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Do Kończyc wielkich goście zaczęli 
zjeżdżać jeszcze przed oficjalnym 

rozpoczęciem imprezy. w ten wyjątkowy 
wieczór mieli okazję zobaczyć wnętrza 
pałacu hrabiny Gabrieli Thun und 
Hohenstain oraz przypałacowej 
kaplicy z kryptą,  w której pochowani 
są członkowie rodu. Na co dzień miejsca 
te są zamknięte dla odwiedzających. 
w kaplicy latem odbywają się msze św., 
a pałac jest w rękach prywatnych. 
Podczas Nocy Muzeów oprócz opowieści 
o dawnym życiu w pałacu nie zabrakło 

także innych akcentów. Atmosferę 
miejsca budowały występy artystyczne 
dzieci z kończyckich szkół. Pod 
700-letnimi dębami legendy kończyckie 
opowiadała Helena Stoszek, a wiersze 
czytał Józef Piekar. w Folwarku 1760 
można było zobaczyć wystawę „110 lat 
OSP w Kończycach wielkich”. Historię 
parafii i drewnianego kościoła św. 
Michała Archanioła opowiedział ks. 
Andrzej wieliczka. 
więcej zdjęć z wydarzenia na www.
gokhazlach.pl

Choć w Gminie Hażlach nie ma ani jednego muzeum, to w tym roku po raz pierwszy 
Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Noc Muzeów.  Wydarzenie odbyło się 

w Kończycach Wielkich. Frekwencja i pogoda dopisały wyjątkowo dobrze.

inwestycje w gminie
str. 6

Hażlaski Dzień Dziecka       
str. 18-19

Ko ń c z yc e  W i e l K i e 

Pałac hrabiny Gabrieli tętnił życiem Przez jedną noc. 
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Pogwizdołki 2017

więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl
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Tegoroczne Pogwizdołki rozpoczęły 
się od pikniku na terenie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. O 9:00 ruszył 
turniej piłki nożnej żaków i Skrzatów, 
a o 13:00 oldboje z „Olzy” Pogwizdów 
zmierzyli się z drużyną PPG Polifarb. 
Dzieci sprawdzały też swoje umiejętności 
podczas otwartych zawodów sportowych. 
Głównym, sportowym punktem 
programu był 2. Bieg o złoty Gwizdek. 
ideą Pogwizdołek jest stworzenie wielu 
ciekawych atrakcji dla dzieci z okazji ich 
święta. Dlatego najmłodsi mogli do woli 
wyszaleć się na ogromnych, w dodatku 
gratisowych, dmuchańcach, które 
ufundowało PPG Polifarb. w bibliotece 

odbyły się pokazy iluzjonisty, a w parku 
obok biblioteki trwały animacje, gry 
i zabawy dla każdego. Dzieci odwiedzili 
także bajkowi bohaterowie. 
wieczór rozpoczął się od Konkursu 
Gwizdania na Byle czym. Do tańca 
porywał zespół Studio 5, grając 
najpopularniejsze hity ostatnich lat. 
A niekwestionowaną gwiazdą wieczoru 
był Mariusz Kalaga, znany z takich 
popularnych szlagierów jak „Jedna 
z gwiazd”, czy też „Nie zapomnę tamtej 
nocy”. 
Pogwizdołki są wydarzeniem, którego 
pomysłodawcą i inicjatorem jest sołtys 
Pogwizdowa Aleksander Matysiak. 

w organizacji festynu wsparła go Rada 
Sołecka, Gminny Ośrodek Kultury 
w Hażlachu, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Pogwizdowie, 
a także pozostałe organizacje społeczne 
działające w Pogwizdowie: Koło 
Gospodyń wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna, a także LKS „Olza” Pogwizdów. 
Głównym sponsorem wydarzenia było 
PPG Polifarb oraz Folvark Klimosz. 
imprezę wsparli finansowo także: 
Dom&Ogród, RaFiT Sport, Flama Gaz, 
Lewiatan, PogNet. Patronat medialny 
nad wydarzeniem sprawował portal ox.pl 
i Głos ziemi cieszyńskiej.

3czerwiec 2017

KuLTuR A

Udane Pogwizdołki
P o G W i z d ó W

więcej zdjęć na www.gokhazlach.pl

Doskonała pogoda, program pełen atrakcji i świetna atmosfera 
– tegoroczne Pogwizdołki udały się znakomicie. Pyszne jedzenie i konkursy dopełniły całość. 

jedną z nietyPoWych atraKcji festynu był KonKurs GWizdania na byle czym.  
oceniano dłuGość i intensyWność GWizdu.
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SAMORząD
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czŁONeK KOMiSJi KOMuNALNeJ i ROzwOJu 
GOSPODARczeGO
czŁONeK KOMiSJi OŚwiATY i KuLTuRY
SOŁTYS SOŁecTwA zAMARSKi

Data i miejsce urodzenia: 26.04.1983 r.
Miejsce zamieszkania: zamarski
Zawód: kierowca
Kontakt: tel. 794 055 520, mail: zamarski1223@wp.pl

Radny Klaudiusz Zawada piastuje w gminie Hażlach podwójną funkcję. Jest zarówno radnym gminy, jak i sołtysem Zamarsk. 
W związku z tym zamyka cykl „Twój radny” i jednocześnie otwiera cykl „Twój sołtys”. 

Klaudiusz Zawada 
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Na co w szczególności zwraca Pan uwagę jako radny?
uważam, że funkcja Radnego Gminy i Sołtysa to przede 
wszystkim służba dla mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu 
ich problemów i podejmowanie decyzji, które ułatwią im 
życie. Dlatego najważniejsze, by władze samorządowe i urząd 
Gminy zawsze był dla mieszkańców i z mieszkańcami.
Do czego Pana zdaniem gmina powinna dążyć?
Mimo, iż Gmina Hażlach to gmina wiejska z niewielkim 
budżetem to możemy wykorzystać przede wszystkim jej 
potencjał położenia i potencjał jej mieszkańców. Mamy 
bardzo dobrą bazę placówek oświatowych i sportowych,  
poprawiającą się infrastrukturę drogową i rozwijającą się 
ofertę kulturalną. Jesteśmy więc coraz bardziej konkurencyjni 
do miasta. wieś nie musi być tylko sypialnią. Jako gmina 
musimy poczynić duże starania, by zachęcić przedsiębiorców, 
by inwestowali właśnie naszej Gminie. To przyniesie dla 
wszystkich obopólną korzyść.
Jakie inicjatywy i kierunki działania Pan 
popiera najchętniej?

Bardzo zależy mi, by wszystkie sołectwa rozwijały się 
równomiernie. Niezależnie od ilości mieszkańców w każdej 
wsi potrzeby są podobne - drogi, chodniki, oświetlenie, 
kanalizacja, bezpieczeństwo i dostęp do kultury. Fundusz 
Sołecki to bardzo dobra praktyka w naszej gminie, która 
udowadnia, że w mieszkańcach tkwi bardzo duży potencjał 
i to trzeba wspierać i doceniać.
Jako sołtys, w jakim miejscu chciałby Pan widzieć 
Zamarski za 10 lat?
Mam nadzieję, że mieszkańcy tak jak dotychczas w dalszym 
ciągu będą aktywnie włączać się we wszelkie inicjatywy. Bo 
tylko wspólnymi siłami można osiągnąć więcej. To od lat 
udowadniają mieszkańcy zamarsk, z czego jestem bardzo 
dumny. Marzy mi się, by w centrum udało się wybudować nową 
strażnicę łączącą funkcję kulturalno-społeczną. Oczywiście 
nowe drogi, kanalizacja i oświetlenie to potrzeby, które mam 
nadzieję będą również zaspokojone na przestrzeni kilku lat. 
Dziękuję za rozmowę.

