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Życzymy by Wielkanoc była czasem radości w gronie najbliższych,
czasem spokoju dla siebie i czasem przepełnionym dobrymi myślami

skierowanymi w stronę drugiego człowieka.
Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Bożeną Bury oraz radnymi
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W tym szczególnym czasie, gdy wspominamy 
tajemnicę Zbawienia pragnę złożyć wszystkim 
Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus 
Zmartwychwstały obdarzył potrzebnymi łaskami, 
tak abyśmy umieli odnaleźć w sobie wiarę w lepszą 
przyszłość i miłość do drugiego człowieka. Radość 
Wielkanocy niechaj zaś wypełni nasze serca przy-
słaniając troski dnia codziennego, a odradzająca się 
przyroda pozwoli z  ufnością i odwagą budować 
piękniejszy świat wokół siebie.

Janusz Król
Starosta Cieszyński
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Twój sołtys

Leszek Banot
– sołtys Brzezówki

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

Na zaproszenie wiceprzewodniczącej Sejmiku 
Województwa Śląskiego Sylwii Cieślar we wtorkowe 

popołudnie 13 marca w Urzędzie Gminy Hażlach 
odbyło się spotkanie z sołtysami z Gminy Hażlach, 

którego celem było omówienie założeń Konkursu 
Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Służy on realizacji 

przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu 
województwa śląskiego.

Wójt Gminy Hażlach szczegółowo omówił założenia regulami-
ny konkursu a wiceprzewodnicząca Sylwia Cieślar wyczerpu-
jąco wyjaśniała pojawiające się podczas dyskusji wątpliwości. 
W  trakcie spotkania zgłoszono wiele pomysłów, które nale-
żałoby sfinansować ze środków pochodzących z Urzędu Mar-
szałkowskiego, tj. zakup sprzętu nagłaśniającego, kontynuację 
budowy parku, doposażenie placu zabaw czy zakup strojów 
sportowych. 
- Bardzo się cieszę, że doszło do dzisiejszego spotkania, ponieważ 
należy pamiętać, że dzięki rozmowom i prowadzonemu dialogowi, 

na przestrzeni trzech ostatnich lat powstają inwestycje, o których 
wcześniej mogliśmy tylko pomarzyć. Jestem przekonany, że dziś 
zrobiliśmy wspólny krok w kierunku materializacji zgłaszanych 
przez społeczeństwo potrzeb. Co najważniejsze, wszystko to odbę-
dzie się przy pomocy środków zewnętrznych – podsumował spo-
tkanie Grzegorz Sikorski, Wójt Gminy Hażlach. 

GK

Wojciech Kasztura: Z jakich osiągnięć w sołectwie Brze-
zówka jest dzisiaj Pan dumny?
Leszek Banot:  W ostatnim czasie głównym zadaniem re-
alizowanym w sołectwie Brzezówka było urządzenie miejsca 
wypoczynku przy Domu Wiejskim. Udało nam się stworzyć 
zewnętrzną siłownię, plac zabaw, altanę z grillem. Dzięki za-
angażowaniu miejscowej społeczności powstało miejsce, gdzie 
mieszkańcy Brzezówki, ale i innych sołectw mogą odpocząć 
i aktywnie spędzić czas.
WK: Czy satysfakcjonują Pana kierunki gminy w zakre-
sie  podejmowanych inwestycji?
LB: Popieram kierunki głównie w zakresie infrastruktury dro-
gowej, przede wszystkim w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
na drogach – chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych.
WK: Rozumiem, że Pan widzi w tym zakresie jeszcze 
wiele potrzeb, a przy okazji zapytam w jakim kierunku 
powinna się gmina rozwijać?
LB: Rozwój gminy widzę w kierunku wspierania działań eko-
logicznych i odnawialnych źródeł energii, stworzenie dobrych 
i przyjaznych programów pozwalających na budowę przydo-

mowych oczyszczalni ścieków, paneli 
fotowoltaicznych, kolektorów sło-
necznych, pomp ciepła, ale również 
na usunięcie azbestu z budynków go-
spodarczych i rozbudowę sieci kanali-
zacyjnej. Mocne wsparcie finansowe 
i doradcze takich inicjatyw spowodu-
je, że ludzie sami przejdą na ogrzewa-
nie prądem i gazem, a problem smogu wyeliminujemy „zachę-
tami”,  a nie „karami”.
WK: Jakie wydatki podjęło sołectwo w 2018 r  z fundu-
szu sołeckiego?
LB: W tym roku w ramach funduszu sołeckiego chcemy wyko-
nać oświetlenie ulicy Ogrodowej. 
WK: A w przyszłych latach?
LB:W przyszłości chcemy inwestować w infrastrukturę spor-
tową w Brzezówce tj. wyposażyć boisko w barierki, oraz try-
bunę. Marzeniem jest  stworzenie przy  Domu Wiejskim lo-
dowiska.
WK: Jakie zadania widziałby Pan do realizacji  w dzie-
dzinie kultury?
LB : Są niewielkie możliwości, ale mieszkańcy zadowoleni 
byliby z organizowania w okresie wakacji zajęć kulturalnych 
dla dzieci, a na pewno pomocne byłyby organizacje społeczne 
działające w sołectwie - KGW i OSP, co udowodnili w ubiegłym 
roku.
WK: Dziękuję za rozmowę.

