudowanie go w dobrach Bludowskiego na
Parchowie w Hażlachu. Ewangelicy z Hażlacha i okolicznych
wiosek uczęszczali na nabożeństwa do kościoła do Cieszyna,
gdzie wysyłali też swoje dzieci do ewangelickiej szkoły.
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Szkoła założona przez ewangelików
W 1850 r. dwie ewangelickie rodziny z Hażlacha - Krzywoń
i Jedzok - postanowiły dla swych dzieci utworzyć szkołę
i sprowadziły nauczyciela Glajcara. Nauka odbywała się
u gospodarza Jerzego Jedzoka w Hażlachu pod numerem
27. Rok później już więcej rodzin posyłało swe pociechy do
tej szkoły. Zaś w 1852 r. ukonstytuowano ewangelicką gminę
szkolną Hażlach - Brzezówka. Zakupiono pole od gospodarza
Jana Koniecznego pod nr 23 i rozpoczęto budowę szkoły,
którą ostatecznie ukończono w 1853 r. Szkołę utrzymywali
ewangelicy z Brzezówki, Hażlacha, Marklowic i Rudowa,
a pierwszym jej nauczycielem został Jerzy Pomykacz, rodem
z Gutów.
Marcin Gabryś
Ciąg dalszy w kolejnym numerze “Wiadomości Gminy Hażlach”
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Wakacje z GOK-iem
Pełne atrakcji i niespodzianek będą wakacje, jakie przygotowuje dla dzieci Gminny Ośrodek
Kultury w Hażlachu. Przez dwa miesiące uczestnicy będą jeździć na wycieczki, uczestniczyć
w warsztatach i wspólnie realizować szereg interesujących przedsięwzięć.
młodego człowieka. W Centrum Edukacji
Technicznej dzieci dowiedzą się skąd się
bierze wiatr, czym jest elektrownia wodna
i jak wygląda skafander amerykańskiego
astronauty NA SA . Wyjadą do
egzotycznego ogrodu botanicznego
w Sosnowcu i odwiedzą Zabytkową
Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.
Jeśli pogoda dopisze pojedziemy także na
górską wycieczkę na Szyndzielnię. Finał
to całodzienna wyprawa do leśnego zoo
w Żlinie w Czechach. W czasie turnusu
będą wyjazdy na basen, a także zajęcia
na miejscu w filii GOK w Pogwizdowie.
Turnus zakończy się 11 sierpnia. W cenie
250 zł wliczono jeden posiłek, transport
i wstępy do poszczególnych miejsc,
a także opiekę instruktorów.
Zajęcia w Brzezówce
Poza płatnymi turnusami wakacyjnymi
drzwi filii GOK będą szeroko otwarte
dla każdego w drugiej połowie lipca
i sierpnia. Zajęcia będą realizowane

w zależności od ilości dzieci w Kończycach
Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach. Po
raz pierwszym chcemy także uruchomić
grupę w Brzezówce, gdzie spotkania
odbywałyby się w Domu Wiejskim
przy ul. Jagodowej 3. Zaplanowano
szereg zajęć sportowych, kulinarnych,
warsztatowych. Będą również wyjazdy
na basen oraz dodatkowe wycieczki dla
zainteresowanych osób.
Zapisy
Na pierwszy turnus (03-14.07) zapisy
przyjmowane będą do 23 czerwca, a na
drugi turnus (31.07-11.08) do 21 lipca.
Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy będą
obowiązywać także na turnusy bezpłatne.
Zależy nam, by jak najlepiej przygotować
zajęcia adresowane do konkretnej grupy
dzieci.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane
są w GOK Hażlach, ul. Główna 37, tel. 33
856 97 68 lub mailowo gok@hazlach.pl
HBB

Fot. Arch.

Pierwszy turnus: „Podróże w czasie
i przestrzeni”
3 lipca startuje pierwszy dwutygodniowy
turnus wakacji. Dzieci wyjadą na
wycieczkę do Pszczyny, obejrzą ogrody
Kapiasa w Goczałkowicach, odwiedzą
stację kosmiczną w Sopotni Wielkiej
i wybiorą się na górską wyprawę na
Kubalonkę. Będą uczyły się pieczenia
chleba na zakwasie i ozdobią zabawki
jakimi bawiły się ich babcie. Nie zabraknie
także letniej wyprawy na basen. Turnus
zakończy się w piątek 14 lipca wspólnym
szukaniem skarbu. Uczestnicy będą mieli
zapewniony jeden posiłek w ciągu dnia,
transport i wstępy do poszczególnych
miejsc, a także opiekę instruktorów.
Koszt – 250 zł.
Drugi turnus: „W zdrowym ciele
zdrowy duch”
31 lipca rozpoczyna się drugi
dwutygodniowy turnus wakacji, w czasie
którego stawiamy na harmonijny rozwój

W ubiegłym roku atrakcji podczas Wakacji z GOK-iem nie brakowało.
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Letnie dyżury przedszkoli
Wójt Gminy Hażlach informuje, że w okresie
tegorocznych wakacji letnich dyżury pełnić będą
dwa przedszkola oraz dwa oddziały przedszkolne,
do których zapisywać można dzieci z terenu całej

gminy. Zgłoszenia w poszczególnych placówkach
należy dokonać w terminie do dnia 12 czerwca 2017
roku włącznie.

Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji letnich w 2017 roku
Termin

Przedszkole pełniące dyżur

Kontakt

1 lipiec 2017 - 14 lipiec 2017

Oddział przedszkolny
w SP Zamarski, ul. Szkolna 1

33 8569 591

17 lipiec 2017 - 28 lipiec 2017

Przedszkole Pogwizdów,
ul. Kościelna 21

33 8568 257

31 lipiec 2017 - 14 sierpień
2017

Przedszkole Kończyce Wielkie,
ul. Szkolna 5

33 8569 394

16 sierpień 2017 - 31 sierpień
2017

Oddział przedszkolny
w SP Hażlach, ul. Kościelna 2

33 8569 428

Zamarski:

III Międzygminny Konkurs
Gramatyczny
Części mowy, wykresy zdań, frazeologia, słowotwórstwo,
poprawność językowa… to tylko nieliczne zagadnienia,
z którymi zmierzyli się uczestnicy III Międzygminnego
Konkursu Gramatycznego, który odbył się 5 maja
w Zespole Szkół w Pruchnej. Uczniowie klas IV-VI
rozwiązywali test, a następnie, czekając na wyniki, brali
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udział w warsztatach plastycznych. Szkołę Podstawową
im. Orła Białego w Zamarskach godnie reprezentowały
dwie szóstoklasistki – Aleksandra Rucka oraz Nina
Karpeta. Ogromnie cieszymy się z kolejnego sukcesu
Oli, która wywalczyła III miejsce! :) Każdy z uczestników
otrzymał dyplom i poczęstunek, a zdobywcy trzech
najlepszych miejsc nagrody rzeczowe. Przygotowaniem
uczennic zajęła się nauczycielka języka polskiego mgr
Magdalena Kotońska.
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Wyjątkowe odwiedziny
Hażlaski Kicak wybrał się z wyjątkową wizytą do dzieci
z jastrzębskiego Zespołu Ognisk Wychowawczych. Wzbudził
tam niemałe zamieszanie, występując jako główny bohater
akcji „W poszukiwaniu Wielkanocnego Zajączka”. Zabawę
przygotowała Fundacja IMPULS Fabryka Kreatywności.
Niełatwo było odnaleźć i złapać Kicaka, ponieważ Zając
przygotował niezwykły tor przeszkód, którego pokonanie
wymagało od uczestników spostrzegawczości, sprytu
oraz umiejętności współdziałania. Po ponadgodzinnych
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poszukiwaniach udało się wreszcie zebrać wszystkie schowane
w ogrodzie słodkie niespodzianki i tym samym Zając został
odnaleziony i zaproszony do zabaw z dziećmi. Wizyta Kicaka
w Zespole Ognisk Wychowawczych z pewnością na długo
pozostanie dzieciom w pamięci.
Monika Rabczak
Fundacja Impuls
Fabryka Kreatywności
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Świynto Dziedziny 2017
Słodki występ Bombonierki, energetyczne granie góralskiej kapeli Jetelinka, taneczne
rytm dobrze znanego Gangu Marcela i szalona zabawa z DJ Alvaro. Atrakcji na tegorocznym
Świyncie Dziedziny w Zamarskach nie zabraknie. Zabawę zaplanowano na 24 czerwca.
hamburgery, dania z grilla, grochówka i tradycyjne śląskie
kołocze. Dzieci będą mogły szaleć na dmuchańcach, a dorośli
sprawdzą się na rodeo-byku.
Zapraszamy!

Fot. Dziedzina

Festyn organizuje Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie
Miłośników Zamarsk, Gminny Ośrodek Kultury, Koło
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna. Wszystko
rozpocznie barwny korowód o 14:00, a następnie
ruszą występy mażoretek i przedszkolaków. Na scenie
zaprezentuje się Męski Zespół Śpiewaczy i Teatrzyk
Rodzicielski w spektaklu „Powtórka z Czerwonego
Kapturka”.
O 16:00 strażacy zaprezentują swój sprzęt, a o 17:00 zagra
zespół Bombonierki. Na 18:00 zaplanowano występ kapeli
góralskiej Jetelinka z Jaworzynki. Gwiazdą wieczoru będzie
Gang Marcela, który znany jest szerokiej publiczności
z takich hitów jak: „Kto jeśli nie ty”, „Mężczyzna i łzy”, czy
też „Ojciec żył, tak jak chciał”. Wieczór zakończy zabawa
taneczna w rytm najnowszych hitów. Przygrywał będzie
DJ Alvaro.
Na zamarskim festynie nie zabraknie pyszności z kuchni
lokalnych gospodyń. Będą placki z blachy, domowe

Przedszkolaki tańczyły także w ubiegłym roku
podczas Świynta Dziedziny 2016.