Miłym akcentem sesji Rady Gminy Hażlach w dniu 24 maja 
br. było oficjalne powitanie funkcjonariuszy powołanych na 
nowych szefów Komisariatu Policji w zebrzydowicach, który 
odpowiada za bezpieczeństwo publiczne na terenie gmin 
Hażlach i zebrzydowice. Obowiązki komendanta Komisariatu 
objęła podkom. Monika Buczkowska, zaś funkcję zastępcy 
komendanta pełni st. asp. Grzegorz żebrowski.
w imieniu władz Gminy Hażlach gratulacje z okazji mianowania 
na te odpowiedzialne stanowiska przekazali policjantom wójt 
Grzegorz Sikorski oraz przewodnicząca Rady Gminy Bożena 
Bury. Jednocześnie złożono podziękowania za dotychczasową, 
bardzo dobrą współpracę z policją i wyrażono nadzieję na jej 
kontynuowanie.                                                                              GK

Powitanie komendantów

WsPólna fotoGrafia z PrzedstaWicielami Władz.
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KOMUNIKAT

SAMORząD

Dotyczy to zwłaszcza informacji o wystąpieniu zmian w liczbie 
członków rodziny, uzyskania dochodu, przebywania osoby 
uprawnionej do świadczenia wychowawczego lub członka 
rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zmianie 
miejsca zamieszkania, a w przypadku dzieci, na które 
świadczenie jest wypłacane poinformowanie o zawarciu 
związku małżeńskiego lub wystąpieniu uprawnienia 
do świadczenia wychowawczego na własne dziecko albo 

o umieszczeniu dziecka w instytucji zapewniającej 
całodobowe utrzymanie.
Obowiązek informowania o każdej zmianie mającej wpływ 
na prawo do świadczenia dotyczy również osób pobierających 
zasiłki rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Niezwłoczne poinformowanie o każdej zmianie mającej 
wpływ na prawo do świadczeń pozwoli uniknąć świadczeń 
nienależnie pobranych.

zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą 
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,                       
od stycznia 2016 roku w Powiecie cieszyńskim stworzony 
został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez 
adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach: wisła, 
Goleszów, Brenna, chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), 
Skoczów, zebrzydowice i cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie 
udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz zzOz 
w cieszynie.

DLA KOGO?
•	 młodzież do 26 roku życia,
•	 osoby, które ukończyły 65 lat,
•	 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•	 osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie 

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•	 kombatanci i weterani,
•	 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią techniczną,
•	 kobiety w ciąży.

JAKI ZAKRES?
uprawnieni mogą otrzymać informacje w zakresie:
•	 prawa pracy,
•	 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•	 prawa cywilnego,
•	 prawa karnego,

•	 prawa administracyjnego,
•	 prawa ubezpieczeń społecznych,
•	 prawa rodzinnego,
•	 prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana 
jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, 
w szczególności na temat praw rodzicielskich i uprawnień 
pracowniczych. 

GDZIE?
Adresy najbliższych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

wykaz wszystkich punktów, w których udzielana jest 
nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu cieszyńskiego, 
znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl 
w zakładce „Pomoc prawna”.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Starostwo 
Powiatowe w cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 cieszyn,              
tel. 33 47 77 209.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu przypomina osobom pobierającym 
świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+  o obowiązku 
niezwłocznego informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do 

świadczenia wychowawczego. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
w Powiecie Cieszyńskim

GMiNA HAżLAcH
Hażlach, ul. Główna 57
budynek urzędu Gminy 
tel. 33 852 23 63

poniedziałek 15.30 – 19.30
wtorek od 15.30 – 18.30 
czwartek 15.30 – 18.30

Pogwizdów, 
ul. Katowicka 5
budynek Gminnej Biblioteki 
Publicznej
tel. 33 856 83 60

środa 12.00 – 18.00
piątek 12.00 – 16.00
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Modernizacja budynku LKS 
„Błyskawica” w Kończycach 

wielkich rozpoczęły się w marcu 
2014 r. Dziś sportowcy mogą cieszyć 
się nowoczesnymi wnętrzami 
z dużym potencjałem.
- Czekaliśmy na to wiele lat i jest to nasz 
najpiękniejszy obiekt. Na pewno będzie 
wykorzystany w 100%. Myślimy by 
wprowadzić tu małą gastronomię, przyjęcia, 
ale najważniejsze jest to, że będziemy tu 
prowadzić zajęcia sportowe: siłownia, 
sauna, fitness klub. Miejsce powinno tętnić 
życiem – powiedział Franciszek Bierski, 
przewodniczący Komisji zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Sportu.  
inwestycja była w całości finansowana 
z budżetu gminy. Jej całkowity koszt 
wyniósł 1.882.781,70 zł. 

Rudnik z nową wiatą
Na ukończeniu jest już budowa wiaty 
obok remizy OSP w Rudniku. Jej budowa 
trwała od 2014 r. Początkowo inwestycję 
finansowano z funduszu sołeckiego. 
wykończenie zadania finansowane 
jest z Funduszu Mikroprojektów Śląsk 
cieszyński - Těšínské Slezsko Programu 
interreg V-A Republika czeska – Polska 
w ramach projektu „czech i Polak dwa 
bratanki”. 

Inwestycje oświatowe w Pogwizdowie
w pogwizdowskim przedszkolu 
rozpoczęto prace ziemne przy budowie 
kolejnego segmentu. Pomieści on dwa 

oddziały dla 50 dzieci 3- i 4-letnich. 
Będzie tam również miejsce na 
zaplecze kuchenno-jadalne. inwestycja 

finansowana jest z Regionalnego Programu 
Operacyjnego województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 oś Priorytetowa Xii 
„infrastruktura edukacyjna”, Działanie 
12.1 „infrastruktura wychowania 
przedszkolnego” Poddziałanie 
12.1.2 „infrastruktura wychowania 
przedszkolnego – RiT” w ramach 
projektu „Rozbudowa przedszkola 
w Pogwizdowie”. Finał prac zaplanowano 
na 2018 r. 
w budynku gimnazjum i szkoły 
podstawowej w Pogwizdowie ruszył 
projektu „Poprawa efektywności 
energetycznej placówek oświatowych 
Gminy Hażlach – etap ii”, który 

współfinansowany jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 

europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla osi priorytetowej iV: 
efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 
dla działania 4.3. efektywność 
energetyczna i odnawialne źródła 
energii w infrastrukturze publicznej 
i mieszkaniowej dla poddziałania 4.3.2. 
efektywność energetyczna i odnawialne 
źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej – RiT. 
w ramach projektu gimnazjum i budynek 
hali sportowej wraz z łącznikiem przy 
szkole podstawowej przejdą kompleksową 
termomodernizację. 

GK, HBB

W Gminie Hażlach oddano do użytku kolejne obiekty, które mają służyć mieszkańcom. W Rudniku powstała 
wiata. W Pogwizdowie powiększane jest przedszkole, a budynek szkoły przechodzi termomodernizację. 

