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Podstawowe zasady składu 

Piknik Militarny już za nami

NR 7 (140)                                                                       lipiec 2017                                                         iSSN 1643-0603

Czeski Cieszyn 
Wstępem do wydarzenia był zjazd 
pojazdów militarnych na rynku 
w czeskim cieszynie w sobotnie 
przedpołudnie (01.07). Zaprezentowały 
się bojowe ciężarówki, był patrol saperski 
i wojskowe motocykle. Rekonstruktorzy 
w mundurach wiernie odzwierciedlających 
czasy ii wojny światowej prezentowali 
swoje pojazdy bojowe. 
Widowisko ubarwiała chorągiew 
Husarska Ziemi lubelskiej, która dla 
odmiany prezentowała XVii-wiecznych 
żołnierzy w kontuszach z szablami 
u boku. Do tego kuchnia polowa 

serwowała wojskową grochówkę, która 
rozeszła się w mgnieniu oka. Na miejscu 
nie brakowało mediów. Do czeskiego 
cieszyna przyjechała m.in. telewizja i radio 
z Ostrawy.  Ok. 13:00 pojazdy bojowe 
ruszyły w stronę Kończyc Wielkich. 
Militaryści w zabytkowym folwarku
Tegoroczny piknik Militarny odbył się 
na terenie zabytkowego Folwarku 1760 
w Kończycach Wielkich. 
To tam o 14:00 Wójt Gminy Hażlach 
Grzegorz Sikorski wraz z prezes Banku 
Spółdzielczego w cieszynie Aliną 
Rakowską, jednym ze sponsorów 
wydarzenia, otwarli piknik. 

2 dni zabawy, ponad 150 rekonstruktorów i tysiące gości. 10. Piknik Militarny 
w gminie Hażlach już za nami. To jeden z największych tego typu zlotów na Podbeskidziu. 

Do Kończyc Wielkich zjechali rekonstruktorzy z całej Polski i z Czech. 

Wnioski 500+
str. 7

polsko-czeski Rajd Rodzinny       
str. 15

Podczas tegorocznego Pikniku Militarnego PunkteM kulMinacyjnyM były rekonstrukcję bitw z czasów 
ii wojny światowej. 

Ciąg dalszy na str. 2, 3, 19
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Piknik Militarny już za nami



Artystyczne popisy
O 17:00 na scenie głównej ruszyły 
występy dzieci i młodzieży gminy 
Hażlach. Jako pierwszy zaśpiewał 
zespół Trema działający przy Szkole 
podstawowej w Hażlachu pod 
kierunkiem Anety Milanowskiej-
Trojszczok. Na scenie swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowali również: 
Mateusz Sitek, Julia Biłko, Natalia Fizek, 
Małgosia Wójtowicz, Hania Gabzdyl, 
Dominika Staniek i Marta cienciała.
Znane wszystkim marsze, walce 
i polki odegrała Orkiestra Dęta 
pogwizdowianka, której gospodarzem 
jest Stanisław Kabiesz. W repertuarze 
Orkiestry znalazły się m.in. znane 
dobrze: Warszawianka, Dżambolaja 
czy też Defilada. 
Do zabawy zachęcał występ zespołu 
Szelky cover Band, który grał 
najlepsze hity ostatnich lat. Zarówno 
te pamiętane z naszej młodości, jak 
i bardziej współczesne. po nich zupełnie 
zmienił klimat występ młodego zespołu 
Demontaż. Formacja istnieje od 1,5 
roku. W jej skład wchodzą Kamil 
Suchanek (vocal), Maciek Słonina, 
Robert Suchanek, Artur Boryś i Daniel 

putzlacher. ich mocne, 
rockowe brzmienie 
przyciągnęło wielu 
słuchających, a krótki 
koncer t przyniósł 
niespodziewane bisy 
publiczności. 
Zabawę w sobotni 
wieczór rozkręcał DJ 
paweł Jagodziński, 
który rozpoczął od 
sztandarowego hitu 
wojskowych, czyli 

„przyjedź mamo na przysięgę”. potem 
zabawa w rytm najlepszych hitów trwała 
do późnych godzin nocnych. 
Pokazy i rekonstrukcje 
Drugi dzień pikniku był zdecydowanie 
bardziej militarny. Dynamiczne pokazy 
pojazdów, pokazy walki wręcz chorągwi 
Husarskiej Ziemi lubelskiej i popisy 
GRH Kartacz cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Były prezentacje 
grup rekonstrukcyjnych i wycieczka 
po dioramach. 
Ok. 16:00 ruszyły rekonstrukcje 
manewrów układu warszawskiego oraz 
najważniejszy pokaz historyczny, czyli 
walki końca ii wojny światowej. Setki 
widzów podziwiało bojową postawę 
żołnierzy na polu walki. Głośne 
wystrzały, zasłony dymne i popisowe 
akcje cieszyły się uznaniem i twórcy 
rekonstrukcji otrzymali wielkie brawa. 
- Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w organizację tak dużego 
wydarzenia jakim był Piknik Militarny. 
Szczególne wyrazy uznania należą się 
naszym wolontariuszom i miłośnikom 
rekonstrukcji, bez których ta impreza 
nie odbyłaby się, a także panu Piotrowi 

Pośpiechowi, który udostępnił nam swoje 
pole – mówi Hanna Blokesz-Bacza, p.o. 
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Hażlachu. 
Wydarzenia w Kończycach Wielkich 
były na żywo relacjonowane na 
antenie Radia Katowice. Nie zabrakło 
reporterów z TVp 3 Katowice, Głosu 

Ziemi cieszyńskiej, Radia Bielsko oraz 
z ox.pl. 
Organizatorem piknik Militarnego, 
czyli Rodzinnych Spotkań z Historią był 
Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu 
wraz z Gminą Hażlach. inicjatywę 
wsparli również: miasto czeski cieszyn 
i powiat cieszyński. Sponsorami 
wydarzenia byli: Folwark 1760 i Bank 
Spółdzielczy w cieszynie. patronat 
Medialny nad wydarzeniem sprawowali: 
TVp 3 Katowice, Radio Katowice, ox.pl 
i Głos Ziemi cieszyńskiej.  

HBB
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W Kończycach Wielkich odbyły się dynamiczne pokazy pojazdów militarnych i wycieczka po historycznych 
stoiskach. Grupy rekonstrukcyjne prezentowały m.in. szpital polowy, punkt graniczny, kantynę. Były 

interesujące wystawy modeli czołgów i strzelnica. Wokół nie brakowało wystrzałów z broni i szczęku szabli. 
Wszystko po to, by goście odwiedzający piknik mogli się dobrze wszystkiemu przyjrzeć. 