Wójt Grzegorz Sikorski omawia kryteria oceny.
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Dyskutowano o remoncie najbardziej 
zniszczonego odcinka DW 938 w Cie-
szynie (ul.  Katowicka), czyli od rond 
w  Pastwiskach aż do granicy z Gminą 
Hażlach. Poruszano również temat po-
trzeby kontynuacji budowy chodnika 
przy DW 937 (ul. Jastrzębska) w Haż-
lachu. 
W 2012 roku w ciągu ul. Jastrzębskiej 
oddany został do użytku biegnący 
w  kierunku Kończyc Wielkich 590-me-
trowy chodnik. Na mocy porozumienia 
z Województwem Śląskim Gmina Haż-
lach pokryła wówczas 40% kosztów jego 
budowy. Obecnie intencją władz gminy 
jest, aby Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wykonał brakujące 830 m chodnika 
w kierunku ronda na skrzyżowaniu dróg 
wojewódzkich 937 (ul. Jastrzębska) 
i 938 (ul. Cieszyńska), co będzie koszto-
wać 2 268 911,11 zł.     
– Zgodnie z wcześniej poczynionymi usta-
leniami z członkami Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego Gmina Hażlach opracowała 
dokumentację techniczną do kontynuacji 
budowy chodnika przy ulicy Jastrzębskiej. 
Podczas ostatniego spotkania z radną 
wojewódzką Sylwią Cieślar przedstawi-
łem nasze oczekiwania, iż województwo 
w  2018 roku rozpocznie tę ważną dla 
mieszkańców inwestycję. Wiceprzewod-
nicząca Sejmiku Województwa Śląskiego 
podziela nasze stanowisko w tej sprawie - 
informuje Wójt Grzegorz Sikorski.  
W kontekście rozpoczętej już prze-
budowy DW 938 na odcinku od rond 
w  Cieszynie-Pastwiskach aż do grani-

Drogowe nadzieje, obawy i utrudnienia
Realizowane i planowane 

inwestycje na drogach 
administrowanych przez Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
stały się tematem spotkania 

Wójta Gminy Hażlach Grzegorza 
Sikorskiego z wiceprzewodniczącą 

Sejmiku Województwa Śląskiego 
Sylwią Cieślar. 

cy miasta, Wójt Gminy Hażlach zwra-
ca uwagę, iż w jeszcze gorszym stanie 
znajduje się nawierzchnia tej drogi po 
stronie naszej gminy. W piśmie z dnia 
9 stycznia br. do Zarządu Województwa 
Śląskiego Grzegorz Sikorski podkreślił, 
że „najbardziej newralgicznym odcin-
kiem drogi DW 938 z licznymi dziura-
mi, pęknięciami i pofałdowaniami jest 
odcinek biegnący przez las Parchów, to 
jest od granic Cieszyna do ronda w miej-
scowości Hażlach. W związku z powyż-
szym prosimy o  możliwie szybki re-
mont bieżący przedmiotowego odcinka 
drogi przynajmniej w formie tzw. łaty 
wielkopowierzchniowej. Nadmieniamy 
również, iż w ostatniej dekadzie toczy-
ły się rozmowy odnośnie wykonania na 
przedmiotowym odcinku dwóch zatok 
autobusowych. Zgodnie z prowadzo-
ną korespondencją w trakcie są prace 
związane z zaprojektowaniem zatok,  
dlatego - o ile to możliwe - poddajemy 
pod rozwagę ich wykonanie wraz z ge-
neralnym remontem przedmiotowego 
odcinka drogi”.
Ponadto trzeba mieć na uwadze, że 
prowadzone na terenie Cieszyna prace 
remontowe powodują poważne utrud-
nienia w ruch drogowym, zwłaszcza dla 
samochodów ciężarowych. W piśmie do 
Zarządu Województwa Śląskiego zna-
lazła się zatem prośba o udostępnienie 
projektu organizacji ruchu sporządzo-
nego na czas remontu wyżej wymie-
nionego odcinka drogi i o możliwość 
wniesienia do niego uwag. Wójt Grze-
gorz Sikorski zasugerował, aby na czas 
wykonywanych prac wstrzymać w Paw-
łowicach możliwość zjazdu samocho-
dów ciężarowych z DK 81 na DW 938. 
W przeciwnym razie może dojść do po-
wtórki sytuacji z lat 2012-2013, kiedy 
budowano rondo w Hażlachu. „Grożą 
nam korki i degradacja lokalnych dróg, któ-
re niestety od tego czasu nie zostały odtwo-