W Kończycach Wielkich powstał nowoczesny obiekt sportowców.

Kolejne inwestycje w naszej gminie
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bezpłatny informator 
samorządowy

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

Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 lutego  2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

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
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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 lipca 2017 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

noWo PoWstały budyneK dla sPortoWcóW W Kończycach WielKich.
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właściciele nieruchomości, u których zamiar usunięcia 
drzewa nie wiąże się z działalnością gospodarczą, mają 

obecnie obowiązek zgłaszania w urzędzie gminy usunięcia drzew, 
których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
urząd przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do 
przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia 
w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia takiego zamiaru, natomiast 
w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji 
administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. 
usunięcie drzewa może nastąpić dopiero wówczas, jeżeli organ 

nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Powyższy obowiązek nie 
dotyczy krzewów. 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania przez urząd gminy oględzin 
drzewa właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek 
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na 
tej części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa, wówczas 
na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Dokonanie wycinki drzew bez stosownego zgłoszenia lub 
przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku 
sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej 
kary pieniężnej.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia

wiele osób zbyt pochopnie decyduje się na posiadanie 
psa, traktując go raczej jak kolejną zabawkę. Dla 

takich osób zwierzę stanowi tylko źródło problemów, toteż 
wyjeżdżając na urlop nie zastanawiają się długo nad tym, co 
zrobić ze swoim czworonożnym „przyjacielem”. Pomysłów na 
pozbycie się „kłopotu” nie brakuje: psy przywiązywane są do 
bram schronisk, zostawiane w lesie, wrzucane do kontenera na 
śmieci czy wyrzucane z pędzącego samochodu. Pozostawione na 
odludziu, bez jedzenia i picia, są skazywane na śmierć. 
Tymczasem istnieją sposoby na udane wakacje zarówno dla 
właściciela, jak i dla jego czworonoga. Jeśli decyzja o posiadaniu 
psa została w swoim czasie dobrze przemyślana, to pod uwagę 
powinny zostać wzięte wszystkie koszty związane z utrzymaniem 
i wychowaniem zwierzaka, również te wynikające z konieczności 
pozostawienia go pod czyjąś opieką. Jeśli nie można skorzystać 
z pomocy rodziny lub znajomych, dobrym rozwiązaniem są hotele 
dla psów.                                                                                                  KS

informuję, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.u.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23) 
zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód 
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy: „Kto 
wprowadza ścieki opadowe i wody drenażowe do kanalizacji 
sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo 
grzywny     w wysokości do 10.000,00 zł”.

z uwagi na występowanie okresowych przekroczeń ilości 
wprowadzanych do oczyszczalni ścieków, powodujących 
zwiększenie kosztów ich eksploatacji oraz zawyżenie wartości 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych prowadzone będą 
kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których 
dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do 
kanalizacji sanitarnej.

Hażlach, dnia 21.06.2017r.
 

Kierownik Referatu Gospodarki
 Komunalnej, inwestycji i Remontów 

      urzędu Gminy w Hażlachu
  Krzysztof czakon

17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się 
przepisy dotyczące wycinki drzew. Nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia w przypadku 

zamiaru usunięcia drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W okresie wakacji, kiedy wiele osób wyjeżdża, 
drastycznie wzrasta liczba porzuconych psów. 

Chociaż domowe czworonogi porzucane są przez cały 
rok, to właśnie podczas wakacji występuje nasilenie 

tego niechlubnego zjawiska.

7czerwiec 2017

Wycinka drzew - nowe przepisy

Uwaga właściciele 
czworonogów Ogłoszenie

eKOLOGiA
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Dziękujemy za udostępnianie zdjęć. 
Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 lutego  2017 r.  pod adresem wgh@hazlach.pl

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
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Strażacy zaprezentowali najnowszy 
sprzęt ratownictwa medycznego. 

Najodważniejszego przedszkolaka zapięto 
do deski ortopedycznej i przeniesiono 
kilkanaście metrów. Następnie prezes 
OSP Hażlach druh Sebastian chrapek 
przeprowadził małą pogadankę oraz 
rozdał każdemu z dzieci kilka upominków. 
Także przedszkolaki zaskoczyły druhów 
prezentem  w postaci pięknego rysunku, 
który obecnie znajduje się w naszej 
remizie. Dziękujemy Dyrektor Przedszkola 
w Hażlachu Reginie Tomicy za możliwość 
spotkania z dziećmi, co zapewne pozostanie 
w ich pamięci na długo. 
Po powrocie do remizy zaczęliśmy 
przygotowania do zaplanowanych 
ćwiczeń naczelnika OSP Hażlach w Szkole 
Podstawowej w Hażlachu. Około 11:00 

dostaliśmy sygnał z hażlaskiej szkoły, 
iż zauważono zadymienie.  Dyrektor 
Agnieszka Pilch zarządziła ewakuację 
placówki. Po przybyciu przed budynek całą 
społeczność szkoły zastaliśmy zgromadzoną 
w miejscu zbiórki. Po odebraniu od pani 
dyrektor raportu o liczbie ewakuowanych 
z budynku uczniów i personelu szkoły 
okazało się, że brakuje jednego ucznia. 
Natychmiast dwie grupy poszukiwawcze 
w aparatach ochrony dróg oddechowych 
(ODO) wyruszyły na przeszukanie szkoły. 
Po około minucie uczeń został odnaleziony 
w jednej z klas i przetransportowany na 
noszach na miejsce zbiórki w celu udzielenia 
mu pierwszej pomocy. Po ewakuacji całego 
obiektu przystąpiono do jego gaszenia, co 
doprowadziło do ostatecznego zażegnania 
zagrożenia. 

Po przeprowadzonych ćwiczeniach prezes 
Sebastian chrapek przeprowadził krótką 
prelekcję dla uczniów i personelu szkoły 
na temat ochrony przeciwpożarowej, zaś 
pozostali druhowie zaprezentowali nasz 
wóz bojowy oraz sprzęt ratowniczy. 
Dziękujemy Pani Dyrektor za umo-
żliwienie przeprowadzenia ćwiczeń 
w budynku Szkoły Podstawowej 

w Hażlachu. wśród pozostających pod 
ochroną przeciwpożarową OSP Hażlach 
obiektów, ten jest niewątpliwie jednym 
z najważniejszych. Dziękujemy za 
sprawną współpracę podczas ćwiczeń 
i mamy nadzieję na jej kontynuowanie 
w przyszłości.  

Andrzej Mrowczyk /OSP Hażlach

wśród wielu ważnych, obchodzonych 
w miesiącu maju świąt, ważne miejsce 
zajmuje ekumeniczne święto braci 
strażackiej. Przyświeca mu szczytne hasło 
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. 
u podstaw ruchu strażackiego była walka 
z największym ludzkim nieszczęściem, 
jakie stanowiły pożary niszczące 
wielopokoleniowy dorobek i grożące 
życiu ludzi. Jakże ważne były wtedy 

decyzje ochotników, by podjąć walkę 
z tym nieszczęściem. Dla odważnych 
należą się słowa uznania. Na wdzięczność 
zasługują również współmieszkańcy, 
udzielający wszelkiego rodzaju wsparcia 
ambitnym ochotnikom OSP, którzy 
z własnego wyboru wpisują w swój 
życiorys zaszczytną służbę ratowniczą.
z okazji tegorocznego „Święta Strażaka” 
odprawiono w zamarskach nabożeństwa 

ekumeniczne – 30 kwietnia w kościele 
ewangelickim (wzbogacone występem 
chóru męskiego), 3 maja – w kościele 
katolickim. Modlitwy księży zawierały 
słowa uznania dla ochotniczej dzia-
łalności strażaków. Były też gorące 
modlitwy o błogosławieństwo w dalszej 
odpowiedzialnej pracy ratowniczej.