Piknik Militarny już za nami



Nowe godziny otwarcia Biblioteki 
W związku z rozpoczęciem prac remontowych Gminna Biblioteka publiczna w Hażlachu została przeniesiona

do budynku urzędu Gminy. Od 17 lipca biblioteka będzie funkcjonować w lokalu Gminnego centrum informacji 
w Hażlachu (budynek urzędu Gminy, wejście od parkingu). 

Wraz ze zmianą siedziby zmienione zostaną  godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek 7.00 – 15.00

Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 11.00 – 18.00

czwartek NiecZYNNe
piątek 7.00 -15.00

Numer kontaktowy pozostaje ten sam: (33) 8569 420
Remont biblioteki jest realizowany w ramach programu Wieloletniego „Narodowy program Rozwoju 

czytelnictwa” priorytet 2 „infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”
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ZDZISŁAW JAROSZ – 
SOŁTYS RuDNiKA
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Hanna Blokesz-Bacza: W którym 
kierunku Pana zdaniem iść powinna 
gmina? 
Zdzisław Jarosz: Szansą na rozwój dla 
gminy Hażlach jest tworzenie dobrych 
lokalizacji dla przedsiębiorców. Za 
tym idą zarówno dodatkowe miejsca 
pracy dla mieszkańców, jak również 
podatki dla budżetu gminy. chciałbym, 
żeby ta sieć przedsiębiorców rosła, ale 
by jednocześnie gmina Hażlach nie 
utraciła swojego charakteru i nadal była 
przyjazna rodzinie. 
HBB: W Rudniku jakie działania 
i  inicjatywy popiera pan 
najchętniej? 

ZJ: przede wszystkim zależy nam na 
rozwijaniu pasji do sportu u dzieci 
i młodzieży. W tym najmniejszym 
sołectwie w gminie działa m.in. 
Młodzieżowa Drużyna pożarnicza, która 
odnosi coraz większe sukcesy. Młodzież 
od dwóch lat sumiennie ćwiczy i rozwija 
swoje umiejętności. W tym roku, 
zupełnie niedawno, zdobyli pierwsze 
miejsce w musztrze. Aktualnie w MDp 
jest 9 chłopców i 2 dziewczyny, ale każdy 
kto ma ochotę by być strażakiem, jest 
u nas mile widziany. Wystarczy mieć 
przynajmniej 8 lat. 
HBB: Co roku każde sołectwo 
otrzymuje pewną pulę pieniędzy na 
tzw. Budżet sołecki. Na co w Rudniku 
najchętniej przeznaczacie te 
pieniądze? 
ZJ: Zrobiliśmy już plac przy szkole 
podstawowej, na którym znalazł 
się betonowy stół do ping-ponga 
i piłkarzyki. potem rozpoczęliśmy 
budowę wiaty. początkowo szło nam jak 
po grudzie, ale wreszcie udało się zdobyć 

dodatkowe źródło finansowania i dzięki 
temu wiata w tym roku jest już gotowa. 
Zaplanowaliśmy w niej szereg imprez, 
wśród nich m.in. kulinaria i jubileusz 
OSp w Rudniku.
Wiele projektów w Rudniku pisze, 
a potem realizuje szkoła, którą też sami 
utrzymujemy jako wieś. Aktualnie trwa 
u nas projekt „piaskownica”, w ramach 
którego m.in. będą zajęcia sportowe dla 
dorosłych. 
HBB: To trudne, ale jak wyobraża 
sobie pan Rudnik za 10 lat. 
ZJ: chcemy by przede wszystkim 
był ładniejszy. Naszym atutem jest 
dobra lokalizacja – z dala od głównych 
dróg. Świetnie jeździ się tu na 
wycieczki rowerowe. Dla rowerzystów 
chcemy stworzyć przyjazny punkt 
odpoczynkowy, by mieli pretekst 
by u nas zatrzymać się na krótki 
odpoczynek. Dziś Rudnik to cisza 
w bliskim kontakcie z przyrodą – i to 
mam nadzieję się nie zmieni. 
HBB: Dziękuję za rozmowę. 
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przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków 
oświatowych w Gminie Hażlach – Gimnazjum w pogwizdowie 
oraz hali sportowej z zapleczem należącej do Szkoły 
podstawowej. W związku z planowanym przedsięwzięciem 
termomodernizacyjnym przewiduje się zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię użytkową oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej obiektów, co pozwoli na 
uzyskanie znacznych oszczędności związanych z ogrzewaniem 
(budynki nadal będą ogrzewane gazem ziemnym z sieci). 
celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 
wyżej wymienionych budynków poprzez ograniczenie 
zapotrzebowania na energię. 

prace termomodernizacyjne rozpoczęły się w kwietniu 2017 
roku i potrwają do września 2017 roku. 
projekt realizowany jest w ramach Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa iV „efektywność energetyczna, odnawialne 
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 
„efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” poddziałanie 
4.3.2 „efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RiT”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia   
urzędu Gminy w Hażlachu

Trwa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Pogwizdowie. 
Inwestycja realizowana jest w ramach unijnego projektu pn.: „Poprawa efektywności 

energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach – etap II”. 

Szkoły przejdą termomodernizację

Hala sPortowa w Pogwizdowie Po zakończonej już terMoModernizacji. 
obok z tyłu widoczny budynek giMnazjuM. 
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Ruszyły remonty dróg 

iNW e ST YcJe

7 lipca 2016 r. Zarząd Województwa 
Śląskiego zatwierdził listę operacji 
w ramach działania „podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
dla poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii”, objętego programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 dla operacji typu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”. 
Na l iśc ie  znalazło s ię  149 
operacji zakwalifikowanych do 
współfinansowania z europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Gmina Hażlach 
uzyskała dofinansowanie na cztery 
zadania, co umożliwiło rozpoczęcie 
wiosną 2017 roku modernizacji dróg 
gminnych na łączną kwotę ponad 2 mln 
288 tys. zł. 

W pierwszej połowie lipca zakończona 
została przebudowa odcinka ulicy 
Sadowej w Zamarskach, zaś z końcem 
miesiąca przebudowa ulicy Spacerowej 
w Kończycach Wielkich. Nadal trwają 
prace przy ulicy Sadowej w Hażlachu 
i odcinku ulicy pilotów w Kończycach 
Wielkich. Zakończenie robót 
przewidziane jest na 16 sierpnia.