rzone” – pisał do Zarządu Województwa 
w Katowicach Wójt Gminy Hażlach. 
Następnie Wójt Sikorski zwrócił się z pi-
smem do Starosty Cieszyńskiego Janu-
sza Króla z prośbą o podjęcie wspólnych 
działań w celu zmniejszenia na terenie 
gminy spodziewanego nasilenia ruchu 
samochodów ciężarowych. Nie chcąc 
stać w korku na ulicy Katowickiej w Pa-
stwiskach, ich kierowcy będą bowiem 
prawdopodobnie kierować się do Cie-
szyna drogami powiatowymi: 2623S 
z  Hażlacha do Pogwizdowa i następnie 
2624S z Pogwizdowa do Cieszyna.
„Celem zapobieżenia dalszej degradacji 
dróg, których przepustowość i stan tech-
niczny nie są dostosowane do tak znaczą-
cego wzrostu ruchu samochodów cięża-
rowych oraz w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców prosimy o rozważenie wpro-
wadzenia czasowej organizacji ruchu na 
wymienionych drogach powiatowych oraz 
gminnych (poprzez pozytywne opinio-
wanie naszych projektów organizacji ru-
chu), polegającej na ograniczeniu tonażu 
na przykład do 10 ton. Prosimy również, 
żeby Powiatowy Zarząd Dróg Publicz-
nych wspólnie z Gminą Hażlach podjął 
działania mające na celu przekonanie wy-
konawcy przebudowy ulicy Katowickiej 
w  Cieszynie, aby wprowadził organizację 
ruchu na czas przebudowy polegającą na 
utworzeniu objazdów dla samochodów 
ciężarowych wyłącznie drogami woje-
wódzkimi lub krajowymi. Optymalnym 
rozwiązaniem byłoby wprowadzenie za-
kazu wjazdu TIR-ów z DK 81 na DW 938 
w Pawłowicach. Aby nie utrudniać funk-
cjonowania lokalnych firm znajdujących 
się w Cieszynie-Marklowicach, samocho-
dy ciężarowe z tych przedsiębiorstw mo-
głyby kierować się w stronę Cieszyna ulicą 
Frysztacką, a następnie ulicami Langera 
i Jabłonną do drogi ekspresowej S 52” – 
pisze wójt naszej gminy.

GK
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Utrudnienia w Hażlachu i Zamarskach
Utrudnienia w ruchu drogowym 

na terenie gminy Hażlach 
będą konsekwencją inwestycji 

realizowanych na obszarze dwóch 
sołectw. 

W Zamarskach gmina w drodze poro-
zumienia z Powiatem Cieszyńskim zre-
alizuje finansowaną ze środków budże-
tu powiatu w wysokości 1  373  000 zł 
(w tym 393 000 zł dotacji w ramach po-
mocy finansowej Gminy Hażlach) prze-
budowę drogi powiatowej nr 2621S. 
Z kolei w Zamarskach i Hażlachu w rejo-
nie ulic Sadowej, Rudowskiej, Akacjowej 
i Czuchowskiej powstanie ponad 4,5 km 

sieci kanalizacji sanitarnej. Jednocze-
śnie prowadzona będzie modernizacja 
ulicy Rudowskiej.     
Przebudowa drogi powiatowej w Zamar-
skach obejmuje wykonanie nakładki asfal-
towej na odcinku 950 m (na ul. Cieszyń-
skiej od skrzyżowania z ul. Gumieńską do 
obrębu kościoła katolickiego i na ul. Głów-
nej do skrzyżowania z ul. Ogrodową) oraz 
poszerzenie i utwardzenie pobocza (od 
kościoła do skrzyżowania z ul.  Gumień-
ską). Inwestycja ma zostać ukończona do 
końca października 2018 roku.
Prace przy ulicy Rudowskiej rozpoczęto 
w Zamarskach od strony granicy z Cie-
szynem. Potrwają do połowy kwietnia 

2019 roku. Z kolei budowa kanalizacji sa-
nitarnej prowadzona jest od strony ulicy 
Długiej w Hażlachu. Bezpośrednio w są-
siedztwie ulicy Rudowskiej zostanie ona 
ukończona do 16 lipca 2018 roku, zaś 
wykonanie całości sieci zaplanowano na 
koniec lipca przyszłego roku. Obie inwe-
stycje są realizowane z udziałem środków 
unijnych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. 
W związku z utrudnieniami w ruchu, 
będącymi skutkiem prowadzonych prac 
drogowych, władze Gminy Hażlach bar-
dzo proszą mieszkańców o wyrozumia-
łość i cierpliwość.

GK

Podziękowanie
Wójt Gminy Hażlach dziękuje Państwu Boże-
nie i Mirosławowi Klimoszom za bezpłatne 
przekazanie udziału w działce numer 164/9 
zajętej pod drogę – ul. Dworską w Pogwizdo-
wie, zaś pozostałym współwłaścicielom, któ-
rzy w tym celu przeprowadzili postępowania 
spadkowe, za umożliwienie zgodnego zniesie-
nia współwłasności wyżej wymienionej nie-
ruchomości bez spłat na rzecz uczestników 
postępowania. Dzięki uprzejmości wymienio-
nych osób na podstawie postanowienia Wy-
działu I Cywilnego Sądu Rejonowego w Cie-
szynie Gmina Hażlach stała się właścicielem 
całej nieruchomości – ul. Dworskiej.   
Procedura przejęcia wyżej wymienionej nie-
ruchomości na rzecz Gminy Hażlach była pro-
wadzona już w poprzednich latach. Uregulo-
wanie jej stanu prawnego zostało zakończone 
powodzeniem dzięki staraniom pracownika 
Urzędu Gminy Hażlach Grzegorza Twardzika. 

PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE
Jesteśmy fundacją działającą na polu pomocy społecznej. Aby rozwinąć naszą działalność pla-

nujemy zakup budynku, który miałby być przeznaczony na działalność statutową. Fundacja jest 

zainteresowana prowadzeniem hostelu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, akty-

wizacją zawodową tych osób, pomocą rzeczową i profilaktyką uzależnień wśród dorosłych, dzieci 

i młodzieży.