Rudolf Mizia

18 maja hażlascy strażacy odwiedzili miejscowe przedszkole, gdzie zostali gorąco przywitani przez dzieci 
i ich wychowawców. Podczas spotkania najmłodsi zobaczyli z bliska wóz bojowy OSP Hażlach i poznali sprzęt 

ratowniczy. Największą atrakcją okazało się samodzielne trzymanie sikawki i podlanie trawnika.

Strażacy w przedszkolu i w szkole 

Uznanie dla strażaków - ochotników  

PamiątKoWa fotoGrafia PrzedszKolaKóW ze strażaKami. 

PoKaz działania aParatu 
ochrony dróG oddechoWych 
dla ucznióW szKoły. 
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wszystkie prace brały udział w konkursie, którego laureaci otrzymali 
słodkie nagrody. Jury w składzie: Agnieszka Pilch (dyrektor SP w Hażlachu, 
przewodnicząca jury), Hanna Blokesz-Bacza (p.o. dyrektora GOK), Regina 
Tomica (dyrektor przedszkola w Hażlachu) i Jolanta Kubaczka-Mrowczyk 
(OSP Hażlach) wybrało następujących zwycięzców: 
Kategoria i (do 6 roku życia): 1. Fabian chrapek, 2. Aleksandra żyła. 
Kategoria ii (7-13 lat): 1. Krystian Mrowczyk, 2. Maja Bajger, 3. Jakub Misiarz. 
wyróżnienia: Nikodem Kraus, Tymoteusz Gabzdyl. 
„Najciekawszy tytuł pracy konkursowej”: Bartłomiej Sochacki za pracę „eco 
straż pożarna”. 
OSP Hażlach pragnie podziękować sponsorom tegorocznego konkursu 
jakimi byli: Miasteczko westernowe Twinpigs - żory, Dream Park Ochaby, 
OSP Hażlach, Beskid Plus - cieszyn.

Drużyna OSP Hażlach wystąpiła w składzie: 
Sebastian chrapek, Kazimierz Orszulik, 
Andrzej Mrowczyk, Kamil chrapek, 
Kazimierz Mazurek, Kamil Giza, Jerzy 
Mencnarowski.  - Wynik przerósł nasze 
najszczersze oczekiwania, gdyż zajęliśmy 
bardzo dobre II miejsce tracąc zaledwie ok 
1,5 sekundy do zwycięzców, którymi zostali 
druhowie z Nydka – mówił po wygranej 
Andrzej Mrowczyk z OSP w Hażlachu. 
zawody odbyły się w Lesznej Dolnej 27 
maja 2017 r.

Drugie miejsce na Międzynarodowych Pokazach Strażackich Drużyn Bojowych 
Regionu Morawsko-Śląskiego zdobyli strażacy z OSP w Hażlachu. 

Odrzutowce, kosmiczne budowle, nowoczesne skafandry – dzieciom nie brakowało 
pomysłów na to, jak mogłyby wyglądać pojazdy strażackie przyszłości. Kreatywne 

projekty zaprezentowano podczas Hażlaskiego Dnia Dziecka. 

Sukces strażaków z Hażlacha

Straż przyszłości  

strażacy PoPisoWo zaPrezentoWali sWoje umiejętności. 

uczestniKom KonKursu nie braKoWało 
odWażnych PomysłóW. 
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Co zrobić z niepotrzebnymi książkami?
Posiadasz w domu przeczytane, niepotrzebne książki 

i nie wiesz co z nimi zrobić? 
Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu chętnie przyjmie 

takie dary do swoich zbiorów.  

Przedstawiciele biblioteki będą wdzięczni za każdy gatunek literatury.



18 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach  odbył się II Gminny 
Konkurs Czytelniczy „Magiczne drzewo. Tajemnica mostu” pod patronatem honorowym 

Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego.

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu wygrała nowoczesny zestaw, który ułatwi 
uczniom naukę: tablicę interaktywną Esprit MT i projektor Epson EB 520. 

Czytelnicze zmagania uczniów

Nagroda już w szkole

z a m a r s K i

h a ż l ac h

czternastu uczniów klas drugich i trzecich ze szkół 
podstawowych z Hażlacha, Pogwizdowa, Rudnika, 

Kończyc wielkich i zamarsk rywalizowało w zmaganiach 
czytelniczych, których przedmiotem była kolejna część 
przygód bohaterów książki Andrzeja Maleszki pt. „Magiczne 
drzewo. Tajemnica mostu”. uczestnicy konkursu zmierzyli się 
z testem pisemnym, krzyżówką oraz pytaniami otwartymi. 
Młodzi czytelniczy wykazali się doskonałą znajomością 
powieści! w przerwie pomiędzy ukończeniem testu, 
a ogłoszeniem wyników wójt przeczytał zebranym w auli 
dzieciom fragment książki Doroty Kassjanowicz pt. „cześć, 
wilki!”, a następnie wyświetlono film pt. „Magiczne drzewo”. 
zwycięzcą ii Gminnego Konkursu czytelniczego został 
Wiktor Cerekwicki, uczeń trzeciej klasy ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w zamarskach. ii miejsce 
zdobyła Emilka Foltyn, uczennica klasy trzeciej ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów westerplatte w Kończycach 
wielkich. iii miejsce wywalczyła Natalka Filipczak, 
trzecioklasistka ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. 

wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Na zdobywców 
trzech pierwszych miejsc czekały nagrody książkowe. 
Organizatorką konkursu była mgr Magdalena Kotońska. 
uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział, 
a laureatom serdecznie gratulujemy!

Hażlaska szkoła przystąpiła do konkursu na najlepszy 
scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej. wygrał scenariusz polonistki Patrycji Grzybek, 
która przygotowała lekcję pt. „czasownik jako odmienna 
część mowy. Odmiana przez rodzaje i liczby”. 

- Składając podziękowanie Patrycji Grzybek, dziękuję 
wszystkim nauczycielom szkoły angażującym się w dodatkowe 
przedsięwzięcia, które wzbogacają i unowocześniają naszą 
placówkę – powiedziała Agnieszka Pilch, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu.

10 Wiadomości Gminy Hażlach
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uczestnicy KonKursu z Wójtem GrzeGorzem siKorsKim 
i orGanizatorami zabaWy. 

PolonistKa Patrycja GrzybeK Wraz z Klasą 
Podczas zWycięsKiej leKcji GramatyKi. 



Na zaproszenie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu Agnieszki Pilch 
do placówki przyjechali Kathryn i Johna Turner, którzy spędzili w Polsce kilka dni. 

Państwo Turner związani są ze szkołą w Stadhampton, z którą hażlaska szkoła 
współpracuje od wielu lat. 