Największym zadaniem do zrealizowania 
w naszej gminie ze środków pROW na 
lata 2014-2020 będzie zaprojektowanie 
i wykonanie przebudowy ulicy 
Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu, 
co będzie kosztować w sumie 1 414 500 
zł. Zakończenie tej inwestycji zostało 
zaplanowane na połowę kwietnia 2019 
roku. Obecnie trwają prace projektowe.

GK

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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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

H A Ż L A C H .

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

NAJLEPSI ZAWODNICY W KATEGORII SENIORÓW. 

P O G W I Z D Ó W.

Turniej żaków

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

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

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

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

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH
MECZÓW: 

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

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

Andrzej Kłoda, prezes LKS Olza Pogwizdów

Materiały do następnego numeru przyjmujemy do 10 sierpnia 2017 r. pod adresem wgh@hazlach.pl

odcinek ulicy sadowej w zaMarskacH Po zakończonej Przebudowie.
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Wnioski do projektu budżetu na 2018 rok
Wójt Gminy informuje o rozpoczęciu prac nad 
projektem budżetu gminy na rok 2018. W związku 
z tym wnioski do projektu budżetu w sekretariacie 
urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, do dnia            

15 września 2017 roku mogą składać mieszkańcy, 
organizacje, związki wyznaniowe, inne podmioty 
z terenu gminy oraz przedstawiciele jednostek 
pomocniczych (sołectw).



informujemy, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia 
wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy, jak również 
wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy.  
ponadto informujemy, że w przypadku zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych 
wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy będzie można 
również składać od 1 sierpnia 2017 r.

W Gminie Hażlach harmonogram przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017r. przedstawia się następująco:

Wnioski można składać w każdym z wyznaczonych punktów niezależnie od miejsca zamieszkania w Gminie Hażlach.

Harmonogram przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+), 
wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w przypadku zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych 

także wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 
od 1 sierpnia 2017r. do 14 sierpnia 2017r.

poniedziałek Wtorek Środa czwartek piątek

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 15.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 – 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 17.30

od 18 września 2017r.

poniedziałek Wtorek Środa czwartek piątek

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 15.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 – 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.00

od 16 sierpnia 2017r. do 15 września 2017r.

poniedziałek Wtorek Środa czwartek piątek

Biblioteka 
pogwizdów

ul. Katowicka 5
7.30 – 14.30

Dom Wiejski  
Brzezówka

ul. Jagodowa 3
7.30 – 14.30

OSp Zamarski
ul. Główna 1
7.30 – 14.30

Biuro Sołtysa  
Kończyce Wielkie

ul. Olszaka 8
7.30 – 14.30

Biblioteka 
pogwizdów

ul. Katowicka 5
11.30 – 17.30

Dom Wiejski 
Rudnik

ul. leśna 3
7.30 – 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 15.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57            
7.00 - 14.30

Gminny Ośrodek  
pomocy Społecznej

w Hażlachu
ul. Główna 57                          
7.00 - 17.30

7lipiec 2017
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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

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



8 Wiadomości Gminy Hażlach

SAMORZąD

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 
uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. uchwała ta wprowadza od 1 
września 2017 r. całkowity zakaz stosowania:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

z wykorzystaniem tego węgla,
2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 

produkowanych z ich wykorzystaniem,
3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego 

o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym 

przekracza 20%.
uchwała nie wprowadza okresów przejściowych w zakresie 
stosowania tych paliw.
instalacje, dla których wprowadzono ograniczenia i zakazy 
w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje 
spalanie paliw stałych w rozumieniu art.3 pkt 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia  1997 roku - prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz. u. z 2017 roku, poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, 
kominek i piec, jeżeli:
1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania 

lub
2. wydzielają ciepło lub
3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

ponadto uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego od 1 września 
2017 r. dopuszcza w nowych obiektach wyłącznie eksploatację 
instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny 
zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji 
zanieczyszczeń określony normą pN-eN 303-5:2012, potwierdzony 
odpowiednim zaświadczeniem.
uregulowano także problem wymiany starych kotłów. Założono 
cztery daty graniczne ich wymiany, w zależności od długości 
okresu użytkowania:
1. do 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji 

eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich 
produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

2. do 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji 
eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty 
ich produkcji,

3. do 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji 
eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty 
ich produkcji,

4. do 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji 
spełniających wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 
według normy PN-EN 303-5:2012.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 
Województwa Śląskiego pod adresem www.slaskie.pl.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia
urzędu Gminy w Hażlachu   

Chór parafii św. Bartłomieja w Hażlachu obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Zwieńczeniem obchodów 
Jubileuszu  była pielgrzymka dziękczynna do Matki Boskiej Jasnogórskiej. Grupa chórzystów wybrała 

się do Częstochowy, aby podziękować za lata działalności  i prosić o kolejne łaski.

Uchwała antysmogowa w województwie śląskim

30 lat chóru z Hażlacha

Założenie chóru było inicjatywą działającego w tamtych 
czasach w Hażlachu Klubu Górnika. po raz pierwszy chórzyści 
wystąpili w Niedzielę palmową w 1987 r. Wówczas odśpiewali 
pasję wg. św. Mateusza z podziałem na role. 
Od samego  początku opiekunem muzycznym i dyrygentem 
chóru jest Mieczysław Goras z wykształcenia muzyk, wielki 
pasjonat  muzyki i śpiewu. poświęca wiele czasu  na próby 
i opracowania muzyczne wykonywanych pieśni. chórowi  
również od początku akompaniuje Marian Jurgała, organista. 
początkowo hażlaski chór był jednogłosową formacją męską. 
Dziś jest już mieszanym, czteroosobowym zespołem liczącym 
20 osób. Honorowym i wspierającym członkiem jest ks. 
proboszcz Andrzej papoń. 
próby chóru odbywają się w każdą środę w Domu 
Katechetycznym na tzw. „farce”. chór parafii św. Bartłomieja 

w Hażlachu prezentuje swój dorobek, liczący obecnie ponad 
100 opracowanych i śpiewanych pieśni, podczas uroczystości 
kościelnych a także świeckich, uczestniczy w przeglądach pieśni 
regionalnych i spotkaniach okolicznościowych z mieszkańcami 
gminy, wykonując cieszyńskie pieśniczki regionalne.
Okres trzydziestu lat  zbliżył członków chóru, którzy czują 
się jak jedna wielka rodzina. Bliskość tę umacniają spotkania 
z okazji obchodów tradycyjnych dni  a także z okazji uczczenia 
głównej uroczystości św. cecylii, patronki muzyki i śpiewu 
kościelnego. chórzyści planują w przyszłości poszerzyć 
repertuar o coraz ambitniejsze pozycje oraz wzmocnić skład 
osobowy. ich mozolnym trudom  przyświeca  powiedzenie- 
„Gdzie słyszysz śpiew tam wchodź, tam dobre serca mają, źli 
ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”.