Na dzień dzisiejszy nawiązaliśmy współpracę z Urzędem Gminy Hażlach,  a w przyszłości zamie-

rzamy ściśle współpracować z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które wska-

zywałyby beneficjentów prowadzonych przez nas programów. Kolejnym kierunkiem działalności, 

do którego jest nam niezbędny budynek, jest nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności. Za ich 

pośrednictwem pilotaż na terenie powiatu Cieszyńskiego unijnych programów FEAD, akcji Podziel 

się posiłkiem, czy Świątecznych zbiórek żywności. Jest to  działalność, w której nasi wolontariu-

sze mają duże doświadczenie, ale nie możemy nawiązać w/w współpracy nie posiadając magazynu 

na żywność, który mógłby się znajdować 

w budynku, który planujemy kupić.

Do zakupu tego budynku i dostosowania 

go do potrzeb fundacji, potrzebujemy jesz-

cze około 90 tys. zł. Dlatego też zwracamy 

się do wszystkich naszych darczyńców 

i osób które chciałyby wesprzeć naszą dzia-

łalność na terenie powiatu cieszyńskiego, 

o wsparcie finansowe.

Fundacja „Prosta droga nadziei” 

Ul. Akacjowa 60, 43-419 Hażlach 

e-mail: wladyslawnawiesniak@gmail.com

KRS:0000612190

NIP 5482673199

REGON 364179095

Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Nr konta  35 8113 0007 2001 0047 3615 0001
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Małe granty
– duże możliwości

Dwa projekty inwestycyjne w gminie Hażlach otrzymają transgraniczne wsparcie: amfiteatr w zamarskim parku 
i drugi etap ścieżki zdrowia im. hr. Gabrieli von Thun und Hohenstein w Kończycach Wielkich. Oba zadania będą 

realizowane jeszcze w tym roku. 

1 marca 2018 r. w Cieszynie odbyło się czwarte posiedzenie 
Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mi-
kroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Pol-
ska w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Spośród 32 wniosków 
złożonych do rozpatrzenia na to posiedzenie Komitetu, do-
finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach osi priorytetowej 2 uzyskało sześć 
projektów, zaś w ramach osi priorytetowej 4 – dwadzie-
ścia dwa projekty (w tym 13 na liście rezerwowej). Wśród 
wniosków, które otrzymały dofinansowanie znajdują się dwa 
projekty z Gminy Hażlach. 

środków z funduszu sołeckiego, a później środków trans-
granicznych, dzięki którym w ubiegłym roku ukończono 
pierwszy etap ścieżki. W tym roku planowane jest połącze-
nie ścieżki z istniejącym chodnikiem obok kościoła oraz 
wykonanie odwodnienia tego rejonu.
W dalszych planach jest poszerzenie inwestycji o całą ulicę 
Dębina oraz park, w którym powstałaby mała architektura, 
na przykład tężnia solankowa. W tym celu prowadzone są 
ze Starostwem Powiatowym rozmowy na temat przejęcia 
działki pomiędzy ścieżką zdrowia, a ulicą Dębina. Są to pla-
ny, które włodarze gminy spróbują urzeczywistnić w latach 
następnych, w kolejnych projektach unijnych.
Niestety szczęścia zabrakło trzeciemu projektowi zakła-
dającemu opracowanie dokumentacji technicznej budowy 
kładki nad rzeką Olzą. Znalazł się on na pierwszym miejscu 
listy rezerwowej. Jak to bywa w konkursach, nie wszyscy 
mogą otrzymać aplikowane środki. Na 32 projekty dofi-
nansowanie otrzymało tylko 15. Pozostaje zatem czekać na 
oszczędności i zielone światło do realizacji dokumentacji 
kładki nad rzeką Olzą. 

GRS

Podziękowanie

Chciałbym serdecznie podziękować pracownikom Urzędu Gmi-
ny Hażlach oraz Wójtowi Gminy Grzegorzowi Sikorskiemu 
za wielkie zaangażowanie i determinację w pozyskaniu środków 

na budowę sceny w parku w Zamarskach. 

Klaudiusz Zawada

Wizualizacja amfiteatru w zamarskim parku. 
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Projektowana nowa kładka nad rzeką Olzą.

Pierwszy z nich obejmuje budowę amfiteatru w zamarskim 
parku, który zastąpi dotychczasowy podest wraz z  prowizo-
ryczną sceną. Niniejszy projekt stanowi domknięcie inwesty-
cji, którą kilka lat temu w ramach funduszu sołeckiego roz-
począł wraz z grupą mieszkańców sołtys Zamarsk Klaudiusz 
Zawada.
Natomiast w Kończycach Wielkich przewidziana jest roz-
budowa istniejącej ścieżki zdrowia im. hr. Gabrieli von 
Thun und Hohenstein. Dla wielu mieszkańców, nie tylko 
z Kończyc Wielkich, jest to miejsce magiczne, gdzie na każ-
dym kroku można obcować z historią i przyrodą, a ponad-
to wręcz idealne do rodzinnych spacerów. Tutaj również 
wszystko zaczęło się od pomysłu zgłoszonego na zebraniu 
wiejskim przez p. Józefa Piekara, zaangażowania ludzi oraz 
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Strażacy 
obradowali

Strażacy w gminie Hażlach spotkali się podczas 
dorocznych walnych zebrań miejscowych jednostek 

podsumowując swoje ubiegłoroczne działania 
i planując 2018 r. 