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze MDP
W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Hażlachu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku
zapraszamy mieszkańców Gminy Hażlach oraz Gminy
Dębowiec na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP
Gminy Hażlach i Gminy Dębowiec.

Zawody odbędą się 18.06.2017 r na boisku sportowym LKS
Rudnik o godz.15.00.Serdecznie zapraszamy do kibicowania
swoim drużynom.
Naczelnik OSP Rudnik
Zdzisław Jarosz

Zapraszamy:
03.06 POGWIZDOŁKI
miejsce: Pogwizdów
03.06 HAŻLASKI DZIEŃ DZIECKA
miejsce: Hażlach
04.06 PIKNIK W HAŻLACHU
miejsce: teren wokół kościoła ewangelickiego
w Hażlachu
08.06 PAMIĘTAJMY … SPOTKANIA
O REGIONIE miejsce: Rudnik
18.06 GMINNE ZAWODY SPORTOWOPOŻARNICZE MDP
miejsce: Rudnik

maj 2017

24.06 ŚWIYNTO DZIEDZINY
miejsce: Zamarski
25.06 FESTYN Z OKAZJI ZAŁOŻENIA
KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
miejsce: Zamarski
01-02.07 PIKNIK MILITARNY
miejsce: Kończyce Wielkie
08.07 CZESKO-POLSKI RODZINNY RAJD
ROWEROWY miejsce: Rudnik
29.07
POLSKO-CZESKI DZIEŃ SENIORA
miejsce: Rudnik
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Pogwizdów

Pobiegną po Złoty Gwizdek
Po raz drugi 3 czerwca 2017 r. w Pogwizdowie wystartuje Bieg o Złoty Gwizdek. Impreza
w ubiegłym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich miłośników aktywnej
formy wypoczynku.
7,5 kilometra uroczymi malowniczymi
drogami. Z dala od zgiełku dużych miasta,
w kameralnym towarzystwie, wśród pól i łąk.
Trasa 2. Biegu o Złoty Gwizdek przebiegać
będzie zarówno przez sołectwo Pogwizdów,
jak i Brzezówka. Uczestnicy wystartują
o 16:30. Bieg odbędzie się bez względu na
pogodę.
W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby,
które ukończyły 16 rok życia. Dla młodszych
zaplanowano Bieg o Złoty Gwizdek dla Dzieci
wokół boiska LKS Pogwizdów.
Udział w biegach jest bezpłatny. Zapisy
przyjmowane są niemal do ostatniej chwili.
Listy startowe zamykane są godzinę przed
startem.Swój udział można też zgłosić
internetowo za pomocą strony https://
Ubiegłoroczny Bieg o Złoty Gwizdek cieszył się dużym
elektronicznezapisy.pl/event/1689.html
zainteresowaniem biegaczy. Fot. Patryk Staroń

Ko ń c z yc e W i e l k i e

Sukces siatkarzy
Kończyccy siatkarze na podium. II miejsce w półfinale wojewódzkim w mini-siatkówce
chłopców w Tychach – to najnowszy sukces uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Kończycach Wielkich.

Młodzi siatkarze z Kończyc Wielkich znaleźli
się w gronie ośmiu najlepszych drużyn
siatkarskich szkół województwa śląskiego.
- Nasi chłopcy „szli jak burza” wygrywając
zawody na szczeblu gminy, grupy powiatu,
powiatu, rejonu pszczyńskiego ulegając
w półfinale woj. śląskiego jedynie drużynie
z klasy sportowej szkoły w Siemianowicach
Śląskich – cieszy się Dorota Stoły, dyrektor
kończyckiej podstawówki.
W skład mistrzowskiej drużyny wchodzą:
Remigiusz Wątroba, Gracjan Wątroba,
Kacper Czendlik, Aleksander Szczypka,
Józef Handzel, Czyż Bartosz z klasy VI, Jakub
Szcześniak i Jan Jakubiec – z klasyV oraz
Wojciech Czendlik z kl. IV. Trenerem drużyny
jest mgr Rafał Domajer.
GRATULUJEMY!!!
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Kończyccy siatkarze znaleźli się w gronie najlepszych
drużyn w województwie śląskim. Fot. arch. Szkoły
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f o tor eporta ż
Zamarski

Roztańczone przedszkolaki

Była Arielka, smerfy i pszczółka Maja. Przedszkolaki
na jedną piosenkę przeniosły się w świat baśni podczas
przeglądu „Roztańczone przedszkolaki”, jaki odbył się
w Zamarskach 26 kwietnia.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. Na scenie
zaprezentowało się 166 przedszkolaków z ośmiu
przedszkoli. Dzieci prezentowały wybrane przez siebie
bajki. Dorośli – przygotowali dla dzieci spektakl „Powtórka
z Czerwonego Kapturka”. Zwieńczeniem zabawy było
wręczenie dyplomów i nagród.
Wydarzenie zorganizowało Przedszkole w Zamarskach we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hażlachu
oraz ze sponsorem firmą Trumpf Mauxion Chocolates.
HBB

maj 2017
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