W.K.



Z tarczą wrócili z ostatnich zawodów w sezonie zawodnicy 
UKS Nakano Pogwizdów. Uczestniczyli w Ju-jitsu Wiedeń 

Open i w Lidze Dzieci Judo w Sosnowcu. 

podczas zawodów  w Wiedniu 
zawodnicy z pogwizdowa zajęli 
następujące pozycje: 
Sylwester Mazurek i Oskar Kasperczyk 
– złoty medal, 
Filip czupil i Mateusz Herrman – 
srebrny medal 
Dawid piekar – iV miejsce. 
Natomiast w Sosnowcu wyniki 
wyglądały następująco: 
i miejsce Adaś Kwieciński
i miejsce Kuba Drewek 
i miejsce patryk Wesołowski
ii miejsce patryk Dziadek
W s z y s t k i m  u c z e s t n i k o m 
i zwycięzcom gratulujemy!
Od początku sezonu uKS Nakano 
pogwizdów odnotował wiele 

wspaniałych sukcesów i stał się 
znaczącym klubem na arenie 
międzynarodowej. Aktualnie trwają 
wakacje zawodników, ale od sierpnia 
zaczynają intensywne treningi, by 
być gotowym do nowych wyzwań 
w kolejnym sezonie.
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prezes Kasy Rolniczego ubezpieczenia 
Społecznego Adam Sekściński wystosował 
do rolników list, w którym zaleca: 
•	 Wyposażcie maszyny w osłony 

i zabezpieczenia przed pochwyceniem, 
zwłaszcza wały odbioru mocy.

•	 Bezwzględnie wyłączajcie silnik 
ciągnika wychodząc z kabiny, a wszelkie 
naprawy maszyn wykonujcie przy 
wyłączonym napędzie.

•	 Nie przewoźcie osób na ładunkach, 
błotnikach ciągników, zaczepach 
oraz  innych mie jscach do 
tego nieprzeznaczonych.

•	 utrzymujcie ład i porządek na 
terenie obejścia.

•	 Dbajcie o bezpieczeństwo prac na 
wysokości – w pomieszczeniach 
gospodarczych, wykopach, zbiornikach 
i na drabinach.

•	 Wychodźcie z kabiny ciągnika 
twarzą do maszyny z zachowaniem 
trzypunktowego podparcia. 

•	 Z załadowanej przyczepy schodźcie 
zawsze po drabinie. 

•	 pracujcie w odzieży roboczej i obuwiu 
o należytej przyczepności do podłoża 
i usztywniającym nogę w stawie 
skokowym, wyposażeni w odpowiednie 
ochrony pracy.

•	 O  uważajcie też na kleszcze zabez-
pieczając skórę przed ich ukąszeniem.

•	 Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

•	 Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
•	 Oddzielcie część mieszkalną od 

produkcyjnej i stwórzcie dla nich 
w gospodarstwie bezpieczne miejsce 
do zabawy.

•	 Nie angażujcie ich do prac zawartych 
w wykazie czynności szczególnie niebez-
piecznych, związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których nie 
wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie 
rolnym znajduje się w broszurach i innych 
opracowaniach zamieszczonych na stronie 
internetowej www.krus.gov.pl w zakładce 
prewencja, a także w placówkach 
terenowych KRuS.

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, Żniw, 
zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja 

wypadkom podczas wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione 
bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Uwaga na wypadki w rolnictwie!

Koniec sezonu z sukcesem 

Wakacyjne zajęcia otwarte  
Klub uKS Nakano zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
rozpoczęciem swojej przygody 
z nakano na zajęcia otwarte, które 
będą odbywać się od 21 do 31 sierpnia 
wg następującego harmonogramu:
Grupa najmłodsza (5-8 lat) 
poniedziałek i piątek 17:15-18:00

Grupa średnia (9-13 lat) 
poniedziałek, środa i piątek 18:00-
19:00
Grupa starsza 
poniedziałek środa i piątek 19:00-
20:30
Zajęcia wakacyjne są dotowane 
z budżetu gminy Hażlach.



11 czerwca w Koszęcinie gospodynie z KGW Kończyce Wielkie reprezentowały gminę 
podczas konkursu kulinarnego Śląskie Smaki. Były jedynymi przedstawicielkami Śląska 

Cieszyńskiego. W konkursie startowały 22 drużyny.

KGW na Śląskich Smakach

KGW z Kończyc Wielkich wystąpiło w składzie: Maria żyła, 
Jadwiga żyła, Helena Gospodarczyk i Zofia Tomica. panie 
w ciągu trzech godzin musiały ugotować trzydaniowy obiad. 
Zaprezentowały zupę z prawdziwków zabielaną śmietaną 
z kapanką, babraczkę cieszyńską z aromatycznym karczkiem 
i kołoczki z kruszonką nadziewane jabłkami.
- Te kołoczki przypomniały mi czasy mojego dzieciństwa – mówił 
podczas konkursu Remigiusz Rączka, przewodniczący 
jury – były puszyste, żółciutkie i rozpływające się w ustach.
- Grzyby do zupy zbierałam w ubiegłym sezonie, jajka do 
kołoczków zniosły nasze kury, szukaliśmy składników najlepszej 
jakości, bo to ma duży wpływ na jakość dania – mówiła Maria 
żyła, przewodnicząca kończyckiego KGW.
Amatorów oceniało jury w składzie:
Artur Zaskórski – szef kuchni „Frykówka” w pszczynie
Dobrawa Skonieczna-Gawlik – etnograf, naukowiec i badacz 
kultury
Renata Bielesz – właścicielka agroturystyki „Na połomiu” 
w istebnej.
- Ogrom zainteresowania Festiwalem utwierdza nas 
w przekonaniu, że wciąż warto go organizować. To już dwunasty 
rok z rzędu, a ludzi, którzy przyjeżdżają na to wyjątkowe 
wydarzenie co roku jest więcej - mówi Agnieszka Sikorska, 
dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej.
W kategorii amatorów Złote, Srebrne i Brązowe Durszlaki 
zdobyli:  
i miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie (- Racuchy 
z jabłkami i cukrem pudrem, - Zalewajka na wędzonce, - 
pierogi z kapustą kiszoną i grzybami leśnymi)