Zebranie w Zamarskach
Strażacy spotkali się 24 lutego. Zaproszonych powitał naczel-
nik Józef Ligocki. W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy 
Hażlach Grzegorz Sikorski, przewodnicząca Rady Gminy Haż-
lach Bożena Bury, zastępca prezesa Zarządu Gminnego ZOSP 
Krzysztof Czakon, radni Tomasz Bylok i Klaudiusz Zawada.  
Zgodnie z tematami zebrania odczytano roczne sprawozdanie 
z działalności OSP, roczne sprawozdanie finansowe oraz plan fi-
nansowy na 2018 rok. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jed-
nogłośnie. W wolnych wnioskach goście podziękowali za pracę 
na rzecz mieszkańców i codzienną gotowość bojową do niesie-
nia pomocy. Złożyli wszystkim druhom życzenia zdrowia oraz 
zawsze bezpiecznych akcji. Spotkanie ubarwił występ Męskiego 
Zespołu Śpiewaczego i skromny poczęstunek.
Zebranie w Kończycach Wielkich 
3 marca strażacy z Kończyc podsumowali ubiegły rok. W wal-
nym zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich 
m.in.: członek Zarządu Głównego, wiceprezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego i jednocześnie prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku OSP RP w Cieszynie dh dr hab. Rafał 
Glajcar, komendant powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian 
Legierski, prezes ZOG ZOSP RP w Hażlachu dh Sebastian 
Chrapek, komendant gminny ZOG ZOSP RP w Hażlachu dh 
Mirosław Olszowy, Wójt Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski, 
przewodnicząca Rady Gminy Hażlach Bożena Bury, radny Fra-
niciszek Bierski i dh Józef Piekar wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Hażlach. 
Podsumowując najważniejsze zadania ubiegłego roku wymie-
niono m.in. organizacja jubileuszu 110-lecia działalności OSP. 
Z tej okazji jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy Scania. Najważniejszą inwestycją była wymiana bram 
garażowych. Na ten cel OSP pozyskała 25.000,00 zł z fundu-
szy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W 2017 roku zastępy OSP Kończyce Wielkie wyjechały do 
60 zdarzeń w tym do 10 pożarów i do 48 miejscowych zagro-
żeń. 2 wyjazdy zakwalifikowano jako alarmy fałszywe. Dzia-
łania ratownicze prowadzone były na terenie gmin Zebrzydo-
wice, Goleszów, Dębowiec, Ustroń i Hażlach. 16 razy strażacy 

uczestniczyli w usuwaniu skutków kolizji drogowych, udzielając 
pomocy 10 rannym osobom. Skutki wichur i nawałnic likwido-
wano 25-krotnie. Podtopienia były powodem 3 interwencji. Raz 
strażacy usuwali gniazdo owadów błonkoskrzydłych, które bez-
pośrednio zagrażały ludziom. Były też 3 interwencje związane 
z poszukiwaniem zaginionej osoby, zatruciem tlenkiem węgla 
oraz neutralizacją płynów ropopochodnych.
W trakcie obrad walne zebranie zatwierdziło powierzenie spra-
wowania funkcji naczelnika OSP dh Mateuszowi Parchańskiemu 
oraz wybrało nowego członka zarządu, którym został dh Kamil 
Kajzar. Podczas zebrania druhowie: Józef Piekar i Józef Walica 
odznaczeni zostali odznaką za 50 lat pracy dla OSP; druhowie: 
Marian Morawiec, Andrzej Czakon, Zdzisław Kuchejda za dzia-
łalność obejmującą 40 lat, a druhowie: Stanisław Parchański 
i Eligiusz Szuster za 30 letnią działalność na rzecz OSP.
Zebranie zobowiązało zarząd do rozeznania możliwości po-
zyskania funduszy na termomodernizację budynku strażnicy, 
ponieważ taka inwestycja znacząco wpłynęłaby na redukcję 
kosztów jej ogrzewania.  Zebranie zakończono przyjęciem sto-
sownych uchwał. 

Krzysztof Czakon 
– prezes OSP Kończyce Wielkie 

Klaudiusz Zawada
– sołtys Zamarsk

R E K L A M A
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Zebranie 
pszczelarzy
W dniu 25 lutego 2018 r. w Domu 
Wiejskim w Brzezówce odbyło się ze-
branie sprawozdawcze Koła Pszczela-
rzy w Hażlachu, które było okazją do 
podsumowań, snucia planów na bieżący 
rok, a także rozmów o pszczelarskich 
nowinkach. W każdej organizacji naj-
ważniejsi są ludzie, dlatego nie mogło 
zabraknąć nagród i odznaczeń dla szcze-
gólnie zasłużonych pszczelarzy. 
Odznaczenie Polskiego Związku Pszcze-
larskiego za działalność na rzecz pszcze-
larstwa otrzymał Tomasz Stoszek. Z ko-
lei Alojzy Gabzdyl odebrał upominek 
książkowy, którym za zaangażowanie 
nagrodził go Zarząd Koła w Hażlachu. 
Serdecznie gratulujemy naszym pszcze-
larzom uzyskanych wyróżnień.     

GRS

Odznaczony Tomasz Stoszek.