Pamięć o historii 

Wyspiarze w Hażlachu

Goście zgodzili się zawitać do naszej szkoły podczas 
obchodów Dnia Dziecka i wzbogacić działania, jakie 

na ten dzień zaplanowaliśmy. Oprócz wielu wydarzeń 
o charakterze sportowym uczniowie szkoły mieli możliwość 
spędzenia niecodziennych lekcji języka angielskiego. 
zajęcia z native speakerami są szczególnie cenne, 
eksponują „prawdziwy” język angielski, są dla dzieci często 
wielkim przeżyciem i uświadamiają, że język obcy służy 
do komunikacji, którą są w stanie przeprowadzić. Dzieci 
z wielkim zaangażowaniem i chęcią wzięły udział w zajęciach. 
Szczególnie cenne były spotkania nieformalne, na korytarzu 
czy na boisku szkolnym. uczniowie bez większych 
problemów z łatwością i otwartością komunikowali się 
z gośćmi. Można było zauważyć, że język, a właściwie jego 
początkowy etap uczenia się nie jest dla dzieci barierą. 
ciekawi świata i drugiego człowieka zadawali pytania, 
wręcz chłonęli każda chwilę spędzoną z Anglikami. Starsi 
uczniowie zaprezentowali quizy Kahoot o Anglii i Polsce 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które 
zachwyciły gości. 
Dużo śmiechu i radości przyniosły łamańce językowe 
w języku polskim i angielskim, które wszyscy zarówno 

goście jak i uczniowie powtarzali. Klasy trzecie otrzymały 
listy w odpowiedzi na te, które zostały wysłane przez nas 
przed świętami. Teraz z przyjemnością będziemy na nie 
odpisywać. Mamy nadzieję, że takie spotkanie nie należy 
do ostatnich i niebawem znów się spotkamy.

Anna Kawik
SP Hażlach

uczniowie czwartej klasy Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów westerplatte w Kończycach wielkich 

przygotowali widowisko słowno-muzyczne pt.: „Kto 
ty jesteś?”. Scenariusz prezentował scenki z powstania 
warszawskiego. Przygotowała je uczennica zofia Parchańska. 
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki o tematyce 
patriotycznej oraz odgrywały scenki z życia powstańców 
wykorzystując efekty specjalne. Równie pięknie, jak  na 
Nocy Muzeów zaśpiewał szkolny chór, przygotowany przez 
p. Barbarę cyrzyk.  Niespodzianką dla zgromadzonych na 
sali gimnastycznej uczniów szkoły oraz gościa ks. proboszcza 
Andrzeja wieliczki był występ wszystkich wychowawców 
oraz radnego p. Józefa Piekara z piosenką „Przybyli ułani 
pod okienko”.  

11czerwiec 2017
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ucznioWie ProWadzą KoresPondencję ze sWoimi 
KoleGami W brytyjsKim standhamPton. 
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Krótko ze szkół
Kończ yce Wielk ie:
23 maja w Oddziale  Szkoły Specjalne j 
w Pielgrzymowicach odbyło się rozstrzygnięcie Vi edycji 
konkursu plastycznego pt.: “Świat wokół mnie - Moja 
Mała Ojczyzna”, zorganizowanego przez fundację “Moja 
Przyszłość”. Spośród prac nagrodzonych Marcin Kędzior 
zdobył i miejsce oraz Beata Król, emilia Matuszek 
i ewelina Kabiesz otrzymały wyróżnienie i ciekawe 
nagrody. uroczystość uświetnili studenci wydziału 
artystycznego uniwersytetu Śląskiego w cieszynie pod 
okiem dr Bogusława Jana Bembna.

Z amarsk i :
Aleksandra Rucka, uczennica Vi klasy Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w zamarskach 
uczestniczyła wraz z dyrektor szkoły mgr Grażyną 
Babińską w Gali Laureatów wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. 
Galę zorganizowała delegatura Kuratorium Oświaty 
w Bielsku-Białej. Aleksandra Rucka to laureatka 
konkursu matematycznego, do którego przygotowała 
ją mgr iwona cieślik. 

Po gwizdów :

„Jak nie czytam – jak czytam” – pod takim hasłem 
odbyła się w Gimnazjum im. ziemi cieszyńskiej 
w Pogwizdowie akcja promująca czytelnictwo. 
uczniowie przynieśli i czytali swoje ulubione książki 
przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej próby 
pobicia rekordu w masowym czytaniu. uczniowie 

przygotowali prace plastyczne związane z książką. 
Atrakcji nie brakowało. Święto książki przygotowały: 
Beata czernik (bibliotekarka) i Bożena Krzynówek 
(nauczycielka plastyki). 

Z amarsk i :
O tym, że czytać warto przekonywali też uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w zamarskach. 
Oprócz bicia rekordu w masowym czytaniu, uczniowie 
ułożyli na szkolnym boisku znak nieskończoności, 
który był symbolem wszystkiego tego, co chcemy by 
na zawsze trwało i nigdy nie przeminęło. 

Kończ yce Wielk ie:
Julia Tomica z iii b, uczennica Szkoły Podstawowej im. 
Bohaterów westerplatte w Kończycach wielkich zdobyła 
ii miejsce podczas X Transgranicznego Gwarowego 
Konkursu Recytatorskiego, jaki odbył się w Pierśćcu. 
Szkołę w Kończycach reprezentowała także zofia 
Parchańska z klasy iV.  

Świętowali  Tydzień Ziemi:
w ramach XXiV Tygodnia ziemi uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów  westerplatte w Kończycach 
wielkich wzięli udział w konkursach „ Powietrze nad 
Śląskiem” zorganizowanych przez Muzeum Górnictwa 
węglowego w zabrzu. w kategorii literackiej „ czy to 
bajka, czy nie bajka… o smogu” laureatkami zostały 
uczennice :  emilia Foltyn z kl. iiia –i miejsce oraz 
Beata Król z  kl. Vi - iii miejsce.    

R ajdowiec w pr zedszkolu:
Przedszkolaki z Hażlacha miały wyjątkowego gościa. 
Był nim Damian wawrzyczek startujący w rajdowych 
samochodowych Mistrzostwach Polski. Dzieci przyjrzały 
się samochodowi rajdowemu citroen c2 i niezbędnemu 
wyposażeniu każdego kierowcy rajdowego. Mogły 
też przymierzyć kask i sprawdzić jak się siedzieć za 
kierownicą  rajdówki.
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Jak palić ekologicznie w swoim kotle?
Najbardziej efektywne i ekonomiczne (z punktu widzenia 
użytkownika) uzyskujemy trzymając się kilku kluczowych 
zasad. Jedną z najważniejszych jest utrzymywanie 
odpowiedniej temperatury na kotle (zalecane 60-70 st.c.). 
zbyt niska temperatura kotła powoduje wytwarzanie 
się zwiększonej ilości sadzy w kotle. Sadza osadza się 
w wymienniku tworząc warstwę izolacyjną pomiędzy 
wymiennikiem, a cieczą grzewczą. Dodatkowo wyższa 
temperatura kotła zapobiega korozji wymiennika, co 
gwarantuje dłuższą żywotność kotła. 
Bardzo ważne jest także dostosowanie odpowiedniej dawki 
paliwa oraz powietrza niezbędnego do procesu spalania. 
w przypadku zbyt dużej ilości opału dostarczanego do 
paleniska i nieodpowiedniej dawki powietrza dochodzi 
do zjawiska niezupełnego spalania, ponadto po kilku 

cyklach podawania może dojść do sytuacji przesypywania 
się paliwa z paleniska do popielnika kotła. Natomiast jeśli 
ilość dostarczanego paliwa jest niewystarczająca, kocioł 
nie potrafi uzyskać zadanych temperatur. w skrajnych 
przypadkach kocioł może wygasnąć. 
Początkowe ustawienie kotła wymaga od użytkownika 
zaangażowania i doglądania zachodzącego tam procesu 
spalania oraz ewentualne wprowadzanie drobnych korekt.  