ii miejsce: Rada powiatowa Kół Gospodyń Wiejskich 
w Kłobucku - (ciasto murzynek i ciasto akacjowe, zestaw 
nalewek zdrowotnych - Zupa baniowa z zacierkami, - Kacze 
udka duszone z jabłkiem we własnym sosie, kasza jęczmienna 
w warzywach, buraczki zasmażane)

iii miejsce: Kulinarne Nawigacje (- Nabombany faworek, - 
Owocowa breja z bezowymi chmurkami, - czorne pierogi 
z waniliową zołzą)
Gospodyniom z KGW w Kończycach Wielkich gratulujemy 
udziału w konkursie. Dziękujemy za tak piękne 
reprezentowanie nie tylko gminy, ale również Śląska 
cieszyńskiego i życzymy wielu sukcesów na kolejnych 
festiwalach. 

HBB
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Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Orlika

gMinę HażlacH rePrezentowały gosPodynie 
z kończyc wielkicH: Maria żyła, jadwiga żyła, Helena 
gosPodarczyk i zofia toMica. 

Dyrektor Szkoły podstawowej im. „Trzech Braci” 
w Hażlachu wraz z animatorami Orlika zapraszają na 
Vi Grand prix Hażlacha w Tenisie Ziemnym. Turniej 
odbędzie się w dniach 19-21.08.2017 r. na kompleksie 

boisk sportowych Orlik w Hażlachu. Kategorie: kobiet, 
mężczyzn oraz dzieci do lat 16. Zgłoszenia przyjmuje do 
dnia 14 sierpnia 2017r. oraz informacji szczegółowych 
udziela animator Łukasz Zieja, tel. 697 414 354.

Zapraszamy:



Poza przelotnym opadem deszczu pogoda sprzyjała uczestnikom dorocznych Zawodów Wędkarskich 
o Puchar Wójta Gminy Hażlach, które 8 lipca odbyły się na obejmującym trzy stawy licencjonowanym 

i zarazem malowniczym łowisku Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogwizdowie. Udział wzięło 
w nich 50 zawodników, którzy łowili z gruntu lub na spławik.

Wędkowanie na szóstkę

- Pogoda była nieco zmienna, mieliśmy nawet deszczowy 
przerywnik, ale dzięki dobrej organizacji zawody udało się 
bez  przeszkód przeprowadzić. Ponadto dobre nasłonecznienie 
sprzyjało tego dnia wędkarzom – zauważa Jan cieślar, prezes 
pogwizdowskiego koła. Oto klasyfikacja pięciu czołowych 

zawodników w każdej z kategorii. Grunt: 1. Mariusz Tolasz 
(1910 punktów), 2. Tadeusz czaja (1250 pkt.), 3. Zbigniew 
Obara (1200 pkt.), 4. Jakub Obara (770 pkt.), 5. Tomasz 
Gawlik (575 pkt.). Spławik: 1. Henryk Rosiński (3175 pkt.), 

2. Adam Wieczorek (2340 pkt.), 3. Janusz Kłósko (2120 
pkt.), 4. Stanisław Bromnik (1970), 5. przemysław Rusek 
(1720 pkt.). 
Najlepszy w kategorii grunt  Mariusz Tolasz w pogwizdowie 
łowi już od 16 lat. – Zawsze stosuję tę samą przynętę. To 
odpowiednio podana kukurydza, doprawiona atraktorem. 
Wszystkich tajników nie mogę jednak zdradzić. Tym 
razem na moją przynętę złapałem prawie dwukilowego, 
55-centymetrowego leszcza – mówi.                                     
Najlepsi wędkarze odebrali z rąk wójta Grzegorza Sikorskiego, 
któremu towarzyszył prezes koła Jan cieślar, pamiątkowe 
puchary. Z kolei Zarząd Koła pZW przeznaczył na nagrody 
talony na zakup sprzętu wędkarskiego.                             GK
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eDuK AcJA

12.08.
85-LECIE OSP RUDNIK 
miejsce: Rudnik 

26.08. 
PREZENTACJE KULINARNE KGW 
miejsce: Rudnik 

02.09.
DOŻYNKI GMINNE 
miejsce: Pogwizdów 

10.09.
LUTNIA BIKE MARATHON
miejsce: Zamarski

17.09
ZAMARSKIE BIESIADOWANIE
miejsce: Zamarski

PaMiątkowa fotografia uczestników zawodów.

finaliści zawodów z PrezeseM koła Pzw 
w Pogwizdowie janeM cieślareM oraz wójteM 
gMiny HażlacH grzegorzeM sikorskiM

Zapraszamy:



Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu wraz z grupą „Wakacyjna inicjatywa” rozpoczął  
projekt pod hasłem „Wygrajmy wakacje!”. Gry terenowe, te z dawnych lat, a także 

samodzielnie stworzone przez dzieci to tylko fragment planowanych zajęć. 

Malowały, rzeźbiły i … uczyły się historii sztuki. W Kończycach Wielkich, 
Hażlachu i Pogwizdowie dzieci uczestniczyły w zajęciach artystyczno-

twórczych w ramach Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego.

Wygrajmy wakacje!

Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy 

pierwsze spotkania odbyły się już w lipcu. 
Do dzieci biorących udział w „Wakacjach 
z GOK-iem” przyszli dorośli, którzy nie 
tylko opowiadali o grach z dawnych lat, 
ale także wspólnie z dziećmi bawili się 
i grali. pomoc i wiedza seniorów była 
niezbędna także podczas akcji tworzenia 
gier terenowych. To właśnie dzięki ich 
opowieściom, legendom i wspomnieniom 
dzieci stworzyły wyjątkową grę 
w przestrzeni pogwizdowa. Wspólna 
zabawa pokazała także, że każdy 
z nas może stworzyć własną wersję gry, 
wystarczy wykorzystać wyobraźnię. 
Oprócz zajęć dla dzieci i seniorów 
w ramach projektu zaplanowano też 

kilka wydarzeń otwartych 
dla wszystkich. pierwsze 
z nich – Rodzinny Turniej 
Gier planszowych – już 
za nami. O terminach 
kolejnych otwartych 
turniejów gier będziemy 
informować w najbliż-
szym czasie na stronie 
www.gokhazlach.pl 
i facebooku Gminy 
Hażlach. 
projekt „Wygrajmy wakacje” jest 
współfinansowany ze środków 
europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego programu interreg V-A 

Republika czeska-polska w ramach 
Funduszu Mikroprojektów euroregionu 
Śląsk cieszyński – Těšínské Slezsko 
i budżetu państwa. 