Nagrodzony Alojzy Gabzdyl.

Myśliwi wysłuchali 
prelekcji

2 marca w  sali widowiskowej filii Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Zamarskach odbyło się zebranie Koła Łowieckiego „ Brzezie” dotyczące 

sezonu łowieckiego 2017/2018, którego koniec nastąpi 30 marca 2018 r.

Na wstępie prezes Koła Karol Folwarcz-
ny oraz łowczy Teofil Macura przedsta-
wili zgromadzonym członkom  wstępne  
informacje nt. mijającego sezonu. Pod-
czas spotkania prelekcję o tradycjach 
łowieckich Śląska Cieszyńskiego wy-
głosił Józef Stoszek, pasjonat historii 

i regionalista. Podczas wykładu szcze-
gólnie uwzględniono dzieje polowań or-
ganizowanych dla prezydenta Ignacego 
Mościckiego na terenie Nadleśnictwa 
Hażlach. Nie brakowało ciekawostek 
i anegdot związanych z łowiectwem. 

WK  

O polowaniach, w których uczestniczył prezydent Mościcki opowiadał Józef Stoszek. 
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W związku z realizacją Gminnego 
Programu Opieki nad Zwierzętami 

Nie kupuj – adoptuj zwierzaka

Psy: Schronisko „Azyl” w Cieszynie, 
tel. 33 851 55 11
Koty: Fundacja „Lepszy Świat”
w Cieszynie, tel. 782 717 771Lorek to pies znaleziony 2,5 roku temu 

w Hażlachu. 

Bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domności zwierząt informujemy, iż 
można adoptować bezdomne, porzu-
cone zwierzęta,   pochodzące między 
innymi z terenu naszej gminy.
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Gminne eliminacje OTWP
Na 38 pytań z zakresu wiedzy o 
pożarach musieli odpowiedzieć 
uczestnicy gminnych eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej, jakie odbyły się 3 

marca w Zamarskach.

W pierwszym etapie dzieci przeszły eli-
minacje środowiskowe przeprowadzone 
przez OSP w Zamarskach, Pogwizdo-
wie, Hażlachu i Kończycach Wielkich. 
Następnie rywalizowały w  trzech ka-

tegoriach: szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych. Nad 
prawidłowym przebiegiem eliminacji 
czuwała komisja w składzie: dh Piotr 
Gawłowski – przewodniczący komisji 
oraz członkowie: dh Mateusz Parchań-
ski, dh Sebastian Chrapek, dh  Przemy-
sław Worek, dh Kamil Giza. 
Podczas turnieju dzieci miały możliwość 
poszerzenia wiedzy w zakresie zapobie-
gania pożarom, postępowania w sytu-
acjach zagrożenia życia i bezpiecznych 
zachowań. Nagrody zakupione ze środ-

Jak co roku panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich zorganizowały spotkania 
z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. 
Pierwsze spotkania KGW odbyły się 
w Kończycach Wielkich i Zamarskach 
w dniu 3  marca 2018 r. Spotkanie 
w  Kończycach Wielkich zaszczycili 
swoją obecnością przewodnicząca 
Rady Gminy Bożena Bury oraz Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. 
Goście skierowali do pań serdeczne 
życzenia. Życzenia otrzymały panie 
również od miejscowych strażaków. 
W Zamarskach w  spotkaniu pań 
wzięli udział: radny Gminy Hażlach 

KGW świętowały
Tomasz Bylok, sołtys sołectwa Za-
marski a zarazem radny Gminy Haż-
lach Klaudiusz Zawada oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażla-
chu Cecylia Gasz-Płońska. Spotkania 
upłynęły w miłej i ciepłej atmosferze 
przy przygotowanym poczęstunku. 
Spotkania z okazji Dnia Kobiet odby-
ły się również w Hażlachu, Brzezówce 
i Pogwizdowie, a panie z Rudnika w ra-
mach swojego święta odwiedziły termy 
w Bukowinie Tatrzańskiej. O szczegó-
łach pozostałych spotkań napiszemy 
w następnym numerze WGH.

WK

Amnestia
w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Haż-
lachu wraz ze swoimi filiami biblio-
tecznymi w Pogwizdowie i Kończycach 
Wielkich ogłasza kwiecień miesiącem 
amnestii dla czytelników, którzy nie 
zwrócili wypożyczonych książek w ter-
minie. Każdy czytelnik, który od 3 do 
30 kwietnia odda przetrzymywane po-
zycje nie zapłaci regulaminowej kary 
pieniężnej. Zachęcamy do zwrotu zale-
głych książek.

ków promocji Gminy Hażlach laureatom 
konkursu wręczył Wójt Gminy Grzegorz 
Sikorski. O historii pożarnictwa na Ślą-
sku Cieszyńskim i służbie medycznej 
w czasie I wojny światowej opowiedział 
dh Czesław Stuchlik.
Wyniki gminnych eliminacji OTWP: 
Kategoria: Szkoły podstawowe
1.Agata Żurek (Pogwizdów) 2. Adam 
Pydych (Pogwizdów) 3.Rafał Tolasz (Po-
gwizdów)
Kategoria: Gimnazja
1.Paulina Pillich (Pogwizdów) 2.Remi-
giusz Walica (Kończyce Wielkie) 3.An-
drzej Witoszek (Hażlach)    
Kategoria: Szkoły ponadgimnazjalne 
1.Paulina Chrapek (Hażlach) 2. Jolan-
ta Foltyn (Zamarski) 3. Kamil Chrapek 
(Hażlach)
Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej 
z kategorii będą reprezentować Gminę 
Hażlach w eliminacjach powiatowych 
OTWP, które odbędą się w Cieszynie-
-Krasnej 24.03.2018 r.