ustawienie parametrów kotła ułatwia dostarczona 
automatyka sterująca-regulator. wyróżnić można całą 
gamę regulatorów od bardzo prostych, wyposażonych 
w klika funkcji, po zaawansowane wyposażone w kilkanaście 
czujników,  sterujące złożonymi instalacjami grzewczymi.  
Proste regulatory umożliwiają dobór takich parametrów 
pracy kotła jak: czas podawania paliwa, przerwa pomiędzy 
cyklami podawania, moc nadmuchu wentylatora jak 
i temperaturę włączenia poszczególnych elementów 
w instalacji c.O np. pompy obiegowe. Oczywiście opcji 
i funkcji samego regulatora może być więcej. zaznaczyć 
należy jednak, że regulatory swoje działanie opierają na 
złożonych algorytmach matematycznych typu PiD (ang. 
proportional-integral-derivative controller). zastosowanie 
tych algorytmów umożliwia w pełni automatyczne 
sterowanie kotłem.    
zakup kotła powinien być dokonany „z głową”. Samo nabycie 
kotła spełniającego najwyższe europejskie standardy 
emisji nie poprawia jakości powietrza. Nieodpowiednie 
użytkowanie oraz niedostosowanie się do wymagań 
i zaleceń producenta, skutkuje nadmierną eksploatacją 
kotła oraz pogorszeniem jakości wydobywających się spalin 
do środowiska naturalnego.
Jeśli masz pytania lub szukasz odpowiedniego kotła dla 
SieBie, nasi specjaliści zawsze są do TwOJeJ dyspozycji. 
Skorzystaj z czatu dostępnego na www.klimosz.pl
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10 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pogwizdowie otwarto wystawę fotograficzną zatytułowaną 
„Z życia dawnego Pogwizdowa”. Była ona przez miesiąc czynna w godzinach pracy biblioteki. 

Wystawa fotografii „Z życia dawnego Pogwizdowa”
Ko ń c z yc e  W i e l K i e

Pierwotnym zamiarem jej organiza-
torów, czyli dyrektor Biblioteki 

Danuty Łysek, Agaty Kuli oraz 
czesława Stuchlika, było przedstawienie 
dawnych wesel, pogrzebów, strojów, 
obrzędów i zwyczajów. Kiedy jednak 
mieszkańcy Pogwizdowa, Brzezówki 
i Kaczyc, na prośbę wyżej wymienionych 
osób, dostarczyli mnóstwo swoich 
pamiątkowych i rodzinnych fotografii, 
a w wielu wypadkach całe albumy, 
zamiar ten zmieniono i prezentację 
postanowiono podzielić na kilka części. 

wszystkie zgromadzone fotografie 
zostaną zaprezentowane w terminach 
późniejszych. Obecną wystawę 
poświęcono życiu rodzinnemu, 
społecznemu i fotografiom szkolnym.  
Kolejnym powodem takiej decyzji 
były zbiegające się w 2017 roku dwie 
rocznice: 570 rocznica pisanej historii 
Pogwizdowa i 200-lecie istnienia 
kościoła parafialnego. wszystkie 
otrzymane fotografie zdigitalizowano 
(nagrano na płyty cD) i pierwszą 
część zaprezentowano jako pokaz 

multimedialny dla przybyłych 
mieszkańców Pogwizdowa, Bażanowic, 
Brzezówki i Hażlacha. Tę ogromną pracę 
wykonała p. Agata Kula, za co należą 
się jej serdeczne podziękowania. Swoją 
obecnością wystawę zaszczycił wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, 
radny Rady Gminy Hażlach Roman 
Haltof, kierownik miejscowego Ośrodka 
zdrowia doktor Hanna Mikołajczyk wraz 
ze Stanisławą Biłko, a także członek 
Koła nr 6 Macierzy ziemi cieszyńskiej, 
a zarazem wielki miłośnik cieszyńskiego 
folkloru – Henryk Pasterny z cieszyna.
wystawa wzbudziła duże zaintereso-
wanie. wiele młodych osób rozpoznało 
na starych fotografiach swoich 
przodków, nauczycieli, kapłanów, wójtów 
czy zmieniające się otoczenie. Starsze 
osoby z sentymentem wspominały swoją 
młodość i minione lata, a także tragiczne 
wydarzenia związane z dwoma wojnami 
światowymi czy napadem czeskich wojsk 
w 1919 roku.
Na zakończenie spotkania jego  uczestnicy 
pogratulowali organizatorom pomysłu 
i podziękowali za zorganizowanie tej 
wystawy, zaś organizatorzy podziękowali 
za dostarczone zdjęcia i poświęcony 
wystawie czas.                                                                                    

PrezentoWane na WystaWie zdjęcie ucznióW PoGWizdoWsKiej szKoły 
z roKu 1903.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczynającą 
się wkrótce przebudową gmachu, w którym 
dotychczas mieściła się Gminna Biblioteka Publiczna 
w Hażlachu i Gminny Ośrodek Kultury oraz związaną 
z tym przeprowadzką całej placówki, biblioteka będzie 
nieczynna od 26 czerwca do 14 lipca 2017 roku.

Na czas remontu, począwszy od 17 lipca 2017 roku 
biblioteka zostanie przeniesiona do Gminnego 
centrum informacji (budynek urzędu gminy, wejście 
od strony parkingu).  Tymczasową siedzibą Gminnego 
Ośrodka Kultury będzie filia GOK w Pogwizdowie, przy                            
ul. Północnej 5.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania 
z usług biblioteki i ośrodka kultury.
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Niezwykła impreza odbyła się w niedzielne popołudnie 21 maja br. w Zamarskach. Tego dnia pod wielkim 
namiotem zorganizowano mini targi skierowane w głównej mierze do kobiet. W “zamarskiej przystani” 

panie mogły bezpłatnie skorzystać z porad stylistki, kosmetyczki, fryzjerki, dietetyczki i brafitterki. 