To już trzecia edycja akcji – po raz 
pierwszy przeprowadzona na Śląsku 
cieszyńskim. Zainteresowanie 
dzieci przekroczyło oczekiwania 
organizatorów. podczas artystycznych 
spotkań popołudniowych uczestnicy 
zajęć poznawali najwybitniejszych 
artystów i na bazie ich twórczości 
malowali i rzeźbili własne interpretacje 
ich dzieł. Organizatorzy przygotowali 
także plener malarski, podczas którego 
dzieci dowiedziały się czym jest 
impresjonizm i spróbowały się z nim 
zmierzyć. Była też animacja poklatkowa 
i kolaż. 
Jednak to nie koniec. W wakacje dzieci 
będą kręcić film dokumentalny o swojej 

miejscowości i jej mieszkańcach. 
efekty prac młodych twórców zostaną 
pokazane podczas podsumowania 
projektu, o którym  będziemy 
informować na www.gokhazlach.pl 
oraz na funpage Gminy Hażlach. 
Wędrowny uniwersytet Dziecięcy 
to projekt Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży 
im. Andrzeja Gołąba, który składa 
się z cyklu warsztatów edukacyjnych 
i działań animacyjnych adresowanych 
do dzieci i młodzieży. projekt jest 
dofinansowany ze środków z islandii, 
liechtensteinu i Norwegii w ramach 
funduszy eOG.
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dzieci saModzielnie tworzyły grę, którą 
Później wyPróbowali.

dzieci Podczas wędrownego 
uniwersytetu dziecięcego 
tworzyły autoPortrety. 
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Rowerem przez Afrykę 
uczniowie ze Szkoły podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach 
uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu czytania nad 
Olzą.  uczniowie z klas iii, iV i Vi wraz z opiekunami mgr 
iloną Kohut-Heller, mgr Dagmarą Niemczyk-Kędrą i mgr 
Magdaleną Kotońską wybrali się na pełne wrażeń spotkanie 
z autorem książek dla dzieci i młodzieży oraz miłośnikiem 
dalekich podróży – Łukaszem Wierzbickim. 
pisarz przywitał wszystkich uczniów, a swoje opowieści ubarwił 
humorem i talentem aktorskim. Autor przedstawił prezentację 
multimedialną, w którą były wplecione m.in. odgłosy zwierząt, 
mapy i zdjęcia, dzięki czemu młody czytelnik mógł lepiej 
poznać bohatera książki pt. „Afryka Kazika”, czyli Kazimierza 
Nowaka - niezwykłego podróżnika, który w latach trzydziestych 
przebył Afrykę na rowerze, a także Halinę i Stacha, świeżo 
upieczonych małżonków, przemierzających motocyklem 
europę i Azję aż do dalekiego Szanghaju w chinach, których 
historia została opisana w książce pt. „Machiną przez chiny”. 
Wierzbicki przedstawił też dzieje znanego niedźwiedzia Wojtka, 
towarzyszącego żołnierzom z armii gen. Andersa podczas ii 

wojny światowej. Każda z książek prezentowanych przez pana 
Łukasza trafiła na listę lektur rekomendowanych przez Radę 
literacką Fundacji „ABcXXi - cała polska czyta Dzieciom”. 
po wizycie w Bibliotece Miejskiej uczniowie wybrali się na lody 
i odwiedzili Wieżę piastowska i rotundę pod wezwaniem św. 
Mikołaja na Wzgórzu Zamkowym.

informację nadesłała M.Kotońska
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uczniowie z zaMarskiej Podstawówki 
słucHali oPowieści łukasza wierzbickiego 
o dalekicH PodróżacH.
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Krótko ze szkół
Hażlach:
Matematyczny projekt 
Szkoła podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu otrzymała 
dofinansowanie na realizację projektu „Każdego w życiu 
spotyka Królowa Nauk Matematyka”. Realizacja rozpocznie 
się we wrześniu. Szkoła zdobyła grant w programie Fundacji 
mBanku „mpotęga”. W tegorocznej edycji o wsparcie starało 
się 771 projektów. przyznano 262 granty na łączną kwotę 
prawie 1,5 mln zł. 
III miejsce za wywiad 
Zofia Gołembiewska, uczennica Sp im. Trzech Braci 
w Hażlachu zdobyła iii miejsce w powiatowym 
konkursie historycznym o tematyce regionalnej „Wiek 
pary i elektryczności na Śląsku cieszyńskim”. laureatka 
przeprowadziła wywiad z Karolem Frankiem, dyrektorem 
Muzeum Drukarstwa w cieszynie. Zapis tej rozmowy 
spotkał się z dużym uznaniem jurorów. To nie pierwszy 
sukces uczennicy. Zofia Gołembiewska zajęła iV miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie literackim „Story cubes” 
i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie literackim 
„czytanie jest przygodą”. Gratulujemy!

Kończyce Wielkie:
Sukcesy kończyckich gimnazjalistów

Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein podsumowało 
rok szkolny 2016/2017.  W ciągu 10 miesięcy nauki 
najważniejszymi sukcesami uczniów były: 
 » Justyna cyrzyk  -wyróżnienie w powiatowym konkursie 

literackim ,,Moje Święta” 
 » Martyna Zawada - iii miejsce w konkursie powiatowym 

na esej
 » udział w Turnieju Szachowym
 » ii miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego chłopców 

w powiecie i V miejsce w rejonie
 » udział w półfinale powiatowym w koszykówce
 » Klaudyna Handzel, Mariusz Foszczyński, Martyna 

Kędzior - ii miejsce w powiatowym konkursie BRD 
 » i miejsce w powiatowym Turnieju piłki Siatkowej 

chłopców
 » i miejsce w Wakacyjnym Turnieju piłki Siatkowej 

w Goleszowie
 » i miejsce w drużynowym powiatowym Konkursie 

Frazeologicznym „Tęga Głowa” (Julia Bylok, Klaudyna 
Handzel, patryk Hanzel), iii miejsce w indywidualnym 
dla Klaudyny Handzel i Julii Bylok

 » Justyna cyrzyk - i miejsce w Viii edycji Międzynarodowego 
Konkursu literackiego z cyklu „Zostań pisarzem z…” – 
,,Apetyt na rymy” 

GRATuluJeMY!