WKFinaliści eliminacji z trzech grup wiekowych.

Fo
t. 

G
O

K



EDUK ACJA

10 Wiadomości Gminy Hażlach

Szkoła z kasą, szkoła z klasą
To jeden z najtrafniejszych komentarzy, które pojawiły się po 

zamieszczeniu fotorelacji  z ostatnich działań naszej szkoły. Przyczynił 
się on bezpośrednio do tego, że na łamach naszego lokalnego czasopisma 

dzielimy się tym, co ostatnio dzieje się w Szkole Podstawowej im. ”Trzech 
Braci” w Hażlachu

Uczymy projektowo – uczymy całościowo
Uważamy, że w świecie edukacji chodzi 
właśnie o to, żeby uczyć projektowo, 
czyli całościowo. Właśnie takie poj-
mowanie nauczania projektowego za-
owocowało sukcesami wykraczającymi 
poza granice naszej Małej Ojczyzny. 
Możemy pochwalić się zaszczytnym 
zwycięstwem w Ogólnopolskim Kon-
kursie „Projekt z Klasą”, którego 
pomysłodawcą jest wydawnictwo Nowa 
Era. Podobnym zwycięstwem ucieszyło 
się działanie innowacyjne grupy pro-
jektowej „Papierówki z Hażlacha”, 
którzy z pozyskanego grantu planują 
stworzyć wymarzony „mały sad” w oto-
czeniu naszej szkoły. Działanie to zo-
stało zrealizowane w ramach projektu 
„Tradycyjny sad”. Godna podziwu 
jest nie tylko aktywność uczniów, ich 
kreatywność oraz pierwsze innowacyj-
ne działania edukacyjne, ale również 
wiedza, którą posiadają.  Mieli bowiem 
okazję współpracować z Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska 
oraz nauczycielami akademickimi. Dzia-
łania te są skorelowane z założeniami 
ujętymi w  wygranym projekcie Mię-

dzynarodowego Funduszu Wyszeh-
radzkiego, który zapewnił fundusze na 
kolejne nowoczesne pomoce naukowe 
oraz spotkania warsztatowe. Nie mogło 
nas również zabraknąć wśród szkół bio-
rących udział w rządowym programie 
„Aktywna Tablica”. 
„(…) świat ten oferuje nam wiele i wciąż 
od początku”
Od otwarcia Pracowni Orange, które 
miało miejsce końcem stycznia, zdarzy-
ło się już w niej wiele dobrych, edukacyj-
nych zmian i odkryć. Piszemy, myślimy 
graficznie, rozwijamy znajomości, przy-
jaźnimy się z matematyką, ale także, co 
wynika również z polityki oświatowej, 
uczymy odpowiedzialnego korzysta-
nia z sieci podczas zajęć z nowoczesną 
technologią oraz programowania, a tak-
że wychodzimy naprzeciw społecznym 
zmianom i wyzwaniom poprzez zorga-
nizowanie spotkań z doradcą zawodo-
wym, który organizuje warsztaty i szko-
lenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
W najbliższej przyszłości zaplanowali-
śmy wyjazd szkoleniowy do Warszawy 
dla grupy inicjatywnej oraz warsztaty 
z projektowania 3D dla uczniów. Aby 

wspierać bezpieczeństwo w sieci na-
szych uczniów podjęliśmy aktywność 
w programie „Cyberbezpieczna”. Ze 
wstrzymanym oddechem czekamy rów-
nież na wyniki programu ”Bezpiecz-
na+”, dzięki któremu zainicjujemy kilka 
ważnych wydarzeń oraz doposażymy 
szkołę m.in. w piec do wypalania gliny. 
Zdradzamy również tajemnicę, że w ra-
mach tego programu w naszej placówce 
ma szansę powstać szkolna telewizja 
internetowa. Jesteśmy również pełni 
nadziei na pozytywne zaopiniowane 
naszego projektu w ramach europejskie-
go programu „Erasmus+”  w ramach 
akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej”. Nieustannie pielęgnujemy 
również sprawność fizyczną uczniów 
poprzez udział w programie „Szkolny 
Klub Sportowy”. Wyzwaniem, satys-
fakcją i sportową przygodą będzie dla 
nas udział w programie „Lokalny Ani-
mator  Sportu”, do którego zakwalifi-
kował się  nasz hażlaski „Orlik”.
 „Żyj tak, aby  Twoja codzienność co-
dziennością się nie nudziła”. 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczy-
stego zamienił się w tydzień i minął 
pod znakiem grywalizacji, uczniow-
skich zmagań z gramatyką i ortografią. 
Uczennice klasy II  wzięły udział w fina-
le międzyszkolnego konkursu czytelni-
czego  pt. „Pippi Pończoszanka”, który 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 6 
w Cieszynie i okazał się dla nas  niezwy-
kle radosny. Otóż 1-sze miejsce zajęła 
Patrycja Kula, 2- gie miejsce przypadło 
Basi Kolondrze, a 3-cie zajęła Martynka 
Sojka. I na osłodę nasz zespół wokalny 
„Trema” podczas Przeglądu Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Artystycz-
nych Śląska Cieszyńskiego 2018 zajął 
miejsce II. Nie sposób opisać naszych, 
wszystkich działań. Zapraszamy do śle-
dzenia wiadomości na stronie interne-
towej, Facebooku szkoły oraz do odwie-
dzenia hażlaskiej placówki.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im.” Trzech Braci” w Hażlachu