Przystań mamo
z a m a r s K i

Można było również zapoznać 
się z produktami marki 

Lakma, Tupperware i Oriflame. Na 
wszystkich uczestników czekały 
warsztaty z rękodzieła i szydełkowanie 
oraz zumby, a także mini studio 
fotograficzne, gdzie każdy mógł 
sobie zrobić rodzinną sesję zdjęciową. 
By umilić sobie spędzony czas 
w “zamarskiej przystani” można było 
odwiedzić kawiarenkę z pysznymi 
tortami i ciastami oraz kawą i herbatą. 
Dochód ze sprzedaży w całości 
zostanie przeznaczony na doposażenie 
zamarskiego parku w zabawki.
Tego dnia nie zapomniano o dzieciach, 
na które czekało mnóstwo atrakcji. 
wszystkie dzieciaki witał hażlaski 
Kicak czyli maskotka Gminy Hażlach, 
a studentki z uniwersytetu Śląskiego 
przygotowały zabawy i animacje. Sala 
spotkań zamieniła się w mini zOO, 
gdzie można było zobaczyć papugi, 
węże, kameleony i szynszyle. Dzieci 
mogły wziąć udział w warsztatach 
plastycznych i kulinarnych przy-

gotowując ciasteczka dla mam.             
Na zakończenie imprezy panie wzięły 
udział w zajęciach zumby.
w ramach imprezy przeprowadzono 
dwie akcje dzięki, którym Park 
wzbogacił się o zabawki do 
piaskownicy, a jedno z drzew zostało 
udekorowane szalikami. Market 
budowlany Leroy Merlin podarował 
3 huśtawki, które po pomalowaniu 
zostaną zainstalowane w Parku.
w imieniu organizatorów serdecznie 
dziękuję wszystkim wystawcom czyli 
firmom: LAKMA, LeROY MeRLiN, 
TuPPeRwARe, ORiFRL AMe, 
SOuVRe, ATeLieR STANiKA, 
FOReVeR LiViNG, PRAcOwNiA 
wizAżu B. weber, Salon Fryzjerski 
ANGeL, usługi Ogólnobudowlane 
Mateusz Olszar, Sklep zoologiczny 
LuNA, domowa hodowla  SzYNSzYLi, 
FOTOGRAF Alexandra żebrok 
za obecność, darmowe porady 
i upominki. Dziękuję animatorkom 
z uniwersytetu Śląskiego za zabawy 
dla dzieci, mamom za upieczenie 

słodkości, a wszystkim uczestnikom 
za wsparcie naszego Parku.

Klaudiusz zawada
Sołtys zamarsk

W sPecjalnie PrzyGotoWanym 
atelier fotoGraficznym 
alexandry żebroK mamy robiły 
sobie PamiątKoWe zdjęcia 
z dziećmi. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich zakończyli udział w XL Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, kończąc etap wojewódzki na wysokim, drugim miejscu. 

Sukces na Turnieju BRD
Ko ń c z yc e  W i e l K i e

27 maja w Miejskim zespole Szkół 
w czeladzi drużyna podstawówki 
z Kończyc wielkich w składzie: Julia 
Stawarczyk, Joanna wawrzyczek, 
Aleksander Szczypka i Józef Handzel 
rozpoczęła rywalizację z ośmioma 
najlepszymi drużynami województwa 
śląskiego. Po czterech konkurencjach 
(test z wiedzy o przepisach ruchu 

drogowego, pierwsza pomoc, tor 
przeszkód i Miasteczko Ruchu 
Drogowego), przy wsparciu naszego 
wójta Grzegorza Sikorskiego, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kończycach wielkich wywalczyli 
drugie miejsce. 
Gratulacje całej drużynie i opiekunowi 
Grzegorzowi Kuboszkowi.
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91 osób wzięło udział w 2. Biegu o Złoty Gwizdek jaki odbył się w sobotę (03.06) 
w Pogwizdowie. Biegli malowniczymi drogami w bardzo sprzyjającej pogodzie.

31 maja rozegrano w Hażlachu VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Hażlach „Orlik 2017”. Wzięła 
w nim udział piłkarska młodzież, czyli trampkarze i juniorzy klubów piłkarskich z naszej gminy.

Bieg o Złoty Gwizdek

VII Turniej Piłki Nożnej „Orlik 2017”

P o G W i z d ó W

Do Pogwizdowa zjechali miłośnicy biegów z całej Polski. 
Byli zawodnicy m.in. z żagania, Ostrowąsa i Krakowa, 
ale nie zabrakło też mieszkańców gminy Hażlach. Pogoda 
dopisała zawodnikom, a nagrody wręczono następującym 
uczestnikom biegu:
KATeGORiA OPeN MĘżczYzN
1. Dawid Klaybor (żagań) - 26’14’’
2. Paweł Kosek (Tychy) - 26’20’’
3. wojciech Probst (Hażlach) - 26’30’’
KATeGORiA OPeN KOBieT
1. Natalia Klaybor (żagań) - 31’31’’
2. Katarzyna Knapik (Bielsko-Biała) - 33’13’’
3. Karina Heller (Skoczów) - 34’42’’
NAJSzYBSzY BieGAcz GMiNY HAżLAcH:
wojciech Probst (Hażlach) - 26’30’’
Katarzyna zastawny (Pogwizdów) - 34’44’’
NAJSTARSzY uczeSTNiK BieGu
Tomasz żywioł (cieszyn) - 48’36’’
GRATuLuJeMY i zAPRASzAMY zA ROK!

zawodników i ich opiekunów przywitał na „Orliku” wójt 
Grzegorz Sikorski oraz Franciszek Bierski, przewodniczący 
Komisji Sportu, Spraw Socjalnych i zdrowia Rady Gminy 
Hażlach.   
Oto wyniki piłkarskiej rywalizacji:
Trampkarze:
i miejsce: LKS Olza Pogwizdów
ii miejsce: LKS Błyskawica Kończyce wielkie
iii miejsce: LKS Victoria Hażlach
Król strzelców: Jakub Grzybek (LKS Olza Pogwizdów)
Najlepszy bramkarz: Jakub chmiel (LKS Błyskawica 
Kończyce wielkie)
Juniorzy:
i miejsce: LKS Olza Pogwizdów
ii miejsce: LKS Victoria Hażlach
iii miejsce: LKS Błyskawica Kończyce wielkie
Król strzelców: Andrzej Kraus (LKS Błyskawica 
Kończyce wielkie)

Najlepszy bramkarz: Sebastian Heland (LKS Olza Pogwizdów).
Puchary dla najlepszych zespołów oraz statuetki dla 
wyróżnionych zawodników zostały ufundowane ze 
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. w imieniu władz Gminy Hażlach 
wręczał je Sławomir Kolondra, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy.    

GK

mecz drużyn junioróW hażlach - PoGWizdóW.
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DAwNieJ w GMiNie

Ciąg dalszy tekstu z poprzedniego numeru.

500 lat Reformacji na hażlaskiej ziemi

Powstanie cmentarza 
wyznaniowego
Następnie ewangelicy założyli cmentarz 
wyznaniowy, gdyż do tej pory grzebano 
zmarłych na katolickich cmentarzach 
w Hażlachu i Pogwizdowie, bądź na 
oddalonym w cieszynie. i tak w 1858 r. 
ewangelicka gmina cmentarna Hażlach - 
Brzezówka założyła cmentarz na parceli 
nr 23, będącej własnością J. Koniecznego. 
Ogrodzony drewnianym płotem cmentarz 
poświęcono 24 czerwca 1858 r., zaś rok 
później postawiono na nim dębowy krzyż. 
w 1872 r. przystąpiono do budowy 
kaplicy cmentarnej. Koszty budowy 
w głównej mierze spadały na barki 
ewangelików z Hażlacha, Brzezówki, 
Marklowic i Rudowa, a budowę 
wspierali datkami również katolicy 
i gospodzki żyd windholz. Finansowo 
wspierał też Jan Górniak, dzierżawca 
arcyksiążęcych dóbr w Hażlachu. On 
też doglądał robót, nierzadko sam też 
był budowniczym, wspieranym przez 
Pawła Dziadka, kasjera i nauczyciela 
Jan Brańczyka rodem z Hażlacha, 
który w 1863 r. zastąpił nauczyciela 
Pomykacza. Końcem lata kaplica była 
gotowa, zaś następnego roku 8 września 
1873 nastąpiło uroczyste poświęcenie 
kaplicy. Kaplica wybudowana została 
według planu budowniczego czermaka. 
w kolejnych zaś latach doposażono 
kaplicę. w 1874 r. sprawiono złocenia 
gwiazdy na krzyż, zakupiono szklany 
lichtarz, w 1875 r. wystawiono ołtarz, 
gdzie wkomponowano obraz wieczerzę 
Pańską, namalowaną w pracowni edwarda 
Świerkiewicza w cieszynie, a wnętrze 
kaplicy wymalowano. w 1879 r. otoczono 
cmentarz nowym płotem, pomalowanym 
na kolor zielony. z kolei w 1894 r. 
gospodarz Jerzy Jedzok wraz z małżonką 
ofiarowali kamienny krzyż na pamiątkę 
ewangelickiej gminy cmentarnej i ku czci 
swej nieżyjącej już rodziny. 