Jesteś mieszkańcem Gminy Hażlach? Chcesz się dalej rozwijać, nabyć nowe umiejętności? 
Skorzystaj z szerokiej oferty projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Dzięki 

projektowi możesz ZA DARMO podnieść swoje umiejętności w sferze obsługi komputera i Internetu. 

Nabór uczestników na szkolenie „pierwsze kroki 
z komputerem”  odbywa się we wszystkich placówkach 
bibliotecznych naszej gminy w godzinach urzędowania.  
Zajęcia ruszą jesienią. W ramach projektu „e-Mocni: 
cyfrowe umiejętności, realne korzyści” na terenie Gminy 
Hażlach przeszkolonych zostaną 232 osoby w wieku od 18 
do 65+ roku życia. Szkolenia odbywać się będą na terenie 
wszystkich sołectw. 
celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania 
z internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 
dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, 
jakie daje komputer z dostępem do internetu (np. nie 
robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych 
przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na 

przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą 
udziału w konsultacjach on-line).
projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 
jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja 
Aktywizacja (partner Wiodący), Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa informacyjnego, polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki oraz Fundacja instytut Rozwoju 
Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy 
ponad 101 gmin z całej polski, wśród nich znalazła się 
Gmina Hażlach.
Serdecznie zapraszamy zaintere-sowanych udziału 
w szkoleniach.
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 „Pierwsze kroki z komputerem”
Ruszają darmowe szkolenia
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seniorzy w wielkoPolskiM zagórowie Pierwsze 
sPotkanie Mają już za sobą. 



W sobotę 8 lipca 2017 r od godz. 14.30 w Rudniku przy Straznicy OSP w Rudniku  zebrało się           
225 rowerzystów w różnym wieku.  Towarzystwo było międzynarodowe, gościliśmy naszych 

sąsiadów z czeskiej Karwiny.  W trasę wyruszyliśmy z deszczem po godz. 15.00. 

Trasa tego międzynarodowego rodzinnego rajdu przebiegała  
następująco:
a) Rodzinna: ul. centralna, leśna, Nowa i centralna
b)  Terenowa z Rudnika do Kończyc Wielkich: ul. centralna, 
Główna, Brzozowa, ścieżka Hr. Gabrieli Th un-Hohenstein, 
Zamkowa, Brzozowa, Główna i centralna.
uczestnicy, którzy zgłosili swój  udział  do 12 czerwca  otrzymali  
specjalnie limitowaną koszulkę, ciepły posiłek i wodę. Rajd odbył 

się bezpośrednio po piątkowej burzy z gradobiciem wielkości jajek 
młodych kurek, toteż trasa rodzinna okazała się trasą off -roadową. 
Jechaliśmy przez las, po błocie, kałużach, liściach i gałązkach.  
W tle słyszałam komentarz jednego z najmłodszych uczestników 
rajdu ( ok. 4-5 lat ):  „ Tato , a jak ten rowerek był kupiony to w jego 
instrukcji pisało, że nie należy jeździć nim po błocie” .
Wszystkie dzieci za uczestnictwo w rajdzie otrzymały pamiątkowe 
medale. Wręczono również nagrodę dla  uczestniczki Rajdu, 
która urodziła się najwcześniej. Zwyciężczynią została pani Maria 
Machej z Kończyc Małych.
Działanie zorganizowane było w ramach projektu pt. “czech 
i polak  dwa bratanki” współfinansowanego ze środków 
europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu 
interreg V-A Republika czeska-polska w ramach Funduszu 
Mikroprojektów euroregionu Śląsk cieszyński – Těšínské Slezsko 
i budżetu państwa.
Wieczorem odbył się festyn, który trwał do późnych godzin 
rannych. pomimo zmiennej pogody, swoją rolę świetnie spełniła 
nowa, piękna wiata  rozpoczęta dawno temu ze środków Funduszu 

Sołeckiego , a dokończona i sfi nalizowana z projektu „polak czech 
Dwa Bratanki” . Swóją obecnością zaszczycił nas pan Wójt Gminy 
Hażlach - Grzegorz Sikorski  (główny inicjator realizowanego 
projektu polsko-czeskiego)  oraz pan Bogdan Kasperek -Dyrektor 
Biura/Kierownik projektów  Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej ‘Olza’ w cieszynie.
W tym roku organizację rajdu przejęła na swoje barki Rada 
Sołecka z Rudnika z panem Sołtysem -Zdzisławem Jaroszem jako 
głównodowodzącym. Działania współrealizował GOK Hażlach 
oraz OSp Rudnik. Wszystkim pracującym przy organizacji imprezy 
serdecznie dziękujemy. W przyszłym roku zapraszamy na kolejny 
rajd. Tym razem proponuję by szczególną nagrodą wyróżnić 
najmłodszych uczestników rajdu.

Opracowanie: Sylwia Grzebień – 
członek Rady Sołeckiej w Rudniku.  
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Projekt jest współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
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„Hnetka z rana/na świętego Jóna/pastyrze a pachołcy/kurzawy kładli/świyżutko czetyna/na stusach wychyrchłanych suszek/a 
szare klikihoki dymów/jako tyn jejich dziyń/kładły się po gróniach/…wygzuły dziywki przed izby/jeszcze z hornodlami w zębach/a 
każdo myślała/ że tyn dym nejszumniejszy/je jeji”.