Zespół wokalny „Trema” zdobył II miejsce podczas Przeglądu Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego.
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Sleeveface w Pogwizdowie
Jak w nietuzinkowy sposób promować bibliotekę, książkę i czytelnictwo? 
Znalazła na to sposób bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej im. Księstwa 

Cieszyńskiego w Pogwizdowie Bożena Rendaszka. Wraz z uczniami klasy 4c 
oraz reprezentacją  klas 1-3 przygotowała ciekawą wystawę: „Sleeveface, 

czyli ubierz się w książkę”.

Sleeveface polega na robieniu zdjęć z za-
słoniętą przez okładkę książki częścią 
ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie 
prezentujące połączenie sylwetki foto-
grafowanej osoby z ukrytym książko-
wym alter ego.
Przygotowania do wernisażu wystawy 
trwały kilka tygodni: należało wybrać 
odpowiednie książki (nie każda okładka 
nadaję się do sleeveface), skompletować 
rekwizyty i odpowiednie stroje. Podczas 
robienia zdjęć było mnóstwo śmiechu 
i zabawy. W sesji nie mogło zabraknąć 
nauczycieli, a ich udział wiązał się z kon-
kursem dla dzieci. Do naszej zabawy 
prócz pomysłodawczyni wystawy Boże-
ny Rendaszki przyłączyły się dyrektorki 
Ewa Cieńciała i Dorota Sobieska, a także 
Sabina Fiałek. Zdjęć na wystawę przygo-
towaliśmy aż trzydzieści. 15  lutego za-

prosiliśmy uczniów, rodziców, nauczy-
cieli , a wśród zaproszonych gości Wójt 
Gminy Hażlach Grzegorz Sikorski. 
Podczas wernisażu odbyły się dwa kon-
kursy: w pierwszym rodzice mieli od-
naleźć swoje pociechy wśród wystawio-
nych zdjęć. Nagrodą dla dorosłych był 
uścisk dłoni dziecka lub całus. W dru-
gim konkursie uczniowie mieli odgad-
nąć, do których zdjęć pozowali dorośli, 
w tym konkursie uczniowie otrzymali 
nagrody rzeczowe. Po obejrzeniu wysta-
wy wszyscy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców uczniów klasy 4c oraz organizator-
kę wystawy.
To wszystko nie mogłoby się udać, gdy-
by nie pomoc finansowa Rady Rodziców, 
która przeznaczyła fundusze na wydru-
ki zdjęć i antyramy – bardzo dziękuje-
my! 
Wystawa tak się spodobała, że teraz wy-
pożyczamy ją do bibliotek zaprzyjaźnio-
nych szkół.

Zespół promocji szkoły
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Kobiety świętowały z GOK
Piosenki Eugeniusza Body królowały na scenie 

zamarskiej filii GOK podczas „Wieczoru dla kobiet” 
jaki odbył się 9 marca. Oprócz koncertu nie brakowało 

niespodzianek, nagród i rękodzieła. 

Zgromadzone panie przywitała dyrektor GOK Cecylia Gasz-
-Płońska składając okazjonalne życzenia. O historii obchodów 
Dnia Kobiet barwnie opowiedziała autorka książki „Szlak Ko-
biet Śląska Cieszyńskiego” Władysława Magiera, która przy 
okazji promowała drugi tom swojej publikacji, a reprodukcje 
fotografii jej bohaterek były eksponowane podczas spotkania.
Całą imprezę uświetnił występ zespołu Dżentelmeni 
w  składzie: Bogusław Haręża, Tadeusz Kraszewski, Piotr Si-
kora i Arkadiusz Sztwiertnia, akompaniament Piotr Gruchel. 
W koncercie  „Wspomnień czar” zaśpiewali dawne polskie pio-
senki, a na zakończenie wręczyli paniom symboliczny goździk.
Panie ponadto mogły skosztować smacznych ciasteczek, wypić 
kawę i herbatę, a także zaopatrzyć się w oryginalne rękodzieło. 
Zaprezentowały się: Inga Gańcza i Jolanta Sadlok (rękodzie-
ło), Sklep z czekoladą „Nie lada”, Flowerpower , Powszechna 
Szkoła Podstawowa w Rudniku (rękodzieło), Firmy Oriflane 
i  TianDe. W balonikach organizatorzy ukryli vouchery z na-

zwami nagród dla „kobiet w czepku urodzonych” od funda-
torów, którymi byli: Lucyna Szkutek, „Flowerpower”, Sklep 
z czekoladą” Nie Lada”, Lawendowe Spa , Klub ’Top Fitness”, 
Gabinet kosmetyczny Lanc Marzena, Paznokcie ”Milena”, 
Medi Partners Barbara Fojcik, Kwiaciarnia ”Nova” z Pogwizdo-
wa, Organic oraz Karczma Pod Strzechom.
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