Szkoła i kaplica stały się centrum 
ewangelickiej społeczności Hażlacha.           
9 lutego 1887 r. zmarł orędownik sprawy 
ewangelickiej Jan Górniak, którego 
pochowano w naziemnym grobowcu, 
za kościołem, stojącym do dziś, obecnie 
marownią (doczesne szczątki zmarłego 
i jego córki złożonej później obok ojca, 
około 1889 r. rodzina zabrała wyjeżdżając 
na Morawy, a grobowiec zmienił swoją 
pierwotną funkcję). Oprócz około               
20 nabożeństw pogrzebowych rocznie, 
w kaplicy odbywało się jeszcze corocznie 
kilka nabożeństw z Komunią Świętą oraz 
sporadyczne śluby. 
Dalsza rozbudowa kościoła
w latach 1921 – 1922 rozbudowano 
kaplicę, zakupiono 24 ławki, dzięki 
czemu było już miejsca na ok. 100 osób. 
15 sierpnia 1923 r. założono czytelnię 
ewangelicką, której zaplecze stanowiła 
biblioteka szkoły ewangelickiej i sala 
w starej szkole (dziś zwanej czytelnią). 
czytelnia skupiała w głównej mierze 
młodzież, która organizowała 
różnego rodzaju imprezy, wieczorki, 
przygotowywała i odgrywała sztuki 
teatralne, spotkania, na które zapraszała 
również młodzież z okolicznych 
sąsiedzkich zborów, a zdarzało się, 
że i z odległych miast. Oprócz tego 
wypożyczano książki, przeprowadzano 
odczyty, prelekcje, wykłady dotyczące 
różnych zagadnień życia. w 1924 r. 
zakupiono w czechosłowacji pierwsze 
organy do kaplicy. w 1926 r. budynek 
czytelni pokryto dachówką, a w dalszej 
perspektywie planowano dobudować do 
sali scenę. 
w 1932 r., poświęcono nowy 
cmentarz i odsłonięto pomnik ofiar 
i wojny światowej, projektu Jana 
Kuli. Kolejny cios dla mieszkańców 
dzisiejszej gminy przyniosła ii wojna 
światowa, która uniemożliwiała 
normalne funkcjonowanie.

Powojenne losy ewangelików 
wraz z końcem ii wojny światowej 
wznowiono działalność kościelną. 
Po wojnie zaczęto odprawiać więcej 
nabożeństw, bo zazwyczaj dwa w miesiącu 
w dwutygodniowych odstępach oraz 
nabożeństwa pogrzebowe, sporadycznie 
śluby. w 1948 r. odświeżono z zewnątrz 
kaplicę i marownię, uporządkowano 
cmentarz, a ponadto otrzymano jeden 
z rewindykowanych dzwonów. w 1952jr. 
odmalowano wnętrze kościółka. 
w kolejnych latach przeprowadzono 
szereg prac związanych z remontami: 
kościoła, budynku czytelni, budynku 
gospodarczego i cmentarza. w 1959 r. 
zakupiono dwa  nowe dzwony. w 1972 r. 
ewangelicy hażlaskiego zboru obchodzili 
uroczyście jubileusz 100-lecia budowy 
kaplicy. z tej okazji przebudowano ołtarz, 
wymalowano wnętrze, odnowiono 
elewację zewnętrzną, dach i wieżę. 
w 1974 r. zakupiono nowe, elektryczne 
organy. 
w latach 90. tych zborownicy hażlaskiego 
filiału wybudowali nowy budynek 
parafialny w którym oprócz miejsca 
różnego rodzaju spotkań, dzieci, młodzież, 
parafian mieści się mieszkanie księdza. 
ze względu na zły stan fundamentów 
kaplicy w 2001 roku został rozbudowany, 
a ze starej kaplicy pozostawiono tylko 
wieżę. w 2002 r. zamontowano nowy 
zegar, zakupiono ławki, żyrandole, organy. 
w ostatnich latach zaś przeprowadzono 
remonty elewacji starego budynku, 
wymieniono okna, zaś w roku jubileuszu 
500 lat Reformacji postanowiono 
odmalować wnętrze kościoła. 
Dziś możemy dostrzec 500 letnią 
ważną rolę jaką odegrali i odgrywają 
hażlascy ewangelicy w naszej gminie, 
a która pozytywnie wpływa na jej rozwój 
oraz przyszłość.

Marcin Gabryśmecz drużyn junioróW hażlach - PoGWizdóW.
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Hażlaski Dzień Dziecka 2017 

impreza zorganizowana pod wiatą GOK w Hażlachu 
przyciągnęła licznych mieszkańców. Otwarcia imprezy dokonali 
sołtys sołectwa Hażlach Paweł Macura oraz dyrektor Przedszkola 
Regina Tomica, obecni byli również wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Józef Piekar oraz Radny Paweł cienciała.
Na uczestników czekały liczne atrakcje przygotowane 
przez organizatorów: występy taneczne przedszkolaków, 
konkurencje sprawnościowe dla całych rodzin, pokazy 
ratownictwa drogowego KP PSP cieszyn-JRG Skoczów, wystawa 
samochodów rajdowych, wręczenie nagród laureatom konkursu 

ogłoszonego przez OSP w Hażlachu  ( prace uczestników można 
było oglądać na wystawie w  sali widowiskowej GOK), pokazy 
tresury psów, pokazy i nauka piłkarskich trików freestyle-owych 
itp. Dzieci bawiły się na dmuchańcach, a wieczorem dorośli 
bawili się na zabawie tanecznej.
Organizatorzy przygotowali również obficie zaopatrzony bufet 
strażacko-grillowy oraz słodki. zysk  z imprezy zasilił budżet 
Przedszkola w Hażlachu.
Sponsorami imprezy byli: Bank Spółdzielczy w cieszynie, 
Folwark 1960 Kończyce wielkie, Folvark  Klimosz.           wK

W słoneczną sobotę 3 czerwca 2017 r  Rada Sołecka, LKS Victoria Hażlach, OSP, Przedszkole i Gminny 
Ośrodek Kultury w Hażlachu zorganizowali z okazji  święta Dnia Dziecka imprezę ”Hażlaski Dzień Dziecka- 

Rodzinna Olimpiada”.
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