 „W starym geplu” Władysław Młynek

Takimi  s łowami  z aolz iański 
pisarz i poeta Władysław Młynek 
rozpoczyna w powyższym utworze 
rozdział o święcie św. Jana, w czasach 
przedchrześcijańskich zwanym Nocą 
Kupały, bądź Sobótkami i Wiankami. 
Wigilia, a raczej noc przed tym dniem  
(24 czerwca) była, a w niektórych 
okolicach do dziś zaliczana jest, do 
najpiękniejszych dawnych zwyczajów 
i ceremo-nialnych obrzędów.
J u ż  w i e c z ó r  p o p r z e d n i e g o 
dnia, a szczególnie noc, według 
starodawnych wierzeń ludowych była 
pełna dziwów. W dniu tym następuje 
przesilenie letnie, kiedy to kończy 
się kalendarzowa i astronomiczna 
wiosna, a zaczyna się lato. Nastał 
najdłuższy dzień, a najkrótsza noc. 
Zwyczaj ten poświęcony jest żywiołom 
wody i ognia, słońcu i księżycowi, 
a także ziołom, gdyż wierzono, że 
w tym czasie mają największą moc 
uzdrawiającą i oczyszczającą. Zwyczaje 
i obrzędy słowiańskie miały zapewnić 
świętującym zdrowie i urodzaj. 
W ogniskach spalano zioła, a chłopcy 
(kawalerowie) je przeskakiwali, 
pokazując przez to swoją zręczność 
i odwagę. Dziewczyny wiły wianki 
z siedmiu ziół i nosiły je na głowach, 
a później z zapalonym łuczywem lub 
świecą puszczały je na płynącą wodę, 
a młodzieńcy je wyławiali. Któremu 
się to udało, to wracał do świętującej 
gromady, a panny rozpoznawały 
swój wianek. W ten sposób dobrani 
młodzi mogli łączyć się w pary i bez 
obrazy obyczaju, czy drwin,  kpin, 
czy złośliwych komentarzy, mogli 
udać się na samotny spacer w polu 
lub w lesie „dla poszukiwania kwiatu 

paproci”. Wszystkim tym obrzędom 
towarzyszyły starodawne pieśni, dzisiaj 
już niestety tylko przez nieliczne starsze 
osoby pamiętane. Było to i jest święto 
młodych; święto radości i miłości, które 
z szacunkiem respektowali starzy. 
Nawet po tej nocy „przełożeństwo” 
gminy da „pozwoleństwo” i poeta zapisał 
to tak: „ale jak wieczór na potoczku/ 
tyn wióneczek skrómny/ jymu woda 
prziniesie/ to prawo/ napisane 
korzyniami starych dębów/ do im 

kumorke/ zogonek/ aji pozwoleństwo/, 
aby mógli wychować swój „przichówek”. 
Dla przypomnienia i podtrzymania 
tradycji, w Gminnej Bibliotece 
w pogwizdowie zrodził się pomysł 
urządzenia plenerowej wystawy 
zielarskiej, która by jednocześnie służyła 
naszemu społeczeństwu, a przede 
wszystkim zapoznała zwiedzających 

z ich właściwościami leczniczymi. 
Zatytułowano ją: „Zioła w poezji, 
przysłowiach, piosenkach i fotografii 
czesława Stuchlika”. Termin jej otwarcia 
ustalono na 23 czerwca 2017 roku na 
godzinę 10, przed remizą dla zabytkowej 
sikawki konnej z 1909 roku i strażnicą 
OSp w pogwizdowie.
Za motto przewodnie tej wystawy 
posłużyły starodawne przysłowia 
cieszyńskie: „Dzień świętego Jana 
woła – rwij rumianek, zbieraj zióła, bo 
domowe zioła – leki lepsze niż z apteki”. 
inne przysłowia wręcz stanowczo 
zachęcają do stosowania ziół: „Na 
każdą nimoc je jakosi zielina, na żol 
zaś wiesielszo nowina”, lub podobne: 
„Na każdą niemoc jest pomoc” oraz 
„Dochtór cie wylyczy z piniyndzy, 
alwokat /adwokat/ z piniyndzy i gupoty, 
a zieliniorka z nimocy”.   
Jak wielką wagę lud cieszyński 
przywiązywał do znajomości ziół i ich 
leczniczych właściwości, świadczą też 
liczne piosenki i przyśpiewki o nich: 
„Wszecki żyniczki doją krowiczki, a ta 
moja myrcha spi; jak nie bydzie stować 
i krowiczkóm dować, to jo zrobiym gajdy 
ś ni”, - odgraża się gazda żonie. Ale na 
tą „wygrożkę” w głowie zapewne młodej 
gaździny, bo tak zazwyczaj w wielu 
siedlaczych gazdostwach bywało, 
rodzi się pomysł, jak i wiara, że dzięki 
„korzeniom”- roślinom trującym, uda się 
jej wyrwać z tego związku i nieustannej 
”harówki”(ciężkiej pracy) i ułożyć sobie 
nowe życie, śpiewa sobie tak: „pójdym 
na zogóny, nakopiym korzyni i jo mu 
ich zażyć dóm, a jak on to skusi, zaróz 
umrzić musi, jo się po drugi wydóm”.

(dokończenie w następnym numerze)
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wystawa była czynna w reMizie 
Mieszczącej zabytkową ręczną 
sikawkę osP Pogwizdów.
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O ziołach niemal wszystko (cz.1)
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Piknik Militarny już za nami



Już 2 września w Pogwizdowie odbędą się 
Dożynki Gminy Hażlach, na które zaprasza Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski oraz gazdowie 

dożynek Anna i Adam Budzińscy. 

Dożynki Gminy Hażlach rozpoczną się od uroczystego korowodu, 
w którym będą uczestniczyć rolnicy z całej gminy. Korowód 
uformuje się na ul. Stalmacha i następnie przejdzie ulicami: 
północną, cieszyńską, Wrzosów i Szkolną. po drodze do korowodu 
dołączą gazdowie i goście zaproszeni na wydarzenie. Wszyscy 
dotrą do kościoła św. Jana Nepomucena w pogwizdowie na 
15:15, kiedy to rozpocznie się uroczysta msza św. dożynkowa 

o charakterze ekumenicznym. Oprawę muzyczną mszy św. 
przygotuje chór parafialny Allegrija pod kierunkiem urszuli 
Wiśniowskiej. 
Następnie uczestnicy dożynek przejdą na teren obok szkoły, 
gdzie odbędzie się festyn. Obrzęd dożynkowy wykona zespół 
Nadolzianie. Następnie wystąpią zespoły artystyczne gminy 
Hażlach, wśród nich: chór Allegrija z pogwizdowa, chór 
Młodzieżowy parafii ewangelicko-Augsburskiej w Hażlachu, 
Zespół Wielkokończanie i Zespół Toccata. Wieczorem wystąpi 
formacja Tyrolia Band, a wieczorem do tańca grać będzie DJ 
Adam Abrachamowicz. 
W organizację dożynek zaangażowany jest cały pogwizdów, 
a przede wszystkim sołtys Aleksander Matysiak wraz z Radą 
Sołecką, lokalne KGW, OSp i lKS Olza pogwizdów oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Hażlachu. Zapraszamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców do udziału w wydarzeniu.
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w ubiegłyM roku dożynki gMinne odbyły się 
w kończycacH wielkicH. 
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Zapraszamy 
na Dożynki Gminne
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